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1.1. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
 

Definição 
- É a incapacidade do coração de executar a sua função 
primordial: bombear o sangue de modo a gerar e manter o fluxo 
sanguineo circulante adequado para manter a perfusão orgânica e 
tecidual.  

Fisiopatologia 
- Função Sistólica: capacidade que o ventrículo possui de ejetar 
sangue nas grandes artérias 
- VDF (volume diastólico Final): é o volume do ventrículo ao final 
da diástole (100mL) 
- DS (Débito sistólico): quantidade ejetada a cada batida (60mL) 
- VSF (volume sistólico final): é o volume que sobra no ventrículo 
após cada batida (40mL) 

VSF = VDF - DS 
- DC (Débito Cardíaco): é o fluxo gerado pelo coração pela 
unidade de tempo (5,5L/min) 

- DC = DS x FC 
- FE (Fração de Ejeção): percentual do VDF que foi ejetado pela 
batida (50-70%) 

- FE = DS/VDF X 100 
- A FE Estima a função sistólica 

- Função Diastólica: capacidade que o ventrículo possui de se 
encher com o sangue proveniente das grandes veias, sem 
aumentar a sua pressão intracavitária 

Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) 
- Se o coração não bombeia o sangue adequadamente, parte dele 
fica estagnado no leito venoso e capilar 
- Há, portanto, ↑ da pressão veno-capilar, com extravasamento 
de líquido para o interstício (transudato), provocando edema 
- A congestão explica boa parte dos sinais e sint. 

Tipos de IC 
- Ins. Card. Esquerda 

- Maioria dos casos 
- Disfunção do coração Esquerdo 
- Cursa com congestão pulmonar (dispnéia, ortopnéia, 
dispnéia paroxística noturna) 
- Causas: IAM, sobrecarga de VE (cardiopatia hipertensiva e 
doença valvar) 

- Ins. Card. Direita 
- Disfunção do coração Direito 
- Cursa com congestão sistêmica (turgência jugular, 
hepatomegalia, ascite, edema MMII) 
- Causas: Cor Pulmonale (DPOC, obesidade, TEP, HAP 
primária), Infarto de VD 

- Ins. Card. Biventricular 
- Disfunção do coração Esquerdo e Direito 



 

- Congestão pulmonar e sistêmica 
- A IVE leva a IVD / Biventricular 
- A principal causa de IVD é a IVE! 

- Ins. Card. Sistólica 
- Maioria dos casos (60%) 
- Perda da capacidade contrátil do miocárdio 
- Provoca dilatação ventricular (cardiopatia dilatada) 
- Marco: FE < 45% 
- 2 consequências: ↓ DC e ↑ VDF 
- Cursa com congestão (o coração não consegue bombear, 
vai acumulando para trás) 
- Causas: IAM, fase dilatada da cardiopatia hipertensiva 

- Ins. Card. Diastólica 
- 40% dos casos 
- A contração miocárdica está normal (FE>45%) 
- Existe restrição ao enchimento diastólico (o ventrículo está 
duro!) 
- Há congestão pelo ↑ da pressão veno-capilar na tentativa 
de encher o coração 
- Na maioria das vezes há hipertrofia ventricular concêntrica, 
com redução da cavidade 

- Causa: fase hipertrófica da cardiopatia hipertensiva 
- Ins. Card. de Baixo Débito 

- Maioria absoluta dos casos 
- ↓ DC: culmina com a hipoperfusão tecidual (manifesta-se 
com fadiga muscular e indisposição) 

- Ins. Card. de Alto Débito 
- Condições que exigem maior trabalho cardíaco 
(tireotoxicose, anemia grave, sepse, fístulas artério-venosas) 
- O DC está alto, mas menor do que o desejado para o estado 
de alta requisição 

Mecanismos Compensatórios 
- IC sistólico e de baixo débito 
- Lei de Frank Starling:  

- ↑ VDF coloca actina e miosina em posição ideal, por isso o 
ventrículo dilata 
- No entanto, há um limite de dilatação 

- Ventrículo dilata 
- FE < 45% (acumula sangue, VSF ↑) 
- Hipervolemia (retenção de Na e Água pelo sist. RAA – 
ativado pelo baixo débito) 

- VDF é a própria pré-carga cardíaca, ele aumenta com o aumento 
da volemia e com a venoconstricção que aumenta o retorno 
venoso (Sist. RAA) 
- ↑ contratilidade dos miócitos remanescentes 

- ↑ do inotropismo pelos receptores beta1 e alfa1 da 
adrenalina e noradrenalina, aumentando a FC 

- Hipertrofia Ventricular Esquerda (HVE) 



 

- Principal mecanismo compensatório inicial 
- Sobrecarga de pressão (HAS, estenose aórtica): ocorre 
hipertrofia concêntrica (↑ espessura sem aumento da 
cavidade) 
- Sobrecarga de volume (regurgitações valvares): hipertrofia 
excêntrica (↑ cavidade e espessura) 
- Angiotensina II é um dos principais agentes indutores de 
hipertrofia ventricular na IC 
- Embora seja compensatório, traz sérios problemas: 
arritmogênese, piora da função diastólica, FR cardiovascular 
independete 

Remodelamento Cardíaco 
- A progressão da doença miocárdica leva a um paradoxo: os 
mesmos mecanismos que mantinham inicialmente o paciente 
compensado (Sistema Renina-Angiotensina Aldosterona e Sistema 
adrenérgico) passam a exercer efeito deletério na função 
miocárdica  remodelamento cardíaco 
- Angiotensina II: agindo sobre os receptores AT1 promove 
apoptose do miócito, proliferação de fibroblastos, liberação 
adrenalina 
- Aldosterona: leva a proliferação de fibroblastos 
- Noradrenalina: Desencadeia a injúria do miócito (efeito 
miocardiotóxico), leva ao IAM, miócito se torna alongado e 
hipofuncionante 

Pós-Carga 
- Pós-Carga: dificuldade imposta ao esvaziamento ventricular 
sistólico 
- Tudo que dificulta a ejeção ventricular faz parte da pós-carga 
- ↑ Pós-Carga = ↓ Débito Sistólico e ↑ consumo de O2 do 
miocárdio 
- A vasoconstricção sistêmica, a hipervolemia e o remodelamento 
cardíaco (lei de laplace, maior relação R/r) aumentam a pós-carga, 
bem como a HAS e a estenose aórtica 
- Na fase sintomática da ICC o coração trabalha com uma 
excessiva pós carga devido aos 3 mecanismos acima. Sua 
diminuição melhora a performace cardíaca 

Manifestações Clínicas 
- Assintomático por vários anos devido aos mecanismos 
adaptativos 
- Os sintomas geralmente são consequencia do baixo débito e da 
síndrome congestiva 
- Sd. Congestiva Pulmonar 

- Congestão pulmonar  dispnéia 
- Dispnéia aos esforços (↑ congestão) 
- Ortopnéia (ao deitar-se redistribuição sangue pelos 
pulmões, ↑ congestão) 
- Dispnéia Paroxística noturna 



 

- Tosse seca (congestão da mucosa brônquica) geralmente 
noturna 
- Congestão brônquica pode levar ao broncoespasmo: Asma 
Cardíaca (sibilos) 
- Derrame Pleural a direita 

 
 

- Edema Agudo de Pulmão (EAP) 
- Extremo da congestão pulmonar 
- Taquidispnéia e Ortopnéia 
- Ins. Respiratória, hipoxemia, cianose central 
- Estertores e sibilos 
- Infiltrado bilateral em asa de borboleta 

- Sd. Congestiva Sistêmica 
- Há melhora da congestão pulmonar, pois inicia-se um 
distúrbio de VD, diminuindo o fluxo pulmonar 
- Sd. Edemigênica: edema de MMII, bolsa escrotal, ascite, 
derrame pleural 
- Hepatomegalia congestiva com dor abodminal 

- Sd. Baixo débito 
- Fadiga muscular, indisposição, mialgia 
- Cansaço, lipotímia 
- Inadequada perfusão muscular durante o esforço físico  
inclusive coração (IAM!) 
- Tendência ao emagrecimento e caquéxia: músculo deixa de 
receber suprimentos, além de disabsorção por congestão 
intestinal. Paciente só não emagrece porque está 
acumulando líquido, mas há perda de massa magra 

- Choque cardiogênico 
- Choque (hipoperfusão orgânica generalizada), associada à 
hipotensão grave (PAS < 80) e que não responde a reposição 
volêmica 

Exame Físico 
- Pulso fraco ou Alternans: devido baixo débito 
- Turgência Jugular a 45º pelo ↑ pressão venosa central 
- Ictus de VE difuso e fraco; de VD palpável e proeminente 
- B1 hipofonética, B2 hiperfonética (HAS) 
- B3 é a bulha acessória da ICC 
- B4: mais comum na doença isquêmica e cardiopatia hipertensiva 
- Anasarca por gravidade (não há edema peri-palpebral) 
- Compressão do abdome superior ↑ turgência jugular: refluxo 
hepato-jugular 
- Respiração de Cheynes-Stokes (/|_/|_) 30%  

Etiologias 
- Causas mais comuns de ICC Crônica 

- HAS – Cardiopatia hipertensica 
- Doença coronariana aterosclerótica: Infarto, miocárdio 
hibernante, isquemia 



 

- Cardiopatia dilatada idiopática 
- Cardiomiopatia alcoólica 
- Doença de Chagas 
- Doenças valvares (febre reumática): estenose aórtica, 
insuficiência aórtica e mitral  sobrecarregam VE. (a estenose 

mitral polpa VE, mas é causa de HAP e IVD) 
- Causas mais comuns de ICC Aguda 

- IAM!!! (principal) 
- Miocardite aguda (viral, reumática) 
- Endocardite infecciosa 
- Rotura de Cordoália 

- Causas de IV Direita 
- Estenose Mitral 
- Cor Pulmonale 
- TEP 
- HAP primária 

- Causas de IC diastólica pura 
- Cardiopatia hipertensiva – fase hipertrófica 
- Cardiopatia hipertrófica 
- Cardiopatia restritiva (amiloidose) 
- Pericardite constrictiva 
- Estenose mitral 

- Causas de Ic de Alto débito 
- Hipertireoidismo/tireotoxicose 
- Sepse 
- Cirrose hepática 
- Fístula artério-venosa sistêmica 
- Beri-beri, Dç de Paget óssea 

Critérios de Framingham - Diagnóstico 
- Major (2 MAJOR) 

- Dispnéia Paroxística noturna 
- Turgência jugular 
- Estertores pulmonares 
- Cardiomegalia no Rx 
- EAP, B3, ↑ PVC 
- Refluxo hepato-jugular 
- Perda de peso >4,5Kg com uso de diurético 

- Minor (1 MAJOR + 2 MINOR) 
- Edema maleolar bilateral (MMII) 
- Tosse noturna 
- Dispnéia aos esforços 
- Hepatomegalia 
- Derrame Pleural 
- Capacidade Vital < 1/3 
- Taquicardia > 120 bpm 

Exames Complementares 
- Raio-X Tórax 

- Cardiomegalia 
- Linhas B de Kerley Edema pulmonar 



 

- Derrame Pleural 
- ECG 

- Alterações inespecíficas, dependem da doença de base 
- ECO 

- FE < 45% 
- Espessura das paredes ventriculares e volumes das 
cavidades 
- Acometimento valvar? Trombos? 
- Disfunção segmentar? 

 
- BNP (Peptídeo Natriurético Cerebral) 

- Produzido pelo miocárdio dos ventrículos em resposta ao 
estiramento miocárdico 
- Se > 100 pg/mL é diagnóstico de IC 
- Faz diagnóstico diferencial de dispnéia cardíaca com 
pulmonar 

Prognóstico 
- Classe Funcional de NYHA 

- Classe I: sem limitação às atividades cotidianas; > 6 METs 
(sobrevida em 5 anos 85%) 
- Classe II: limitação leve com sintomas durante atividades 
cotidianas; 4-6 METs (sobrevida em 5 anos 75%) 
- Classe III: limitação acentuada, sintomas com qualquer 
atividade, mesmo as mais leves que as do cotidiano; 2-4 
METs (sobrevida em 5 anos 50%) 
- Classe IV: Sintomas em repouso; não tolera ergometria 
(sobrevida em 1 ano 50%) 
- MET: Equivalente metabólico, medido em consumo de O2  

· 5 METs: andar de bicicleta 
· 7 METs subir dois lances de escada 

- Classificação Atual AHA 
- Estágio A: Pacientes de alto risco (ex: hipertensos), mas 
ainda sem ICC 
- Estágio B: Disfunção apenas ecocardiográfica, mas ainda 
sem sintomas clínicos de ICC 
- Estágio C: ICC sintomática, responsiva ao tratamento 
convencional 
- Estágio D: sintomas não mais responsivos a terapia 
convencional (fase terminal) 

- Fração de Ejeção 
- Avaliada pelo ECO 
- IC Sistólica se FE  < 45% 
- IC grave se FE < 35% (sobrevida 5 anos de 35%) 

- Resposta Neuro-Humoral 
- A mortalidade é proporcional aos níveis séricos de 
noradrenalina, ADH, endotelina-1 e BNP 
- BNP muito alto é mais usado na prática, e serve como 
marcador para o grupo que melhor responde ao caverdilol 



 

Complicações 
- TEP: pela TVP facilitada pela estase venosa 
- Tromboembolismo Sistêmico: devido à formação de 
trombos murais, facilitado pela estase sanguinea e lesão 
endocárdica (Fatores de Risco FE < 30%; FA e acinesia apical) 
 O uso de warfarim (marcoumar®, marevan®) está indicado 
sempre nestes casos 
- Arritmias: pior prognóstico, formação de trombos e morte 
súbita 

Causa Mortis 
- 50-60% morrem subitamente por fibrilação ventricular ou 
bradiarritmia/assistolia 
- Outros morrem por falência ventricular, evoluindo para 
choque cardiogênico e edema agudo refratário 
- Uma minoria morre de TEP, AVC, sepse, IAM 

Tratamento 
- Medidas Gerais 

- Dieta: controle do sal (nem tão baixo e nem tão alto) 
- Repouso: Apenas para IC descompensada ou classes III e IV. 
Polpa o coração 
- Atividade Física: Classes I e II, de acordo com suas 
limitações 
- Redução dos fatores descompensantes 

- Fatores de descompensação da ICC 
- Má aderência à terapia medicamentosa ou inadequada 
- Abuso na dieta 
- Repouso inadequado 
- Estresse emocional 
- Gestação 
- Mudança climática abrupta 
- HAS não controlada 
- Arritmias (FA) 
- IAM 
- TEP 
- Infecção respiratória, sepse ou outras 
- Anemia, tireotoxicose 
- Drogas inotrópicas negativas (verapamil, B-bloq) ou 
retentoras de líquidos (corticóide, estrogênio) 

- As 5 Drogas que aumentam a sobrevida 
1. IECA (captopril, enalapril) – Todos NYHA 
2. Beta-Bloqueadores (metoprolol e caverdilol) – Todos 

NYHA 
3. Hidralazina + Dinitrato – NYHA II-III 
4. Espironolactona (antagonistas da aldosterona) – NYHA 

III-IV 
5. Antagonistas AT1 da angiotensina II (losartan) 



 

- Essas drogas agem inibindo o efeito do remodelamento 
cardíaco mediado por Angiotensina II, aldosterona e 
noradrenalina 

- Drogas Sintomáticas 
- Diuréticos de Alça e Tiazídicos 
- Digitálicos – NYHA III-IV 

Drogas que aumentam a sobrevida 
- 1. Inibidores da ECA (I-IV) 

- Inibem a formação da angiotensina II e seu remodelamento 
cardíaco 
- Arteriodilatação: reduzem a pós-carga 
- Venodilatação: reduzem a pré-carga 
- Aumentam a bradicinina (vasodilatador, mas provoca tosse 
em 5%) 
- Pode ocorrer hipercalemia 

- 2. Beta Bloqueadores (I-V) 
- Inicialmente promovem uma piora do paciente (2-3meses!) 
porque são inotrópicos negativos, e por isso só podem ser 
iniciados em pacientes compensados 
- Metoprolol B1-seletivo 
- Caverdilol: Efeito A1 aditivo – promove vasodilatação 
- Bloqueiam a liberação e ação da noradrenalina 
- Reduzem a FC, a isquemia e o consumo de O2 o que facilita 
a mecânica diastólica e previne IAM 

- 3. Hidralazina + Dinitrato (II-III) 
- São vasodilatadores que diminuem a pré e pós carga 
- Na raça negra pode ser substituto dos IECA pois possuem 
melhores efeitos 

- 4. Espironolactona (III-IV) 
- Diurético poupador de potássio antagonista da aldosterona 
- Inibe o efeito da aldosterona no remodelamento cardíaco 
- Previne a hipocalemia dos diuréticos tiazídicos e de alça 
- Ação diurética, controle da PA, combatem congestão e 
edema 

- 5. Antagonistas AT1 da Angiotensina II (I-IV) 
- Agem inibindo a ação da Angiotensina II nos receptores AT1 
- Não aumentam a bradicinina como os IECA, não produzindo 
tosse 
- São alternativas aos IECA  
- Losartan... 

Drogas que aliviam os sintomas 
- 1. Diuréticos de Alça e Tiazídicos 

- Combatem os sinais da congestão e edema 
- Aumentam excreção de Na e Água  
- Reduzem a volemia do paciente 
- Volemia deve ser reduzida para níveis em que o débito 
cardíaco seja o melhor possível 



 

- Furosemida parenteral é o melhor remédio para compensar 
um paciente com IC congestiva 
- Risco de hipocalemia se não associados com 
Espironolactona 
- Hidroclorotiazida (Tiazídico) 
- Furosemida (D. Alça): uso nas descompensações apenas 

- 2. Digitálicos (III-IV) 
- Efeito Inotrópico Positivo: pelo aumento da disponibilidade 
de Ca++ no miócito 
- Ação Colinérgica: Reduzem resposta ventricular na FA. 
Potencial efeito bradiarritmico na toxicidade 
- Ação Arritmogênica: Acúmulo de Na capaz de precipitar 
pós-potenciais tardios e desencadear extrassístoles ou 
taquiarritmias 
- Reduzem a freqüência de descompensações 
- São contra-indicados na IC diastólica pura 
- Intoxicação digitálica: náuseas, vômitos, vertigem, confusão 
mental, arritmias  tto: suspensão da droga, atropina 
(bradiarritmia) ou fenitoína (taquiarritmia) 

Tto da IC diastólica 
- Idosos, mulheres, hipertensos, obesos, diabéticos e negros 
- FE > 45% e sinais de ICC, hipertrofia concêntrica de VE (ejeta 
bem, mas recebe pouco) 
- Sintomas congestivos controlados com diuréticos 
- IECA para reduzir PA e mais hipertrofia concêntrica 
- Uso de Beta-bloqueador e Verapamil (antagonista do Ca) 



 

 

1.2. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 
Definição 

- HAS é uma entidade clínica na qual os níveis médios da PA 
conferem um aumento do risco de eventos cardiovasculares a 
curto ou longo prazo. 

Variabilidade da PA 
- PA = DC x RVP 
- A hiperatividade simpática (adrenérgica), conseqüente de 
estresse emocional ou atividade física, produz aumento da FC e do 
inotropismo, aumentando o DC (um determinante da PA) 
- Determinados estresses ou substâncias podem promover 
vasoconstricção arterial periférica (efeito alfa-adrenérgico) 

Diagnóstico da HAS 
Critérios Diagnósticos da HAS 

PA no consultório: Duas ou mais medidas ≥ 140 x 90mmHg 

Monitorização residencial (MRPA): Média de aferições 
maiores que 130 x 85mmHg 

Monitorização ambulatorial (MAPA): Média durante vigília 
≥ 130 x 85mmHg 

- Hipertensão Sistólica Isolada 
- Entidade típica do idoso 
- PA sistólica ≥ 140mmHg e diastólica ≤ 90mmHg 
- Também eleva o risco cardiovascular e requer tratamento 

- Sons de Korotkoff 
- São sons provenientes da vibração da artéria braquial  
- Fase I: Aparecimento do som (PA sistólica) 
- Fase II: início do gap auscultatório 
- Fase III: Reaparecimento do som 
- Fase IV: Abafamento do som (PA diastólica em crianças e na 
insuficiência aórtica) 
- Fase V: Desaparecimento do som (PA diastólica) 

- Pseudo-Hipertensão do Idoso 
- Idosos que possuem artérias muito endurecidas devido 
calcificação e arteriosclerose podem não colabar a braquial e 
manter o som auscultatório além da PAS 
- 5% dos HAS idosos 
- Diagnóstico difícil 
- Manobra de Osler pode ajudar (artéria continua sendo 
palpada sem pulso além da PA sistólica aferida) 
- PA é determinada por método invasivo 

Categoria PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

PA ótima < 120 < 80 

Normotenso < 130 < 85 
Limítrofe 130-139 85-89 

HAS estágio 1 140-159 90-99 

HAS estágio 2 160-179 100-109 

HAS estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

HAS sistólica isolada ≥ 140 < 90 



 

- Sempre avaliar a PA nos MMII em HAS menores de 30 anos 
(coarctação de aorta?) 

Etiologia 
- 95% essencial ou primária 
- 5% Hipertensão secundária 

- Doenças parenquimatosas renais 
- Estenose de artéria renal 
- Uso de ACHO 

Fisiopatologia 
- PA = DC x RVP 
- Para haver HAS um dos 2 componentes deve estar aumentado 
- Geralmente o DC é normal e a RVP elevada, mas a RVP eleva-se 
em resposta a um DC elevado, normalizando-o 
- As principais teorias da HAS essencial explicam o aumento inicial 
da PA através do aumento do DC, através da retenção de sal e 
água pelo organismo 
- Com o tempo a camada muscular das artérias vai se 
hipertrofiando e por alterações proliferativas há redução do 
lúmen das arteríolas, fazendo com que a RVP aumente, servindo 
como manutenção da HAS (HAS gera HAS!) 

 
- Existe uma predisposição genética em até 60% dos casos de HAS 
primária 
- HAS essencial é mais comum e grave em negros  
- A HAS por hiperfluxo (↑DC) converte-se com o tempo em HAS 
por hiperresistência (↑ RVP) 

Lesão Vascular 
- Comprometimento vascular está por trás das principais 
complicações da HAS 
- Lesão endotelial é o evento inicial, liberando uma série de 
fatores tróficos que culminarão nos seguintes remodelamentos: 

- Arteriosclerose Hialina: também encontrada em idosos 
normotensos e diabéticos. Leva a redução do lúmen por 
depósito de material amorfo 
- Arteriosclerose Hiperplásica: Encontrada na HAS acelerada 
maligna. Responsável pela nefroesclerose hipertensiva 



 

maligna. Estreitamento grave do lúmen por musculatura lisa 
e duplicação da membrana basal 
- Microaneurismas de Charcot-Bouchard: pequenas 
dilatações pós-estenóticas conseqüentes da arteriosclerose 
hialina. Sua ruptura leva ao AVE hemorrágico intra-
parenquimatoso 
- Aterosclerose (Principal!) 

Aterosclerose 
- É uma doença da parede arterial que acomete artérias de 
grande (aorta) e médio calibre (coronárias, carótidas, 
mesentéricas, renais e femorais) 
- Consiste na formação (na camada íntima das artérias) de placas 
contendo um cerne lipídico (LDL) envolvido por capa fibrosa 
(placas de ateroma) 
- Essas placas podem obstruir parcialmente o lúmen (angina 
estável, claudicação intermitente) ou evoluir para a formação de 
um trombo oclusivo, levando ao AVE isquêmico, IAM, isquemia 
mesentérica aguda, gangrena de MMII 
- A placa de ateroma desenvolve-se preferencialmente nas 
bifurcações arteriais 
- Os monócitos e linfócitos T são os leucócitos envolvidos na 
aterosclerose. Monócitos viram macrófagos que tentam retirar a 
gordura transformando-se em células espumosas. Essas células 
ficam presas e entram em apoptose, gerando um cerne necrótico 
e rico em lipídios. 
- A placa de ateroma é um tecido fibro-lipídico, contendo células 
em seu interior 
- HAS é o principal fator de risco para aterosclerose pelo seu 
efeito lesivo e por estimular o remodelamento vascular, 
aumentando a formação de fatores de crescimento e citoquinas 
- Conseqüências da placa de ateroma 

- Obstrução gradual do lúmen arterial (angina estável, 
claudicação intermitente) 
- Formação de aneurismas arteriais pela fraqueza da parede 
arterial 
- Trombose da placa 

· Trombose ocorre em pouco tempo 
· Reduz bruscamente o lúmen a ponto de ocluí-lo 
· O que desencadeia este evento é a instabilidade da placa 

em decorrência da ativação leucocitária em seu interior, 
o que torna a capa fibrótica mais fina e finalmente 
ocorre sua rotura, expondo seu conteúdo lipídio 
altamente trombogênico às plaquetas e fatores de 
coagulação 

Hipertrofia Ventricular Esquerda 
- HAS gera aumento da pós-carga, impondo sobrecarga ao VE, que 
começa a se hipertrofiar 



 

- A Angiotensina II auxilia nesse processo por ação de substâncias 
tróficas 
- HVE é a repercussão cardíaca mais comum da HAS 
- 50% dos Hipertensos não tratados 
- Pode ser concêntrico (espessamento da parede e redução da 
cavidade) ou excêntrico (aumento da massa sem espessamento 
da parede) 

Disfunção Diastólica 
- Comum o déficit de relaxamento ventricular 
- Dos casos de ICC relacionados à HAS, 40% são de disfunção 
diastólica pura 

Doença Coronariana 
- HAS é o principal fator de risco para doença aterosclerótica das 
artérias coronárias 
- O IAM é uma das principais causas de óbito nos Hipertensos 

Doença Cerebrovascular 
- É a principal conseqüência da HAS 
- É a maior causa de óbito no Brasil por doença cardiovascular 
- Pode ser um AIT, AVEi e AVEh (intra-parenquimatoso ou 
subaracnóide), demência multi-vascular ou atrofia cerebral por 
aterosclerose difusa 
- AVEi é o mais comum (80%), geralmente causado por êmbolo 
proveniente de aterosclerose carotídea (bifurcação da carótida 
comum ou na porção proximal da carótida interna) que vai parar 
na artéria cerebral média 
- Uso de AAS (100 mg/dia) reduz incidência de novos eventos 
cerebrovasculares 
- AIT é um prenuncio de AVEi. Possui reversibilidade completa do 
déficit em menos de 24h (geralmente em 2h) 
- O AVEh intra-parenquimatoso é conseqüente do rompimento 
dos microaneurismas de Charcot-Bouchard 

Nefropatia Hipertensiva 
- Arteriosclerose hialina nas arteríolas aferentes renais 
- Primeiro sinal é a microalbuminúria que pode evoluir até para 
IRC 

Nefroesclerose Hipertensiva Maligna 
- É uma complicação esperada da hipertensão acelerada maligna, 
mais comum em negros 
- IRA que progride em dias ou semanas, associada à proteinúria e 
hematúria 

Retinopatia Hipertensiva 
- O comprometimento das arteríolas retinianas avaliadas pela 
fundoscopia espelha o acometimento de outros órgãos 
 
 

Hipertensão Secundária 
- Principais Causas 

1. Doenças Parenquimatosas Renais (3%) 



 

2. Estenose de artéria renal (2%) 
3. Uso de ACHO (1%) 
4. Hiperaldosteronismo primário (0,3%) 
5. Outros (<0,1%) 

· Apnéia do sono 
· Hiper/hipotireoidismo 
· Sd. Cushing 
· Feocromocitoma 
· Hiperparatireoidismo primário 
· Coartação da aorta 
· Policitemia Vera 
· Uso de drogas (ciclosporina, cocaína, anfetamina) 

- Quando Investigar? 
- Início Precoce ou tardio (< 25 / > 55) 
- Hipertensão grave em brancos (> 180x110) 
- Hipertensão refratária 
- Hipertensão acelerada maligna 
- Sopro Abdominal (estenose de artéria renal?) 
- Hipocalemia(estenose de AR? Hiperaldost.1?) 
- Taquicardia, tremores e sudorese (feocromocitoma?) 
- Sinais de endocrinopatias 
- Insf. Renal (estenose de AR? Dç parenquimatosa?) 
- Piora de função renal com IECA (estenose de AR bilateral?) 
- Proteinúria persistente inexplicada (Dç parenquimatosa?) 
- Redução/ausência de pulso femoral (Coarctação de aorta?) 

- Doenças Parenquimatosas Renais 
- Qualquer nefropatia crônica pode causar HAS, mas é mais 
comum nas glomerulopatias (glomerulopatia diabética, 
glomeruloesclerose focal e segmentar idiopática) 
- Investigação: 

· USG abdominal 
· EAS 
· Cleareance de Creatinina 
· Proteinúria de 24h (>2g) 

- Tratamento 
· IECA e AAT2 

- Estenose de Artéria Renal 
- Na estenose bilateral há piora com o uso de IECA ou AAT2 
pela vasodilatação da arteríola renal eferente, diminuindo a 
filtração glomerular 
- Investigação 

· Ecodoppler de Artérias Renais 
· Cintilografia Renal com e sem Captopril 
· Angioressonância renal 

- Tratamento 
· Pode ser cirúrgico (bypass e angioplastia) 
· IECA na estenose unilateral 

- Uso de ACHO 



 

- Atualmente pouco comum 
- Causa de HAS em mulheres jovens, obesas e após 5 anos de 
uso de ACHO 
- Associação de ACHO e tabagismo impõe maior risco 
cardiovascular 
- O mecanismo proposto é a retenção de sódio e líquido, 
devido ao aumento da angiotensina II e aldosterona, 
associado à resistência insulínica 

- Hiperaldosteronismo Primário 
- Causa rara de HAS 
- Suspeitar em pacientes com hipocalemia significativa sem 
uso de diuréticos 

- Feocromocitoma 
- Causa rara de HAS 
- Tumor secretante de catecolaminas (adrenalina ou 
noradrenalina) 
- Triagem deve ser feita com a dosagem urinária das 
catecolaminas e seus metabólitos (metanefrina, acido vanil-
mandélico) em 24h 
- O mais indicado é a metanefrina urinária por ter maior 
sensibilidade e por não sofrer influência de certas drogas ou 
alimentos 

- Coarctação da Aorta 
- Importante causa de HAS na infância 
- Detectados no exame físico: 

· Sopro sistólico ejetivo no precórdio e dorso 
· Grande diferença de pulso e pressão arterial entre 

MMSS e MMII (maior em MMSS) 
- Diagnóstico feito pelo ECO 



 

 

1.3. HAS - TRATAMENTO 

 
Objetivo 

- O objetivo principal é a redução dos riscos de morbi-mortalidade 
cardiovascular 

Estratégias não medicamentosas 
- A mudança de hábitos de vida está sempre indicada, mesmo nos 
pré-hipertensos 
- Restrição de sódio 

- Independente de resposta ou não na PA, ele melhora a 
resposta dos anti-hipertensivos e reduz a HVE 

- Aumento da Ingesta de Potassio e Cálcio 
- Correção da obesidade 

- Obesidade central é fator de risco independente para 
doença coronariana 
- Aumenta prevalência de DM2 e HAS 
- Dificulta o controle medicamentoso 
- O Hipertenso obeso tem um DC elevado e uma 
hiperativação simpática 

- Exercícios físicos regulares 
- Deve ser regular, pelo menos 3x/semana em períodos de 
30-45 minutos 

- Parar de fumar 
- Diferentemente do álcool, não possui efeito pressórico 
crônico, apenas eleva a PA agudamente como a cafeína, mas 
é fator de risco independente 
- Tem efeito direto no endotélio, reduzindo o seu potencial 
vasodilatador, piora o perfil lipídico e a resistência insulínica 

- Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, cafeína ou drogas 
ilícitas 

Indicações de terapia medicamentosa 
1. Hipertenso estágio 2 (PA ≥ 160x100) 
2. DM2, IRC ou ICC com PA ≥ 130x80 
3. Hipertensos leves com lesão de órgão alvo 
4. Hipertensos leves não controlados apenas com mudanças no 

estilo de vida (esperar 6 meses) 
Diuréticos 

- Mecanismo de Ação 
- Reduz 10% da volemia, estabelecendo novo estado de 
equilíbrio entre ingestão/excreção de sal e água 

- Classificação 
- Tiazídicos: inibição da reabsorção de NaCl no túbulo 
contorcido distal (5-8% de reabsorção) 
- Diuréticos de Alça: inibem a reabsorção de NaCl e K+ na 
porção ascendente espessa da alça de Helen (35-45%, daí a 
maior potência diurética mas não anti-hipertensiva) 



 

- Poupadores de potássio: inibem a reabsorção de Na+ no 
túbulo coletor, reduzindo estímulo para secreção de K+ e H+ 
- Os tiazídicos e os diuréticos de alça são contra-indicados em 
pacientes alérgicos a sulfa 

- Resistência ao Diurético 
- Pode ocorrer por 4 mecanismos: 

· Alta ingestão salina 
· Insuficiência Renal 
· Uso de AINES (inibem todos os anti-hipertensivos, 

exceto ACC) 
· Hipocalemia 

- Uso Clínico dos Tiazídicos 
- Hidroclorotiazida 12,5-25mg/dia 
- São os mais indicados para o tratamento crônico da HAS 
por reduzir a cota certa de volemia para controle pressórico 
(10%) 
- São Baratos e de fácil aderência (1x/dia) 
- Efeitos adversos apenas em doses maiores que 50mg/dia 
(não recomendadas) 

· Hiperglicemia, Hiperlipidemia e Hiperuricemia 
· ↓ K, Na, Mg e Hipovolemia 

- São contra-indicados em pacientes com hiperuricemia 
(gota) 
- Por possuírem efeito hipocalciúrico são indicados na 
osteoporose e na nefrolitíase hipercalciúrica e contra-
indicados no hiperparatireoidismo primário 

- Uso dos Diuréticos de Alça 
- Furosemida 20-80mg/dia 
- Só existem 3 indicações nos Hipertensos 

· Crise hipertensiva por agirem mais rápido 
· ICC descompensada 
· IRC com creatinina > 2,5 mg/dL 

- Possuem ação hipercalciúrica 
- Poupadores de Potássio 

- Espironolactona 25-50mg/dia 
- Associados aos tiazídicos revertem ou previnem a 
hipocalemia e a hipomagnesemia 
- Em altas doses é a droga de escolha no 
hiperaldosteronismo primário 

Beta-Bloqueadores 
- Mecanismo de Ação 

- Reduzem o DC pela inibição do inotropismo e 
cronotropismo cardíacos 
- A nível renal, reduzem a produção de renina, diminuindo 
assim os níveis de angiotensina e aldosterona 
- Possuem propriedades cardioprotetoras ao reduzir o 
consumo miocárdico de O2 (efeito antianginoso) além de um 
efeito antiarrítmico 



 

- Classificação 
- Não Seletivos: inibem tanto receptores beta1 (efeito 
antihipertensivo) quanto beta2 (broncoespasmo, claudicação 
intermitente e tendência à hipoglicemia) 
- Seletivos: Inibem apenas receptores beta1, não cursando 
com aqueles efeitos colaterais 
- Podem ser classificados ainda em lipossolúveis 
(metabolismo hepático, meia-vida curta e efeito no SNC) ou 
não-lipossolúveis 

- Uso Clínico 
- Mais eficazes em hipertensos jovens e brancos na Sd. 
hipercinética (TC e ↑ DC) 
- Baixa eficácia em negros 
- Previnem a hipocalemia diurético-induzida 

- Principais Indicações 
- Pós-IAM (beta1 seletivos) 
- Angina 
- ICC sistólica (carvedilol, metoprolol) 
- DM2 (atenolol) 
- Enxaqueca 
- Tremor essencial 
- Hipertireoidismo 
- Taquiarritimias 

- Contra-Indicações 
- Broncoespasmo/Asma 
- Claudicação intermitente 
- ICC Sistólica descompensada 
- Bradiarritmias (BAV 2º ou 3º grau) 
- DM2 (exceto atenolol) 
- DM1 

- Drogas 
- Propranolol 40-160 mg/dia (BID) – NS/LS 
- Metoprolol 50-100mg/dia (MID/BID) S1/LS 
- Atenolol 25-100 mg/dia (MID) S1/NL 
- Carvedilol 12,5-50mg/dia (BID) Alfa-Beta-Bloq 

Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) 

- Mecanismo de Ação 
- Reduz angiotensina II do plasma e parede vascular, 
reduzindo-se a aldosterona 
- Efeito natriurético e tendência a hipercalemia 
- Efeito vasodilatador arterial, reduzindo a RVP 
- Efeito venodilatador, diminuindo o retorno venoso e o DC 

- Efeitos Benéficos Secundários 
- Previne dos efeitos deletérios do remodelamento cardíaco 
e vascular da angiotensina II 
- Melhoram a claudicação intermitente dos MMII 
- Efeito nefroprotetor devido vasodilatação preferencial das 
arteríolas eferentes, reduzindo a hiperfiltração glomerular, 



 

conseqüente-mente, reduzindo a progressão da glomérulo-
esclerose 

- Prejuízo da Auto-Regulação Glomerular 
- Os IECA são prejudiciais nos pacientes que dependem da 
vasoconstricção da arteríola eferente para manterem uma 
TFG normal: 

· Hipovolêmico grave 
· Estenose de artéria renal bilateral ou em rim único 
· IC grave com DC muito baixo 

- Uso Clínico: 
- Maior resposta em pacientes com renina alta (hipertensão 
renovascular e pacientes jovens brancos) 
- Resposta satisfatória nos idosos apesar da renina baixa 
- Junto com diuréticos, previnem a hipocalemia e o aumento 
da angiotensina II 

- Principais Indicações 
- ICC Sistólica 
- IAM com FE < 40% 
- Nefropata diabético 
- Nefropata crônico (pelo efeito nefroprotetor) 

- Efeitos Adversos e Contraindicações 
- Hipotensão de primeira dose 
- Tose Seca (10% - pelo acúmulo de bradicinina, principal 
efeito colateral) 
- Broncoespasmo leve (5%) 
- Hipercalemia 
- IRA em pacientes predispostos 
- Estenose de artéria renal bilateral ou rim único 
- Gravidez (2º e 3º trimestres) 

- Drogas 
- Captopril 25-100 mg/dia (BID) 
- Enalapril 2,5-40 mg/dia (MID/BID) 

Antagonistas do Cálcio (AC) 
- Mecanismo de Ação 

- Bloqueiam os canais de cálcio, reduzindo o influxo celular 
de cálcio. 
- As diidropiridinas tem vasosseletividade, enquanto as 
demais possuem ação vascular menos intensa, mas 
apresentam cardiosseletividade, reduzindo o inotropismo e 
cronotropismo 

- Efeitos Benéficos Secundários 
- Induzem vasodilatação preferencial da arteríola aferente, 
melhorando o fluxo renal e filtração glomerular 

- Uso Clínico: 
- As diidropiridinas de curta duração provocam uma rápida 
vasodilatação arterial que desencadeia uma taquicardia e um 
aumento da contratilidade cardíaca, pela ativação do 
simpático 



 

- As de longa duração tem excelente ação em idosos e na 
raça negra 
- Ação aditiva com diuréticos (e não sinérgica) 
- Seu efeito não é inibido pelos AINES 

- Principais Indicações 
- Negros 
- Taquiarritmias (diltiazem, verapamil) 
- Angina estável e de Prinzmetal 
- Fenômeno de Raynaud (Nifedipina) 

- Efeitos Adversos e Contraindicações 
- Nifedipina não retard está associada ao aumento do risco 
de IAM, AVC e piora da angina pela rápida queda da PA 
- Essa vasodilatação rápida da nifedipina ainda provoca 
cefaléia, rubor facial e edema maleolar 
- Verapamil é contra-indicado em pacientes com disfunção 
sistólica moderada/grave 

- Drogas 
- Nifedipina Retard 30-60 mg/dia (MID/BID) 
- Anlodipina 2,5-10 mg/dia (MID) 
- Diltiazem 120-540mg/dia (MID) 
- Verapamil 120-480mg/dia (MID) 

Antagonistas da Angiotensina II (AA II) 
- Mecanismo de Ação 

- Antagonizam o efeito da angiotensina II nos receptores AT1, 
tendo efeito semelhante aos IECA, mas sem gerar bradicinina 
e tosse/broncoespasmo 
- Muito semelhantes aos IECA 

- Drogas 
- Losartan 25-100mg/dia (MID/BID) 
- Candesantan 8-32 mg/dia (MID) 
- Valsartan (Diovan) 80-320 mg/dia (MID) 

Alfa-2 agonista central 
- Mecanismo de Ação 

- Leva a hipoativação adrenérgica pela redução da 
noradrenalina nas fendas sinápticas. Reduz assim a RVP e o 
DC 

- Uso Clínico: 
- Droga de escolha na pré-eclâmpsia por ser um 
vasodilatador preferencial placentário 

- Efeitos Adversos 
- Boca seca 
- Sedação 
- Hipotensão postural 
- Efeito rebote na retirada (ocorre uma up regulation dos 
receptores sinápticos pela falta de noradrenalina; quando ela 
volta, eles são hipersensíveis)  

- Drogas 
- Metildopa 250-1.000 mg/dia (BID) 



 

Vasodilatores Arteriais Diretos 
- Efeitos Benéficos Secundários 

- Efeito hipolipêmico (↓ LDL; ↑ HDL) 
- Uso Clínico: 

- Não devem ser usados em monoterapia  
- Promove retenção líquida e hiperatividade adrenérgica, 
podendo desencadear angina, IAM 
- Devem ser usados em associação com Beta-BQ e/ou 
diuréticos na hipertenção refratária 

- Drogas e Efeitos Adversos 
- Hidralazina 25-100mg/dia (BID) 

· Lúpus símile (febre, mal-estar, artrite, poliserosite e rash 
cutâneo) 

- Minoxidil 2,5-80mg/dia (MID/BID) 
· Hirsutismo em 80% sendo contra-indicado em mulheres 

Pressão Alvo do Tratamento 
- A maioria deve manter níveis menores que 140x90mmHg 
- Diabéticos, nefropatas e ICC devem manter PA abaixo de 
130x80mmHg 
- Na HAS sistólica do idoso o alvo é abaixar a PAS em torno de 
20mmHg (140-160mmHg) 

Classes de drogas de Primeira Linha 
- Diuréticos Tiazídicos 
- IECA 
- Beta-Bloqueadores 
- Antagonistas do Cálcio 
- Antagonistas da Angiotensina II 

Estratégia na Hipertensão Leve 
- Iniciar monoterapia com tiazídico e reavaliar em 4-6 semanas 
- Se PA alvo não foi atingida ou a HAS é Moderada/Grave: 

- Aumentar a dose da monoterapia ao máximo recomendado 
- Trocar o anti-hipertensivo 
- Associar uma segunda droga 

- Se mesmo assim a PA alvo não foi atingida, associar 3ª droga. 
- Em caso de HAS refratária sempre pesquisar causas secundárias, 
mas a maior causa é a má aderência terapêutica 
- Os anti-hipertensivos devem ser tomados pela manhã logo ao 
despertar para evitar o pico de PA matinal, responsável pelo 
aumento da incidência de eventos cardiovasculares no período 
matutino 
 

Indicações Específicas 

HAS Sistólica Isolada 
do Idoso 

Tiazídico  
2ªEscolha: AC 

ICC Sistólica IECA + Beta-BQ + diurético + 
espironolactona 

Pós-IAM Beta1-BQ + IECA + 
espironolactona 

Nefropatia diabética IECA 



 

ou crônica 

Diabético não 
nefropata 

IECA, tiazídico, Beta-BQ, AC 

Pós-AVEi Tiazídico, IECA 

Doença Coronariana Tiazídico, Beta-BQ, IECA, AC 

 
Indicações Específicas 

Jovem 
(Sd. Hipercinética) 

Beta-BQ, IECA 

Idosos Diuréticos, AC 

Negros/Pardos Diuréticos, AC 
Resistentes aos Beta-BQ e IECA 

por possuírem renina baixa 

 
Outras Situações Específicas 

HAS pré-operatória 
Dislipidemia refratária 

Hipertireoidismo 
Tremor Essencial 

Enxaqueca 

Beta-BQ, IECA 

Angina Estável 
Taquiarritmias 

Beta-BQ, AC 

IRC AC 

Prostatismo 
Alfa-Bloqueadores 

(Prazosin) 

Osteoporose 
Litíase Renal 

Tiazídicos 

 
Contra-Indicações 

Contra-Indicações 

Asma, Broncoespasmo 
Claudicação Intermitente 

Beta-BQ 

BAV 2º e 3º grau 
Bradiarritmia grave 

ICC sistólica 
(descompensada) 

Beta-BQ, AC não-
diidropiridina 

Dislipidemia Diuréticos em altas doses 

ICC Sistólica  

Dç isquêmica do coração VDs, nifedipino 

HVE VDs monoterapia 

Hipotensão postural 
Beta-BQ, Metildopa, 

diuréticos em altas doses 

Gestação 
Estenose artéria renal 

bilateral ou em rim único 
IECA 

Hepatopatia Metildopa, labetalol 

Depressão 
Reserpina, Beta-BQ, 

metildopa 



 

 

1.4. CRISE HIPERTENSIVA 

 
Definição 

- Condição em que os altos níveis de PA estão acarretando ou 
podem acarretar prejuízo agudo ao organismo 
- Necessita de controle pressórico mais rápido 
- Afeta Cérebro, rim e coração 
- PAM = (PAS + 2PAD)/3 

Fisiopatologia 
- O quadro clínico pode ser causado pelo efeito da hipertensão 
em si: 

- HAS grave e aguda pode causar: 
· Ruptura vascular (AVEh) 
· Extravasamento de líquido (encefalopatia hipertensiva) 
· Hiperplasia arteriolar aguda (nefroesclerose hipertensiva 

maligna) 
· Elevação das pressões de enchimento ventricular (EAP 

hipertensivo) 
- O quadro pode ser gerado por uma patologia aguda que esta 
sendo agravada pela HAS 

- IAM 
- Angina Estável 
- Dissecção aórtica aguda 

- Auto-regulação do fluxo Orgânico 
- Órgãos nobres possuem um mecanismo de auto-regulação 
da PAM, mantendo um fluxo constante até certo ponto 
- Contudo a instalação súbita de um quadro hipertensivo em 
um indivíduo com PA previamente normal ou baixa, pode 
superar o limite de autoregulação orgânica com uma PA > 
170x100 (PAM > 120mmHg) 
- No hipertenso existe um reajuste dessa auto-regulação, 
suportando pressões maiores, mas não menores 

Emergências Hipertensivas 
- Condições em que o aumento da PA está causando um prejuízo 
orgânico agudo 
- Sintomas graves e risco de vida 
- Principais emergências: 

- Encefalopatia Hipertensiva 
- Dissecção Aórtica Aguda 
- AVE fase aguda 
- IAM ou Angina instável (PAD > 120) 
- EAP hipertensivo 
- Hipertensão acelerada maligna 
- Eclâmpsia 
- Hipertensão grave Peri-operatória 
-  Hipertensão grave do grande queimado 
- GNDA pós-estreptocócica 



 

- Crises Adrenérgicas (Feocromocitoma, rebote de alfa2-
agonistas, cocaína) 

- Devem ser tratadas com anti-hipertensivos intravenosos com 
início de ação rápido (1-30min) e efeito potente 
- Na ausência de risco iminente de vida pode-se usar drogas orais 
de meia-vida curta 

Urgências Hipertensivas 
- PA muito eleva mas ainda não houve dano orgânico agudo 
- Qualquer paciente com PA > 220x130 mmHg, mesmo 
assintomático deve ser considerado como urgência hipertensiva 
- Deve ser internado e tratado com anti-hipertensivos orais de 
meia-vida curta até que a PA esteja entre 160x100mmHg 

Anti-hipertensivos Parenterais 
- Nitroprussiato de Sódio 

- Efeito vasodilatador direto arterial e venoso 
- É o Anti-hipertensivo parenteral mais pontente 
- Meia-vida de 1-2 minutos 
- Induz um fenômeno de “roubo” coronariano, aumentando 
a área isquêmica miocárdica, não devendo ser usado no IAM 
e Angina 
- É metabolizado nas hemácias em cianeto que é então 
convertido no fígado para tiocianato que é eliminado pelo 
rim 
- A intoxicação por cianeto é comum nos hepatopatas 
- A intoxicação por Tiocianato é o efeito adverso mais 
comum: agitação psico-motora, confusão mental, fadiga, 
vômitos, coma 

- Nitroglicerina 
- Nitrato com ação vasodilatadora direta no sistema venosoe 
nas coronárias epicárdicas, tendo excelente efeito anti-
isquêmico no miocárdio 
- Droga de escolha na crise hipertensiva do IAM e da angina 
instável 

- Enalaprilato 
- IECA 
- É o princípio ativo do enalapril 
- Excelente efeito no EAP hipertensivo 

- Hidralazina 
- Vasodilatador arterial direto com ação nas artérias 
placentárias 
- Droga de escolha na eclampsia 

- Furosemida 
- Efeito venodilatador e ação diurética rápida 
- EAP ou para potencializar ação de outras drogas 

- Nicardipina 
- Bloqueador do canal de cálcio 
- Pode ser usado em qualquer Emergência hipertensiva, 
exceto no EAP hipertensivo como 1ª escolha 



 

- Labetalol 
- Alfa/beta-bloqueador 
- Vasodilatador arterial e venoso 
- Excelente em todas as emergências hipertensivas, exceto 
no EAP (inotrópico negativo) 

Anti-Hipertensivos orais de meia-vida curta 
- Captopril 

- Droga de escolha nas urgências hipertensivas 
- IECA de menor meia-vida 
- Início de ação em 15 min. E duração de 4-6h 
- 12,5-50mg 

- Furosemida 
- Diurético de meia vida mais curta 
- Indicado apenas nos casos de refratariedade do esquema 
anti-hipertensivo, afastando-se a hipovolemia 
- Após a PA estar estabilizada, deve-se trocá-lo por tiazídico 

- Nifedipina 
- Não deve ser utilizado como droga de primeira linha na 
urgência nem na emergência 
- A PA pode cair abruptamente chegando até a níveis de 
hipotensão 
- Efeitos incômodos (rubor facial, palpitações, cefaléia) 
- Pode ser alternativa na falta de opção para negros ou com 
IRA preceptada por IECA 
- Início de ação de 5-15min. Ação de 3-5h 
- Dose 5-10mg 

Encefalopatia Hipertensiva 
- Quando a PAM ultrapassa o limite do controle da auto-regulação 
cerebral, leva há um hiperfluxo e extravasamento de líquido para 
o interstício 
- Em pacientes previamente normotensos (GNDA e pré-
eclâmpsia) os níveis de PAM nem precisam ser muito altos, já no 
HAS crônico precisam ser maiores que 240x130 
- Sintomatologia 

- Cefaléia fronto-occipital ou holocraniana 
- Sd. de Hipertensão intracraniana e edema cerebral 
(náuseas, vômitos, queda do nível de consciência, crises 
convulsivas) 
- Hiperreflexia, Sinal de Babinski e mioclônus 

- Conduta 
- Internação 
- Nitroprussiato de sódio, nicardipina ou labetalol EV 
- Reduzir PAM em 25% nas primeiras 3h 
- Baixar para 160x100 nas próximas 6-8 h 
- Após, desmamar do nitroprussiato com captopril 
 
 
 



 

AVE hemorrágico 
- A normalização da PA é deletéria pois pode causar isquemia nas 
áreas acometidas pelo vasoespasmo e no tecido cerebral 
edemaciado 
- Objetivo então é chegar num meio termo: manter PA entre 
150/180 x 95/105 mmHg nos Hipertensos crônicos (hemorragia 
intra-parenquimatosa) ou entre 130/160 x 95/105 mmHg na 
hemorragia subaracnóide por ruptura de aneurisma 
- Sintomatologia 

- Cefaléia intensa e súbita 
- Crise convulsiva focal ou generalizada 
- Queda do nível de consciência 
- Súbito déficit neurológico focal 
- A hemorragia subaracnóidea não se manifesta com déficit 
focal (cefaléia  síncope  queda do nível de consciência) 
- Quadro focal súbito sem alteração do nível de consiência 
sugere AVEi 
- Diagnóstico do AVEh pode ser imediatamente confirmado 
pela TC 

- Conduta 
- UTI 
- Sedação Contínua 
- Ventilação mecânica/hiperventilação 
- Nitroprussiato de sódio, nicardipina ou labetalol EV 
- Se for subaracnóidea indica-se o nimodipina 60mg 4/4h 
- Manitol (adjuvante na terapia do edema cerebral) 

AVE Isquêmico 
- Não reduzir a PA na fase aguda, apenas se maior que 
220x120mmHg 
- A queda abrupta da PA pode levar a exacerbação do infarto 
cerebral por reduzir a perfusão da penumbra isquêmica 
- Escolha é nitroprussiato de sódio ou labetalol 
- Após os 3 primeiros dias do AVEi podese-se iniciar um anti-
hipertensivo oral de meia vida curta (captopril, furosemida) para 
manter a PA em torno de 160x100 mmHg 
- Após 7 dias a PA pode ser controlada sem restrições 

IAM e Angina Instável 
- Isquemia miocárdica aguda estimula o sistema nervoso 
simpático que pode elevar a FC e a PA! 
- Essa elevação aumenta a pós-carga e o consumo de O2, piorando 
a isquemia e estendendo o infarto 
- Por isso, nesses casos está indicado um anti-hipertensivo venoso 
se PA > 180x110(nitroglicerina) associado com B-bloqueador 
(metoprolol) e IECA de rotina 
 
 

Dissecção Aórtica Aguda 



 

- Evento no qual há uma súbita ruptura da camada íntima da 
aorta, como um “Rasgo”, permitindo que o sangue penetre entre 
a íntima e a camada média da artéria, dissecando uma da outra 
- Se ocorrer ruptura a conseqüência é catastrófica, muitas vezes 
fatal 
- A ruptura da Aorta ascendente leva ao hemopericárdio, com 
tamponamento cardíaco quase sempre fatal 
- Quando é na aorta descendente torácica, leva ao 
hemomediastino/hemotórax, com choque obstrutivo 
(compressão da cava) ou hemorrágico 
- Na aorta descendente abdominal pode haver hemorragia 
digestiva franca ou hemoperitônio, com choque hemorrágico fatal 
- Classificação 

- Tipo A (75% dos casos): Comprometimento da Aorta 
ascendente (I-ascendente, arco e aorta descendente-70%; II-
restrito a aorta ascendente-5%) 
- Tipo B (25% dos casos): Não compro-metimento da aorta 
ascendente (IIIa-torácica; IIIb-abdominal) 

- Sintomatologia 
- Início súbito de uma dor torácica retroesternal de grande 
intensidade, associada com náuseas e sudorese. A dor então 
migra para a região lombar se a dissecção continuar 
- Caráter da dor é variável, pondendo ser rasgante, cortante 
ou idêntica ao IAM 
- Difere do IAM pelo caráter migratório e pelo pico da dor ser 
logo no início (no IAM a dor é progressiva) 
- Diferença significativa de pulso ou PA entre membros 
superiores 
- Déficit neurológico focal ou sopro carotídeo intenso 
- Sopro de Insuficiência aórtica aguda 

- Diagnóstico 
- Deve-se afastar IAM e angina instável (ECG e enzimas) 
- Rx Tórax, ECO, TC, RNM e aortogragia são úteis 

- Conduta 
- UTI 
- Objetivo é reduzir a PA (110x70) e a força contrátil do 
miocárdio 
- Labetolol em monoterapia 
- Opção: nitroprussiato de sódio + Metoprolol 
- Se for necessário cirurgia, sempre estabilizar o paciente (se 
possível) 
- Na tipo B (não comprometendo a aorta ascendente) a 
indicação cirúrgica é controversa com mesma eficácia que 
conduta conservadora 

- Prognóstico 
- Tipo A: prognóstico sombrio 

· 30% morrem no primeiro dia 
· 50-70% na primeira semana 



 

· 90% até o final de um mês 
· Causa mais comum de morte é o hemopericárdio com 

tamponamento cardíaco 
- Tipo B: Melhor prognóstico 

· Mortalidade de 25% no primeiro mês 
Eclâmpsia 

- Tratamento é composto por 3 partes: 
- Controle das crises Convulsivas com sulfato de magnésio 
(antídoto é o gluconato de cálcio) 
- Controle agressivo da HAS com hidralazina 
- Interrupção da gestação após estabilização clínica (se 
possível) 

Hipertensão Acelerada-Maligna 
- Forma em que altos níveis de PA (> 220x130) cursam com lesões 
vasculares progressivas acometendo retina e rins 
- Tratamento com Captopril 

Crise de Feocromocitoma 
- Caracterizada pela hipersecreção de adrenalina e/ou 
noradrenalina, culminando com HAS severa, taquicardia, fadiga e 
sudorese 
- Tratamento com Alfa-Bloqueador (fentolamina EV ou Prazosin 
VO) 

Crise hipertensiva por Intoxicação pela cocaína 
- Deve ser tratada com altas doses de diazepan EV 

- Associar anti-hipertensivo não beta-bloqueador (nitroprussiato, 
captopril...) 



 

 

1.5. DOENÇA ISQUÊMICA DO MIOCÁRDIO 

 
Fisiopatologia da Isquemia Miocárdica 

- Isquemia Miocárdica: 
- O miocárdio é o tecido de maior demanda metabólica pelo 
processo contínuo de contração 
- Ocorre isquemia quando o fluxo coronariano torna-se 
insuficiente para suprir a demanda metabólica de O2 do 
miocárdio (MVO2) 

- Reserva Coronariana 
- Capacidade fisiológica do leito arteriolar se dilatar em 
momentos de maior demanda metabólica como o exercício 
físico, podendo aumentar em até 6x 

- Fatores determinantes da MVO2 
- FC 
- Contratilidade Miocárdica 
- Estresse Sistólico da Parede Ventricular (Pós-Carga) 

- Situações em que há maior demanda 
- Exercício físico 
- Sepse 
- Anemia 
- SIRS 
- ICC 
- Estresse Cirúrgico 
- Hipovolemia 
- Hipertireoidismo 
- Estresse Emocional 

- Fisiologia do aumento da demanda 
- No exercício, por ação das catecolaminas nos receptores 
Beta-1, ocorre aumento da FC, necessária para aumentar o 
DC 
- As catecolaminas também aumentam a contratilidade 
miocárdica e, assim, o débito sistólico 
- Isso tudo aumenta a MVO2 

Aterosclerose Coronariana 
- Fatores de Risco para Aterosclerose Coronariana 

- HAS 
- DM 
- Tabagismo 
- Aumento LDL / Redução HDL 
- Obesidade Central 
- Sedentarismo 
- Idade > 55 (homens) ou 65 (mulher) 
- História familiar em idades precoces 
- Aumento lipoproteína A e triglicerídeos 
- Hiperinsulinemia 
- Hiperhomocisteinemia 



 

- Sorologia positiva para Chlamidia, CMV, H. pylori e endotoxinemia 

 
- Estenose 

- Obstruções Luminais maiores do que 60% comprometem 
significativamente a reserva coronariana 
- O que acontece é que o território nutrido pela coronária 
estenosada já possui vasodilatação máxima. Durante o 
esforço não há mais como aumentar a perfusão miocárdica, 
pois a reserva já foi esgotada 
- O limiar de Isquemia depende: 

· Grau de obstrução coronariana 
· Capacidade da rede de vasos colaterais (diferente de 

pessoa a pessoa) 
- Disfunção endotelial  

- Reduz a reserva coronariana por depletar as substâncias 
vasodilatadoras (NO) e aumentar a liberação de 
vasoconstrictoras (endotelinas) 
- Aumenta a trombogenicidade do vaso – permite maior 
ativação plaquetária e reduz a fibrinólise 

- Ruptura da Placa e Trombose 
- A instabilidade da Placa é o fenômeno mais danoso da 
aterosclerose 
- A formação de trombo aderido à placa é a causa principal 
da Sd. Coronariana Aguda, IAM e morte súbita isquêmica 

- Estenose Variável 
- Pela disfunção endotelial, o segmento coronariano 
acometido é bastante propenso a vasoconstricção, podendo 
mudar o limiar de isquemia no decorrer do dia 
- São fatores que reduzem o limiar anginoso: 

· Frio 
· Banho 
· Estresse emocional 
· Fumo 
· cafeína 

Conseqüências da Isquemia Miocárdica 
- A isquemia possui efeitos na performance do miocárdio, 
diminuindo sua contratilidade, atrasando seu relaxamento e 
reduzindo sua complacência 
- A isquemia estresse-induzida (lesão coronariana fixa) atinge 
especialmente a porção subendocárdica do miocárdio, ou seja, 
uma Isquemia Subendocárdica 

- Isso ocorre pois não há comprometimento da coronária 
epicárdica, apenas das artérias perfurantes 

- A isquemia decorrente de uma oclusão coronariana aguda 
(como ocorre no IAM e Prinzmetal), acomete toda extensão da 
parede miocárdica, sendo denominada Isquemia Transmural 
 
- São conseqüências da Isquemia Miocárdica: 



 

- Disfunção Sistólica Segmentar 
· Isquemia Subendocárdica causa hipocinesia da parede 
· Isquemia Transmural pode levar a acinesia ou discinesia 
· Isquemia Transmural prolongada leva a necrose-infarto 

- Disfunção Diastólica 
· É mais comum e mais precoce que a Disfunção Sistólica 
· O segmento acometido apresenta um déficit do 

relaxamento e redução da complacência 
Miocárdio Hibernante 

- Consiste na disfunção contrátil crônica de um segmento do 
miocárdio acometido por uma coronária estenosada 
- O que acontece é uma redução do gasto energético do 
segmento comprometido, de modo a manter equilibrada a 
relação fluxo coronariano/demanda metabólica, prevenindo a 
isquemia 
- É reversível após restabelecimento do fluxo 
- Chamamos este segmento de miocárdio viável 
- O déficit contrátil crônico também pode ser causado por 
miocárdio fibrótico (cicatriz de IAM) 

Anatomia Coronariana 

 
Casos de Doença Coronariana em Pacientes Jovens 

- Aterosclerose acelerada 
- Hiperlipidemia grave hereditária 

- Causas não-ateroscleróticas 
- Vasculite 
- Sd. Trombofílicas (SAF, Dç hematológica) 

Angina Pectoris 

Raiz da 
Aorta

Tronco da 
Coronária 

Esquerda (TCE)

Descendente 
Anterior (DA)

Irriga quase todo 
o septo IV, a 

parede anterior e 
a região apical 

do VE, ou seja, a 
maior parte do 

VE

Circunflexa 
(Cx)

Irriga a parede 
lateral do VVE

Dominante em 
30% dos casos

Coronária 
Direita (CD)

Irriga o 
miocárido do VD

Dominante em 
70% dos casos

Dominante: 
Porção basal 

do septo, 
parede inferior 
e posterior do 

VE



 

- A isquemia leva ao acúmulo de metabólitos e à acidose no 
tecido miocárdico, estimulando as terminações nervosas e 
levando ao quadro de dor ou desconforto 

Características da Angina Típica - Estável 
- Dor ou desconforto subesternal ou precordial 
- Tipo opressiva (aperto) ou queimação 
- Pode irradiar-se para ombro esquerdo, mandíbula, MSE e MSD 
- Dura 2-15 min. 
- É provocada por esforço físico ou estresse emocional 
- É aliviada com repouso ou por nitrato sublingual 

Diagnóstico Diferencial 
- Dor Esofágica 

- Espasmo esofageano ou DRGE 
- Pode ser constrictiva ou em queimação, pontada 
- Pode ter relação com alimentação 
- Duração pode superar 30min 
- Associada com pirose 

- Dor músculo-Esquelética 
- Piora com a movimentação ativa ou passiva dos MMSS e 
com a palpação muscular 

- Dor Pericárdica 
- É contínua 
- Tem caráter pleurítico (piora com inspiração) 
- Piora com Decúbito dorsal e melhora com posição sentada 
e com tronco para frente 

- Hipertrofia Ventricular Esquerda 
- Pode induzir a isquemia subendocárdica sem doença 
coronariana obstrutiva (devido a maior compressão dos 
vasos dessa região) 

- Hipertensão Arterial Pulmonar 
- Distúrbio Neuro-Vegetativo (DNV) 

Diagnóstico 
- ECG Basal 

- Está alterado em cerca de 50% dos pacientes com angina 
estável 
- Pode apresentar sinais de: 

· Sobrecarga de VE 
· Bloqueio de Ramo 
· Alterações inespecíficas do segmento ST e onda T 

- A onda T pode assumir uma forma simétrica e pontiaguda, 
em forma de sino, com polaridade positiva ou negativa 
- O segmento ST pode apresentar desnivelamentos (infra é 
mais comum) 

- Teste Ergométrico (TE) 
- É considerado o exame de escolha para investigar doença 
coronariana 
- O principal Critério para isquemia miocárdica esforço-
induzida é o infradesnivelamento do Segmento ST 



 

- Um infradesnível de ST ≥ 1mm (0,1mV) é considerado 
positivo para doença isquêmica 
- O TE possui sensibilidade de 75% e especificidade de 85% 
- A melhor indicação é naqueles pacientes que apresentam 
sintomas duvidosos 

- Cintilografia de Perfusão Miocárdica 
- Utiliza o esforço físico para provocar isquemia (mesmo 
protocolo do TE – Bruce) 
- Quando Indicar? 

· ECG basal impede a interpretação pelo TE convencional 
(já apresenta alterações) 

· TE convencional é inconclusivo 
· Necessidade de saber o território isquêmico 

- Exames com Estresse Farmacológico 
- Indicado quando o paciente não pode realizar os exercícios 
da ergometria 
- As drogas mais usadas são o Dipiridamol e a Dobutamina 
- Efeito do Dipiridamol 

· Bloqueia a captação da adenosina 
· Adenosina causa uma vasodilatação das arteríolas das 

áreas não-isquêmicas, promovendo o fenômeno de 
roubo coronariano (Robin Hood reverso ) 

· É o mais utilizado 
· Após obtenção das imagens de estresse, injeta-se 

aminofilina, um antagonista da adenosina 
· É contra-indicado em pacientes com história de 

broncoespasmo (Asma/DPOC) e uso regular de 
aminofilina 

- Efeito da Dobutamina 
· Estimula os receptores Beta-1 cardíacos, aumentando a 

contratilidade miocárdica e a FC 
· É indicado nos casos de contra-indicação ao dipiridamol 

(ASMA/DPOC) 
· É o teste de maior acurácia diagnóstica em mulheres 

obesas ou com mamas grandes 
Classificação Funcional da Sociedade Cardiovascular 

Canadense 

Classe I Angina aos grandes esforços 

Classe II 
Angina aos médios esforços (andar rápido, subir 
rampas ou 2 lances de escada) 
Limitação leve às atividades cotidianas 

Classe III 
Angina aos pequenos esforços (andar mais de 1 
quarteirão, subir 1 lance de escada) 
Limitação acentuada às atividades cotidianas 

Classe IV 
Angina aos mínimos esforços (tomar banho, 
pentear o cabelo) ou em repouso 
Incapacidade Física 

Comportamento da PA e da FC no teste Ergométrico 
- Ocorre elevação das catecolaminas, principalmente adrenalina 



 

- Ela estimula os receptores Beta-1 cardíacos, promovendo 
aumento da FC, da contratilidade cardíaca e, conseqüentemente, 
o Débito Sistólico (DS) 
- Aumento do DS, eleva a PAS 
- PAD pode reduzir-se pela queda da RVP devido vasodilatação da 
musculatura esquelética adrenalina-induzida (Beta2) 
- Quando há comprometimento das coronárias grave ou ICCS, o 
DS pode não aumentar no esforço, fenômeno detectado no TE 
pelo não aumento da PAS 

- É chamado déficit inotrópico 
- Mau prognóstico  

Critérios de Mau Prognóstico no TE 
- Incapacidade de completar o estágio 1 de Bruce 

- 3min. com 10% de inclinação e 1,7 mph 
- Déficit inotrópico 
- BAV de 2º grau, BAV Total ou BR completo 
- Taquicardia ventricular sustentada 
- Infradesnível de ST ≥ 2 mm (0,2mV) 
- Infradesnível de ST permanecendo mais de 5 min 

Sinais de mal prognóstico na cintilografia Miocárdica de Perfusão 
- Múltiplos defeitos Reversíveis 
- Defeitos no miocárdio irrigado pela DA e mais outra artéria 
- Aumento da captação pulmonar do radio traçador 
- Dilatação ventricular estresse-induzida 

Viabilidade Miocárdica 
- Os segmentos “Não-viáveis” representam áreas de necrose e 
fibrose miocárdicas provenientes de seqüelas de IAMs prévios 
- O ECO convencional sugere necrose/fibrose quando o segmento 
afetado encontra-se fino e birrefringente (aspecto de necrose) 
- São exames utilizados para determinar a viabilidade miocárdica: 

- Ecocardiograma de Estresse com baixas doses de 
dobutamina (exame de escolha) 
- Cintilografia miocárdica (2ª Linha) 
- Tomografia com Emissão de Pósitrons – PET (padrão-ouro, 
mas muito caro) 

- Indicações de determinação de miocárdio viável 
- Quando existe disfunção sistólica moderada a grave + 
coronariopatia multi-vascular 

· Se a maior parte for de miocárdio hibernante, a 
revascularização poderá reverter a disfunção sistólica, 
aumentando a sobrevida 

 
 
Isquemia Silenciosa 

- Alguns indivíduos podem possuir níveis elevados de endorfinas 
ou apresentarem um limiar maior para a dor, não apresentando a 
dor característica da angina 



 

- No DM, a ausência de sintomas álgicos é explicada pela 
neuropatia autônoma 
- Dividi-se em: 

- Tipo I: Pacientes que nunca apresentaram sintomas 
miocárdicos 
- Tipo II: Pacientes que apresentam sintomas de 
coronatiopatias 

- Tratamento 
- Há necessidade de coronariografia nos pacientes com 
isquemia silenciosa, pois a incidência de lesão multi-arterial é 
grande nesses pacientes (75%) 
- Droga de escolha é o Beta-bloqueador, nos casos 
taquicardia induzidos 
- Os Antagonistas do canal de cálcio são escolha nos raros 
casos não taquicardia induzidos 
- Recomenda-se também terapia com AAS e estatinas 

Tratamento Clínico 
- Mudanças de Hábitos de Vida 

- Parar de Fumar 
- Controlar a PA 
- Controlar os níveis de LDL (<100) e HDL (>50) 
- Controlar o DM (glicemia < 110) 
- Exercício Físico regular (↑ HDL e reserva coronariana) 
- Andar com nitrato sublingual no bolso para o caso de 
angina 

- Antiagregantes Plaquetários 
- AAS 

· Excelentes resultados com 100mg/dia 
· Inibe irreversivelmente a enzima ciclo-oxigenase das 

plaquetas, impedindo a formação do tromboxane A2 
· A normalização da inibição plaquetária só ocorre quando 

novas plaquetas substituírem as já bloqueadas, isso 
acontece de 5-7 dias (por isso deve ser suspenso 7 dias 
antes de qualquer cirurgia) 

- Tienopiridinas (Clopidogrel, Ticlopidina) 
· Inibem a ativação plaquetária ADP-induzida 
· Clopidogrel 75mg 1x/dia para os pacientes com contra-

indicação ao AAS 
- Anticoagulantes Orais – Cumarínicos 

- Warfarin em dose para manter INR entre 2-3 é reservado 
para pacientes pós-IAM que não podem tomar aspirina ou 
clopidogrel 

- Hipolipemiantes 
- Estatinas 

· São capazes de promover redução de até 50% nos níveis 
de LDL 

· Sinvastatina e Atorvastatina 
- Ácido Nicotínico (ação contra Lipoproteína A) 



 

- Bezafibrato (ação contra Lipoproteína A) 
- Recomendações 

· Prevenção Primária: Alvo é LDL < 160 nos pacientes com 
menos de 2 fatores de risco ou < 130 naqueles com 2 ou 
mais 

· Prevenção Secundária: Iniciar estatina na primeira 
consulta se LDL > 130 

- Drogas Antianginosas 
- Seu objetivo é o alívio sintomático e melhora da qualidade 
de vida do paciente 
- Nitratos: 

· Potentes vasodilatadores das coronárias epicárdicas, 
mesmo aquelas compro-metidas pela aterosclerose, 
bem como dos ramos colaterais 

· Também são potentes venodilatadores, reduzindo o 
retorno venoso e a pré-carga (bom para ICC) 

· Os principais nitratos usados são a nitroglicerina, o 
mononitrato de isossorbida (Monocordil) e o dinitrato 
de isossorbida (Isordil) 

· O monocordil é melhor que o Isordil pois tem maior 
biodisponibilidade por não precisar de metabolização 
hepática 

· Posologia deve ser de 6/6h, omitindo a 4ª dose 
· Efeitos adversos: Hipotensão arterial, cefaléia, rubor 

facial, bradicardia por aumento do tônus vagal 
- Beta-Bloqueadores 

· Pelo efeito inotrópico e cronotrópico negativos, 
reduzem a MVO2 

· Não possuem propriedades vasodilatadoras como os 
nitratos e os AC, pelo contrário, o bloqueio dos 
receptores Beta2 coronarianos pode levar à 
vasoconstricção em raras situações como na angin de 
Prinzmetal (vasoespástica) 

- Antagonistas do Cálcio (AC) 
· Possuem efeito vasodilatador coronariano e sistêmico 
· As diidropiridinas (nifedipina, anlodipina) são mais 

vasosseletivas, tendo efeito coronário-dilatador mais 
potente 

· Nifedipina de ação curta não deve ser utilizada pois 
produz taquicardia reflexa 

· O Verapamil (fenil-alquilamina) é mais cardioseletivo, 
diminuindo a MVO2 

· O diltiazen (benzo-tiazepina), possui propriedades 
intermediárias entre as diidropiridinas e o verapamil 

Revascularização Miocárdica 
- Indicações 

- Angina limitante e refratária à medicação 



 

- Lesão do tronco da Coronária Esquerda (TCE) com 
obstrução maior que 50% 
- Lesão trivascular + disfunção ventricular esquerda 
- Lesão trivascular ou bivascular incluindo a Descendente 
Anterior (DA) proximal 

- Intervenção Coronariana Percutânea (PCI): Angioplastia 
Coronariana 

- Através da introdução de um cateter especial em seu 
lúmen, desobstrui uma coronária estenosada ou ocluída 
- É dita bem sucedida quando a estenose remanescente é 
menor que 50% 
- As lesões obstrutivas coronarianas são classificadas em A 
(sucesso > 85%), B (sucesso > 60%) e C (sucesso pós 
angioplastia < 60%) 
- A estenose do tronco da coronária esquerda (TCE) é uma 
contra-indicação 
- Uso de AAS + Clopidogrel + Heparina venosa Peri-
procedimento, reduz a incidência de oclusão aguda pós-
angioplastica 
- Reestenose pode ocorrer em 30-45% dos casos, geralmente 
nos primeiros 6 meses 

- Stents Coronarianos 
- Revolucionou o sucesso das angioplastias, reduzindo para a 
metade a recidiva (10-20% em 6 meses) 
- Stents são estruturas metálicas que são colocadas durante a 
angioplastia da placa, na luz coronariana, servindo de 
sustentação para manter a abertura da artéria 
- Existe a necessidade da administração de AAS 
(eternamente) + clopidogrel (por 30 dias) + Glicoproteína 
IIb/IIIa nos pacientes com angioplastia de alto risco 
- Atualmente, os hemodinamicistas indicam stent mesmo nas 
angioplastias de lesões mais simples 

- Cirurgia de Revascularização Miocárdica 
- A cirurgia de bypass coronariano é o método mais completo 
de revascularização miocárdica 
- Com as técnicas atuais, sua mortalidade, hoje,  é menor que 
2%  
- A cirurgia em gral é realizada com circulação extra-
corpórea, utilizando-se soluções cardioplégicas para reduzir 
ou parar os batimentos cardíacos 
 
 
- Ponde de Safena 

· Em até 1 mês, cerca de 10% sofrem oclusão pelo 
processo trombótico 

· O 1º ano pós-operatório é crítico, pois até 30% são 
ocluídas pela hiperplasia acelerada da camada íntima 



 

· Após 10 anos de cirurgia, 50-70% das safenas estão 
ocluídas  

- Ponte de Mamária Interna 
· Após 20 anos de cirurgia, apenas 10% estão ocluídas  
· Seus problemas são: 

· Maior tempo cirúrgico 
· Maior chance de infecção pós-operatória 
· Possibilidade de vasoespasmo (reduzida com o uso 

rotineiro de AC) 
- Angioplastia x Cirurgia de revascularização 

- A presença de mais de uma lesão coronariana desfavorável 
e a impossibilidade técnica de uma revascularização 
completa em um paciente multi-vascular, são fatores contra 
a angioplastia 
- Presença de leito coronariano distal de pequeno diâmetro 
(< 1mm) ou apresentando doença ateromatosa, dificulta ou 
impede o cirurgião de confeccionar um bypass funcional e de 
boa patência a curto e longo prazo 
- Revascularização cirúrgica esta indicada sempre nos 
seguintes casos: 

· Lesão de tronco da Coronária Esquerda (TCE) > 50% de 
obstrução 

· Lesão trivascular + Disfunção de VE (FE < 40%) 
· Lesão bi ou trivascular em diabéticos 
· Lesão trivascular com anatomia complexa 
· Lesão bivascular com acometimento da Descendente 

Anterior (DA) proximal 



 

 

1.6. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

 
Introdução 

- Letalidade IAM: 30% 
- 1ª hora é a mais crítica, com 50% dos óbitos (geralmente pré-
hospitalares) 
- Mecanismo mais comum é fibrilação ventricular primária 
- Mortalidade hospitalar, de 30%, caiu para 6,5% nos grandes 
centros 

Definições 
- Infarto miocárdico: Necrose de um segmento miocárdico 
- IAM: evento coronariano agudo cuja evolução natural converge 
para necrose miocárdica macroscópica 
- IAM sem Supra ST:  

- IAM que não acomete toda a espessura da parede  
- Geralmente acomete apenas área subendocárdica 
- ECG sem onda Q patológica e sem Supra de ST 
- Fisiopatologia de suboclusão trombótica aguda de uma 
coronária 
- 30-40% IAM 

- IAM com Supra de ST 
- IAM que acomete toda a espessura da parede (necrose 
transmural) 
- ECG com supradesnível de ST e onda Q patoógica 
- Fisiopatologia de oclusão trombótica aguda 
- 60-70% 

Origem do IAM 
- Maioria é causada por oclusão aguda de uma artéria coronária 
epicárdica 
- 30% para cada artéria coronária principal (DA, CX e CD) 
- Oclusão de TCE corresponde por menos de 5% e quase sempre é 
fatal 
- 5% dos IAM possuem coronariografias normais 

Etiologia da Oclusão 
- 95% decorrente de trombose intra-coronariana devido placa 
ateromatosa que acabou de sofrer uma ruptura 
- 5% restante deve-se: 

- Espasmo coronariano (Prinzmetal) 
- Cocaína (trombose e/ou espasmo) 
- Embolia coronariana (focos: Endocardite, trombo mural, de 
prótese...) 
- Dissecção coronariana 
- SAF 
- Sd. Trombofílicas (ACHO+tabagismo, policitemia vera, LMC, 
fator V de Leiden, Sd. nefrótica...) 
- Vasculite coronariana (LES, AR, esclerodermia, PAN, Churg-
Strauss, Wegner, Takayasu, Kawasaki) 
- Trauma coronariano (inclui angioplastia) 



 

- Aumento acentuado da demanda metabólica de O2 + 
doença coronariana grave 

Área de comprometimento 
- Maioria dos IAM não cursa com acometimento de mais de 25% 
da área de VE 
- Disfunção diastólica é mais comum e precoce 

- Aparecimento de B4 é causado por disfunção diastólica 
- Área Isquêmica > 15% já pode comprometer a função sistólica 
global, reduzindo a FE (<50%) 
- Área Isquêmica > 25% do VE, cursa com IVE + EAP 
- Área Isquêmica > 40% do VE, cursa com choque cardiogênico 
(baixo débito) 

Miocárdio Atordoado (Stunning) 
- Nome dado ao miocárdio não necrótico que permanece com 
déficit contrátil (acinesia, discinesia), mesmo após reperfusão 
miocárdica 
- Demora poucos dias para reverter o quadro 
- Injúria de Reperfusão 

Determinantes contra a necrose miocárdica 
- Capacidade da rede de colaterais 
- Baixa MVO2 do miocárdio em sofrimento isquêmico 
- Reperfusão Precoce (<12h) 

Reperfusão Miocárdica 
- Ocorre reperfusão espontânea em 30% dos IAM pelo sistema 
fibrinolítico endógeno 

 
- Necrose começa a se forma após 30 minutos de oclusão, na área 
central 
- Nas 12 horas seguintes a necrose vai se estendendo 
perifericamente 
- A reperfusão precoce irá salvar o miocárdio que ainda não 
sofreu necrose 
- Tratamento do IAM é justamente nestas 12 horas, tentando 
recanalizar a artéria ocluída o mais precoce possível, seja com drogas 
trombolíticas/fibrinolíticas, seja com angioplastia primária 



 

Expansão do Infarto – Remodelamento Cardíaco 
- As áreas não necróticas, tendem a se hipertrofiar e o ventrículo 
tende a se dilatar como mecanismo compensatório (lei de Frank-
starling) 

- Leva ao aumento da área infartada, a discinesia ou a 
formação de aneurisma ventricular 
- Piora a função sistólica global, levando a ICC dias após o 
IAM 

- Fatores determinantes-remodelamento pós-IAM 
- Patência da artéria responsável pelo IAM 
- Pós carga ventricular 
- Efeito miocárdico direto de mediadores humorais, como a 
angiotensina II 

· IECA nas 4 primeiras semanas pós-IAM age diminuindo a 
angiotensina II e a pós-carga 

· Uso de AINES ou corticóides nas primeiras semanas pós-
IAM, interferem na cicatrização e induzem expansão da 
área de infarto  

Quadro Clínico 
- Sintomas 

- Rápido início de dor torácica em repouso 
· Deixa o indivíduo quase sem se mover 
· Intensidade progressiva 
· Localização subesternal ou precordial 
· Carater constrictivo 
· Duração > 30min 
· Não melhora com uso de nitrato SL 

- Diaforese profusa 
- Náuseas e vômitos 
- Sensação de iminência de morte 

- Desencadeante 
- 40-60% possuem fator desencadeante: 

· Estresse físico, emocional ou grande refeição 
· Geralmente ocorrem pela manhã (6-12h) 

- Pródromos, as vezes, de angina instável 
- Exame Físico 

- Bradicardia ou taquicardia sinusal 
- Leve HAS 
- Aparecimento de B4 
- IVE aguda: dispnéia, ortopnéia, estertoração pulmonar e B3 
- EAP (estertoração além da metade inferior dos terços 
inferiores do pulmão + ortopnéia franca) 

Classificação de Killip-Kimbal Mortalidade 

Kiliip I Ausência de dispnéia, B3 ou 
estertoração 

6% 

Kiliip II Dispnéia e estertoração nos 1/3s 
inferiores ou B3 

17% 

Kiliip III EAP 38% 

Kiliip IV Choque cardiogênio (PAS<80 sem 81% 



 

resposta a volume) 

 
- Alterações Laboratoriais inespecíficas 

- Pode haver leucocitose por volta do 2º-4º dia (12-15.000) + 
elevação de VHS e PCR 
- Níveis de colesterol total de LDL começam a se reduzir após 
48h e assim permanecem por até 8 semanas 

· Devem ser dosados logo no início do quadro (<48h) 
· Indicado estatina se LDL > 125 

Diagnóstico Diferencial 
- Dor Torácica Aguda 

- Angina Instável 
- Dissecção Aórtica (+ importante!) 
- Pericardite Aguda 
- Pneumotórax 
- Embolia pulmonar 
- Trauma Torácico 

- Dispnéia de Instalação Aguda 
- TEP 
- EAP 
- Crise Asmática 
- ICC descompensada 

- Choque Agudo 
- Choque hipovolêmico ou séptico 
- Tamponamento cardíaco 
- Pneumotórax hipertensivo 
- Pneumomediastino 
- TEP 

- Morte Súbita 
- Isquemia miocárdica aguda 
- FV relacionada à cardiopatia ou idiopática 

Critérios diagnósticos: ECG 
- Somente 50% dos pacientes possuem alterações ECG típicas na 
apresentação clínica 
- Critério diagnóstico: Supradesnível de ST ≥ 1mm em duas ou 
mais derivações 
- O Supra de ST não é patognomônico de IAM 
- Evolução típica do ECG no IAM 

- Fase Hiperaguda (1as horas): Supra de ST proeminente com 
onda T positiva 
- Fase Subaguda (até 4 semanas): Onda T começa a 
negativar-se, modificando o formato do ST, que passa a ter a 
forma de abóbada (convexo). Aparece a onda Q patológica 
(significa necrose transmural, se crônica)  
- Fase Crônica (após 2-6 semanas): Supra de ST desaparece, 
permanecendo apenas a onda Q patológica (seqüela de 
infarto miocárdico). Alterações de onda T também podem 
permanecer 



 

 
 
 
 
 

- Imagem em Espelho 
- No IAM de parede dorsal (posterior), evidencia-se imagem 
oposta do citado acima 
- Aparece uma onda R com infradesnível de ST em derivações 
V1-V5 

Curva Enzimática 
- Atualmente recomenda-se a dosagem apenas de dois 
marcadores CPK-MB e Troponina I 
- Deve ser feita de 6/6h no primeiro dia e diariamente a partir do 
2º dia 
- Não há mais benefícios em se dosar CPK total e LDH 
- Creatinafosfoquinase 

- Começa a aparecer em níveis aumentados a partir de 4-6h 
do IAM, tem seu pico em 24h (mais precoce na reperfusão) e 
volta ao normal após 36-48h 
- CPK total é bastante sensível, mas não é específica de 
injúria miocárdica, aumentando também em doenças do 
músculo esquelético 
- CPK possui 3 isoformas: 

· CPK-MM: músculo esquelético principalmente e 
pequena quantia no músculo cardíaco 

· CPK-BB 
· CPK-MB: músculo cardíaco principalmente e pequena 

quantia no músculo esquelético (3%) 
- Critério de aumento da CPK-MB: 

· > 5ng/mL (massa) 
· > 15-20 U/L (atividade) 

- Troponinas 
- Não são enzimas na verdade 
- São superiores à CPK-MB na detecção de pequenos infartos 
e para diagnóstico de IAM na presença de lesão muscular 
associada 
- Começam a se elevar em 4-6h (junto com CPK-MB), têm 
pico em torno de 24h, mantendo-se elevadas durante 7-10 
dias!!! 
- Serve para diagnosticar IAM na fase tardia (substituindo o 
LDH) 
- VR: > 0,1 ng/mL 
- Não Serve para diagnóstico de reinfarto por permanecerem 
elevadas por mais de uma semana 

- Mioglobina 
- É uma proteína presente em todos os tc. Musculares 



 

- Seu aumento pode ser detectado em 1h, possui pico entre 
2-4h e desaparece antes de completar 24h 
- Por elevar-se mais rapidamente pode ser usada na triagem 
do paciente com dor torácica atípica: 

· Se não houver aumento em 4h, paciente pode ser liberado 

Critérios para Diagnóstico do IAM 
- Aumento e queda gradual de troponina ou CPK-MB (massa) na 
presença de pelo menos um critério: 

- Sintomas isquêmicos 
- Desenvolvimento de onda Q patológica no ECG 
- Supra ou Infradesnivelamento de ST 
- Intervenção coronariana (angioplastia) 

· Neste caso as CPK-MB deve elevar-se acima de 5 vezes o 
valor de referência 

Localização do IAM 
- O melhor exame para localizar a parede do IAM e quantificar sua 
extensão é o ecocardiograma bidimensional e não o ECG 
- ECG pode apenas dar uma orientação razoável, não sendo tão 
acurado quanto o ECO 

Tratamento do IAM  
- Prescrição Inicial 

- Iniciar solicitando ECG e administrando 300mg AAS 
- Se ECG sugestivo, internar e realizar monitorização contínua 
do ECG 
- Estabelecer acesso venoso periférico 
- Morfina para os pacientes normotensos 
- Diazepan para os ansiosos 
- Oxigênio para aqueles com StO2<90-92% 
- Isordil 5 mg na ausência de hipotensão arterial e de infarto 
de VD associado ao IAM inferior 

- Itens fundamentais da prescrição do IAM na fase Aguda: 
- AAS 
- Trombolítico ou Angioplastia 
- B-Bloqueador (propranolol/metoprolol) 
- IECA (captopril) 
- Heparina (SC/EV) 
- Opióides, benzodiazepínicos 
- Oxigenoterapia 
- Laxantes Leves (Óleo Mineral) 

- Regra Mnemônica (MONAB): 

- Morfina 

- Oxigenênio 

- Nitrato 

- AAS 

- Beta-Bloqueador 
- Analgesia e Medidas Gerais inespecíficas 

- Dor estimula atividade adrenérgica que gera aumento da 
MVO2 



 

- Por isso, para os casos de dor Anginosa no IAM devemos 
usar analgésico de alta potência 

· MORFINA EV 2mg 5/5min até alívio 
- Deve-se também aliviar a ansiedade desses pacientes: 

· DIAZEPAM 10 mg VO 12/12h 
- Oxigenoterapia para aqueles com StO2<90-92% é 
mandatória 

· CATETER NASAL O2 3L/min 
- Laxantes leves devem ser indicados em pacientes 
constipados para diminuir o esforço evacuatório 

· ÓLEO MINERAL 
- Manter PAD acima de 70mmHg para manter perfusão das 
coronárias, corrigindo a hipotensão arterial e o choque de 
forma agressiva 

· SF 0,9% 
- Taqui e Bradiarritmias devem ser tratadas prontamente 
- Tratar a crise hipertensiva com: 

· NITROGLICERINA ev 
- Antiagregantes plaquetários 

- Dose inicial de 300 mg de AAS (mastigar e engolir) com 
manutenção de 100 mg/dia (apenas engolir) 

· AAS 300mg Ataque + 100mg/dia 
- Usar Clopidogrel em pacientes alérgicos aos salicilatos 

- Beta-Bloqueadores 
- Usar Beta-Bloq. em todos os casos de IAM, exceto em 
contra-indicações 
- Após a fase aguda, o Beta-Bloq. mostrou-se eficaz em 
reduzir a taxa de reinfarto, fibrilação ventricular e o tamanho 
do infarto 

· METOPROLOL (5mg ev a cada 2-5min até FC 50-60, 
máximo de 3 doses) 

· PROPRANOLOL (1mg 5/5min até FC 50-60, máximo de 
8mg) 

- Contra-Indicações aos Beta-Bloqueadores 
· Kiliip III (EAP) e IV (choque) 
· PAS <90 mmHg 
· FC<50bpm 
· BAV 2º ou 3º grau 
· Broncoespasmo 
· Sinais de isquemia aguda dos Membros 
· DM1 (relativo) 

- Nitratos 
- Reduz a MVO2 pela venodilatação com redução da pré-
carga 
- Dilata os vasos colaterais que ajudam a perfundir a área 
em sofrimento isquêmico 
- NITROGLICERINA está indicada em: 

· IAM anterior extenso (fase aguda) 



 

· IAM em Kiliip III (EAP) (fase aguda) 
· Crise Hipertensiva relacionada ao IAM (PA > 180x110) 

- Contra-indicações aos nitratos 
· Suspeita de infarto de VD (infarto inferior, pressão 

jugular elevada, hipotensão e pulmões limpos) 
· PAS < 90-100 mmHg 
· Uso de Sildenafil (Viagra®) nas últimas 24h 

- Trombolíticos 
- Já sabemos que quanto mais precoce for a reperfusão, 
menor será o infarto e menor a mortalidade 
- Os trombolíticos mais usados são rtPA e a estreptoquinase 
- Eles podem aumentar a mortalidade nos IAMs com infra de 
ST, sendo reservados aos casos de IAMs com supra de ST ou 
BRE de 3º grau novo 
- Estreptoquinase 

· Enzima produzida pelo estreptococo beta-hemolítico do 
grupo A 

· 1.500.000 U diluídas em 500 mL de SF 0,9%, correndo 
em 30-60 minutos EV 

· Usar inicialmente Heparina não-fracionada (HNF) 7.500 
U SC 12/12h 

· Não é necessário o uso de heparina venosa nas próximas 
48h 

- rtPA (Ativador do Plasminogênio Tecidual Recombinante) 
· Produzido por engenharia Genética 
· 15 mg EV em bolo, seguidos de 50 mg em 30min e mais 

35 mg na próxima hora (total de 100 mg) 
· Iniciar Heparina venosa assim que terminar a infusão do 

trombolítico e manter por 48h (diminui taxa de 
reoclusão) 

- Indicações dos Trombolíticos no IAM 
· Dor anginosa compatível com IAM com início < 12horas 
· Supra de ST ≥ 1mm em 2 ou mais derivações 

consecutivas do ECG ou padrão de BRE de 3º grau (novo) 
- Contra-indicações aos trombolíticos 

· Sangramento ativo 
· Dissecção aórtica 
· TCE recente 
· Tumor ou mal-formação vascular cerebral 
· Grande cirurgia ou politrauma < 2semanas 
· AVEi < 3meses 
· AVEh prévio 
· Relativas: HAS, crise hipertensiva, úlcera péptica em 

atividade, uso de anticoagulantes, reanimação cardio-
pulmonar prolongada, retinopatia proliferativa, 
gestação, AVEi prévio, demência ou uso de 
estreptoquinase entre 5dias e 9 meses para nova 
estreptoquinase 



 

- Efeitos Adversos dos Trombolíticos 
· Sangramentos graves: HDA, AVEh 
· Anafilaxia nos pacientes que fizeram uso de 

estreptoquinase no último ano 
· Arritmias de reperfusão 
· Reuptura Ventricular 

- Infusão dos Trombolíticos 
· Monitorar ritmo cardíaco (Risco iminente de arritmias 

graves) e PA (risco de hipotensão com estreptoquinase 
que tem efeito vasodilatador) 

· Tratar a hipotensão da estreptoquinase com SF 0,9%, 
posição de trendelemburg e parada temporária na 
infusão da droga. Reinfundir a droga lentamente após 
normalização da PA 

· Tratar arritmias com cardioversão elétrica 
- Critérios Clínicos de Reperfusão Miocárdica 

- Redução de mais de 50% do Supra de ST na derivação de 
maior supra 
- Curva enzimática com pico precoce de CPK-MB (<12h) 
- Surgimento de arritmias de reperfusão (extrassístoles, ritmo 
idioventricular acelerado) 
- Desaparecimento súbito da dor (não deve ser usado como 
critério de reperfusão, pois o paciente deve estar em 
analgesia com opióide) 

- Patência da Coronária pós-trombólise 
- Taxa de patência após 1:30 é maior com o uso de rtPA 
(80%) do que com estreptoquinase (55%) 

- Risco de Reoclusão 
- Risco de reoclusão nas primeiras horas é maior com rtPA 
- 10% de chance na primeira semana 
- 30% nos primeiros 3 meses 
- Reinfarto em 5-7% 

- Angioplastia Primária 
- Vantagens em relação a terapia trombolítica 

· Redução significativa das complicações hemorrágicas 
· Maior taxa de patência do vaso após 1:30 (90%) 
· Menor injúria de reperfusão 

- Indicações para Angioplastia Primária 
· IAM com choque cardiogênico (DT<36h, choque < 18h) 
· IAM com EAP (Kiliip III) 
· Paciente com contra-indicação ao trombolítico 
· Angioplastia de resgate 

- Angioplastia de Resgate 
· Recanalização do vaso pela angioplastia após insucesso 

com trombolíticos 
- Angioplastia Empírica 

· Aumenta mortalidade, não está indicada 
- Angioplastia Eletiva 



 

· Indicada nos pacientes que apresentam angina pós-IAM 
ou testes provocativos positivos para isquemia 
miocárdica pós-IAM 

- Cirurgia de bypass no IAM 
· Indicada nos casos em que a coronariografia evidencia 

lesão grave de TCE (tronco de Coronária Esquerda) 
· Urgência! 

- Terapia Anti-Trombótica (Heparina) 
- Seu objetivo é a manutenção da patência da artéria 
relacionada ao infarto 
- Também é eficaz em reduzir a tendência a formação de 
trombos intramurais e prevenir TVP e TEP 
- Indicações de Heparinização Plena              (PTTa entre 70-
80seg.) 

· Fase aguda do IAM se não for possível o uso dos 
trombolíticos (3-4dias) 

· Após uso de rtPA 
· Angina/isquemia pós-IAM por 2-5 dias ou até realização 

de angioplastia 
· Grande Infarto anterior com comprometimento apical 

ou Acinesia / Discinesia apical (3-4 dias e alta com 
Warfarin por 3-6 meses) 

· Trombo mural no Eco (3-4 dias e alta com Warfarin por 
3-6 meses) 

· TEP, TVP e FA > 48h 
- Indicações de Heparina Subcutânea “Profilática” 7.500 U 
SC 12/12h 

· Todos pacientes pós-IAM, com objetivo de evitar TVP e 
TEP 

- Antagonistas do Cálcio 
- Nifedipina aumenta a mortalidade no IAM não devendo ser 
usada 
- Outros AC também não são indicados no IAM, apenas em 
dois casos específicos: 

· Taquicardia com contra-indicação aos Beta-
Bloqueadores 

· Angina de Prinzmetal (vasoespasmo coronariano) 
- Sulfato de Magnésio 

- Usado para reposição de Magnésio nos pacientes com IAM 
(deficitário pela ingesta pobre e uso de diuréticos) 
- Manter Mg > 2mEq/L 

- Inibidores da ECA 
- Indicados em todos os casos de IAM, exceto nas contra-
indicações (PAS<90, gestação e hipercalemia) 
- Iniciar logo nos primeiros dias e manter indefinidamente 
- Inibem o remodelamento ventricular-expansão do infarto e 
possuem propriedades anti-ateroscleróticas 
 



 

- Espironolactona 
- Indicado nos casos em que a FE < 40%, independente de 
sinais de IVE 

Complicações do IAM 
- Arritmias Ventriculares 

- Existe uma enorme freqüência de extrassístoles 
ventriculares nas primeiras horas do IAM (80-90%) com 
possibilidade de ocorrência de arritmias graves e fatais 
- A fibrilação ventricular primária é o mecanismo mais 
comum de óbito pré-hospitalar 
- Por ser hiperaguda/pré-hospitalar, a incidência de fibrilação 
ventricular hospitalr no IAM é incomum (5-10%) 
- Fibrilação Ventricular Primária 

· É aquela que ocorre no Kiliip I 
· Fase bem precoce do IAM (maior na 1ª hora) 
· Fatores predisponentes: IAM prévio, potássio < 4, maior 

área isquêmica 
· Pronto reconhecimento e desfibrilação elétrica reverte a 

grande maioria 
- Fibrilação Ventricular Secundária 

· Ocorre em pacientes Kiliip II-IV 
· Período principal são as primeiras 48 horas, mas existe 

percentual de FV > 48h, chamada de FV tardia 
· A FV tardia ocorre na reendrada em torno de um foco 

necrótico do miocárdio ventricular 
- Taquicardia Ventricular 

· Pode ser Sustentada (TVS) ou Não-sustentada (TVNS) 
· TVNS é mais comum (10-20% dos pacientes) 
· Pode ser premonitória de uma FV primária 
· Nas primeiras 48 horas não tem significado prognóstico, 

mas além de 48-72h é critério de mau prognóstico 
· A TVS pode ser Polimórfica (TVPS) ou Monomórfica 

(TVMS) 
· TVPS geralmente ocorre por mecanismo isquêmico 
· TVMS é mais comum em pacientes com IAM prévio ou 

na fase tardia do IAM atual (mecanismo é a reentrada 
em torno do foco de miocárdio necrótico) 

- Ritmo Idioventricular Acelerado 
· QRS alargado com freqüência entre 60-100 bpm 
· Incidência de 30% no IAM inferior e 5% no anterior 
· É uma arritmia benigna e não altera o prognóstico 
· É um tipo de arritmia de reperfusão 

- Tratamento das Arritmias Ventriculares 
· Devem ser tratadas com cardioversão elétrica e 

antiarrítmicos para prevenir recidivas 
· As TV precoces respondem melhor a lidocaína e as 

tardias à amiodarona, contudo a amiodarona é bastante 
eficaz sempre 



 

· Uso de Lidocaína profilático não é indicado, devendo o 
paciente ser monitorado com ECG contínuo para pronto 
reconhecimento e tratamento das Arritmias 

· Pode-se usar lidocaína profilática apenas nos casos em 
que a monitorização não é possível 

- Arritmias Supraventriculares (Fibrilação Atrial) 
- Incidência de 10% 
- É critério de mau prognóstico intra-hospitalar 
- Deve ser prontamente revertida com antiarrítmicos ou 
cardioversão elétrica 

- Bradiarritmias no IAM 
- É a mais freqüente nas primeiras 6h 
- Comum no IAM de parede inferior (40%/4h) 

BAV 1º Grau 
BAV 2º Grau BAV 3º Grau 

ou BAV 
Total 

Mobitz I Mobitz II 

10% dos IAM 1% dos IAM 5-15% IAM 

+ comum no IAM inferior 
+ comum no 
IAM anterior 

Anterior = 
inferior 

Causado por injúria 
isquêmica ou efeito vagal 

Lesão no 
feixe de His 
ou ramos de 
condução IV 

 

Não confere pior 
prognóstico 

Sinal de mau 
prognóstico 

Sinal de mal 
prognóstico 

Bradicardia 
sinusal 

QRS estreito 
e fenômeno 

de 
Wenckebach 

QRS 
alargado 

(bloqueio de 
ramo) 

Depende, 
pode ser de 

parede 
Anterior ou 

Inferior 

- BAV 2º Grau Mobitz II 
· Pode evoluir para BAVT  
· Indicação de Marca-passo provisório 

- BAVT Parede Inferior 
· QRS estreito e FC > 40 
· Sinal de mau prognóstico 
· Mortalidade de 20-30% 
· Costuma ser transitório 

- BAVT Parede Anterior 
· Sinal de extremo mau prognóstico 
· Mortalidade de 70-80% 

- Tratamento das Bradiarritmias no IAM 
· Atropina (0,5-2mg ev) nos casos sintomáticos de 

Bradicardia sinusal e do BAV 2º Grau Mobitz I, visando 
normalização da FC 

· Indicaçõe de Marca Passo Provisório: 
· Qualquer bradiarritmia sintomárica não-responsiva a 

atropina 
· Assistolia 
· BAV 2º Grau Mobitz II 



 

· BAVT 
· Bloqueio Trifascicular 
· Bloqueio Bifascicular novo + BAV 1º Grau 
· BRE novo + BAV 1º Grau 

- Choque Cardiogênico 
- Definido como PAS < 80 associado a sinais de hipoperfusão 
periférica e refratariedade à reposição volêmica ou quando 
há sinais de congestão pulmonar 
- Abordagem 

· Monitorização hemodinâmica (PA invasiva) 

· Dobutamina (aminas inotrópicas) 
· Dopamina/Noradrenalina (vasopressores) 
· Reposição volêmica no choque misto (cardiogênico + 

inflamatório ou hipovolêmico) para manter a PCAP em 
18-20 mmHg 

· Reposição de Volume com SF 0,9% até atingir uma PCP 
ótima (20mmHg) 

- Somente duas medidas demonstram benefício na redução 
da mortalidade do choque cardiogênico 

· Balão intra-aórtico 
· Angioplastia primária 

- Insuficiência Ventricular Direita 
- Infarto de VD associa-se com IAM inferior em 5-10% dos 
casos, sendo sinal de mau prognóstico 
- Disfunção de VD faz cair o DC, com hipotensão arterial, 
além de levar a turgência jugular, sinal de Kussmaul 
(aumento da jugular na inspiração e congestão venosa) 
- Tratamento inclui terapia de reperfusão miocárdica e 
suporte hemodinâmico 
- Para corrigir a hipotensão arterial e o baixo débito nesses 
pacientes, deve-se iniciar reposição volêmica generosa com 
SF 0,9% (VD tolera significativos aumentos da pré-carga) 
- No infarto de VD, estão contra-indicados qualquer droga 
que reduza a pré-carga (diuréticos e venodilatadores–
nitratos/morfina) 

- Re-infarto 
- Incidência de 5-10% nas primeiras 6 semanas 
- Pouco maior nos pacientes que utilizaram trombolíticos 
- Diagnóstico enzimático nas primeiras 24h é impossível, 
devendo ser baseado em novas alterações no ECG (novo 
aparecimento ou aumento do supra de ST) 
- Após 24h, uma nova elevação na CPK-MB até metade do 
pico prévio faz o diagnóstico 
- A troponina não deve ser usada no diagnóstico de reinfarto, 
pois permanece elevada por 1 semana 
- Fatores de risco para re-infarto 

· Diabetes 
· Infarto prévio 



 

· Obesidade 
· Sexo Feminino 

- Angina Instável Pós-IAM 
- Dor anginosa que ocorre ao repouso ou aos mínimos 
esforços entre 48h e 2 semanas no pós-IAM 
- 20-30% dos casos de IAM (+ naqueles sem supra) 
- Devem ser tratados como Sd. Coronariana Aguda e 
encaminhados para revascularização: 

· Nitroglicerina 
· AAS 
· Beta-Bloqueador 
· Heparinização Plena 
· Inibidor de gptna Iib/Iia 
· Clopidogrel 

- Aneurisma Ventricular 
- Complicação mecânica mais comum do IAM (10%) 
- Contribui significativamente para a IVE, pois rouba débito 
sistólico (parte do volume ejetado é para preencher o 
aneurisma) 
- Constitui uma área propícia para à reentrada ventricular, 
podendo contribuir ou causar arritmias ventriculares, FV e 
morte súbita 
- Diagnóstico é feito pelo ECG (supra ST pode manter-se de 
forma crônica) 
- Indica anticoagulação plena seguida de warfarim, 
mantendo INR entre 2-3 (devido forte tendência de formação 
de trombo mural) 
- Cirurgia possui alta-mortalidade, sendo controversa 
- Usar desfibrilador implantável 

- Disfunção ou Ruptura do Músculo Papilar (Insuficiência Mitral 
Aguda) 

- Instalação de um quadro de IVE com EAP e aparecimento 
de sopro mitral (irradia para axila e dorso) 
- Estabilizar paciente com dobutamina + Nitroprussiato de 
sódio (dose baixa), monitorar pelo Swan-Ganz e encaminhar 
para cirurgia de urgência 
- Tratamento é sempre cirúrgico e o mais precoce possível 
 

- Ruptura do Septo Inter-Ventricular 
- Quadro semelhante a ruptura do músculo papilar, 
diferenciação feita apenas MP ECO 
- Tratamento sempre cirúrgico e precoce 

- Ruptura da Parede Livre do VE 
- Evento catastrófico com súbito estado de choque e 
tamponamento cardíaco (hemopericárdio) 
- Evolui rapidamente para o óbito por dissociação eletro-
mecânica (atividade elétrica, sem pulso) 
- Tratamento é sempre cirúrgico e deve ser precoce 



 

- O pseudo-aneurisma ocorre quando há rompimento da 
parede livre, mas ele é tamponado por um trombo ou 
hematoma (é um aneurisma, mas que não é formado 
completamente por parede) 

- Pericardite no IAM 
- 20% dos casos de IAM transmural 
- Pericardite Epistenocárdica, costuma ocorrer entre 2-7º dia 
pós IAM 
- Sinais: 

· Atrito pericárdico transitório 
· Dor pericárdica 
· Alterações no ECG 

- Deve ser tratado com AAS em doses antiinflamatórias (500 
mg 4/4h), pois os AINES e os corticóides são contra-indicados 
na fase aguda e até 4 semanas do IAM (efeito maléfico no 
remodelamento ventricular) 

- Derrame Pericárdico 
- 25% dos IAM 
- Em geral assintomático 
- Pode demorar meses para se resolver 
- Contra-indicação relativa à anticoagulação devido risco de 
tamponamento cardíaco 

- Sd. de Dressler 
- Pleuro-pericardite auto-imune que ocorre em 3% dos IAM 
na fase de convalescência (1-8 semanas) 
- Pericardite aguda + sintomas sistêmicos 
- Tto: AAS 500 mg 4/4h nas primeiras 4 semanas, após iniciar 
AINES mais potentes 

O Pós-IAM 
- Prescrição de Alta 

- AAS 100mg/dia 
- Beta-Bloqueador (exceto pindolol) 
- IECA 
- Estatinas (manter LDL<100) 
- Nitratos (apenas para pacientes que apresentam isquemia 
residual) 
 
 
 

- Alta no Paciente que evolui sem complicações 
- Deve permanecer internado 3 dias na Unidade Coronariana 
(UC) e mais 5-7 dias em leito hospitalar 
- Recebe alta após realização de um teste ergométrico com 
esforço sub-máximo 
- Aqueles que não realizarem o teste ergométrico pré-alta, 
devem manter-se em repouso até a realização do teste 
convencional após 15-21 dias 

- Alta no Paciente que evolui com complicações 



 

- Todos devem ser submetidos a coronariografia antes da 
alta hospitalar, com indicação de revascularização miocárdica 

- Fatores de Pior Prognóstico 
- Mulheres (coronárias de menor calibre) 
- Diabéticos 
- Infarto prévio 
- Cardiopatia Dilatada 
- Idade > 70 anos 

- Dados intra-hospitalares que pioram o prognóstico 
- Kiliip>II 
- IAM anterior 
- IAM inferior com Infarto de VD 
- Arritmias ventriculares TVNS, TVS e FV 
- Bradiarritmias e distúrbios de condução 
- Angina Pós-IAM ou Reinfarto 
- Disfunção de VE no eco (FE<40%) 

- Risco pós-hospitalar depende de 3 fatores: 
- Função ventricular sistólica e sinais de Insuficiência Cardíaca 
- Isquemia Residual 
- Arritmogênese Ventricular 

- AAS diminui risco de reinfarto 
- IECA tem efeito na diminuição do remodelamento ventricular 
- Beta-Bloqueador possui efeito antiarrítmico e cardioprotetor 

 



 

 

1.7. SINDROMES CORONARIANAS 

 
Definição 

- Qualquer conjunto de sinais e sintomas compatíveis com 
isquemia miocárdica aguda 
- Manifesta-se em duas formas principais 

- Dor anginosa em repouso (referida nas últimas 48h ou no 
momento da admissão), com duração superior a 15-20 min 
- Dor anginosa, aos pequenos ou mínimos esforços ou em 
repouso (>48h), que nos últimos 2 meses surgiu ou vem 
aumentando a sua intensidade, ou duração, ou reduzindo seu 
limiar 

- Sintomas associados: 
- Náuseas e vômitos 
- Dispnéia persistente 
- Diaforese 

- É dividida em 4 entidades clínicas 
- Angina Instável 
- Angina de Prinzmetal 
- IAM sem Supra de ST 
- IAM com Supra de ST 

Angina Instável 
- Maioria dos casos de Sd. Cor. Aguda 
- Seu maior risco é a evolução para IAM 
- Patogênese: 

- Tanto a angina instável em repouso, quanto o IAM sem 
supra de ST (sem Q) são causados por um trombo 
coronariano SUBOCLUSIVO 
- A placa torna-se instável: 

· A instabilidade inicia-se por estímulos das células 
inflamatórias intra-placa (macrófagos e linfócitos) 

· A inflamação provoca uma espécie de amolecimento do 
tecido ateromatoso e reduz a espessura da capa 
fibrótica 

· Com a capa fina, qualquer fluxo turbulento de sangue 
poderá romper essa superfície (Ex: Crise Hipertensiva) 

· Como a instabilidade da placa é decorrente de uma 
reação inflamatória, os pacientes apresentam aumento 
de PCR 

- A placa sofre rotura 
· A placa sofre rotura e expõe seu conteúdo interno aos 

fatores do sangue 
· As plaquetas aderem ao tecido intra-placa, formando o 

trombo plaquetário 
· O sistema de coagulação é então ativado, produzindo 

trombina 
· Gera-se uma rede de fibrina que se expande e estabiliza 

o trombo 



 

· Todo esses processo ocorre em apenas algumas horas e 
culmina com a suboclusão do vaso 

- Tipos Clínicos de Angina Instável: 
- Primária: A isquemia é causada por trombose intravascular 
(mais comum) ou outros mecanismos primários, como 
aterosclerose acelerada ou vasoespasmo coronariano 

· AIP de repouso 
· AIP Pós-IAM: período de 48h até 2 semanas pós IAM 

(pior prognóstico) 
· AIP Pós-Angioplastia: Primeiras 2 semanas após 

angioplastia 
· AIP Progressiva/em crescendo: São pacientes que já 

apresentam angina estável, mas que o padrão anginoso 
piorou, seja por aumento da intensidade da dor, redução 
persistente do limiar anginoso, aumento da duração, 
aumento da irradiação ou aparecimento de equivalentes 
anginosos 

· AIP de Início Recente: AI que teve início há menos de 2 
meses. Tem maior risco de evoluir para IAM 

- Secundária: A isquemia é causada por uma condição 
secundária que eleva de forma acentuada a MVO2 ou reduz a 
oferta de O2 

· Anemia Aguda 
· Infecção/Sepse 
· Taquiarritmia/Bradarritmia 
· Hipertireoidismo 
· Hipotensão Arterial/Choque 
· Crise Hipertensiva 
· TEP 

- Diagnóstico de Angina Instável 
- Anamnese 
- Eletrocardiograma 

· Pode ser normal ou apresentar: 
· Onda T apiculada e simétrica, com ST retificado 
· Onda T invertida e simétrica, com ST retificado 
· Infra-desnível do segmento ST 

- Curva Enzimática 
· Não há elevação de CPK-MB ou troponinas já que não há 

injúria miocárdica suficiente para levar a necrose 
miocárdica 

IAM sem Supra de ST 
- A injúria foi capaz de gerar necrose, mas foi restrita à região 
subendocárdica (não foi transmural) 
- É também chamado de IAM sem Q, já que não há aparecimento 
da onda Q patológica 
- Seu prognóstico a longo prazo (3 anos) é idêntico ao do IAM com 
Q! 



 

- ECG evidencia os mesmos achados da angina instável, com 
maior incidência de infradesnível se ST e de disfunção ventricular 
esquerda grave 

Escore TIMI risk 
- Fatores de Risco: 

- Idade > 65 anos 
- Pelo menos 3 fatores de risco para coronariopatias 
- Estenose coronariana ≥ 50% (prévia) 
- Infra de ST ≥ 0,05 mV 
- Pelo menos 2 episódios anginosos nas 24h prévias 
- Uso de AAS nos 7 dias prévios 
- Elevação dos marcadores de necrose miocárdica (troponina 
ou CK-MB) 

- São considerados de alto risco pacientes com escore > 4 
Avaliação do Risco pela AHA/ACC (2000) 

Alto Risco Médio Risco Baixo Risco 

Dor prolongada 
(>20min), presente 

no atendimento 

Dor prolongada 
(>20min), ausente 
no atendimento ou 
aliviada com nitrato 

Angina em 
crescendo (piora do 

padrão anginoso) 

Sinais de congestão 
pulmonar, B3, 
hipotensão e 

taquicardia, Sopro 
Mitral novo 

Dor severa há 
menos de 2 
semanas em 

pacientes até então 
assintomáticos 

Angina severa há 
menos de 2 meses e 

há mais de 2 
semanas em 

pacientes até então 
assintomáticos TVS ou FV Angina Noturna 

Idade > 75 anos Idade > 65 anos Idade < 65 anos 

Infra de ST ≥ 0,05 
mV 

BRE novo 

Infra-ST < 0,5mV 
Onda Q patológica 
Alterações da onda 

T 

ECG normal ou com 
mesmo padrão dos 

anteriores Troponina I ou T 
>0,1 (IAM) 

Terapia Medicamentosa 
- O paciente com angina instável de alto risco ou IAM sem Q tem 
um provável trombo suboclusivo, prestes a ocluir a coronária, 
causando um IAM com supra de ST. Seu tratamento baseia-se em: 

- Terapia anti-isquêmica intensiva: 
· Ex: Nitroglicerina + Beta-Bloq. 

- Terapia anti-trombótica agressiva 
· AAS+Clexane/HNF+inibidor de gptn IIb/IIIa 

- Antiplaquetários 
- AAS: ruduziu o risco de IAM em 70%! 
- Clopidogrel: 

· Agente de escolha em pacientes que não podem tomar 
AAS 

· Pode ser administrado em associação ao AAS nos 
pacientes de alto risco quando uma estratégia invasiva 
precoce é programada 

· 300 mg de ataque + 75mg/dia 
· Deve ser suspenso 5-7 dias antes de RVM 



 

· Deve ser administrado por 30 dias (mínimo) até 9 meses 
(máximo) 

- Ticlopidina 
· Devido aos riscos de efeitos colaterais > 1%, vem sendo 

substituída pelo clopidogrel (causa neutropenia e PTT) 
- Inibidores da Glicoproteína IIb/IIIa: 

· Agem bloqueando os receptores de membrana, 
fundamentais para o processo de agregação plaquetária 

· São os mais potentes anti-plaquetários na atualidade 
· Abciximab, eptifibatide, tirofiban, lamifiban 

· São indicados em todos os casos de angina instável de 
alto risco ou IAM sem Q 

· Tirofiban e eptifibatide podem ser usados nos pacientes 
que não serão submetidos a angioplastia precoce 

· Podem ser usados como adjuvantes a angioplastia 
- Estratégia Agressiva Precoce 

- Todos os pacientes com angina instável de alto risco ou IAM 
sem supra devem ser submetidos à coronariografia e 
angioplastia da lesão culpada entre 4h e 48h do início dos 
sintomas 
- Inibidores da Glicoproteína IIb/IIIa são usados para garantir 
o sucesso 

- Antitrombínicos-Heparinas 
- Heparina Não-Fracionada (HNF) 

· Tem sido feita rotineiramente em todos os casos de SCA 
sem supra de ST + AAS 

· Dose de ataque em bolus de 60U/Kg + infusão venosa 
contínua de 12U/Kg/h até PTTa ficar entre 60-80” 

· Deve ser mantido por 2-5 dias 
· Por ser mais facilmente titulada deve ser a escolha em 

pacientes que serão submetidos à angioplastia ou à 
cirurgia de revascularização 

- Enoxiparina (Clexane, Heparina de baixo peso molecular) 
· Por possuírem efeito antitrombótico previsível, não 

necessitando da dosagem do PTTa, passarem a ser a 
melhor opção 

· Dose de 1mg/Kg 12/12h 
· Deve ser mantida por 2-5 dias 

- Antianginosos 
- Nitratos 

· São os antianginosos mais eficazes no alívio da angina e 
isquemia 

· Se a dor persiste com nitrato sublingual, deve ser 
iniciado nitrato endovenoso 

· Droga de escolha é a nitroglicerina, e o Monocordil a 
segunda escolha 

· Nos casos em que a dor permanece está indicada a 
morfina 



 

- Beta-Bloqueadores 
· Eficazes em reduzir a incidência de IAM e arritmias 

ventriculares 
 

- Antagonistas do Cálcio 
· Usados no tratamento da angina de Prinzmetal ou nos 

casos de contra-indicações aos Beta-Bloqueadores, 
angina refratária ou hipertensão refratária 

- IECA 
· Recomendados a longo prazo para todos 

- Estatinas 
· Devem ser iniciadas já na fase hospitalar em pacientes 

com LDL > 100 
Terapia Intervencionista 

- Angina Instável e IAM sem Q geralmente apresentam lesão 
multi-vascular (40% trivascular!) 
- Essa percentagem muda nos casos de angina de início recente 
(lesão univascular em 50%) 
- Indicações de Coronariografia e Revascularização 

- Em emergência 
· Paciente com sintomas refratários ou recorrentes 
· Podem ser estabilizados com Balão Intra-Aórtico (balão 

infla na diástole, aumentando a pressão de perfusão nas 
coronárias e desinsufla na sístole, reduzindo a pós-carga 
e a MVO2) 

- Estratégia Invasiva Precoce 
· Todos com alto risco ou IAM sem Q se beneficiam da 

angioplastia precoce rotineira (entre 4-48h) 
· Devem receber a terapia antitrombótica agressiva (pré e 

pós angioplastia) 
- Estratégia Conservadora 

· Para aqueles pacientes que são estabilizados apenas 
com medicação 

· Devem ser submetidos a teste provocativo, sendo a RVM 
ou coronariografia apenas indicada naqueles com teste 
positivo 

· Aguardar 5 dias de estabilização nos de alto risco e 2 
dias nos demais 

Angina de Prinzmetal 
- Episódios de dor do tipo isquêmica em repouso, cursando com 
supradesnível de ST que reverte assim que a dor passa (dentro de 
30 minutos) 
- Não cursa com elevação enzimática 
- Seu mecanismo é um vasoespasmo a ponto de ocluir uma 
coronária epicárdica 
- O tabagismo é seu principal fator de risco 
- Muitas vezes acontece de madrugada, acordando o paciente 



 

- Pode haver fator desencadeante, como estresse emocional, 
abstinência álcool, fumo... 
- Coronária direita (nutre a parede inferior) é a mais acometida 
pelo vasoespasmo 
- Risco de 20% para evolução para IAM a longo prazo 
- Durante oclusão podem surgir arritmias ventriculares 
- O que caracteriza a angina de prinzmetal é o vasoespasmo e o 
fato do supra de ST ser transitório 
- Diagnóstico 

- Coronariografia é o exame de escolha 
- Comum o encontro de lesões coronarianas obstrutivas, 
lesões < 50% 
- Para investigar o vasoespasmo usa-se drogas provocativas 
intracoronarianas (Acetilcolina e Ergonovina) 
- O vasoespasmo provocado deve ser revertido com nitrato 
intracoronariano 

- Tratamento 
- Uso intensivo de nitrato (nitroglicerina EV) + Antagonistas 
do Cálcio (Verapamil ou Ditiazem), visando 
coronariodilatação 
- Beta-Bloq.são relativamente contra-indicados 
- Tabagismo deve ser imediatamente abandonado 



 

 

1.8. EDEMA AGUDO DE PULMÃO 
 

Definição 
- É uma emergência médica 
- Determinado pelo acúmulo anormal de fluidos no 
compartimento extravascular pulmonar, resultando em 
hipoxemia, aumento do trabalho respiratório, diminuição da 
complacência pulmonar e alteração da relação ventilação- 
perfusão. 
- É o estágio mais grave da Sd. Congestiva pulmonar, decorrente 
de Insuficência Cardíaca Esquerda 

Fisiopatologia 
- EAP Cardiogênico: 

- Ocorre por um desequilíbrio entre a pressão hidrostática 
capilar elevada e a pressão intersticial normal, em 
proporções em que o líquido extravasado já não pode ser 
removido adequadamente. 
- Falência das câmaras esquerdas → aumento da pressão 
diastólica final do VE → aumento da pressão hidrostática 
vascular → que se transmite para a pressão hidrostática 
capilar pulmonar, que se torna maior que a pressão 
intersticial normal → extravasamento de líquido em 
proporções maiores do que a capacidade do sistema linfático 
pulmonar 

- Outros Mecanismos de Formação do EAP: 
- Aumento da permeabilidade capilar pulmonar 
- Pressão coloidosmótica intravascular reduzida 
- Aumento da pressão negativa intersticial 
- Insuficiência pós-transplantes/linfangites  
- Causa neurogênica 
- Fenômenos não explicados 

Etiologias mais comuns 
- Pode ser decorrente de disfunção sistólica (IAM) ou diastólica 
(crise hipertensiva) 
- Doença de Instalação Recente 

- IAM (mais comum) 
- Crise hipertensiva grave 
- Miocardite Viral ou reumática 
- Endocardite infecciosa 
- Rotura de Cordoália mitral 

- Descompensação de um paciente com IC sistólica crônica 
Etiologias diversas 

- VALVOPATIAS 
- Estenose mitral 
- Mixoma atrial 
- Insuficiência mitral aguda  
- Insuficiência mitral crônica 

- DISFUNÇÃO VENTRICULAR SISTÓLICA 
- Cardiopatia isquêmica 



 

- Cardiopatia inflamatória 
- Cardiopatia hipertensiva 
- Valvopatias crônicas 

- DISFUNÇÃO VENTRICULAR DIASTÓLICA 
- Cardiopatia hipertrófica ou restritiva 
- Isquemia 
- Cardiopatia hipertensiva 

- SOBRECARGA VOLÊMICA DO VE 
- Insuficiência aórtica 
- Rotura do sépto interventricular 
- Hipervolemia secundária a doença renal ou outras. 

- OBSTRUÇÃO DA VIA DE SAÍDA DO VE 
- Estenose aórtica 
- Emergência hipertensiva 

- CAUSAS NÃO RELACIONADAS A CARDIOPATIAS 
- Lesão encefálica ou hemorragia intracraniana 
- Feocromocitoma 
- SARA 
- Desnutrição severa 
- Síndrome nefrótica 
- Após drenagem torácica 
- Após transplantes 
- Linfangite carcinomatosa 
- Linfangites fibrosantes 

- FENÔMENOS NÃO EXPLICADOS 
- Edema pulmonar neurogênico 
- Devido a grandes altitudes 
- Pós cardioversão 
- Superdose de narcóticos 

Quadro Clínico 
- Franca Taquidispnéia e ortopnéia 
- Secreção rósea e fluida proveniente das vias aéreas 
- Estertoração crepitante e subcreptante, ocupando mais de 
metade dos campos pulmonares 
- Sibilos e roncos difusos (Asma cardíaca) 
- Diaforese 
- Pulsos finos 
- Taquicardia 
- Pressão Arterial Sistêmica pode estar normal, elevada ou baixa 

Tratamento – Medidas Gerais 
- Medicações de ação rápida sobre a hemodinâmica cardíaca 
(especialmente aqueles que baixam a pré-carga e a pós-carga) 
- Se o paciente continuar deteriorando a função respiratórias, 
indica-se suporte ventilatório não invasivo  

- Pressão positiva dada por estes métodos contribui para 
reduzir o retorno venoso 

- Nos casos muito graves, IOT e ventilação mecânica são 
indicados 



 

 
 
 
 
 
 
Tratamento do EAP hipertensivo 

- EAP de melhor prognóstico e resposta à terapia 
- Todo o tratamento objetiva reduzir os níveis de PA e a 
congestão pulmonar 
- OXIGÊNIO, VEIA, MONITOR (OVM) 
- Nitroglicerina EV 10-20mcg/min (reduz a pré-carga / Retorno 
venoso) 
- Captopril VO 25 mg (baixa a pós-carga pela vasodilatação) 
- Furosemida EV 20-80 mg (reduz a pré-carga/ Retorno venoso) 
- Morfina EV 2-4mg (reduz a pré-carga/Retorno venoso) 
- Nitroprussiato de Sódio (reservado para casos refratários) - 
(baixa a pós-carga pela vasodilatação) 
- Não está indicado inotrópico no EAP hipertensivo! 

Tratamento do EAP não-hipertensivo 
- OXIGÊNIO, VEIA, MONITOR (OVM) 
- Afastar IAM pelo ECG 
- Tratamento baseia-se na redução da pré e pós-carga, suporte 
inotrópico e correção da causa base 

- Dobutamina EV 5-20 ug/Kg/min 
- Furosemida EV 20-80 mg 
- Dinitrato SL 5mg 
- Morfina EV 2-4mg 

- Furosemida, nitrato e morfina devem ser usados com cautela 
nos pacientes com PAS<90mmHg 
- Pacientes com EAP + Choque cardiogênico, devem ser tratados 
com a terapia para choque 
- Dobutamina é o agente inotrópico isolado mais potente para 
tratar a congestão pulmonar aguda. Deve ser mantida por 3 dias 
- EAP + Taquiarritmia deve ser tratado com cardioversão elétrica 
- EAP + Bradiarritmia, está indicado marca-passo transcutâneo 
provisório 

 
 



 

 

1.9. ESTENOSES VALVARES 

 
FUNÇÕES DAS VALVAS CARDÍACAS 
Mitral  

- Valva átrio-ventricular esquerda 
- Abre na Diástole 
- Fecha na Sístole 
- É uma valva com dois folhetos 
- Sua abertura normal é de 4-6 cm2 

Aórtica 
- Valva Ventrículo-arterial esquerda 
- Semi-lunar 
- Abre na Sístole (permite o esvaziamento de VE) 
- Fecha na Diástole (impede o refluxo de sangue para VE) 
- Possui 3 folhetos (tricúspide) 
- Abertura normal de 2,5-3,5 cm2 

Tricúspide 
- Valva átrio-ventricular direita 
- Abre na Diástole 
- Fecha na Sístole (pouco após a mitral – impede o refluxo de 
sangue de VD para AD) 
- É uma valva tricúspide 
- Sua abertura normal é de 4-6 cm2 
 

ESTENOSE MITRAL (EM) 
Definição  

- Estenose Mitral (EM) é a restrição à abertura dos folhetos 
valvares, havendo uma redução na área valvar 
- Quando a valva mitral está normal, a pressão do AE é idêntica à 
do VE no final da diástole 
- Quando há EM, existe um gradiente de pressão diastólico entre 
AE e VE 
- Sua abertura normal é de 4-6 cm2, mas para haver repercussão 
hemodinâmica, a abertura deve ser < 2,5 

Classificação 
- A gravidade é medida pela área valvar mitral (AVM) e pelo 
Gradiente Pressórico Médio formado entre AE-VE na diástole 

Estenose Mitral Abertura (AVM) Grad. Pres. Med. 

Leve 1,5-2,5 cm2 5-10 mmHg 

Moderada 1,0-1,5 cm2 10-15 mmHg 
Grave < 1,0 cm2 > 15 mmHg 

Fisiopatologia 
- Congestão Pulmonar 

- Há uma obstrução fixa ao fluxo de AE para VE 
- Para manter o fluxo adequado, faz-se necessário que haja 
um gradiente de Pressão Transvalvar (maior pressão em AE 
para impulsionar o sangue para VE) 



 

- Isso ocorre as custas do aumento da pressão do AE, que é 
transmitida para o leito veno-capilar pulmonar 
- A pressão dos capilares pulmonares normal é até 12 mmHg, 
com níveis > 18 mmHg já existe ingurgitamento venoso e 
extravasamento de líquido, mas na EM, por mecanismos 
adaptativos essa pressão pode chegar até 25 mmHg sem 
causar sintomas 
- A congestão pulmonar é a principal responsável pelos 
sintomas da EM (dispnéia aos esforços e ortopnéia) 
- Durante o esforço físico o gradiente de pressão transvalvar 
aumenta promovendo aumento da pressão no leito 
pulmonar e piora aguda da congestão 
- No exercício físico, o GPT aumenta devido aumento do: 

· Débito Cardíaco: faz chegar mais sangue ao AE, 
aumentando sua pressão e o GPT 

· FC: Taquicardia reduz o tempo da diástole, dificultando o 
esvaziamento atrial 

- Outras condições que levam ao aumento do Débito 
cardíaco também cursam com piora dos sintomas (ex: 
Condições de alto débito, como gestação, anemia, estresse, 
febre, hipertireoidismo) 

· EM é a pior valvulopatia para a gestante 
- Insuficiência de VD e Hipertensão Arterial Pulmonar 

- A hipertensão pulmonar acaba dificultando o trabalho de 
VD que precisa vencer essa “Pós-Carga”, culminando com IVD 

· Neste momento há sintomatologia de congestão 
pulmonar e sistêmica 

- Baixo Débito Cardíaco 
- O Débito cardíaco é mantido pela alta pressão no AE, mas 
quando há IVD, essa pressão cai, levando a Síndrome de 
baixo débito 

Etiologia 
- Cardiopatia Reumática 

- Etiologia de 95% das Sem 
- Valva mitral é a mais acometida na cardiopatia reumática 
crônica (65% dos casos), sendo mais comum no sexo 
feminino (2/3) 

- Causas Raras 
- Congênita 
- Endocardite Infecciosa 
- Amiloidose 

História Clínica 
- Na EM reumática, é comum o diagnóstico em adolescentes e 
adultos jovens (20-40 anos), geralmente do sexo feminino (2/3) 
- O principal sintoma é a dispnéia aos esforços (Sd. Congestiva 
pulmonar) 



 

- Em fases mais avançadas associam-se os sintomas de Ins. 
Ventricular Direita (ICC) e da Sd. de Baixo Débito (fadiga, cansaço 
e lipotímia) 
- EM é um tipo de ICC diastólica! 
- Tosse com Hemoptise pode ocorrer. O mecanismo é a ruptura 
de capilares ou pequenas veias brônquicas que encontram-se 
ingurgitadas e hipertensas 
- O aumento do AE pode levar a compressão do nervo laríngeo 
recorrente, causando rouquidão (Sd. de Ortner) ou compressão 
esofágica, causando disfagia 

Exame Físico 
- Na HAP teremos uma onda A exacerbada 
- A dilatação de VD pode levar a Insuficiência Tricúspide associada 
- Ausculta 

- Hiperfonese de B1 
- Hiperfonese de P2 (sinal de HAP) 
- Estalido de abertura 
- Sopro 

· Ruflar diastólico (não é patognomonico) 
· Som grave (campânula) 
· Aumenta com o decúbito semi-lateral esquerdo e com o 

Exercício Físico 
· Diminui com a inspiração e com Valsalva 
· Como todo sopro valvar, quanto maior a duração (e não 

a intensidade), maior a gravidade da EM 
Complicações 

- Fibrilação Atrial 
- AE aumentado e cardiopatia reumática que acomete 
miocárdio atrial predispõem a FA 
- 30-50% dos pacientes com EM 
- O aumento da FC devido a FA, aumenta mais ainda a 
pressão em AE, levando aos sintomas de congestão pulmonar 
e até EAP 
- O débito cardíaco acaba se reduzindo pelo pequeno tempo 
de enchimento ventricular diastólico e perda da contração 
atrial 
- FA é responsável pela maior parte dos fenômenos trombo-
embólicos da EM 

- Fenômenos Trombo-embólicos 
- 10-20% dos pacientes com EM 
- Mais comuns quando há FA 
- AVEi é o evento embólico mais comum 

- Endocardite Infecciosa 
- Turbulência do fluxo transvalvar permite a formação de 
pequenos trombos aderidos à face ventricular da valva 
mitral, que podem servir de “abrigo” para alguns tipos de 
bactérias 

Exames Complementares 



 

- ECG 
- Importante para determinar se há FA 
- Pode revelar sinais de aumento de AE 

· Onda P larga e bífida em D2 
· Índice de Morris em V1 (porção negativa da P 

aumentada, maior que 1 quadradinho 
- Rx Tórax 

- Aumento de AE 
· Duplo Contorno na silhueta direita do coração 
· Sinal da bailarina (deslocamento superior do brônquio 

fonte Esquerdo) 
· Abaulamento do 4º arco cardíaco esquerdo 
· Deslocamento posterior do esôfago contrastado (Perfil) 

- ECO 
- Defini o diagnóstico e a etiologia 
- Escore de Block 

· Avalia 4 sinais e os pontua de 1-4: 
· Calcificação valvar 
· Grau de espessamento 
· Mobilidade das cúspides 
· Acometimento subvalvar 

· Significado: 
· <8: valva pouco comprometida e não calcificada, 

excelente resosta a plastia 
· > 11: valva degenerada e muito calcificada, resposta 

ruim a plastia 
- Cateterismo Cardíaco 

- Sempre lembrar que a coronariografia deve ser realizada 
em pacientes > 40 anos que serão submetidos a cirurgia 
valvar aberta pela possibilidade de doença aterosclerótica 
com necessidade de correção 

Óbito na EM 
- Geralmente ocorre por ICC (70%) 
- Trombo-embolismo contribui em 20% 

Tratamento 
- Medicamentoso 

- Beta-Bloqueadores 
· Drogas de escolha para a sintomatologia da EM 
· Redução da FC é o principal mecanismo (↑ tempo de 

enchimento de VE) 
- Antagonistas do cálcio (verapamil e diltiazem) 

· Reservados para pacientes que não podem usar BB 
- Diuréticos 

· Podem ser associados aos BB 
· Pode levar a Sd. de baixo débito 

- Digitais não possuem efeito benéfico 
- Fibrilação Atrial 



 

- Em caso de instabilidade hemodinâmica grave, deve-se 
proceder cardioversão elétrica sincronizada com 100-200-
300J 
- Não revertar FA se: 

· AE > 6 cm 
· Recidivada FA na vigência de profilaxia antiarrítmica 
· FA há mais de 12 meses 

- A reversão pode ser alcançada com antiarrítmicos 
(amiodarona, ibutilida), geralmente com auxílio da 
cardioversão elétrica 
- Na persistência da FA, manter Anticoagulante Oral 
(Warfarim) e uma droga para controle da resposta 
ventricular (Beta-Bloq.) 
- INR entre 2-3 

- Cirurgia 
- Indicações 

· Pacientes sintomáticos (NYHA > II) com EM moderada a 
grave (AVM < 1,5) 

· Pacientes assintomáticos com EM grave e HAP grave 
(PAP sistólica > 50 mmHg) 

- Valvoplastia Percutânea com Balão 
· Terapia de escolha para Score Block < 8, ausência de 

trombo e Insuficiência mitral significativa 
· Reestenose em apenas 10-20% em 5 anos 
· Pode complicar com embolia sistêmica, regurgitação 

mitral e CIA (o cateter é passado do AD para o AE para 
ter acesso a mitral) 

- Comissurotomia Cirúrgica 
· A valva mitral estenosada é aberta cirurgicamente (fusão 

das comissuras é desfeita) 
· Pode ser aberta (melhor, mas precisa de circulação 

extra-corpórea e equipe experiente) ou fechada (pior) 
- Troca Valvar 

· Reservada para Block > 11 ou IM associada (dupla lesão 
mitral) 
 

ESTENOSE AÓRTICA (EA) 
Definição  

- Estenose Aórtica (EA) é a restrição à abertura dos folhetos 
valvares, levando a formação de um gradiente de pressão sistólico 
entre VE e aorta (VE-Ao) 
- Tamanho normal da valva é de 2,5-3,5 cm2 

Classificação 
Estenose Aórtica Abertura (AVM) Grad. Pres. Med. 

Leve 1,5-2,5 cm2 5-30 mmHg 

Moderada 0,8-1,5 cm2 30-50 mmHg 

Grave < 0,8 cm2 > 50 mmHg 

 
Fisiopatologia 



 

- Paciente permanece assintomático devido a mecanismos 
compensatórios 
- Mecanismos Compensatórios 

- Hipertrofia Ventricular Excêntrica 
- Aumento da Contratilidade Miocárdica 

· Maior número de unidades contráteis (pela hipertrofia) 
garante um incremento no inotropismo, capaz de 
manter o DS, mesmo com pós-carga elevada (EA) 

- Redução da Relação R/h 
· Evita um aumento excessivo da pós carga 

- Fase Descompensada 
- Após anos de sobrecarga pressórica, inicia-se um processo 
insidioso de apoptose dos miócitos e fibrose intersticial 
- A HVE reduz a reserva coronariana (compressão das 
arteríolas) e contribui para a desorganização das fibras 
musculares, podendo levar a arritmias 
- Isquemia Miocárdica 

· Advem da redução da reserva coronariana pela HVE 
associada ao aumento da MVO2 

- Reserva coronariana está reduzida por 3 motivos 
· Compressão das arteríolas pela HVE 
· Prolongamento da fase sistólica, exacerbando o item 

acima 
· Aumento da MVO2 em repouso, gastando a reserva 

coronariana 
- Débito Cardíaco Fixo 

· Na fase descompensada, a HVE não é mais capaz de 
manter o débito durante o esforço físico 

- Insuficiência Cardíaca Congestiva 
· Para manter o enchimento em VE, há aumento dos 

níveis pressóricos em AE que é compartilhado com a 
circulação pulmonar, levando a congestão pulmonar e 
seus sintomas (dispnéia aos esforços) 

· Essa HAP leva a IC diastólica, mas a evolução natural da 
EA é para IC Sistólica, decorrente da falência de VE (↓ 
FE) e baixo débito 

Etiologias 
- Valva Bicúspide Congênita 

- Causa mais comum até em adultos < 65 anos 
- Pode decorrer da própria cardiopatia ou pela degeneração 
calcifica acelerada decorrente da cardiopatia 

- Degeneração Calcífica 
- Causa mais comum de EA em idosos 
- Causa mais comum de EA (EA é mais comum em idosos) 
- DM2 e dislipidemia são fatores de risco para degeneração 
calcifica 

- Cardiopatia Reumática Crônica 
- Comum em nosso meio 



 

- Comum haver insuficiência aórtica associada 
- Lesão valvar aórtica reumática é mais comum no sexo 
masculino 
 
 

História Clínica 
- Longo período assintomático 
- Tríade Clássica no período sintomático: 

- Angina (causada por isquemia miocárdica e não responde a 
terapia anginosa clássica) 
- Síncope (decorrente da Sd. do débito fixo, ocasionando 
baixa perfusão cerebral nos esforços) 
- Dispnéia (devido a congestão pulmonar agravada aos 
esforços) 

Exame Físico 
- Pulso Tardus (ascenção lenta e sustentada) 
- Pulso Parvus (amplitude Fraca) 
- Aumento da onda A, quando a complacência de VD está 
comprometida pelo abaulamento do septo inter-ventricular 
- Ausculta 

- B4 (devido HVE concêntrica que leva o átrio a bater com 
mais vigor) 
- Desdobramento paradoxal de B2 
- Sopro 

· Sopro Mesossistólico (em diamante) 
· Irradia para carótidas, fúrcula esternal e foco mitral 
· Aumenta com manobras que aumentam o retorno 

venoso e/ou contratilidade de VE (posição de cócoras, 
exercício) 

· Diminui com manobras que reduzem o retorno venoso 
(Valsalva, posição ortostática) ou aumentam a RVP 
(handgrip) 

- Fenômeno de Gallavardin: Parece que existem dois sopros 
diferentes (aórtico e mitral) 

Complicações 
- Embolia Sistêmica (microtrombos aderidos a valva ou depósitos 
de cálcio dos folhetos aórticos) 
- Endocardite Infecciosa (face aórtica), pode levar a insuficiência 
aórtica 
- HDB 

Exames Complementares 
- ECG 

- Sinais de HVE 
· Aumento da amplitude do QRS 
· Padrão Strain (infra de ST com T negativa e assimétrica) 

- Sobrecarga atrial Esquerda 
· Índice de Morris Positivo 

Bloqueios de ramos 



 

- Rx Tórax 
- Silhueta e tamanho cardíaco não se alteram na fase 
compensada (a hipertrofia é concêntrica) 
- Calcificação da valva Aórtica é o achado mais comum 

- ECO 
- Cateterismo 

História Natural 
- Grande período assintomático 
- Fase sintomática 

- Sobrevida com sintomatologia: 
· Angina – 5 anos 
· Síncope – 3 anos 
· Dispnéia – 2 anos 

- Mecanismo de óbito é a morte súbita devido fibrilação 
ventricular de causa isquêmica 

Tratamento 
- Medicamentoso 

- Não existe tratamento medicamentoso para EA sintomática 
- Fase dilatada com IC Sistólica pode receber tratamento 
paliativo com digital e diuréticos (com cuidado para evitar 
hipotensão) 
- Evitar Beta-Bloqueadores, pois é a contratilidade 
miocárdica que mantém o paciente compensado 
- Fibrilação Atrial deve ser tratada prontamente pois é a 
contração atrial que mantém o paciente compensado 

· Sua perda leva ao aumento da pressão em AE e HAP 
- Cirurgia 

- Nos adultos a troca valvar é a cirurgia de escolha 
- Cirurgia possui um risco de 3-5% de mortalidade 
- A hipertrofia ventricular concêntrica se reduz em grande 
parte no 1º ano do Pós-operatório 
- Indicações 

· Pacientes sintomáticos com EA 
· Pacientes com EA moderada-grave que serão 

submetidos a cirurgia cardiaca 
· Disfunção sistólica do VE (FE < 50%) 

- Valvoplastia Cirurgica 
· Possui bons resultados na EA congênita que ainda não 

tem calcificação valvar 
· Baixa mortalidade operatória 

- Valvoplastia Percutânea com balão 
· Resultados ruins por haver calcificação 
· É usada com sucesso apenas na EA congênita 

- Tipos de Próteses Valvares 
- Biopróteses 

· Próteses de escolha para aqueles com EA e idade > 65 
anos 

· Não há necessidade de anticoagulação 



 

· Após 15 anos, 50% estão disfuncionantes 
- Próteses Mecânicas 

· Próteses de escolha para aqueles com EA e idade < 65 
anos (uma bioprótese necessitaria de retroca valvar) 

· Durabilidade muito maior 
· Pode ocorrer trombose de valva (20% dos casos não 

anticoagulados) 
· Usar Warfarin e manter INR entre 3-4 (2-3?) 

- Conduta em mulheres jovens 
· Mulheres jovens podem se tornar gestantes 
· Não podem com bioprótese pois são jovens (teriam que 

realizar retroca valvar) 
· Não podem com prótese mecânica pois Warfarin é 

contra-indicado na gestação 
· Conduta nesses casos é realizar um auto-enxerto da 

valva-pulmonar, com colocação de bioprótese na 
posição da pulmonar (maior durabilidade devido os 
baixos fluxos) 

 
 
 
ESTENOSE TRICÚSPIDE 
Definição 

- Área idêntica a da mitral (4-6 cm3) 
- Estenose Tricúspide (ET) é a restrição a abertura dos folhetos 
valvares 
- Não há necessidade de se graduar a ET, pois a disfunção já 
ocorre com um gradiente pressórico muito pequeno (5 mmHg) 

Etiologia 
- Cardiopatia Reumática Crônica 

- Freqüentemente há uma dupla lesão tricúspide reumática 
- ET isolada está quase sempre associada à estenose mitral 
(mais comum no sexo feminino) 

Fisiopatologia 
- Forma-se um gradiente de pressão AD-VD 
- Leva a Sd. Congestiva Sistêmica 
- ET pode reduzir a congestão pulmonar da EM por diminuir o 
fluxo de sangue para os pulmões 

- Paciente com EM grave pode não se queixar de dispnéia por 
apresentar ET associada! 

Clínica 
- Sintomas de Baixo débito 

- Fadiga, cansaço aos esforços 
- Congestão Sistêmica 

- Ascite e Edema MMII / Anasarca 
- Hepatomegalia congestiva 
- Turgência jugular patológica (proeminente onda A) 

- Sopro 



 

- Ruflar diastólico semelhante ao da EM 
- Aumenta com a inspiração (Rivero-Carvalho) 

Exames Complementares 
- ECG 

- Sinais de aumento de AD 
· Onda P apiculada e de amplitude elevada 
· Redução da amplitude do QRS em V1 

- Rx Tórax 
- Discreto aumento da área cardíaca às custas de AD 

- ECO 
- Confirma o diagnóstico 
- AD aumentado 
- HAP está inferior ao esperado quando há EM associada 

Tratamento 
- Sintomas devem ser tratados com diuréticos e restrição sódica 
- Na maioria dos casos a troca das valvas mitral e tricúspide é 
indicada 
- Opção pela bioprótese bem tolerada na tricúspide 



 

 

1.10. INSUFICIÊNCIAS VALVARES 

 
INSUFICIÊNCIA MITRAL(IM) 
Definição 

- IM é a condição em que existe um refluxo de sangue para o AE 
durante a sístole ventricular, devido incompetência do mecanismo 
de fechamento valvar mitral 

Classificação 
- É classificada de acordo com a Fração Regurgitante (FR) que é o 
percentual de débito sistólico total que reflui para o AE 

IM FR 

IM Mínima FR <20% 

IM Leve FR 20-40% 

IM Moderada FR 40-60% 

IM Grave FR > 60% 

- IM mínima (ou mesmo leve) não leva a repercussões 
Fisiopatologia – IM Crônica 

- IM leva a uma sobrecarga de volume ao AE 
- VE também recebe essa sobrecarga volumétrica 
- Fase Compensada: Mecanismos Compensatórios 

- Aumento da Complacência do AE 
· Suporta a sobrecarga de volume sem elevar a pressão 

intravacitária 
- Aumento da Complacência do VE 

· VE cresce na IM sem levar a ICC 
- Redução da Pós-Carga Ventricular 

· Para compensar o volume regurgitado no átrio, o VE 
precisa aumentar seu débito sistólico total 

· O aumento do diâmetro cavitário (R) não eleva a pós-
carga, devido ao aumento associado da espessura 
muscular (h) 
· Hipertrofia ventricular Excêntrica 

- Aumento da Pré-Carga Ventricular 
· Outro mecanismo que aumenta o Débito Sistólico 

- Fase Descompensada 
- Miocárdio vai degenerando-se e sua contratilidade 
reduzindo-se 
- Devido a pós-carga baixa, a FE pode ainda estar na faixa 
normal (> 55%) mas já haver dano importante 
- Uma FE < 50% significa uma grave disfunção sistólica de VE 
na IM  

· Nesse estágio a correção cirúrgica não mais recupera a 
função ventricular  

- Os sintomas da IM decorrem do aumento da pressão AE 
transmitida para o leito pulmonar, levando a congestão 
pulmonar: 

· Dispnéia aos esforços 
· Ortopnéia 



 

 
Etiologia 

- Degeneração Mixomatosa (Prolapso da Valva Mitral) 
- Causa mais comum nos países desenvolvidos 
- O Prolapso da Valva mitral tem 3% de prevalência na 
população com pré-disposição genética e preferência para o 
sexo feminino (2:1) 

· Leva a maior incidência de arritmias 
- Cardiopatia Reumática Crônica 

- Importante no Brasil 
- Doença Isquêmica do Miocárdio 

- Isquemia do músculo papilar leva a IM 
- Calcificação Senil do Anel Mitral 

- Comum nos idosos 
- Dilatação Ventricular Esquerda 

- Leva a IM secundária 
História Clínica 

- Na fase descompensada aparecem sintomas de ICC (dispnéia, 
ortopnéia) 
- HAP pode se instalar nos casos mais graves (especialmente com 
dupla lesão mitral) 

Exame Físico 
- Cardiomegalia importante de AE e VE, antes de evoluir para ICC 
- B3 pela sobrecarga de volume crônica (semelhante a B3 
fisiológica das síndromes hiperdinâmicas de alto débito) 

- A B3 da ICC é devido a baixa complacência de um ventrículo 
dilatado e com aumento das pressões de enchimento 

- Sopro 
- Sopro holossistólico FM 
- Irradiação para axila e região infra-escapular Esquerda ou 
para focos de base 
- Sopro de alta freqüência 
- Aumenta com o esforço isométrico (handgrip) 
- Não se altera com a inspiração profunda (diferente da IT) 

- Prolapso da valva mitral pode produzir um click mesossistólico 
IM Aguda 

- Leva o paciente a um estado crítico, com franco EAP ou choque 
cardiogênico 
- Necessita de cirurgia ou evolui para óbito 
- Pode ser decorrente de Endocardite infecciosa ou Rotura 
espontânea de Cordoália (idiopática, degeneração mixomatosa ou 
IAM e disfunção do músculo papilar) 

 
 
 
 
 
 



 

Complicações 
- Fibrilação Atrial 

- Grandes AE levam a essa arritmia tão comum na IM como 
na EM 
- As conseqüências hemodinâmicas são menos graves do que 
na EM 
- Predispõe a fenômenos trombo-embólicos 

- Endocardite Infecciosa 
- Instabilidade Hemodinâmica na IM aguda 

- EAP e choque cardiogênico 
Exames Complementares 

- ECG 
- Aumento de AE 
- Em 1/3 dos casos há HVE (sobrecarga de volume de Cabrera 

· Aumento da amplitude das ondas R 
· Onda T positiva e apiculada 

- Aumento da incidência de Fibrilação Atrial 
- Radiologia de Tórax 

- Cardiomegalia 
· Aumento de VE (ponta do coração para baixo) 
· Aumento de AE  

- ECO 
- Capaz de diagnosticar a etiologia 
- Usado para acompanhamento semestral na fase 
assintomática 

História Natural 
- Aparecimento de sintomas traz um mau prognóstico – sobrevida 
média NYHA III de 30% em 5 anos 
- Pelo estado de baixa pós-carga crônica, uma FE < 60% já denota 
uma disfunção sistólica 
- Pacientes assintomáticos com FE > 60% apresentam um bom 
prognóstico 

Tratamento 
- Medicamentoso 

- Indicado para pacientes em ICC 
- Uso de vasodilatadores, IECA, diuréticos e digitais 

- IM Aguda Grave 
- Devem ser internados em UTI 
- Inotrópicos de ação rápida (dobutamina) 
- Vasodilatadores de fácil titulação (nitroprussiato de Sódio) 
- Balão intra-aórtico no caso de choque cardiogênico 
- Cirurgia Precoce! 

- Cirurgia 
- Indicações 

· Pacientes Sintomáticos (NYHA ≥ II) 
· Assintomáticos com disfunção sistólica (FE < 60% ou VE 

4,5-5,5 cm) 



 

· Assintomáticos com HAP (PAP Sistólica > 50 mmHg) ou 
FA 

- Valvoplastia 
· Procedimento de escolha nos casos de prolapso de valva 

mitral ou doença isquêmica 
· Resultados excelentes naqueles com: 

· FE > 60% 
· Diâmetro sistólico < 4,5 cm 

- Troca Valvar 
· Indicado nos casos de valva mitral calcificada, 

comprometimento reumático ou degeneração dos 
folhetos 

 
INSUFICIÊNCIA AÓRTICA (IA) 
Definição 

- IA é a condição em que existe um refluxo de sangue da Aorta 
para o VE durante a diástole ventricular 

Classificação 
IA FR 

IA Mínima FR <20% 

IA Leve FR 20-40% 

IA Moderada FR 40-60% 

IA Grave FR > 60% 

- Idêntica a classificação da IM 
Fisiopatologia 

- VE recebe na diástole além do débito de AE, um volume extra – 
sangue que reflui da aorta 
- Mecanismos Compensatórios 

- Aumento da Complacência de VE 
· Os maiores VEs são da IA crônica grave 

- Aumento da Pré-Carga 
·  VE trabalha com um débito sistólico total enorme para 

compensar a fração regurgitante 
- Hipertrofia do VE excêntrica 

· A sobrecarga volumétrica eleva a pós-carga 
· VE responde com hipertrofia 
· O Aumento do diâmetro cavitário é acompanhado pelo 

aumento da espessura da parede ventricular (para 
manter a relação R/h) 

- Fase Descompensada 
- Miocardio vai progressivamente degenerando-se e sua 
contratilidade vai reduzindo-se 
- FE pode estar elevada mesmo com disfunção sistólica de 
VE, pois seu cálculo é feito com o débito sistólico total (inclui 
a fração regurgitante) 
- Marcada por sintomas de ICC e isquemia miocárdica 
- Sintomas decorrem do aumento das pressões de 
enchimento ventricular, especialmente durante esforço físico 
– leva a Sd. congestiva pulmonar (dispnéia e ortopnéia) 



 

- Sd. de baixo débito é comum nesse estágio (fadiga, 
tonteira), pois o DS efetivo é baixo 
- Efeito da Bradicardia 

· Bradicardia é prejudicial pois aumenta o tempo 
diastólico e a fração regurgitante 

- Isquemia Miocárdica Bradicárdico-Dependente 
· Pa diastólica cai 
· A perfusão coronariana ocorre principalmente durante a 

diástole, dependendo da PAD 
· Além disso, a HVE reduz a reserva coronariana e 

aumenta a MVO2 
- Insuficiência Aórtica Aguda 

· É uma emergência Médica 
· Baixo débito efetivo, levando a hipotensão arterial e ao 

choque cardiogênico 
Etiologia 

- Causas que acometem a raiz da aorta ascendente 
- Aterosclerose da Aorta Ascendente 

· Causa mais comum de IA em adultos 
· FR> HAS e dislipidemia 

- Necrose Cística da Média 
· Mecanismo genético 
· Enfraquecimento da parede arterial leva à formação do 

aneurisma 
· Associado à Sd. de Marfan 

- Arterite de Takayasu  
· Afeta especialmente mulheres jovens 

- Causas que acometem a valva aórtica 
- Cardiopatia Reumática Crônica 

· Valva aórtica é menos acometida do que a mitral 
· Mais comum no sexo masculino 
· Comum haver dupla lesão aórtica 

- Degeneração Mixomatosa 
- Valva bicúspide Congênita 
- Espondilite anquilosante, AR, LES 

- Insuficiência Aórtica Aguda 
- Endocardite Infecciosa 
- Dissecção Aórtica retrógrada 

História Clínica 
- Aumento acentuado da pressão de pulso (PAS menos PAD) leva 
a palpitações muito fortes e faz tudo pulsar no paciente com IA 
crônica 
- Quando aparecem os sintomas há disfunção ventricular 
importante com baixo débito (fadiga), Sd. Congestiva Pulmonar 
(dispnéia aos esforços) e angina noturna bradicardia-dependente 
- Pacientes sintomáticos possuem prognóstico reservado sem a 
correção cirúrgica 



 

- Pacientes assintomáticos mas com IA grave devem ser 
submetidos a teste ergométrico para detectar os pacientes falso 
assintomáticos 
 

Exame Físico 
- Hipertensão Sistólica com redução da PAD 
- PA divergente 
- PAD ouvida as custas da fase IV de Korotkoff 
- PAS tem diferença maior que 60 mmHg entre membros 
superiores e inferiores (sinal de Hill) 
- Pulso em martelo d’água (Pulso de Corrigan) 
- Vários sinais de PA divergente com aumento da pressão de pulso 

- Sinal de Musset pulsação da cabeça 
- Sinal de Müller pulsação da úvula 
- Sinal de Quincke pulsação dos capilares subungueais 
- Sinal de Traube ruídos audíveis na artéria femoral 
- Sinal de Duroziez sopro sistólico na artéria femoral 

- Ausculta 
- B2 hipofonética com desaparecimento de A2 
- B3 (não de ICC) 
- Sopro 

· Sopro protodiastólico aspirativo ou holodiastólico 
· No acometimento valvar o sopro é mais intenso no F 

Aórtico Acessório 
· No acometimento da aorta ascendente é mais intenso 

no F Aórtico 
· Aumenta com exercício isométrico (handgrip) 
· Diminui com vasodilatadores e valsalva 

- Sopro de Austin-Flint 
· Sopro igual de estenose mitral devido ao jato 

regurgitante diastólico que alcança o folheto anterior 
mitral, promovendo redução da abertura desta valva 

Complicações 
- Endocardite Infecciosa 
- Instabilidade Hemodinâmica na IA Aguda (EAP e choque 
cardiogênico) 

Exames complementares 
- ECG 

- HVE do tipo sobrecarga de volume de Cabrera 
· Aumento da amplitude dos R em V5, V6 
· Aumento da amplitude dos S em V1, V2 
· Onda T positiva e apiculada ou negativa e assimétrica 

- Rx Tórax 
- Cardiomegalia de grande monta associada ao alargamento 
da silhueta aórtica 

- ECO 
- Exame para acompanhamento semestral de todos 
pacientes com IA Crônica 



 

- FE < 50% ou diâmetro sistólico de VE > 5,5 indicam 
tratamento cirúrgico 
 

Tratamento 
- Medicamentoso 

- Vasodilatação Arterial reduz a fração regurgitante aórtica 
por diminuir o gradiente pressórico aorta-VE durante a 
diástole 
- Vasodilatadores mais utilizados são a nifedipina retard, 
hidralazina e os IECA 
- Nifedipina é escolha nos pacientes assintomáticos com 
função sistólica de VE preservada (posterga a necessidade de 
cirurgia) 
- IECA é escolha quando já existe disfunção sistólica de VE (FE 
<50%) 

- IA Aguda Grave 
- UTI 
- Inotrópicos de Ação rápida (dobutamina) 
- Vasodilatadores de fácil titulação (nitroprussiato de Sódio) 
- Balão intra aórtico CONTRA INDICADO pois aumenta a 
fração regurgitante 

- Cirúrgico 
- Indicações 

· Pacientes sintomáticos e/ou com disfunção sistólica de 
VE (FE < 50%) 

· VEs > 5,5 cm 
· VEd > 7,5 cm 

- Cirurgia é a troca valvar 
- Pode necessitar da troca do conjunto valva aórtica – aorta 
ascendente (Cirurgia de Bentall) 
- Mortalidade Operatória oscila entre 3-8% 

 
INSUFICIÊNCIA TRICÚSPIDE (IT) 
Definição 

- IT é a condição na qual existe um refluxo de sangue do VD para o 
AD durante a sístole ventricular 
- IT é bem mais comum do que ET 

Etiologia 
- IT Primária 

- Sd. Prolapso de valva tricúspide (ou degeneração 
mixomatosa) 
- Doença Reumática Crônica (acometimento mitral quase 
sempre presente) 
- Endocardite Infecciosa 
- Sd. Carcinóide 
- Sd. Marfan 

- IT Secundária 



 

- Na maioria das vezes a IT é secundária à disfunção sistólica 
do VD 
- IT dilata ainda mais a cavidade do VD, contribuindo para 
piorar a situação (IT causa mais IT) 
 
 
 
 
 

Fisiopatologia 
- Na ausência de HAP a IT é bem tolerada 
- Na presença de HAP a regurgitação tende a se agravar 
- Sobrecarga de volume nas câmaras direitas provoca ou agrava a 
Sd. da congestão sistêmica (IVD) além de baixar o débito cardíaco 

Clínica 
- Sintomas de congestão sistêmica aliados ao baixo débito 
- Turgência jugular patológica (proeminente onda V ou onda C-V) 
- Pulso venoso com apenas um descenso (Y), tornando-se 
semelhante a um pulso arterial 
- B3 de VD 
- Hiperfonese de P2 comum na HAP (IT secundária) 
- Sopro 

- Sopro Holossistólico 
- Aumenta com Inspiração Profunda (Rivero Carvalho +) e 
com inspiração contra glote fechada (sinal de Mueller +) 
- Pode ser confundido com o sopro da IM 

Exames Complementares 
- ECG 

- Sinais de aumento de AD e sobrecarga de VD (BRD 
incompleto ou HBD) 
- FA muito comum 

- Rx Tórax 
- Aumento de AD e VD (coração em bota) 

- ECO 
Tratamento 

- Diuréticos e restrição de sódio são medidas importantes 
- Na IT grave secundária pode ser realizada uma plastia de 
tricúspide 
- Bioprótese é indicada nos casos de IT primária impossibilitada de 
correção pela plastia 
- Na Endocardite infecciosa o ideal é a valvulectomia seguida de 
bioprótese em segundo tempo (após 6-9 meses) pelo risco de 
infecção da valva nova 



 

 

1.11. ENDOCARDITE INFECCIOSA 

 
Definição 

- Infecção microbiana da superfície endotelial do coração 
- Vegetação: refere-se a lesão característica deste 
comprometimento. Composta de plaquetas e fibrina com 
quantidade variável de microorganismos e células inflamatórias 

Epidemiologia 
- Faixa etária tem se elevado em países desenvolvidos 
- Uso de drogas EV é um dos principais fatores de risco para EI em 
adultos jovens 
- Outros fatores de risco importantes são as crianças que 
sobrevivem a correção cirúrgica de cardiopatias congênitas 
complexas e indivíduos hospitalizados submetidos a cateterismos 
venoso profundo 

Microbiologia 
- Endocardite Subaguda em valva Nativa 

- Streptococcus viridans (Estreptococo alfa-hemolítico) é o 
principal agente 

· Faz parte da microbiota normal da cavidade oral 
· Coloniza valvas previamente comprometidas 
· Principal causa de EI subaguda 

- Enterococcus são o segundo agente de EI subaguda 
· Associados a bacteremia após intrumentação do TGU 

em homens 
- Streptococcus bovis 

· Relacionado a presença de lesões do tubo digestivo 
(neoplasias e pólipos) que devem ser sempre 
investigadas 

- .Endocardite Aguda em valva nativa 
- Staphylococcus aureus 

· Principal agente da EI Aguda 
· Proveniente da flora cutânea ou nasofaringe 
· Muitos pacientes apresentam infecção de pele como 

porta de entrada 
- Enterococos 
- Streptococcus pneumoniae 

· 1-3% dos casos 
· Mais freqüente em alcoólatras 
· Comprometimento preferencial da valva aórtica 
· Alta mortalidade (30-50%) 
· Sd. Austrian: EI + pneumonia + meningite 

- Endocardite em Usuários de Drogas EV 
- Staphylococcus aureus 

· Principal agente da EI em usuários de drogas EV 
· Contamina agulhas e substâncias injetadas 



 

· O injetado costuma conter partículas e impurezas 
capazes de lesar o endotélio da valva tricúspide (mais 
acometida nesse caso) 

- Gram negativos entéricos e Fungos também devem ser 
lembrados 

· Pseudomonas aeruginosa é o germe gram negativo que 
mais frequentemente causa EI 

- Endocardite em prótese Valvar 
- Staphylococcus epidermidis (coagulase negativo) 

· Agente mais comum da EI em prótese valvar de início 
precoce (< 1 ano) 

- Todos os microorganismos em EI de prótese valvar de início 
precoce (< 1 ano) são de origem nosocomial 

· S. aureus, gram-negativos entéricos e fungos 
- Após 1 ano, os patógenos são semelhantes aos encontrados 
em EI de valva nativa, sendo chama de EI de prótese valvar 
de início tardio 

- Endocardite Nosocomial 
- Staphylococcus aureus 

· Principal agente da EI Nosocomial (55%) 
- Enterococos (16%) 
- Staphylococcus epidermidis (10%) 
- Maior freqüência relativa de gram negativos entéricos e 
fungos 

Endocardite Agente Principal 

Subaguda Nativa Streptococcus viridans 

Aguda Nativa* Staphylococcus aureus 

Alcoólatras Streptococcus pneumoniae 

Usuários de Drogas EV* Staphylococcus aureus 

Prótese Valvar precoce Staphylococcus epidermidis 

Nosocomial* Staphylococcus aureus 

Patogênese 
- Superfície endotelial apresenta resistência à colonização 
bacteriana 

- Mesmo em bacteremias persistentes, endocardite é rara! 
- Para haver endocardite deve haver um indivíduo predisposto: 

- O evento inicial é a lesão do endotélio seguida de deposição 
de plaquetas e fibrinas 
- O tampão plaquetário e a fibrina formam uma espécie de 
vegetação estéril (Endocardite trombótica não bacteriana – 
ETNB) 
- Agora, na vigência de bacteremia, os micro-organismos são 
capazes de se aderir, colonizar e multiplicar-se no interior da 
ETNB 

- Mecanismos de lesão do endotélio 
- Presença de fluxo sanguíneo intenso (Ex: fluxo turbilhonado 
através de cateteres venosos profundos) 
- Fluxo de uma câmara de alta pressão para uma de baixa 
pressão 



 

· Regurgitação mitral ou aórtica 
· Defeitos do septo ventricular 
· Ducto arterioso patente 

- Fluxo sanguíneo em alta velocidade através de um orifício 
estreitado 

· Coarctação de Aorta 
· Estenose Aórtica 

- S. aureus e Candida podem promover a lesão inicial do 
endotélio, culminando com ETNB e EI 
- Grandes vegetações podem levar a embolização sistêmica e a 
bacteremias intermitentes 

Lesões Cardíacas de Risco para EI 
- Prótese valvar (biológica ou mecânica) é a condição de maior 
risco para desenvolvimento de EI 
- O prolapso de valva mitral (3% de toda a população) é a 
condição predisponente mais comum em países desenvolvidos 
(sem FR) 
- No Brasil a lesão mais associada com EI é a Valvopatia Reumática 

Lesões de Alto Risco para EI 

Prótese Valvar (biológica ou Mecânica) 

EI prévia 

Cardiopatia Congênita Cianótica Complexa 

Derivações Cirúrgicas Sistêmico-Pulmonares 

Coarctação de Aorta 

Lesões de Risco Moderado 

Doença Reumática 

Prolapso de Valva Mitral com sopro/regurgitação 

Cardiomiopatia Hipertrófica 

Doença Cardíaca Degenerativa 

Cardiopatias Congênitas (exceto defeito de septo atrial OS) 
 

Lesões que não predispõem risco para EI 

Defeito do septo atrial ostium secundum 

Revascularização Coronariana Prévia 

Sopros Funcionais 

Prolapso de Valva Mitral sem sopro 

Doença Reumática Prévia sem disfunção Valvar 

Desfibriladores implantáveis ou marcapassos permanentes 

Reparo Cirúrgico após 6 meses de ducto arterioso patente, 
defeito do septo ventricular e defeito do septo atrial 
 

Procedimentos de Risco que necessitam de ATB profilaxia 

Procedimentos 
Dentários que 

provocam 
sangramento 

Extração dentária 

Canal 

Ortodontia 

Manejo Periodontal (gengivite...) 

Procedimentos 
Genitourinários 

Cirurgia Prostática e Cistoscopia 

Dilatação Uretral 

Procedimentos 
Respiratórios 

Amigdalectomia 

Broncoscopia Rígida 

Cirurgias em mucosa respiratória 



 

Procedimentos 
Gastrointestinais 

Escleroterapia de varizes esofageanas 

Dilatação esofágica 

Cirurgia de Vesícula Biliar e CPRE 

Cirurgias em mucosa intestinal 

Fisiopatologia 
- Fatores que contribuem para a clínica da EI: 

- Efeitos destrutivos locais 
- Embolização de fragmentos da vegetação 
- Infecções de outros sítios pela bacteremia persistente 
- Resposta imune humoral com formação de 
imunocomplexos que se depositam 
- Produção de citocinas 

- A vegetação pode ser apenas um achado ao ECO, mas também 
pode levar a destruição das estruturas Peri-valvares e ICC 
- Persistência da Febre apesar da ATB terapia sugere abscesso 
miocárdico (associado com BAVT) 
- Extensão para pericárdio pode levar a pericardite 
- Êmbolos provenientes do VE levam a infartos isquêmicos em 
órgãos e alterações cutâneas 
- Aneurismas Micóticos 

- São formados por um desses mecanismos: 
· Embolização séptica para a vasa vasorum (arteríola que 

nutre uma artéria) 
· Invasão direta da parede arterial 
· Lesão vascular por imunocomplexos 

- Mais comuns na EI pelo S. viridans 
- Resultam em inflamação difusa da parede arterial com 
áreas de necrose, abscesso, hemorragias e colonização 
bacteriana, que enfraquecem a estrutura do vaso e causam 
sua dilatação 

- O rim pode ser acometido por abscessos, infartos e 
glomerulonefrite por imunocomplexos 

Clínica 
- Sintomas Gerais 

- Febre (90%) 
· > 39,4º C na Aguda 
· Mais baixa e intermitente na Subaguda 
· Febre persistente apesar de ATB sugere abscesso 

miocárdico, infarto tecidual ou TEP 
- Sudorese noturna, perda ponderal, calafrios, fraqueza, 
náuseas e vômitos são comuns na EI subaguda 

- Sintomas Cardíacos 
- Sopros (85%) 

· Ausentes em 15% (infecção mural ou de coração direito) 
- Maioria evolui para ICC, que é a maior causa de óbito 
nesses pacientes 

- Sinais Cutâneos e Periféricos 
- Hemorragias em lasca subungueais 
- Petéquias (40%), mais comum na subaguda 



 

· Ocasionados por vasculite ou embolização 
- Nódulos de Osler 

· Nódulos de 2-15mm, dolorosos 
· Dedos das mãos e pés 
· Causados por vasculite, imunocomplexos ou 

embolização séptica 
- Manchas de Janeway 

· Decorrentes da embolização séptica 
· Lesões maculares hemorrágicas, indolores, localizadas 

em palmas e plantas 
· Mais comum em S. aureus 

- Manchas de Roth 
· Ocorrem na retina 
· Lesões ovais com centro pálido cercado de hemorragia 
· Comum na anemia severa ou doenças do colágeno 
· Mais raro na EI 

- Baqueteamento Digital (mais comum na subaguda) 
- Esplenomegalia 

- 60% dos casos 
- Mais comum na subaguda 

- Embolização Sistêmica 
- Ocorrem em até 40% 

- Sintomas Neurológicos 
- Até 40% dos casos 
- Mais comum com S. aureus 
- Sempre pensar em EI com Indivíduo jovem em evento 
neurológico súbito 
- Aneurismas micóticos em 1-2% 

- Manifestações Renais 
- IRA em 10% dos casos 
- Geralmente por Glomerulonefrite difusa com 
hipocomplementemia (Sd. Nefrítica) 

- Manifestações Hematológicas 
- Anemia de Doença Crônica na EI subaguda 
- Aumento de VHS 
- Aguda: Leucocitose com neutrofilia, anemia rara 

- Manifestações Musculoesqueléticas 
- Sintomas articulares geralmente são precoces – artralgia 
proximal oligo ou monoarticular 

Endocardite infecciosa no Usuário de Drogas EV 
- 20-40 anos, sexo masculino (4:1) 
- Valva Tricúspide é a mais acometida 
- São achados da endocardite tricúspide: 

- TEP (êmbolos sépticos) 
· Infiltrados pulmonares 
· Derrame Pleural / Dor pleurítica 

Diagnóstico 



 

- A EI subaguda pode se assemelhar com outras doenças 
infecciosas 
- É causa de Febre de origem obscura 
- Obtenção da Hemocultura 

- 3 amostras de 10 mL (5 mL para anaeróbias e 5 mL para 
aeróbias) em sítios de punção diferentes, com intervalo de 15 
min (aguda) ou 6 horas (subaguda) 
- Pacientes com uso prévio de ATB deve-se coletar 6 
amostras. Se possível suspender ATB por uma semana 
- Hemoculturas negativas sugerem grupo HACEK 

- Ecocardiograma 
- O transtorácico tem sensibilidade reservada (65%) 

· Caso seja negativo e a suspeita forte, realizar ECO 
Transesofágico 

- O Transesofágico é o melhor método diagnóstico 
(sensibilidade de 95%) 

Critérios de Dukes 

Major 

Hemoculturas Positivas 
(Microorganismos típicos isolados em 2 amostras) 

Ecocardiograma Positivo 
(massa intracardíaca oscilante, abscesso, valva 

protética com deiscência parcial nova) 

Regurgitação Valvar (nova) 

Minor 

Fatores de Risco ou lesões predisponentes 

Febre > 38º C 

Fenômenos Vasculares 
 (Janeway, AVC, TEP...) 

Fenômenos Imunológicos  
(Glomerulonefrite, Osler, Roth, FR) 

Evidências microbiológicas ou ecocardiográficas que 
não preencham o critério MAJOR 

Prognóstico 
- ICC indica pior prognóstico 

- Dispnéia, ortopnéia, estertoração pulmonar e B3 
- Sintomas neurológicos = pior prognóstico 

- Cefaléia persistente, rigidez de nuca, estado confusional, 
déficit focal 
- Líquor sugestivo de infecção 

- BAVT e abescesso cardíaco indicam mau prognóstico 
- Germes associados a pior evolução clínica 

- S. aureus 
- P. aeruginosa 
- Fungos 

- Alta letalidade (10-15%) 
Tratamento 



 

- A endocardite fúngica deve ser sempre tratada com anfotericina 
B + Cirurgia e mesmo assim possui mau prognóstico 
- Na EI bacteriana: Antibioticoterapia endovenosa em altas doses 
e longa duração 
- ATB deve ser iniciado: 

- Aguda: Assim que forem coletadas as 3 primeiras amostras 
de hemocultura (45 min) 
- Subaguda e Paciente estável: Iniciar ATB somente após 
resultado das Culturas 

- Resposta ao tratamento 
- Febre desaparece entre 1 (75%) e 2 (90%) semanas 
- Febre persistente pode ser conseqüente apenas à 
hiperssensibilidade as drogas 

· Coletar novas amostras de hemocultura após 10 dias de 
ATB com manutenção da febre 

· Se forem positivas, pensar em: 
· 1-ATB ineficaz 
· 2-Existe Complicação infecciosa intra-cardíaca 

(Abscesso?) 
· 3-Existe um foco séptico a distância 

· Realizar ECO transesofágico 
- Indicações Cirúrgicas 

- Geralmente indicadas para disfunções valvares, 
principalmente em caso de ICC grave 
- Cirurgia objetiva retirar o material infectado (valva, tecido 
perivalvar, abscesso) e corrigir a disfunção valvar 
- Troca valvar é a regra (valvoplastia apenas raramente) 

- Principais Drogas e Doses 
- Penicilina G Cristalina EV 4.000.000 4/4h 
- Ampicilina 2g EV 4/4h 
- Gentamicina EV 1mg/Kg 8/8h 
- Ceftriaxone 2g EV 1x/dia 
- Oxacilina EV 2g 4/4h 
- Vancomicina 1g EV 12/12h 
- Rifampicina 300 mg VO 8/8h 

 
Antibioticoterapia Empírica - Tratamento 

Endocardite Drogas Agentes Suspeitos 

Aguda 
Oxacilina + 

Gentamicina 
S. aureus 

Gram (–) entérico? 

Aguda 
Usuários de 
drogas EV 

Vancomicina + 
Gentamicina 

S. aureus  MR 
Gram (–) entérico? 

Subaguda 
Pen G Cristalina 

 (ou ampicilina) + 
Gentamicina 

S. viridans 
S. bovis 

Enterococos 

Aguda ou 
Subaguda? 

Oxacilina + 
 Pen G Cristalina + 

Gentamicina 

Agentes da aguda e 
da subaguda 



 

Valva Protética 
Precoce 

 (< 1 ano) 

Vancomicina + 
Gentamicina 

S. epidermidis 
resistente à oxacilina e 

cefalosporina 

 
Profilaxia 

- Indivíduos com lesões cardíacas predisponentes podem 
desenvolver EI após episódio de bacteremia transitória, 
decorrente de procedimento dentário, endoscópico ou cirúrgico 

- Nestes casos está indicado ATB profilaxia 
 
 

Antibioticoterapia Específica - Tratamento 

Agente Drogas Tempo 

S. viridans 

Pen G + Genta  2 semanas 

Pen G Cristalina 
4  

semanas 
Ceftriaxone 

Vancomicina 

Enterococcus 

Pen G + Genta 
4-6 

semanas 
Ampi + Genta 

Vanco + Genta 

S. aureus 
 Valva Nativa 

Oxacilina (+ Genta?) 
4-6 

semanas 
Cefalotina (+ Genta?) 

Vancomicina 

S. Epidermidis 
Valva Protética 

Vanco +  
Rifampicina (+ Genta?) 

6  
semanas 

Grupo HACEK 
Ceftriaxone 4  

semanas Ampi + Genta 

 
Profilaxia 

Procedimento Drogas Agentes 

Dentários, TGI 
alto ou Resp.Sup. 

Amoxicilina 2g VO 1h 
antes 

S. viridans 

TGU ou TGI baixo 
(alto Risco) 

Ampicilina 2g + 
Gentamicina 1,5mg/Kg 

EV 30min antes 
+ 

Ampicilina 1g EV 6h 
após 

Enterococcus 
spp.  

 
Gram (-) 
entéricos 

TGU ou TGI baixo 
(baixo Risco) 

Amoxicilina 2g VO 1h 
antes 

Enterococcus 
spp.  

 
Gram (-) 
entéricos 

Drenagem de Abscessos Cutâneos S. aureus 



 

 

1.12. PERICARDIOPATIAS 
 

Introdução 
- Pericárdio é uma camada serosa constituída por dois folhetos 
separados entre si por uma lâmina de líquido pericárdico 

- P. Visceral é uma fina membrana serosa 
- P. Parietal é mais espesso com uma constituição fibrosa. 
Nele estão as terminações nociceptivas 
- Líquido varia entre 20-50 mL 

- Pericárdio atua como um fator protetor do coração: 
- Reduz seu atrito contra as estruturas adjacentes 
- Promove a interdependência entre as câmaras cardíacas 
- Protege contra excessiva sobrevarga volumétrica 
- Barreira física contra infecções 

- Um indivíduo pode sobreviver sem pericárdio 
Pericadite Aguda 

- Clínica 
- É a inflamação aguda dos folhetos pericárdicos 
- Dor torácica é o principal sintoma 

· Precordial ou retroesternal 
· Contínua (longa duração – horas, dias) 
· Irradia para região cervical e trapézio 
· Tipo pleurítica (piora com inspiração profunda e tosse) 
· Piora com decúbito dorsal 
· Alivia com posição sentada com tronco para frente 

- Dispnéia (pela necessidade de respirar superficialmente 
para evitar a dor) 
- Pródromos de Síndrome Gripal (febre, dor no corpo, 
fadiga) 
- Atrito Pericárdico (achado patognomônico) 

· Som áspero, sisto-diastólico 
· Lembra o ranger de duas superfícies rugosas 

- Exames Complementares 
- Não existe padrão outro 
- O diagnóstico é realizado através de um quadro clínico 
compatível e exames sugestivos 
- ECG 

· Se a pericardite aguda se estender para a região 
pericárdica, levando a uma miosite superficial, haverá: 

· Supra de ST 
· ST com aspecto côncavo 
· Onda T positiva e apiculada 
· Infradesnível de PR 
· Poupa-se V1 e VR 

· Diferencial com IAM  
- Ecocardiograma 

· Poderá evidenciar derrame pericárdico, mas sua 
ausência não afasta o diagnóstico 

- Rx Tórax: geralmente é normal 



 

- Laboratório: 
· Leucocitose discreta e aumento do VHS 
· Enzimas cardíacas podem estar discretamente elevadas 

- Etiologias 
- Pericardite Viral e Idiopática 

· São as duas causas mais comuns 
· Coxsackie B / Echovirus tipo 8 
· Pródromo de Sd. Gripal 1-3 semanas antes 
· Quadro auto-limitado a 1-3 semanas 
· A complicação mais comum é a Pericardite Recorrente 

- Pericardite Piogênica 
· É uma pericardite bacteriana (S. aureus, S. pneumoniae, 

Gram – entéricos, Meningococo, Haemophilus 
influenzae) 

· Quadro agudo de: 
· Febre alta (40º C), calafrios e sudorese noturna 
· Dor no corpo, prostração 
· Dispnéia 

· Atrito presente em menos de 50%, o que posterga o 
diagnóstico e conduta, levando a alta mortalidade (30-
70%) 

· Alta chance de tamponamento cardíaco se pericárdio 
não for drenado, mesmo com ATB terapia correta 

· Pode ocorrer como complicação de infecção bacteriana 
torácica, pós-operatório de cirurgia torácica ou trauma 

· A via de proliferação geralmente é por contigüidade, 
mas também pode ser por via hematogênica 

· Após suspeita deve ser prontamente realizado um ECO 
para programar a drenagem pericárdica 

· ATB: oxacilina + Gentamicina 
· Pode complica com Tamponamento Cardíaco (40% e 

principal causa de óbito) ou Pericardite Constrictiva 
- Pericardite Fúngica 

· Histoplasma capsulatum 
· Histoplasmose aguda manifesta-se com quadro gripal 

associado à infiltrado intersticial pulmonar, 
adenomegalia hilar e DP. 

· É adquirida através da inalação de esporos presentes em 
solos contaminados com fezes de morcego e aves 

· Diagnóstico Sorológico 
 

- Pericardite Relacionada ao HIV 
· Mais comumente causa por infecção viral ou pelo 

próprio HIV 
· Pode ser causada por infecções oportunistas (CMV, TB, 

Cripto, bactérias) 
- Pericardite Relacionada ao IAM 

· Pericardite Epistenocárdica 



 

· Ocorre nos primeiros 10 dias do IAM 
· 25% dos casos 
· Devido infarto transmural com extensão do processo 

inflamatório para pericárdio 
· Indica mau prognóstico 
· Diagnosticada pelo retorno da dor torácica associada 

com atrito pericárdico 
· Síndrome de Dressler 

· Ocorre a partir do 10º dia do IAM 
· Quadro de Pleuro-pericardite 
· Dor pleurítica, Síndrome gripal, discreta leucocitose e 

aumento do VHS 
· Auto-imune 
· Auto-limitada 
· Tratar com AAS em dose anti-inflamatória (1-2 g vo 

6/6h) 
-  Pericardite Pós-Cirúrgica / Pós-Traumática 

· Pericardite Aguda Precoce 
· Ocorre na 1ª semana 
· Sua causa é o próprio trauma da pericardiotomia 

· Síndrome Pós-Pericardiotomia 
· Semelhante à síndrome de Dressler (auto-imune) 

- Pericardite Urêmica 
· Acomete 20% dos renais crônicos 
· Causada por lesão direta das toxinas nitrogenadas 

urêmicas sobre os folhetos pericárdicos 
· Costuma responder bem ao início da diálise 
· Lembrar que pericardite contra-indica anticoagulante na 

diálise! 
· Pericardite Relacionada à Diálise 

· Pode complicar-se com tamponamento cardíaco em 
20% dos casos, facilitado pela rápida redução da 
volemia durante a sessão de hemodiálise 

- Pericardite Reumática 
· Causa mais comum em crianças 
· Curso auto-limitado, raras complicações 

- Pericardite Reumatóide 
· 10-25% dos casos de Artrite Reumatóide 
· Pode complicar-se com tamponamento cardíaco e 

pericardite efusivo-constrictiva 
· Corticóide não altera o curso da pericardite, que só 

melhora no período de inativação da doença 
- Pericardite Lúpica 

· 20-45% dos casos de LES 
· É a manifestação cardíaca do LES mais comum 
· Tamponamento ocorre em menos de 10% e é rara a 

evolução para pericardite constrictiva 
· Tratamento feito com AINES ou corticóides 



 

- Pericardite Relacionada à Hiperssensibi-lidade a Drogas 
· Drogas que causem a Sd. Lúpus-símile: procaína e 

hidralazina 
· Hiperssensibilidade às penicilinas 
· Doxorrubicina e minoxidil 

- Tratamento da Pericardite Aguda 
- Deve-se atentar para o tratamento da causa base, quando 
existente 
- Todos os pacientes com Pericardite Aguda devem ser 
internados para observação nos primeiros dias 
- Repouso é benéfico para a recuperação 
- Investigar diariamente sinais de tamponamento cardíaco 
(15%) 
- Usar AINES como AAS 1g vo 4/4h ou indometacina 50mg vo 
6/6h 
- Caso a dor seja severa e não haver resposta com AINES em 
48h, usar corticóide (Prednisona 40 mg vo 12/12h) 
- Uso de anticoagulantes estão contra-indicados em todos os 
casos de pericardite aguda devido ao risco de 
hemopericárdio e conseqüente tamponamento cardíaco 

· Caso anticoagulação seja necessária, realizar 
heparinização venosa na internação, pois caso haja 
necessidade pode-se neutralizar sua ação anticoagulante 
com sulfato de protamina 

- Complicações da Pericardite Aguda 
- Tamponamento Cardíaco 

· 15% 
· É mais comum na pericardite piogênica ou com uso de 

anticoagulantes 
· Realizar pericardiocentese de alívio 

- Pericardite Recorrente 
· 20-30% 
· Tratamento pode ser idêntico ao primeiro episódio 

(AINES) 
· Alguns casos necessitam do uso de corticóides 

contínuos, sempre tentar desmamar 
· Em caso de intratabilidade, realizar pericardiectomia 

- Pericardite Constrictiva  
· Mais comum nas causas piogênicas, tuberculosa, 

neoplásica, actínica ou esclerodermia 
Pericardite Subaguda/Crônica 

- Quadro Clínico 
- Normalmente estão ausentes sintomas da síndrome 
pericárdica (dor torácica, atrito ou alterações ECG clássicas)! 
- Pode manifestar-se de 3 formas: 

· Evolução Insidiosa 
· Derrame Pericárdico crônico assintomático 
· Abrir o quadro já com complicação 



 

- Diagnóstico é realizado por 2 achados: 
· Área cardíaca aumentada na radiografia de Tórax 
· Derrame Pericárdico no ecocardiograma 

- Persistência do derrame além de 3 semanas indica 
pericardiocentese diagnóstica e caso esta seja inconclusiva, 
deve-se realizar biópsia pericárdica 

· Apesar disso, apenas em 5% acha-se um diagnóstico 
específico, mas a situação muda quando há 
complicações, sendo diagnosticado a causa em 50% 

· Os outros 95%  não complicados são pericardites agudas 
virais ou idiopáticas recidivantes 

- Etiologia 
- Pericardite Tuberculosa 

· Por contiguidade de um foco ativo intratorácico ou ou 
via linfo-hematogênica durante primo-infecção, com 
posterior reativação 

· Quadro insidioso com emagrecimento, hiporexia, 
astenia, febre e sudorese noturna 

· Diagnóstico é realizado por 2 achados: área cardíaca 
aumentada na radiografia de Tórax & Derrame 
Pericárdico no ecocardiograma 

· Derrame Pleural está presente em 40% 
· Pericardiocentese Diagnóstica 

· Exsudato 
· Celularidade moderadamente ↑ (500-2.500) 
· Predomínio de LMN (nas fases iniciais PMN) 
· ADA > 40 
· Bacterioscopia positiva em apenas 25% 

· Realisar Biópsia se bacterioscopia for negativa, nesse 
caso o histopatológico frequentemente mostra 
granuloma caseoso 

· Principais complicações são o tamponamento e a 
Pericardite Constrictiva (30% dos casos, sendo que 
geralmente não diminui com tratamento específico) 

· Tratamento: RIPE + Corticóide por 3 meses 
- Pericardite Relacionada ao HIV 

· Derrame pericárdico crônico assintomático é sinal de 
imunossupressão 

· Presente em até 40% dos casos SIDA 
· Pode ser por TB, cripto, Linfoma, Kaposi ou pelo próprio 

HIV 
· Sempre deve ser realizada a pericardiocentese 
· Tratar a causa 

- Pericardite Neoplásica 
· Metástase via linfo-hematogênica ou por contiguidade 

de tumores intra-torácicos 
· CA broncogênico pulmonar, CA de mama, Linfomas 



 

· Tamponamento cardíaco pode ser pelo derrame 
pericárdico, frequentemente hemorrágico, ou pela 
presença de massas intra-pericárdicas comprimindo o 
coração 

· Diagnóstico é feito com a pericardiocentese e análise 
citológica do líquido (85%) 

· Quando há derrame pericárdico recorrente ou síndrome 
constrictiva, está indicada a pericardiectomia 

- Pericardite Actínica 
· Relacionada a Radioterapia direcionada ao tórax 
· Maior mortalidade cirúrgica (20%) pois, geralmente, há 

comprometimento miocárdico associado 
· Tratar com AINES ou Corticóides 

- Mixedema Pericárdico 
· Leva a grandes derrames pericárdicos (até 5 L!) 

assintomáticos 
· Hipotireoidismo cursa com derrame pericárdico em 33% 
· Líquido amarelado, viscoso, rico em proteína e colesterol 
· Grande área cardíaca ao RX 
· Tamponamento é raro, pois o acúmulo de líquido é lento 
· Diagnóstico pela dosagem de TSH plasma 
· Tratamento: reposição hormonal apenas 
· Líquido vai sendo reabsorvido lentamente 

 
 
 
 
 

Derrame Pericárdico 
- Quadro Clínico 

- Na maioria das vezes é assintomático 
- Quando é de moderada intensidade já pode causar dor 
- Grandes derrames podem comprimir estruturas adjacentes, 
levando a disfagia, tosse, dispneia, soluços e rouquidão 

- Eletro 
- QRS de baixa voltagem 
- Onda T aplainada 

- Rx 
- Para haver aumento da área cardíaca, são necessários pelo 
menos 250 mL de líquido 
- Difícil de diferenciar da cardiopatia dilatada 
- Coração em moringa 

- ECO 
- Pode detectar derrames pequenos 
- Melhor exame 

- Significado 
- Pequenos derrames podem estar presentes em até 15% da 
população, sem significado clínico 



 

- Nas gestantes, 40% possuem derrame pericárdico que cede 
no puerpério 
- Muitas vezes o derrame faz parte de um quadro de 
anasarca (ICC, nefrótica, cirrose) 
- Pericardiocentese está indicada sempre que houver 
complicações ou persistência para além de 3-4 semanas 

Tamponamento Cardíaco 
- Definição 

- Condição na qual o débito cardíaco está significativamente 
reduzido devido ao enchimento ventricular prejudicado pelas 
altas pressões intra-pericárdicas    
- Mais comum quando o acúmulo de líquido é rápido e o 
líquido é denso (sangue, pus) 

- Fisiopatologia 
- Leva a 2 consequências importantes 

· Síndrome congestiva pulmonar e sistêmica 
· Síndrome de baixo débito (pela restrição diastólica) 

- A curva de pressão venosa passa a ter apenas um descenso 
(X) e a onda V emenda-se com a A 
- Pulso Paradoxal: Redução da PA sistólica em mais de 10 
mmHg ou redução detectável da amplitude do pulso arterial 
durante a inspiração 

- Forma Subaguda 
- Acúmulo de grande quantidade de líquido em dias/semanas 
- Dispnéia, ortopnéia, dor retroesternal 
- Turgência jugular patológica 
- Aumento da PVC 
- Pulso paradoxal 
- Taquipnéia e Taquicardia 
- Hipofonese de bulhas (35%) 
- Atrito Pericárdico (30%) 

- Forma Aguda Grave 
- Acúmulo muito rápido de líquido 
- Causa mais comum é o hemopericárdio 
- Tríade 

· Hipotensão Arterial 
· Turgência jugular patológica 
· Hipofonese de bulhas 

- Necessita de intervenção precoce 
- Condição de morte iminente 

- Tamponamento Cardíaco de Baixa Pressão 
- Há tamponamento associado com hipovolemia 
- Paciente não apresenta turgência jugular patológica 
- Reposição volêmica melhora significati-vamente a PA e 
torna o quadro mais típico de tamponamento cardíaco 
- Etiologias: Pericardite relacionada a diálise, TB e neoplasia 

- Exames Complementares 
- ECG 



 

· Alternância elétrica do QRS (alto, baixo, alto, baixo...) 
· Achados outros de pericardite (supra ST) e de derrame 

pericárdico (baixa voltagem) 
- Eco 

· Deve ser sempre realizado 
· Há desvio inspiratório do septo interventricular para a 

cavidade do VE 
· Aumento do fluxo da tricúspide e redução do fluxo 

mitral durante inspiração 
· Colapso diastólico do AD e/ou VD 

- Tratamento 
- Reposição volêmica 
- Suporte inotrópico (dobutamina) se necessário 
- Procedimento de retirada de líquido pericárdio 
(emergencial ou eletivo, dependendo das condições do 
paciente) 

Pericardite Constrictiva 
- Definição 

- Pericardio está endurecido e exerce um efeito limitante ao 
enchimento ventricular diastólico, desencadeando síndrome 
congestiva 

- Fisiopatologia 
- Quadro de congestão sistêmica que progride para 
congestão pulmonar 
- Há uma importante limitação a pré-carga 
- Onda Venosa 

· Configuração em W ou M 
· Descenso Y proeminente e X normal 

 
- Sinal de Kussmaul 

· Não redução da pressão venosa (altura do pulso venoso 
ou turgência jugular) com a inspiração 

- Pulso Paradoxal 
· Pode não estar presente ou ser discreto 

- Clínica 
- Síndrome Congestiva sistêmica, predominando turgência 
jugular patológica, hepatomegalia congestiva, ascite, edema 
de MMII e genitália 
- Nas fases mais avançadas aparece a congestão pulmonar 
- Podem haver estigmas de hepatopatia crônica (eritema 
palmar, telangiectasias, atrofia testicular, icterícia) 
- Deve ser feito diagnóstico diferencial principalmente com 
cardiomiopatia restritiva 

- Exames 
- Eletro 

· Baixa voltagem do QRS 
· Achatamento da onda T 

- Radiografia Tórax 



 

· Aumento da cava superior, do AE, Derrame pleural 
· Calcificação Pericárdica 

· Presente em 50% dos casos 
· Sugere etiologia tuberculosa 

- Eco 
· Identificação dos folhetos pericárdicos pela 

hiperecogenicidade 
· Pode não conseguir estabelecer o diferencial com 

cardiopatia restritiva 
- TC e RNM 

· Sensibilidade maior que o ECO 
· Evidencia o espessamento pericárdico 

- Cateterismo Cardíaco 
· Mede as pressões intra-cavitárias 
· Diferencia da síndrome restritiva 

- Tratamento 
- Cárater progressivo sem tratamento 
- Morte por ICC grave refratária 
- Tratamento consiste na pericardiectomia 
- Alta mortalidade cirúrgica (5-20%) 

Pericardite efusivo-constricutiva 
- Fase intermediária entre pericardite aguda / subaguda e 
pericardite constrictiva 
- Caracterizada pela presença de derrame pericárdico associado 
com pericárdio visceral espessado e rígido 
- Quadro clínico idêntico ao tamponamento cardíaco subagudo, 
mas a pericardiocentese de alívio culmina com a instalação de um 
quadro constrictivo 



 

 

1.13 .INTRODUÇÃO AO ELETROCARDIOGRAMA 

 
Conceitos Básicos 

- Termos 
- Polarização: Estado de repouso 
- Despolarização: estimulação 
- Repolarização: recuperação 

- Potencial Transmembrana de repouso 
- O intracelular da célula cardíaca em repouso é negativo (-90 
mV), enquanto o extracelular é positivo 
- O Potássio é o íon predominante no intracelular 
- O sódio é o íon predominante no extracelular 

- Potencial de Ação 
- Ao receber um estímulo acima do seu limiar de 
excitabilidade, inicia-se o potencial de ação 
- Fase 1: rápida entrada de sódio na célula, tornando-a 
positiva (+20 mV) 
- Fase 2: Equilíbrio entre entrada de sódio (que está 
diminuindo) e a  saída de potássio (que está aumentando) 
- Fase 3: Repolarização celular pela saída de potássio, 
tornando a célula negativa outra vez 
- Fase 4: Potencial transmembrana volta ao normal e a 
bomba sódio-potássio restabelece o equilíbrio 
hidroeletrolítico 

 
- Projeção dos vetores no ECG 

- Se a derivação enxerga o vetor saindo, a impressão será 
negativa 
- Se a derivação enxerga o vetor chegando a impressão será 
positiva 



 

 
- Se o vetor é paralelo a derivação, a projeção será máxima 

 
 
- Se o vetor é inclinado em relação a derivação, a projeção 
será proporcional 

 
 
- Se o vetor está a 90 graus com a derivação a resultante será 
isodifásica – nula 

 
Sistema de Condução Cardíaca 

 
Estrutura Função 

Nó 
Sinusal 

Marca-passo primário: Inicia os impulsos 



 

Nó AV 

Recebe o impulso do nó sinusal e retarda a 
retransmissão ao feixe de His, dando tempo 

para os átrios esvaziarem seus conteúdos nos 
ventrículos 

Feixe de 
His 

Recebe o impulso do nó AV e retransmite para 
os ramos. Capacidade de marca-passo intrínseca 

(40-60 bpm) 

Ramos 
direito e 
Esquerdo 

Recebe o impulso do feixe de His e retransmite 
às fibras de Purkinge. O Ramo esquerdo tem 3 

divisões: antero-superior, antero-medial, 
póstero-inferior 

Fibras de 
Purkinje 

Recebe o impulso dos ramos e retransmite ao 
miocárdio ventricular. Capacidade de marca-

passo intrínseco (20-40 bpm) 

Sistema de derivações 
- Derivações bipolares 

- Foram criadas por Einthoven 
- Bipolares pois comparam a diferença de potencial entre 
dois pontos 
- D1: corrente elétrica do braço direito ao esquerdo 
- D2: corrente elétrica do braço direito ao pé 
- D3: corrente elétrica do braço esquerdo ao pé 

- Derivações Unipolares 
- Pelo simples acréscimo de um eletrodo neutro no sistema 
de Einthoven criaram 3 novas derivações 
- Essas derivações são de baixa amplitude, por isso em seu 
registro sua voltagem é amplificada (av = amplified voltage) 
- avRight: braço direito 
- avLeft: braço esquerdo 
- avFoot: pé 

 
 
- Sistema Hexa-axial 

- Compreende a superposição das derivações bipolares (D1, 
D2, D3) às unipolares (avR, avL, avF) – O Plano Frontal 



 

 
 
 

- Derivações torácicas ou precordiais 
- Além do plano frontal, foram padronizadas mais 6 
derivações que integram o plano horizontal, permitindo uma 
visão de frente e do lado esquerdo do coração (V1 – V6) 

 
- Para visualização de IAM de VD podemos usar as derivações 
V1R – V6R, são idênticas as originais só que opostas 

- Significado no ECG das derivações 

Derivação 
Superfície do 

Coração visualizada 

DI Lateral 

DII Inferior 

DIII Inferior 

aVR Nenhuma 

aVL Lateral 

aVF Inferior 

V1 Septo 

V2 Septo 

V3 Anterior 



 

V4 Anterior 

V5 Lateral 

V6 Lateral 

 
Determinando o Eixo cardíaco 

- Normal do eixo cardíaco é estar entre -30 e +90 
- Devemos olhar o QRS em duas derivações chave (D1 e aVF) por 
estarem perpendiculares, determinando quatro quadrantes 
- Assim, se o QRS é positivo em D1 e aVF o eixo estará entre 0 e 
+90, ou seja, normal 
- Após localizarmos o quadrante, procuraremos a derivação 
isoelétrica (pode ser plana ou com resultante zero). Se 
encontrada, o eixo estará exatamente a 90 graus dessa derivação! 
- Caso não encontrada, pode-se procurar a derivação mais 
positiva ou mais negativa: o eixo estará próximo a esta derivação! 

 
O Registro do ECG 

- O ECG é registrado em papel milimetrado 
- 1 mm horizontal = 0,04 segundos 
- 1 mm vertical = 0,1 mV 
- Em 1 minuto o aparelho registra 1500 mm (25 mm/s) 

O Traçado do Eletrocardiograma 

 
- Onda P 

- Registro da despolarização atrial 
- Amplitude < 2,5mm (<0,25 mV) 
- Duração < 3mm (<0,12s) 
- Eixo normal varia de +30 a + 60 
- No ritmo sinusal:  

· Onda P antes de todo QRS 
· D2, D3 e aVF positivos 
· aVR negativo 

- Complexo QRS 



 

- Representa a despolarização do ventrículo 
- Tem voltagem maior que a onda P porque a massa do 
ventrículo é maior que a dos átrios, mas a duração é 
praticamente a mesma  
- Orientação sempre para a esquerda (eixo entre -30 e +90) e 
para trás (direcionada para o VE pela sua predominância 
elétrica) 
- Desvio para direita se o eixo for além de +90 
- Desvio para esquerda se o eixo for além de        -30 
- Duração normal < 3 mm (0,12 s) 
- A causa mais comum de seu alargamento é o bloqueio de 
ramo 

· QRS > 3 mm (0,12s) = Bloqueio de Ramo 
· Se V1 positivo: Bloqueio de Ramo Direito 
· Se V1 negativo: Bloq. Ramo Esquerdo 

- Intervalo PR 
- Inicia junto a onda P e vai até o início do QRS 
- Corresponde ao tempo gasto pelo estímulo da sua origem 
(nó sinusal) até alcançar os ventrículos 
- Intervalo normal varia de 0,12-0,20s (3-5mm) 
- Se intervalo PR > 5mm temos um BAV de 1º Grau 

- Segmento ST 
- Começa no final do QRS e termina com o surgimento da 
onda T 
- Representa a parte inicial da repolarização dos ventrículos 
- O Ponto J é onde começa o segmento ST 
- Geralmente o Supra de ST representa infarto 

- Onda T 
- É a resultante da repolarização ventricular 
- Onda de maior duração e menor voltagem, com porção 
ascendente mais lenta que a descendente 
- Normal é ser positiva ou negativa conforme o QRS, exceto 
em V1 e V2 em que o QRS é negativo e a onda T positiva 
- É a “Tenda de Potássio” 

· Alta e apiculada: Potássio alto 
· Baixa voltagem: Potássio baixo 

- Inversão da onda T representa isquemia 
- Onda U 

- Nem sempre observada 
- Arredondada e menor que a onda T 
- Representa potenciais tardios 

- Intervalo QT 
- Início do QRS ao término da onda T 
- Representa a sístole elétrica ventricular (tempo total da 
despolarização e repolarização dos ventrículos) 
- Varia conforme a Frequência cardíaca 
- Normal é ser 45% do intervalo RR 

- Intervalo RR 



 

- Representa um ciclo completo 
- Utilizado para determinar a FC 

- Derivações Precordiais 
- De V1 a V6 o complexo QRS vai se modificando: 
inicialmente negativo (R < S), depois positivo (R > S) 
- A transição ocorre em V3 
- Se a transição ocorre antes VD aumentado 
- Se a transição ocorre depois VE aumentado 

Determinando a Frequência Cardíaca 
- FC = 1500 dividido pela distância RR em milímetros (1 
quadradinho = 1 mm) 

 



 

 

1.14. BRADIARRITMIAS 

RITMOS DE ESCAPE 
Introdução 

- Quando o Nó Sinusal “falha”, um novo foco assume o ritmo 
cardíaco, numa FC intrínseca menor 

- É o chamado Ritmo de escape (pre-fixo “idio”) 
1.Ritmo Idiojuncional ou Ritmo de Escape Juncional 

- Junção AV assume o ritmo 
- QRS continua sendo ativado pelo sistema His-Purkinje 

- Logo o QRS é estreito (normal) 
- Os átrios são ativados quase juntamente aos ventrículos 

- Onda P pode não aparecer (está junto ao QRS) ou estar 
colada ao QRS (logo antes ou depois) 
- Onda P é negativa em D2 (vetor para cima!) 

Ritmo Idiojuncional 

QRS estreito (normal) 

FC entre 40-60 bpm 

Onda P pode não aparecer (junto ao QRS) ou ser negativa 
em D2 e colada ao QRS (logo antes ou logo depois) 

 
ECG1- D2: 3º, 4º e 5º batimentos de escape juncional. Onda P logo antes 

2.Ritmo Idioatrial ou Ritmo de Escape Atrial 
- O átrio Direito ou Esquerdo assume o ritmo 
- QRS continua sendo ativado pelo sistema His-Purkinje 

- Logo o QRS é estreito (normal) 
- Átrio Direito (Ritmo idioatrial Direito) 

- Onda p negativa em aVL e positiva em V1 
- Átrio Esquerdo (Ritmo Idioatrial Esquerdo) 

- Onda p positiva em aVL e negativa em V1 
- Porção basal (Ritmo idioatrial Esq/Dir baixo) 

- Onda p negativa em D2, D3 e aVF 
Ritmo Idioatrial 

QRS estreito (normal) 

FC entre 40-60 bpm 

Onda P diferente da p sinusal precedendo cada QRS 

PR > 0,12 s (3mm) 

- Caso a onda P tenha várias morfologias diferentes (3 ou mais), 
significa que o marca-passo atrial é multifocal 

Ritmo Atrial Multifocal (Marca-passo migratório Brad) 

QRS estreito (normal) 

FC entre 40-60 bpm 

3 ou mais morfologias da onda P na mesma derivação 



 

 
ECG2- 1º: Sinusal; 2º e 3º idioatrial alto; 4º idioatrial baixo; 5º idiojuncional 

3.Ritmo Idioventricular ou de Escape Ventricular 
- Nele, os átrios e a junção falham 
- As fibras de purkinje ou os ramos assumem 
- Tem caráter maligno: FC muito baixa (8-40 bpm), bastante 
instável, gerando pausas em assistolia 

Ritmo IdioVentricular 

QRS alargado e aberrante (origem ventricular) 

FC < 40 bpm 

 
ECG3- QRS alargado. FC <40 

 

BRADIARRITMIAS SINUSAIS BENIGNAS 
1.Bradicardia Sinusal 

- O nó sinusal recebe influência do sistema nervoso autônomo: 
- Simpático (adrenérgico) 
- Parassimpático (vagal) 

- Logo, um betabloqueador (inibe o estímulo adrenérgico) ou um 
estímulo vagal (vagotonia, digitáligos) levam a uma bradicardia 
sinusal 

Bradicardia Sinusal 

Ritmo sinusal (onda p positiva em D1 e D2) 

FC <60 bpm 

Ritmo Regular 

 
ECG4- Bradicardia Sinusal 

 
2.Arritmia Sinusal 

Arritmia Sinusal 

Ritmo sinusal (onda p positiva em D1 e D2) 

FC entre <60 bpm 

Ritmo irregular 

Pode ser do tipo respiratório: Taquicardiza na inspiração e 
Bradicardiza na expiração 



 

 
ECG5- Arritmia Sinusal 

 
3. Bloqueio Sinoatrial 

Bloqueio Sinoatrial (BSA) de 2º Grau 

BSA de 1º e 3º Grau não são vistos no ECG 

Pausas sinusais – períodos sem onda p e QRS 

Tipo 1: Fenômeno de Wenckebach (intervalo PP vai 
reduzindo-se progressivamente até a pausa 

Tipo 2:  Não há relação 

 
ECG6- BSA 2º Grau Tipo 1: Fenômeno de Wenckebach 
 

Tratamento das Bradiarritmias Sinusais 
- Os assintomáticos não necessitam de tratamento 
- Os sintomáticos devem suspender a droga incriminada ou 
controlar o fator precipitante 
- Atropina 0,5-1mg EV (5/5min até 3 mg) 
 

BRADIARRITMIAS SINUSAIS MALIGNAS 
1. Doença do Nó Sinusal 

- Doença Dibro-degenerativa 
- Acomete idosos > 65 anos 
- Critérios 

- Bradicardia sinusal crônica 
- Pausas sinusais longas ( > 3,0 s) / Bloqueio sinoatrial 
- Síndrome bradi-taquicardia 

- Tratamento indicado nos casos sintomáticos com implante de 
marca-passo 

 
ECG7- Sd. Bradi-Taqui. Inicia em FA de alta resposta, depois pausa sinusal, depois escape 
juncional (6º), ventricular (7º) e nó sinusal assume de novo (8º)  

 

BLOQUEIOS ATRIOVENTRICULARES BENIGNOS 
Introdução 

- O Nó AV recebe inervação parassimpática (vagal), sendo 
responsivo a atropina 

- Já o feixe de His e os ramos não são inervados por esse 
sistema – não respondem a atropina 



 

- Dessa forma, os bloqueios supra-hissianos são de bom 
prognóstico e respondem a atropina 

- Já os intra e infra-hissianos são de mau prognóstico e não 
respondem 

- Como determinar? 
- QRS estreito: Bloqueio supra ou intra-hissiano 
- QRS alargado: Bloqueio infra-Hissiano ou Bloqueio prévio 

1. BAV de 1º Grau 
- Na verdade não é um bloqueio e sim um alentecimento AV 

BAV de 1º Grau 

Intervalo PR > 0,2 s (> 5mm) 

ECG8- BAV 1º Grau (PR > 0,2s) 

 
2. BAV de 2º Grau Mobitz I 

BAV de 2º Grau – Mobitz I 

Eventuais ondas Ps bloqueadas (sem QRS) 

Fenômeno de Wenckebach (aumento progressivo do PR até 
o bloqueio) 

Principal: Intervalo PR antes da P bloqueada > PR depois da 
P bloqueada (evidência do FW) 

 
ECG9- BAV 2º Grau Mobitz I: Bloqueio 4:3 (4P para 3 QRS). Fenômeno de Wenckebach 

- Quando sintomático usar atropina 
- Marca-passo indicado apenas se o EEF provar ser intra ou infra-
hissiano 
- Quando associado ao BAV de 1º grau é comum na fase aguda do 
IAM de parede inferior 
 

BLOQUEIOS ATRIOVENTRICULARES MALIGNOS 
Introdução 

- São sempre intra ou infra-hissianos 
- Etiologias 

- Doença fibro-degenerativa senil (Doença de Lev-Lenegre) 
- IAM 
- Patologias infiltrativas, infecciosas ou parasitárias 

- Frequentemente sintomáticos (síncope, pré-síncope, dispneia), 
irreversíveis e com risco de morte 
- Não respondem a atropina 
- O QRS alargado e aberrante é característico da localização infra-
hissiana 

 



 

1. BAV de 2º Grau Mobitz II 
- BAV de 2º Grau sem o Fenômeno de Wenckebach 
- QRS geralmente alargado (bloqueio infra-hissiano) 

BAV de 2º Grau – Mobitz II 

Eventuais ondas Ps bloqueadas (sem QRS) 

Ausência do Fenômeno de Wenckebach 

Principal: Intervalo PR antes da P bloqueada = PR depois da 
P bloqueada (ausência do FW) 

 
ECG10- BAV 2º Grau MII 3:2. QRS alargado e aberrante, FC < 40 

- O BAV 2º Grau 2:1 
- Não é possível visualizar o fenômeno de Wenckebach 
(apenas 1 para comparar) 
- Regras: 

· BAV 2:1 + BAV 1º Grau + QRS estreito: Mobitz 1 
· BAV 2:1 + ausência BAV 1º Grau + QRS alargado: Mobitz 

2 
· Nos demais casos só é possível determinar com o EEF 

 
2. BAV 2º Grau Avançado 

- Quando há mais que uma onda P bloqueada seguida (3:1; 4:1) 
- É sempre Maligno: Intra ou infra-hissiano 
- Mau prognóstico 

 
ECG11- BAV 2º Grau Avançado 
 

3. BAV Total (3º Grau) 
- Condução átrio-ventricular foi totalmente perdida 
- Ondas P continuam sendo comandadas pelo nó sinusal, 
enquanto os ventrículos passam a ser comandados por um ritmo 
de escape (distal ao bloqueio) 
- Pode ser supra, intra ou infra-hissiano, sendo os distais de pior 
prognóstico e com FC < 40 

BAV Total (3º Grau) 

Completa dissociação AV 

Intervalos PP na frequência sinusal 
Intervalos RR regulares na frequência de escape (juncional 

FC > 40 ou ventricular FC < 40) 



 

 
ECG12- BAVT supra-hissiano  idiojuncional  

 

 
ECG13- BAVT infra-hissiano idioventricular 

 
Etiologias dos BAVs malignos 

- Doença de Lenégre (doença fibrodegenerativa da junção AV) 
- IAM 
- Doenças do Endo ou Miocárdio: Endocardite, Chagas, 
colagenoses, amiloidose, hemocromatose 
- Congênito (Lupus neonatal) 

Clínica dos BAVs malignos 
- Pré-sincope 
- Síncope (Sd. Stoke-Adams)  
- ICC 
- PCR por assistolia ou FV 

Tratamento dos BAVs malignos 
- Todo bloqueio AV intra/infra-hissiano ou de alto grau indica 
marca-passo 

BLOQUEIOS DE RAMOS 
1. Bloqueio de Ramo Direito 

- 0,8% - 50 anos / 10% aos 75 anos 
- Várias cardiopatias e pneumopatias podem se manifestar com 
BRD (HAS, Dç coronariana, CIA, DPOC, TEP, Lenégre) 
- Não altera mortalidade 
- 2% dos IAMs 

Bloqueio de Ramo Direito 

Desvio do QRS para direita 

Onda R’ alargada em V1 
V1 – QRS positivo 

Onda S alargada em D1 e V6 



 

 
ECG14- BRD  

 
2. Bloqueio de Ramo Esquerdo 

- 0,4% - 50 anos / 2,5% aos 75 anos 
- Importante preditor de mau prognóstico 
- 5% dos IAMs 

Bloqueio de Ramo Esquerdo 

Desvio do QRS para esquerda 

Onda S alargada em V1 
V1 – QRS negativo 

Onda R alargada em D1 e V6 
V6 – QRS positivo 

Ausência de onda q em D1 e V6 

 Onda T de direção inversa ao QRS 

 
ECG15- BRE  

 
 
 
 
 

HEMIBLOQUEIOS OU BLOQUEIOS DIVISIONAIS 
1. Hemibloqueio Anterior Esquerdo (HBAE) 

- Também chamado de Bloqueio Divisional Anterossuperior 
(BDAS) 

BDAS 

Importante desvio do eixo QRS para esquerda (-30 a -120º) 



 

QRS negativo em D2 e aVF 

 
ECG16- BDAS 

 
2. Hemibloqueio Posterior Esquerdo (HBPE) 

- Também chamado de Bloqueio Divisional Posteroinferior (BDPI) 
BDPI 

Importante desvio do eixo QRS para direita (+120º) 
QRS negativo em D1 e aVL 

QRS positivo em aVR 

 
ECG17- BDPI 
 

3. Bloqueio Bifascicular 
- Associação de Bloqueio de Ramo Direito com um Hemi-bloqueio 
Esquerdo 
- BRD + BDAS 

- Bastante comum 
- Típico da Doença de Chagas 
- Presente também no IMA e em coronariopatas 
- Pode evoluir para BAVT  
 

4. Bloqueios Trifasciculares 
- BRD + BDAS alternando com BDPI 
- BRD alternando com BRE (BRE é bifascicular) 
- Bloqueio Bifascicular + BAV 1º Grau 
 

Indicação de Marca-passo 
- Bloqueios Trifasciculares ou bifascicular novo na fase aguda do 
IAM 



 

 

1.15. TAQUIARRITMIAS 

 
Introdução 

Algoritmo Diagnóstico para Taquiarritmias 
1. Existe uma Taquicardia? 

FC > 100 bpm (ou Freq atrial > 100) 

2. Existe onda P? 

Olhando para derivação D2, se existir onda P, a taquicardia 
pode ser sinusal ou atrial: 

- Taquicardia sinusal: onda P + em D2 e D1 
- Taquicardia atrial: onda P diferente da morfologia atrial 
- Taquicardia atrial multifocal: 3 ou mais morfologias 
diferentes de onda P na mesma derivação 

3. Existe onda F? 

Olhar somente para as derivações inferiores (D2, D3 e aVF) e 
V1: 

- Onda F é toda onda atrial com frequência em torno de 
300 bpm – se presente = flutter atrial 

4. QRS alargado? 

Se QRS for alargado ou aberrante, temos uma taquicardia 
ventricular até se prove o contrário 

- QRS idênticos? TV monomórfica 
- QRS diferentes? TV polimórfica 
- > 30 s ou com instabilidade hemodinâmica: TV 
sustentada 
- < 30s sem instabilidade: TV não sustentada 

5. Intervalo RR regular ou irregular? 

Irregular? Fibrilação atrial 

Regular: 

- FC > 120: TSVP (taquicardia supraventricular 
paroxística) 
- FC < 120: Taquicardia juncional não paroxística 
(arritmia clássica da intoxicação digitálica) 

 

1.TAQUICARDIA SINUSAL 
Introdução 

- Resposta fisiológica ao exercício físico ou estresse emocional 
(ansiedade) 
- Também é resposta compensatória a determinadas condições: 

- Hipovolemia, anemia 
- Sepse, febre 
- ICC, TEP 
- Uso de Cocaína, anfetamina, teofilina 

Fisiologia 
- É decorrente da hiperativação adrenérgica, exceto em 3 
situações: 

- Tireotoxicose 
· Aumento da resposta as catecolaminas 

- Reentrada Sinusal 



 

· Taquicardia começa e termina subitamente 
· Prevenir com uso de Beta-bloq, verapamil ou diltiazem 

- Taquicardia Sinusal Inapropriada 
· Doença rara que leva a taquicardia sinusal crônica 

incessante sem causa definida 
· Deve ser tratados com altas doses de Beta-Bloq ou 

Verapamil/diltiazem 
· As vezes há necessidade de ablação do nó sinusal com 

implante de MP definitivo 
Critérios ECG 

- FC entre 100-160 
- Onda P positiva em D1 e D2 
- QRS estreito (exceto se BRD/BRE) 
 
 

2.TAQUICARDIA ATRIAL UNIFOCAL 
Introdução 

- Ondas P diferentes da morfologia sinusal, com FC entre 100-250 
Foco da Arritmia 

 Onda P 

Foco aVL V1 

Átrio Direito - + 

Átrio Esquerdo + - 

Condução Atrioventricular 
- Pode haver uma taquicardia atrial com bloqueio, quando a 
condução é maior que 1:1 

Critérios ECG 
- Freq atrial entre 100-250 bpm 
- FC = Freq atrial se condução 1:1 
- QRS estreito (exceto se bloqueio de ramo) 
- Pode haver taquicardia atrial com bloqueio 

2A. Taquicardia Atrial Paroxística Automática 
- Forma não sustentada pode ser vista no ECG holter de até 6% da 
população adulta assintomática 
- Forma sustentada geralmente vem associada a doença cardíaca 
estrutural e eventos precipitantes 
- Na intoxicação digitálica é clássico o padrão de taquicardia atrial 
com bloqueio 
- Tratamento 

- Correção de fatores precipitantes  
- Se persistir, reverter com antiarrítmicos do grupo IB 
(lidocaína), IC (propafenona) ou III (sotalol) 
- Não está nunca indicada a cardioversão elétrica por se 
tratar de um ritmo automático e não reentrante 

2B. Taquicardia Atrial paroxística Reentrante 
- Mecanismo análogo ao do flutter 
- Quase sempre acompanhada de cardiopatia estrutural 
- Ondas P entre 120-250, com condução 1:1, 2:1... 



 

- Inicia-se e termina subitamente 
- Se necessário tto agudo: BB, Verapamil ou adenosina 
- Segunda medida tenta-se cardioversão química (IA, IC, III) ou 
elétrica (50J, 100J) 
- Amiodarona é eficaz em prevenir recidivas 
- Ablação por radiofrequência tem sucesso em torno de 80% 

2C. Taquicardia Atrial Incessante 
- Crianças e jovens 
- Condução AV geralmente 1:1, FC 100-180 
- Principal consequência é a taquicardiomiopatia 
- Mecanismo parece ser hiperautomatismo de um foco atrial 
- É refratária aos antiarrítmicos e não reverte com choque 
- Tratamento: ablação do foco ectópico por radiofrequência  
 
 

3. TAQUICARDIA ATRIAL MULTIFOCAL 
Definição ECG 

- Freq Atrial > 100 (100-150) 
- Pelo menos 3 morfologias diferentes da onda P na mesma 
derivação 
- Ritmo irregular (pela palpação dos pulsos lembra FA) 

Patogênese 
- Causada por hiperatumatismo atrial com múltiplos focos 
automáticos ectópicos 
- A principal etiologia (60%) é o DPOC 

- Arritmia mais característica do DPOC 
Prognóstico 

- Ruim devido a patologia pulmonar e não pela arritmia em si 
- Tem potencial de se degenerar em FA 

Tratamento 
- Tratamento para a doença respiratória, suspender teofilina, 
corrigir distúrbios eletrolíticos 
- Reposição venosa de sulfato de magnésio (2g em 5 minutos + 10 
g em 5 horas) pode reverter a taquicardia mesmo nos 
normomagnesêmicos 
- Naqueles que não reverteram, usar verapamil ou metoprolol ev: 

- Verapamil: 1 mg ev, 2 minutos depois 4 mg ev em 5 
minutos. Pode fazer mais 5 mg ev 10 minutos depois 
- Metoprolol: 5 mg EV em 5 min, pode repetir a dose em 10 
min até 4x 

 
 

4.TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR PAROXÍSTICA 
Taquicardia por Reentrada Nodal 

- Introdução 
- Origem não ventricular que começa e termina subitamente, 
excluindo-se taquiarritmias de origem atrial. 70% das TSVPs 

- Critérios: 



 

- FC 120-220 bpm 
- Início e términos súbitos 
- QRS estreito (exceto se Bloqueio) 
- RR regular 
- Sem onda P aparente 

- Mecanismo 
- Indivíduo precisa ter uma dupla via nodal (25% da 
população possui) 
- As duas vias nodais se dividem: 

· Via alfa, condução lenta, período refratário curto 
· Via beta, condução rápida, período refratário longo 

- Tudo começa com uma extrassístole atrial (uma onda p 
antes do tempo). Ela encontra a via beta em período 
refratário e passa apenas pela alfa, contudo quando ela 
conclui o caminho pela via alfa, a via beta é estimulada e 
como acabou já seu período refratário, a onda sobe pela via 
beta e encontra novamente a via alfa, completando um 
circuito de reentrada! 

 
- A ativação atrial retrógrafa determina uma onda p negativa 
no final do QRS 

· Isso é visto como um pseudo-S em D2 e pseudo-R’ em 
V1: 

 

 
- Quadro Clínico 

- Durante a crise o relato é de palpitação intensa, dispneia, 
tonteira e até sincope 

- Tratamento 
- Se baseia no bloqueio da via alfa (lenta) 



 

- 25% são revertidas com manobra vagal (Valsalva ou 
massagem de seio carotídeo) 
- Se estável, aplicar adenosina 6 mg EV em 2 segundos 
(injeção rápida) – reverte 90% 

· Se não reverter repetir com 12 mg (2 amp) 
- Verapamil 2,5-5mg ev em 2 min é segunda escolha. Pode 
repetir dose de 5 mg após 15 min 
- Se instável, cardioversão elétrica sincronizada com energia 
inicial de 150 J 
- A terapia crônica é indicada se as crises forem frequentes e 
sintomáticas: 

· Profilaxia com digoxina, verapamil, diltiazem ou Beta-
Bloq. 

· Terapia definitiva com ablação por radiofrequência da 
via alfa – cura em 95% dos casos 

Taquicardia por Reentrada em Via acessória 
- Introdução 

- 30% das TSVPs 
- 2 formas: ortodrômica (90%) e antidrômica (10%) 

- Critérios eletrocardiográficos 
- Forma ortodrômica: 

· FC 150-250 
· Início e término súbito 
· QRS estreito (exceto se bloqueio) 
· RR regular 
· Pode ter onda p retrógrada um pouco depois do QRS 

- Forma Antidrômica 
· ECG idêntico de uma TV monomórfica sustentada 
· FC 150-250 
· Início e término súbitos 
· QRS alargado 
· RR regular 
· Pode ter uma onda P retrógrada um pouco depois do 

QRS 
- Mecanismo 

- Algumas pessoas nascem com mais uma via de condução 
entre átrios e ventrículos (além do Nó AV) que é a chamada 
Via acessória, anômala ou Feixe de Kent 
- Ortodrômica 

· O estímulo desce pelo nó AV, ativa os ventrículos pelo 
His-Purkinje (QRS estreito), sobe pela via acessória, ativa 
os átrios (onda P’) e retorna ao Nó AV) 



 

 
- Antidrômica 

· Estímulo desce pela via acessória, ativa os ventrículos 
pelo miocárdio (QRS alargado), sobe pelo Nó AV, ativa os 
átrios (onda P’) e retorna à via acessória 

- Quadro Clínico 
- Semelhante a TSVP por reentrada nodal, inclusive a 
preferência para sexo feminino 2:1 
- Após reversão para ritmo sinusal, muitos pacientes 
apresentam Wolff-Parkinson-White 

- Tratamento 
- Na forma ortodrômica é mais fácil a reversão pela inibição 
do Nó AV com adenosina ou Verapamil 
- Na forma antidrômica, a droga de escolha é a procainamida 
– inibe exclusivamente a via acessória 

· Procainamida 15mg/Kg EV – infundir em 30 min (com SF 
0,9% 50 mL) e manter 1-4 mg/min EV em infusão 
contínua 

· No tratamento crônico usar Propafenona (150 mg 8/8h) 
que inibe especialmente a via acessória 

- Se instabilidade hemodinâmica: cardioversão elétrica 
sincronizada – 150J inicialmente 
- Conduta definitiva também é a ablação por Radiofrequência  

Diferenças entre TSVP por Reentrada Nodal e TSVP por reentrada 
em Via acessória 

- A favor de Reentrada Nodal – forma típica 
- Pseudo-S em D2, D3 e aVF + Pseudo-R’ em V1 

- A favor de Reentrada em via Acessória ortodrômica 
- Onda P’ um pouco depois do QRS 
- Alternância na amplitude do QRS 
 

5. SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE 
- Introdução 



 

- ECG com ritmo sinusal, intervalo PR curto e onda delta com 
QRS tipo “bloqueio de ramo” 
- Na existência da via acessória, a excitação ventricular inicia-
se pela via acessória (via rápida), determinando um atraso 
inicial no QRS – onda delta, porém depois o estímulo do Nó 
AV alcança os ventrículos ativando o His-Purkinje e 
concluindo o QRS estreito 

 
Fibrilação Atrial na Sd de WPW 

- Introdução 
- 10-30% dos pacientes com WPW desenvolvem FA 

- Mecanismo 
- Durante a FA, vários focos de reentrada surgem no átrio, 
com FC de 400-600, sendo normalmente a maioria bloqueada 
no nó AV (condução lenta + refratário longo). Se existe uma 
via acessória, muitos estímulos podem passar por essa via, 
aumentando a FC, que caso ultrapasse 250 bpm pode 
degenerar para FV e morte súbita 

- Critérios da FA com WPW 
- FC 180-350 
- RR irregular 
- Vários QRS pré-excitados (onda Delta e alargados) 
- Alguns QRS normais estreitos e alguns intermediários 

- Adendo ao ECG: 
- Geralmente é confundida com TV Polimórfica Sustentada, 
porém na FA+WPW existe irregularidade RR e vários QRS com 
onda delta típica 

- Tratamento 
- Contra-Indicados os inibidores do Nó AV (Verapamil, 
diltiazem, digital e Beta-Bloq) 
- Deve ser feito com drogas que bloqueiam ou aumentam o 
período refratário na via acessória 
- Droga de escolha é a Procainamida 

· 15mg/Kg EV, infundir em 30 min com SF 50 mL e manter 
1-4 mg/min em infusão contínua 

- Segunda escolha é a Ibutilida (1mg ev em 10 min, repetir se 
necessário) 
- Se instável: Cardioversão elétrica sincronizada com 200 J 
- A ablação por radiofrequência é obrigatória 



 

 

6. TAQUICARDIA JUNCIONAL NÃO PAROXÍSTICA 
Ritmo Idiojuncional Acelerado (sinônimo) 

- Introdução 
- É uma taquiarritmia típica da intoxicação digitálica (assim 
como a Taquicardia atrial com bloqueio) 

- Critérios ECG 
- FC 60-120 
- Ritmo Juncional (QRS estreito, sem onda P) 
- RR regular na maior parte 
- Dissociação entre as ondas P e QRS em 85% dos casos 

- Mecanismo 
- Hiperautomatismo do Nó AV 
 

- Etiologias 
- Intoxicação digitálica (80%) 
- IAM parece inferior (20%) 

- Tratamento 
- Suspensão do digital e reposição eletrolítica se necessário 
 
 

7. TAQUICARDIA VENTRICULAR 
Introdução 

- Mais temida pelo potencial de degeneração para fibrilação 
ventricular e marcador de cardiopatia grave 
- Ritmo taquicárdico originário do ventrículo 
- QRS alargados de morfologia aberrante 
- Subtipos: 

- TV Monomórfica sustentada (TVMS) 
- TV Polimórfica sustentada (TVPS) 

· Torsades des Pointes 
· Não Torsades 

- TV Bidirecional 
- TV Não Sustentada (TVNS) 

- Definição de TV sustentada: 
- Duração > 30 segundos ou 
- Quando causa instabilidade hemodinâmica 

- Diagnóstico Diferencial das Taquicardias com QRS alargado 
- Existem 4 possibilidades  

· Taquicardia ventricular 
· TSV com aberrância (pct que já tinha bloqueio de ramo) 

· Muitas vezes o bloqueio surge apenas durante a 
TSV (bloqueio taquicárdico-dependente) 

· TSV por reentrada em via acessória, forma antidrômica 
· FA + WPW 

Critérios de Brugada 
- Usados para diferenciar uma TVMS de uma TSV com aberrância 



 

- 1. Existe RS em alguma derivação precordial? (se não existe, é 
TV) 
- 2. O RS é > 100ms? (se for é TV) 
- 3. Há dissociação AV? (se há, é TV) 
- 4. Morfologia do QRS de V1 e V6: 

- TV sem padrão de BRD nem BRE – complexos monofásicos 
positivos ou negativos de V1 a V6 
- TV com padrão de BRD – presença de complexos 
monofásicos ou bifásicos em V1 ou R < S em V6 
- TV com padrão BRE – onda R > 40 ms ou rS > 70 ms 
- TSV com BRD – rsR’ em V1 e R > s em V6 
- TSV com BRE – rS em V1   
 

TV MONOMÓRFICA SUSTENTADA (TVMS) 
- Definição ECG de TVMS 

- FC > 100-120 
- QRS alargado e aberrante (morfologia diferente de um QRS 
normal alargado) 
- Morfologia do QRS se repete precisamente em cada 
derivação 
- RR regular 

- Definição do Foco da Taquicardia 
- Quando a TVMS tem um padrão BRD-símile o foco está no 
VE (TVMS pós-IAM) 
- Quando a TVMS tem um padrão BRE-símile o foco pode 
estar no VD ou no septo (IAM septal) 

- Mecanismo 
- Maioria das vezes é por reentrada 
- Raramente pode ser por foco hiperautomático 

- Etiologia 
- A causa mais comum de uma TVMS é a Doença Coronariana 

· Geralmente fase tardia de um IAM grande 
· Pode ocorrer até 10 anos após o IAM, porém quando 

ocorre nos primeiros 3 meses o prognóstico é mais 
reservado 

- Outras causas: cardiomiopatia dilatada ou hipertrófica e 
TVMS benigna (raro) 

- Quadro Clínico 
- TVMS com FC > 170 bpm geralmente se manisfeta com 
instabilidade hemodinâmica: 

· Síncope, pré-sincope, hipotensão sintomática, angina e 
EAP 

- Possibilidade de se degenerar em FV 
- Pode ocorrer TVMS sem pulso (TV sem pulso) 

- Tratamento 
- Terapia Aguda 



 

· Se instabilidade: Cardioversão elétrica sincronizada 
começando com 100J e iniciar um antiarrítmico para 
prevenir recidiva: 

· Amiodarona: 150 mg EV em 10 min seguido de 1 
mg/min (6h) + 0,5 mg/min (18h) 

· Procainamida: 15 mg/Kg (20mg/min) seguida de 1-4 
mg/min 

· Se não houver instabilidade, pode-se optar por uma das 
drogas acima, sem cardioversão elétrica 

· No caso de TVMS por intoxicação com cocaína, manter o 
pH plasmático > 7,55 com uso de bicarbonato e lidocaína 
(nos casos refratários) 

· Lidocaína: 1,5 mg/Kg EV lento, seguido de 1-4 
mg/min 

· NUNCA FAZER VERAPAMIL DURANTE UMA 
TAQUICARDIA VENTRICULAR 
 
 

- Terapia Crônica 
· Opção vai depender do tipo de paciente: 

· Ablação por radiofrequência 
· implante de CDI 
· Amiodarona 200-400 mg/dia 

TV POLIMÓRFICA SUSTENTADA (TVPS) 
- Definição ECG 

- FC > 200 
- QRS alargado e aberrante 
- Morfologia do QRS varia significativamente em cada 
derivação 

- TV Polimórfica com intervalo QT normal 
- É a TVPS não torsades des pointes 
- Quase sempre decorrente de IAM 
- Mecanismo de reentrada no miocárdio ventricular 
isquêmico 
- Pode facilmente se degenerar em FV 
- O tratamento é a imediata reversão para ritmo sinusal com 
cardioversão elétrica não sincronizada começando com 200J 
seguida da infusão de amiodarona para prevenir reversão 

· Revascularização miocárdica é a única medida eficaz 
para prevenir essa arritmia 

- TVPS de QT longo (Torsades des Pointes) 
- Calculando o QT corrigido: 

· Fórmula de Bazett 
· QTc = QT / Raiz RR (em segundos) 
· Na FC de 60, o RR é de 1 segundo, logo o QTc é igual ao 

QT 
· Na Torsades des Pointes, o QTc é > 0,45s 



 

· Só há uma forma de fazer diagnóstico da Sd. do QT 
longo: calculando o QTc durante o ritmo sinusal 

- Morfologia ECG da Torsades des Pointes 
· QRS ora de maior amplitude e polaridade positiva, ora 

de menor amplitude e polaridade negativa 

 
- Drogas e distúrbios que aumentam o QTc 

· Antiarrítimicos (grupo IA e III) 
· Cocaína 
· Antidepressivos Tricíclicos (amitriptilina...) 
· Haldol 
· Eritromicina, Pentamidina 
· Concentração baixa de K, Mg ou Ca 

- Tratamento 
· Desfibrilação elétrica sincronizada começando com 200J 

seguida de reposição generosa de Sulfato de Magnésio 
(2g EV em 2 min – repetir dose em 15 min), mesmo na 
ausência de hipomagnesemia 

· Suspenção da droga implicada 
TV BIDIRECIONAL 

- Critérios ECG 
- FC entre 100-130 
- QRS alargado e aberrante 
- 2 complexos QRS aberrantes diferentes que se alternam 
entre si, apresentando eixos opostos (um positivo e outro 
negativo) 
- RR regular 

- Etiologia 
- Patognomônica de intoxicação digitálica 
- Mais comum em pcts hipocalêmicos 

- Tratamento 
- Suspensão do digital 
- Reposição de Potássio 
- Antiarrítmicos do grupo IB (lidocaína ou fenitoína) 

TV NÃO SUSTENTADA (TVNS) 
- Critérios 

- Dura menos que 30 segundos e não cursa com instabilidade 
hemodinâmica 

- TVNS sem cardiopatia estrutural 
- 4% da população apresenta um episódio de TVNS no Holter 
e 1% no teste ergométrico 
- Nesses casos apenas investigar a possibilidade de 
cardiopatia estrutural através de ECO e testes para doença 
isquêmica do miocárdio 
- Se sintomática e sem doença cardíaca estrutural, tratar com 
betabloqueador, amiodarona ou terapia ablativa 



 

- TVNS com cardiopatia estrutural 
- Terapia antiarrítmica de escolha é o beta-bloqueador 
- Pode ser necessário uso de CDI 

 

RITMO IDIOVENTRICULAR ACELERADO 
- Definição ECG 

- FC 60-120 
- Complexo QRS alargado e aberrante 

 
- Significado 

- Encontrado na fase aguda do IAM 
- Pode ser espontâneo ou induzido pela reperfusão 
miocárdica por trombolítico (arritmia de reperfusão) 
- Mecanismo é decorrente de hiperautomatismo (isquemia-
dependente) das fibras de Purkinje 

- Tratamento 
- É uma arritmia assintomática e não necessita de tratamento 
algum 
- Quando causa sintomas a terapia visa estimular o nó sinusal 
com atropina 0,5-1mg EV 
- O aumento da frequência sinusal permite a volta do ritmo 
sinusal no ECG 
 
 

BIGEMINISMO E TRIGEMINISMO VENTRICULAR 
- Intrtodução 

- São extrassístoles ventriculares complexas 
- São fator de risco independente para morte cardíaca súbita 
- Uso de Betabloqueadores pode reduzir o número de ESV e 
são drogas de escolha 
- Se houver cardiopatia estrutural amiodarona é o 
antiarrítmico de escolha 

- Bigeminismo 
- Presença de uma ESV a cada batimento sinusal 

- Trigeminismo 
- Presença de uma ESV a cada dois batimentos sinusais 
 

 

 



 

 

1.16. FIBRILAÇÃO ATRIAL 

 
Introdução 

- A atividade elétrica de um ritmo cardíaco normal surge no 
nódulo sinusal 
- A ativação elétrica atrial é a onda p 
- O ritmo é sinusal se a onda P é positiva em D1 e D2 (vetor de 
ativação para baixo e para esquerda) 
- Do nó sinusal o estímulo elétrico segue para o nódulo AV, nele o 
estímulo sofre um atraso fisiológico (3-5 mm) que é o intervalo PR 
- Se o PR for maior que isso há um BAV de 1º Grau 
- A ativação elétrica ventricular é o QRS 
- No QRS todo miocárdio ventricular está despolarizado, refratário 
a novos estímulos 

- Sua repolarização é a onda T 
- Esse intervalo é o QT que corresponde ao período refratário 
efetivo (PRE) 

- A FC pode ser determinada por 1500 dividido pelos 
quadradinhos 
- FA e flutter atrial compartilham das mesmas causas e fatores 
precipitantes – uma pode converter na outra 
- Quem tem FA não pode ter B4 
- O grande problema da FA, além da piora hemodinâmica, é a 
predisposição a formação de trombos murais 

- Local preferido é o apêndice atrial E (auriculeta) 
- FA é a causa mais comum de AVCi cardioembólico 

Definição de Fibrilação Atrial no ECG 
- 1. FC geralmente entre 90-170 bpm 
- 2. Irregularidade no intervalo RR 
- 3. Ausência de onda P 
- 4. QRS estreito (exceto se bloqueio de ramo) 

Fisiologia 
- Visualmente na FA, o átrio apresenta movimentos fibrilatórios 
de cerca de 400-600 por minuto 

- Se todos os estímulos passassem aos ventrículos, teríamos 
uma FC de 400-600 bpm (FV) 
- O nódulo AV filtra esses estímulos, evitando a FV 

- O mecanismo de reentrada 
- Principal mecanismo das taquiarritmias 
- 3 pré-requisitos 

· 1. Áreas adjacentes com períodos refratários diferentes 
· 2. Áreas de condução lentificadas 
· 3. Um gatilho (extrassístole) 

Epidemiologia 
- 1-2% da população 
- 3-9% dos idosos 
- Mais prevalente em homens 

Etiologias 



 

- Cardiopatias 
- Valvopatia mitral (febre reumática) 
- Disfunção de VE (Hipertensão) 
- Miocardite 
- Pericardite 

- DPOC descompensado e TEP 
- Idade avançada 
- Hipertireoidismo 
- Libação alcoolica 
- Uso de adrenérgicos (cocaína, anfetamina) 
- Distúrbios eletrolíticos (hipocalemia, hipomagnesemia, acidose) 
- Pós operatório de cirurgia cardíaca 

Quadro Clínico 
- Grande parte assintomática 
- Sintomas mais comuns (pela piora da hemodinâmica cardíaca): 

- Palpitações 
- Dispneia 
- Desconforto torácico 
- Tonteira 
- Sudorese fria 
- Urgência urinária 

- Motivos da piora hemodinâmica 
- Taquicardia (reduz o tempo de enchimento do VE e 
aumenta a MVO2) 
- Perda da contração atrial – reduz 20-40% o enchimento do 
VE, reduzindo o DC 
- Sem esvaziamento do AE há piora da congestão pulmonar – 
HP 

Tipos Clínicos 
- FA paroxística: 

- Autolimitada: Episódios duram menos de 7 dias, em geral 
até 24 horas 
- Uma FA que dura mais de 48h não costuma reverter 
espontaneamente 
- Pode ser recorrente 

- FA persistente: 
- FA por mais de 7 dias que não se resolve espontaneamente 
- Pode recidivar após cardioversão 

- FA permanente: 
- Arritmia se mantém por mais de 1 ano ou é refratária a 
cardioversão 

Tratamento 
- O tratamento deve ser individualizado 

- FA paroxística recente + instabilidade hemodinâmica = 
cardioversão emergencial 
- FA persistente = preparar para cardioverter e depois 
manter ritmo sinusal 



 

- FA permanente = Baixar a resposta ventricular e prevenir 
tromboembolismo 
 
 

Tratamento: Passo 1  – Baixar a resposta ventricular 
- Usa-se drogas que apesar de não reverterem a FA, aumentam o 
poder do filtro do nódulo AV, baixando a FC 
- O objetivo é atingir uma FC de 60-80 bpm em repouso 
- A manutenção da taquicardia leva a taquicardiomiopatia 
- Digitálicos 

- Drogas de escolha no paciente com ICC pelo poder 
inotrópico positivo 
- Cedilanid (deslanosídeo): 0,4 mg EV lento 1-2x/dia 
- Digoxina: manutenção 0,125-0,375mg 1x/dia 

- Antagonistas dos Canais de Cálcio (ACC) 
- Usar com cautela na IC pois são inotrópicos negativos 
- Diltiazem 

· Droga de escolha na FA aguda, na ausência de IC sistólica 
· Ataque EV 20mg em 2 min (repetir em 15 min) 
· Manutenção EV em BIC 10-15 mg/h 
· Manutenção VO: 120-360 mg/dia (4x/dia) 

- Verapamil 
· Ataque: 2,5-5 mg EV em 2 minutos (repetir em 15 min) 
· Manutenção vo: 240-480 mg/dia (3x/dia) 

- Betabloqueadores 
- Contraindicados em pacientes com broncoespasmo, IC 
descompensada, hipotensão arterial ou bradiarritmias 
- Efetivos na estenose mitral, hipertireoidismo e 
hiperatividade adrenérgica 
- Propranolol: 

· Ataque: 1mg ev lento (repetir 5/5min até 5mg) 
· Manutenção: 80-240 mg/dia (3x/dia) 

- Metoprolol: 
· Ataque: 2,5-5mg ev em 2 min (repetir em 2 min até 3x) 
· Manutenção 50-200 mg/dia (2x/dia) 

Tratamento: Passo 2  - Anticoagular para cardioverter 
- Devemos anticoagular pois a cardioversão pode provocar o 
deslocamento de um trombo em 6% 
- 1. FA > 48 horas 

- Anticoagular 3-4 semanas antes e 4 semanas após a 
cardioversão 
- O ECO transesofágico tem grande sensibilidade em detectar 
trombos atriais, dessa forma se o Eco for negativo para 
trombo: Apenas heparina plena 12 h antes da cardioversão e 
anticoagular 4 semanas após 

- 2. FA < 48 horas 
- Fora do grupo de risco 

· Heparina plena 6-12 horas antes 



 

· Anticoagular após cardioversão somente nos casos de FA 
recorrente 

- No grupo de risco (prótese valvar mecânica, estenose 
mitral, trombo prévio, disfunção grave de VE) 

· Anticoagular 3-4 semanas antes e 4 semanas após a 
cardioversão 

Tratamento: Passo 3 – Cardioverter 
- 1. Cardioversão Elétrica Emergencial 

- Indicada se FA de início recente com alta resposta 
ventricular (> 150 bpm) e instabilidade hemodinâmica 
- Instabilidade hemodinâmica: Angina instável, fase aguda do 
IAM, hipotensão sintomática ou congestão pulmonar não 
responsiva 

- 2. Cardioversão Elétrica Eletiva 
- É mais eficaz que a cardioversão química 
- Sucesso em 60-70% 
- Se associada a cardioversão química sucesso em 100% 
- Método: 

· Jejum por mínimo de 4h 
· Estabilizar eletrólitos e oximetria 
· Sedar (midazolam, fentanil, propofol) 
· Sincronizar com o QRS 
· Monofásicos: Iniciar com 200 J 
· Bifásicos: Iniciar com 100 J 

- 3. Cardioversão Química Eletiva 
- Sucesso em 30-60% com qualquer droga 
- Quinidina (grupo IA – bloq. Sódio) 
- Propafenona (grupo IC – bloq. Sódio) 

· 450-600 mg vo 
· Considerada a melhor droga para cardioversão 

- Amiodarona (Grupo III – Bloq.de potássio) 
· Ataque: 300 mg EV 
· Impregnação 1mg/min (8h) + 0,5 mg/min (16h) 
· Além de ser do grupo 3 (aumenta o período refratário 

dos miócitos atriais e ventriculares), age como bloq Ca 
inibindo o nó AV e tem efeito Beta-bloqueador, 
tornando desnecessário o uso concomitante de outros 
inibidores do nó AV 

· Gera bradicardia e hipotensão: monitorar 
- Dofetilida 
- Flecainida 
- Ibutilida 
- Na ICC ou disfunção grave de VE usar somente amiodarona 
ou Dofetilida 
 
 
 

Tratamento: Passo 4 – Previnir Recidiva 



 

- Amiodarona 
- Apesar de ser menos eficaz na cardioversão, é a droga mais 
eficaz na profilaxia da recidiva 
- Contra-indicada em hepatopatas e hipotireoideos 
- 100-400 mg/dia (1x/dia) 
- Efeitos Adversos: Bradicardia, hipo ou hipertireoidismo, 
hepatotoxicidade, fibrose pulmonar, fotossensibilidade, 
depósito corneano 

- Sotalol 
- 240-320 mg/dia (2-3x/dia) 
- Efeitos Adversos: bradicardia, broncoespasmo, ICC, 
torsades des pointes 

- Propafenona 
- 450-900 mg/dia (3x/dia) 
- Efeitos Adversos: conversão para flutter atrial, 
taquiarritmia, ICC 

- Flecainida 
- 200-300 mg/dia (2x/dia) 
- Efeitos Adversos: taquiarritmia, ICC 

- IECA reduzem a recidiva da FA em pacientes com disfunção de 
VE 
- As estatinas possuem efeito benéfico na manutenção do ritmo 
sinusal 

Tratamento na FA permanente 
- Baixar a resposta Ventricular com Inibidores do Nódulo AV 

- Digoxina: 0,125-0,375mg/dia (1x/dia) 
· Escolha na ICC sintomática 
· Carvedilol + digoxina: excelente associação na ICC 

- Beta Bloqueadores: 
· Preferido nos pcts coronarianos e hipertireoideos 
· Propranolol: 80-240mg/dia (3x/dia) 
· Metoprolol: 50-200mg/dia (2x/dia) 
· Atenolol: 25-200mg/dia (1x/dia) 

- Diltiazem: 120-360mg/dia (3x/dia ou na forma retard 
1x/dia) 

· Pode ser usado nos casos de ICC leve a moderada 
- Verapamil: 240-480mg/dia (3x/dia ou na forma retard 
1x/dia) 

· Evitar associar com digoxina pelo risco de intoxicação 
digitálica 

- Se mesmo com associações de drogas o paciente 
permanecer taquicardico usar amiodarona em baixas doses 
(100mg/dia) 

- Prevenir o tromboembolismo 
- Anticoagular com Warfarim (marevan) mantendo o INR 
entre 2-3 os casos selecionados 
- Nos demais casos manter aspirina 100 mg/dia 
- Critérios de anticoagulação: 



 

· 1. Grupo de Alto risco (sempre anticoagular): 
· Protese valvar mecânica 
· Estenose mitral 
· Tromboembolismo prévio 

· 2. Seguir os critérios de CHA2DS2-VASC 

CHADS 2 

Critério Pontos 

Cardiopatia - ICC 1 

Hipertensão 1 

Age > 75 anos 2 

Diabetes 1 

S - Cardioembolismo 2 

V – Doença Vascular 
(IAM, Dça arterial p) 

1 

Age > 65 anos 1 

SC – Sexo Feminino 1 

 
 
 
 
 
 



 

 

1.17. FLUTTER ATRIAL 

 
Definição Eletrocardiográfica 

- Freq Atrial  > 250 (geralmente = 300) observada pelas ondas F 
- Ausência de uma linha isoelétrica entre estas ondas atriais 
(ondas F) – aspecto em dente de serra 
- FC costuma ser 150 (metade da freq. Atrial, pois a condução AV 
quase sempre é 2:1 
- QRS estreito (exceto em bloqueio de ramo associado) 

Flutter Típico ou Tipo I 
- Frequência atrial em torno de 300 
- Condução 2:1 (FC=150) 
- Ondas F são bem visualizadas nas derivações voltadas para a 
parede inferior de VE (D2, D3 e aVF) 

- Costumam ser negativas nessas derivações 

 
Mecanismo eletrofisiológico 

- É uma taquiarritmia atrial por macrorreentrada 
- Grande circuito elétrico no miocárdio atrial direito, com rotação 
tipicamente anti-horária 

Variações Eletrocardiográficas 
- Flutter com condução 4:1 

- Encontrada quando o paciente tem doença do Nó AV ou 
usa inibidores do nó AV (digitálicos, Beta-Bloq, Verapamil, 
diltiazem, amiodarona) 
- Paciente pode oscilar condução 2:1 e 4:1 
- Condução 3:1 é rara 

- Flutter com condução 1:1 
- Complicação típica do uso de drogas antiarrítimicas do 
grupo IA (quinidina), quando administradas a pcts com flutter 
sem associação com digitálicos ou outro inibidor do nó AV 

- Flutter Típico 2:1 reverso 
- Rotação segue no sentido horário 
- Neste caso as ondas F são positivas em D2, D3 e aVF 

- Flutter Atípico (tipo II) 
- Ondas F com freq. Superior a 350 
- Causada por macroreentrada, mas de um circuito mais 
complexo e não dependente do istmo 

Epidemiologia 
- Incidência de 5/100.000 jovens e até 5% dos idosos > 80 anos 
- Etiologia em geral é a mesma da FA, destacando doenças que 
sobrecarregam os átrios (ICC, DPOC) 
- Associação de flutter com fibrilação é muito comum 
 

Quadro Clínico 



 

- Frequentemente sintomático, causando: 
- Palpitações 
- Tonteira, cansaço, dispneia 
- Desconforto torácico 
- Angina instável nos coronariopatas 

- Predispõe ao tromboembolismo 
Abordagem Emergencial 

- Se houver instabilidade hemodinâmica a cardioversão elétrica 
deve ser feita de imediato 
- É facilmente revertido com choque sincronizado de 50J (90%) 

- Segundo choque deve ser de 100J nos 10% não revertidos 
- Eventualmente é convertido em FA 

Cardioversão eletiva 
- Nos pacientes sintomáticos, porém estáveis, administrar 
inibidores do nó AV por via venosa, visando reduzir a condução AV 
de 2:1 para 4:1 
- Todas as drogas usadas na FA para cardioversão podem ser 
usadas no Flutter, porém com menor eficácia  

- Exceto ibutilida e dofetilida que possuem maior eficácia e 
devem ser as drogas de escolha 

- Na ausência de ibutilida ou dofetilida (grupo III), preferir a 
Cardioversão elétrica eletiva 
- Preparo do paciente deve ser igual ao da FA 

Anticoagulação 
- Adotar os mesmos esquemas da FA nos seguintes casos: 

- História de FA 
- Flutter crônico (> 6 meses) 
- Grupo de risco para tromboembolismo (embolia prévia, 
doença mitral, disfunção grave de VE) 

Abordagem definitiva 
- A chance de recidiva é alta 
- Antiarrítmicos do grupo I ou III podem ser usados, mas não há 
droga de escolha 
- Para os casos recorrentes realizar ablação por radiofrequência 
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2.1. ANTIBIOTICOTERAPIA – PAREDE CELULAR 
 

2.1.0- INTRODUÇÃO 
Parede Bacteriana 

- É um componente essencial para a vida das bactérias por evitar 
sua lise por osmose 
- Diferente entre gram-positivos e gram-negativos: 

 
Principais Bactérias & Classificação 

- Gram-Positivos: Streptococcus; Staphylococcus, Enterococcus; 
Peptostreptococcus; Clostridium; Listeria 
- Gram-Negativos: Haemophilus; Moraxella; Pseudomonas; 
Bacterioides; Neisseria meningitidis; Salmonella; Shigella; 
Helicobacter; Legionella; Acinetobacter; Enterobacteraceae 

- Enterobactérias: E. coli; Klebsiella; Proteus; Enterobacter; 
Serratia; Citrobacter 

- Anaeróbios: Bacterioides; Clostridium; Peptostresptoccus; 
Peptococcus; Prevotella; Porphyromonas; Fusobacterium 

O que é MIC 
- É a concentração mínima necessária para um ATB inibir o 
crescimento bacteriano in vitro 
- Um ATB é considerado eficaz quando atinge uma concentração 
plasmática 4x superior ao MIC 

 
2.1.1- BETA-LACTÂMICOS 
Mecanismo de ação 

- Ligam-se às PBPs (proteínas ligadoras de Penicilina) bloqueando 
sua atividade na formação da parede bacteriana, o que leva a 
bactéria a lise 
- Possui portanto ação bactericida 
- Possui maior dificuldade nos Gram negativos, pois nestes as 
PBPs se encontram no meio da Parede celular (que é de dupla 
face), necessitando atravessar as porinas. 



 

Mecanismo de resistência 
- Beta-lactamase 

- Substância que destrói os Beta-lactâmicos 
- Pode produzir apenas uma penicilinase ou apenas uma 
cefalosporinase 
- Ex: S. aureus resistente a todas as penicilinas, exceto a 
oxacilina 
- Ex2: Klebsiella pneumoniae: resistente a todas as penicilinas, 
mas não as cefalosporinas 
- Este é o principal mecanismo de resistência das Gram 
negativos 
- Pode se usar inibidores de betalactamase: clavulanato, 
sulbactam e tazobactam 

- PBP de baixa afinidade 
- Os B-lactamicos não se ligam com afinidade as PBS, não 
inativando-as 
- Ex: S. aureus meticilino-resistente (MRSA) 
- Ex2: Pneumococo resistente à penicilina e cefalosporina 

- Porinas que dificultam a passagem do B-lact 
- Exclusivo dos Gram negativos  Obvio 
- A penicilina G e a Oxacilina não possuem ação nenhuma 
contra Gram negativos por não passaram pelas porinas 
- Ex: Pseudomonas aeruginosa  resistente a quase todos os 
beta-lactâmicos, exceto os anti-pseudomonas, como: 
piperacilina, cefepime e carbapenêmicos (imipenem, 
meropenem, aztreonam) 

1. Penicilinas 
- Penicilina G 

- É a benzil-penicilina 
- Considerada a droga mais eficaz para: 

· S. pyogenes A (G +) 
· S. viridans (G +) 
· Pneumococo (G +) (existem PBPs resistentes 15-20%) 
· Listeria monocytogenes (G +) 
· Neisseria meningitidis (G-) 
· Treponema pallidum (espiroqueta) 
· Leptospira interrogans (espiroqueta) 
· N. gonorrheae 

- Administrado somente via parenteral: 
- Pen. G Cristalina (EV): infecções mais graves 
- Pen. G Procaína (IM): Inf. intermediária, erisipela 
- Pen G Benzatina (IM): liberação lenta, efeito por 10 dias  
faringoamigdalite estreptocócica, impetigo crostoso e sífilis 

- Penicilina V (PEN-VE-ORAL®) 
- Absorvida por via oral, mas igual a Pen G 

- Penicilinas Penicilinase-Resistentes (Oxacilina) 
- Sinteticas, produzidas para resistirem a penicilinase do S. 
aureus 



 

- OXACILINA (EV) 
- Droga mais eficaz p/ S. aureus, exceto MRSAs (neste caso, 
usa-se Vanco) 
 

- Aminopenicilinas 
- Ampicilina (imprevisível absorção pelo TGI) 
- Amoxicilina (bem absorvida pelo TGI) 
- Conseguem atravessar as porinas, por isso possuem certa 
eficácia contra G negativos e G (+), mas contra estes não mais 
que a Pen G 
- Gram negativos: H. influenzae, E.coli, Salmonella, Shigella 
(esse só ampicilina) 
- H. influenzae já é resistente 30% devido as penicilinases 

- Carboxipenicilinas 
- Carbenicilina e Ticarcilina 
- Menos eficazes para Gram positivos 
- Espectro ampliado para Gram negativos, como 
Enterobacter, Proteus e Pseudomonas aeruginosa 

- Ureidopenicilinas 
- São semelhantes as Carboxipenicilinas, porém com maior 
eficácia para Enterobacter e Pseudomonas 
- Piperacilina: Penicilina com melhor atividade contra 
Pseudomonas 

- Penicilinas + Inibidores de B-Lactamase 
- Clavulin® (amoxacilina + clavulanato) e Unasyn® 
(ampicilina + sulbactan):  

· Amplo espectro (gram positivos, negativos e anaeróbios) 
· Não cobre Pseudomonas 
· Usados para infecções polimicrobianas, como 

pneumonia aspirativa, pé diabético e sinusite 
- Tazocin® (piperacilina + tazobactan):  

· Espectro ampliado para P. aeruginosa 
· Usado para infecções nosocomiais 

2. Cefalosporinas 
- 1ª Geração 

- Eficazes contra a maioria dos Gram positivos e alguns 
poucos Gram negativos (E. coli; Proteus e Klebsiella) 
- Cefalotina (Keflin®) e Cefazolina (Kefazol®)  

· Administração EV 
· Profilaxia per-operatória 
· Tratamento de infecções de pele e subcutâneo 

- Cefalexina (Keflex®) 
· Administração VO 
· Tratamento oral de infecções estafilocócicas de pele 
· Opção para tratamento de ITU (E.coli e Klebsiella 

pneumoniae) 
- 2ª Geração 

- Espectro mais ampliado para Gram negativos  



 

- Cefuroxime (Zinacef®): 
·  Se comparada com 1ª geração, possui melhor atividade 

contra Pneumococo e S. pyogenes, porém menos efetiva 
contra estáfilo 

· Eficácia relativa contra enterobactéias 
· Boa atividade anti-Haemophilus 
· Por sua boa atividade contra pneumococo e 

Haemophilus é usada em pneumonias comunitárias 
- Cefuroxime (Zinnat®), Cefaclor (Ceclor®): 

· Opção via oral ao cefuroxime 
- Cefoxitina (Mefoxin®):  

· Diferente do cefuroxime, ruim para Haemophilus 
· Bastante eficaz contra Bacterioides fragilis 
· Profilaxia Peri-operatória (cirurgias abdominais e 

pélvicas) 
- 3ª Geração 

- Estabilidade as Beta-lactamases dos Gram negativos 
entéricos 
- Menos eficazes contra os Gram positivos do que as de 1ª 
geração, mas semelhantes as de 2ª  
- Ceftriaxone (Rocefin®): 

· Sem atividade anti-Pseudomonas 
· Boa atividade contra pneumoco, H. influenzae e 

enterobactérias 
· Usadas para pneumonia comunitária, meningite 

bacteriana e infecções nosocomiais (não causadas por 
pseudômonas ou estáfilo) 

· Uso indiscriminado em hospitais criou flora de 
enterobacterias resistentes 

-  Ceftazidime (Fortaz®): 
· Espectro semelhante a ceftriaxone, porém ineficaz 

contra a maioria dos gram-positivos  
· Sua única vantagem é a ação Anti-pseudomonas 

- Cefixime (Cefnax®) 
· Opção via oral, semelhante a ceftriaxone 

- 4ª Geração 
- Cefepime (Maxcef®) 

· Tem ação contra germes Gram-positivos, Gram-
negativos e mesmo alguns anaeróbios 

· Passam com facilidade pelas porinas de pseudomonas e 
tem atividade contra entéricos multi-resistentes 

· Reservados para infecções nosocomiais por Gram 
negativos multirresistentes 

3. Carbapenêmicos e Monobactâmicos 
- Carbapenêmicos 

- Imipenem e Meropenem (Meronem®) 
· Ótima ação contra gram positivas, negativas e 

anaeróbios 



 

· Basicamente, apenas 5 bactérias são resistentes: 
Pneumococo resistente a penicilina, MRSA; Enterococcus 
faecium; Stenotrophonas maltophilia; Burkholderia 
cepacia 

· Para evitar indução de resistência, sempre quando 
forem prescritos contra pseudômonas, associar 
amicacina 

- Monobactans 
- Aztreonan (Azactam®) 

· Atividade apenas anti Gram neg. aeróbicos (semelhante 
aos aminoglicosídios) 

· Não é eficaz contra nenhum gram positivo ou anaeróbio 
Toxicidade 

- Em geral podem ser usados na gravidez 
- Cuidado com hipersensibilidade as penicilinas 
- Cefalosporinas podem induzir diarreia pela toxina do Clostridium 
difficile 
- Cefalosporinas pode dar efeito dissulfiram-simile com ingestão 
de etanol 
- Imipem tem risco de gerar convulsões 

 
Beta-Lactâmicos 

Penicilina G 8-12 milhões U/dia (interm) 
18-24 milhões U/dia (alta) 
Dividir em 6 tomadas (4/4h) 

Oxacilina 1-2g EV 4/4h 

Ampicilina 1-2g EV 6/6h 

Amoxicilina 500 mg vo 8/8h 
1g EV 8/8h 

Clavulin 1g vo/EV 8/8h 

Ampicilina-Sulbactan 1,5-3g EV 6/6h 

Tazocin  

Cefalotina (Keflin) 1 g EV 6/6h 

Cefalexina  0,5-1g vo 6/6h 

Cefaclor 500 mg vo 8/8h 

Ceftriaxone 2-4g EV 1x/dia (pode dividir em 2 
tomadas) 

Cefepime 1-2g EV 12/12h 

Imipenem 500 mg EV 6/6h 

Meropenem 0,5-1g EV 8/8h 

 



 

2.1.2-  GLICOPEPTÍDEOS 
- Representados pela Vancominina e Teicoplamina 
- Mecanismo de ação 

- Inibem a síntese da parece bacteriana sem precisar das 
PBPs 

- Espectro 
- Não possuem nenhum efeito contra Gram negativos (não 
atravessam a membrana externa) 
- Únicos ATBs confiáveis contra MRSA e Strepto epidermitis 
coagulase negativo 

· Muito incriminados nas contaminações em próteses e 
catéteres 

· Usados em infecções nosocomiais por estes agentes 
- Existe vancomicina oral, usada na diarreia por Clostridium 
difficile 

· Não tem absorção sistêmica 
- Mecanismo de resistência 

- Enterococcus faecium VRE 

· Mecanismo: mudança do sítio de ação 
- Staphylococcus aureus VIRSA:  

· Raro 
· Mecanismo por aumento da parede bacteriana  
· Resistência intermediária (aumentar a dose ou usar 

linezolida) 
- Toxicidade 

- Na gestação o uso de vancomicina deve ser individualizado. 
Teicoplamina é contra-indicada 
- Possuem nefro e neurotoxicidade (principalmente a 
vancomicina) 
- Podem causar a Sd. do homem vermelho quando há infusão 
rápida 

Glicopeptídeos 

Vancomicina 1g EV 12/12h 

Teicoplamina 6mg/Kg EV 12/12h 

 
 

2.1.3- POLIMIXINA B 
Polimixina B 

- ATB bactericida 
- Atua como um detergente da membrana plasmática 
- Exclusivo para gram-negativos 
- Mais usado como tratamento tópico (lesões cutâneas, otite 
externa) 
- Uso parenteral limitado pela toxicidade 

- Usado apenas após antibiograma revelar sensibilidade 
apenas a este ATB 

  

 



 

 

2.2. ANTIBIOTICOTERAPIA – CITOPLASMA 
 

2.2.1- MACROLÍDEOS E LINCOSAMIDAS 
Mecanismo de ação 

- Bacteriostáticos: agem inibindo a síntese de proteínas do micro-
organismo, através da ligação na sub-unidade 50S do ribossoma 
bacteriano  

Mecanismo de resistência 
- Passagem impossibilitada pelas porinas dos Gram negativos 
(Enterobactéroas, P. aeruginosa e Acinetobacter sp.) 
- Alteração do sítio de ligação 50S 
- Efluxo ativo da droga pela membrana plasmática 

Espectro 
- Macrolídeos 

- Eritromicina (Primeira Geração): 
· Maioria dos Gram positivos, inclusive S. aureus; Germes 

atípicos (L. pneumophila, C. e M. pneumoniae, C. 
trachomatis); Coqueluche, sífilis, gonorréia e N. 
meningitidis 

· Eficácia ruim para H. influenzae, Enterococcus fecalis e 
inexistente para Pseudomonas, B. fragilis, Acinetobacter 
e Enterobactérias 

· Usado para em infecções estreptocócicas, gonococócicas 
e na sífilis em alérgicos a penicilina 

- Azitromicina e Claritromicina (Nova Geração): 
· Mesmo espectro da eritromicina, porém com maior ação 

contra Gram negativos: H. influenzae, M. catarrhalis 
· Azitro tem pior ação contra Gram positivos do que os 

outros macrolídeos 
· Pneumococo tem 20% resistência 
· Azitro é usada para M. avium junto com etambutol na 

SIDA 
· Claritro + Amoxa + omeprazol  H. pylori 
· Azitro cobre bem nas Infecções Respiratórioas e tem 

ação por 10 dias 
- Lincosamidas 

- Clindamicina 
· Cobertura para Gram positivos semelhante a 

eritromicina 
· Clássico anaerobicida, assim como o metronidazol 
· Um dos mais ativos contra o Bacterioides fragilis 
· Usada na miosite necrosante 
· Usado para toxoplasmose e pneumocistose em alérgicos 

as sulfas 
Toxicidade 

- Eritro e Azitro podem ser usados nas gestantes 
- Claritromicina é contra-indicada na gestação 



 

- Eritro causa intolerância TGI e pode desencadear hepatite 
colestática 
- Azitro e Clinda também podem desencadear intolerância TGI  
- Clindamicina é o principal ATB causador da em diarreia pela 
toxina do Clostridium difficile, 20% dos usuários 
- Clinda pode elevar TGO/TGP 

Macrolídeos e Lincosaminas 

Eritromicina 500 mg vo 6/6h 

Azitromicina 500 mg/dia 5 dias 

Claritromicina 500 mg vo/ev 12/12h 

Clindamicina 150-900 mg ev 8/8h 
150-450 mg vo 6/6h 

 
 

2.2.2- CLORANFENICOL 
Mecanismo de ação 

- Semelhante aos macrolídeos (ligação 50S, bacteriostáticos, 
porém, as vezes, bactericidas) 

Mecanismo de resistência 
- Efluxo ativo pela membrana 
- Enzima inativadora do ATB 

Espectro 
- Amplo espectro para Gram (+), mas não S. aureus 
- Alguns Gram neg, mas não Enterobactérias e P. aeruginosa 
- Cobertura contra anaeróbios, incluindo o B. fragilis 
- Boa cobertura contra meningite, mas superado pelo ceftriaxone 
e não usado pelos efeitos colaterais 
- Indicado nas meningites de pacientes alérgicos as penicilinas e 
cefalosporinas 
- Febre tifoide 
- Uso tópico em colírios 

Toxicidade 
- Contra-indicado na gestação 
- Na lactação causa a Sd. do bebe cinzento (distensão abdominal, 
flacidez, cianose e morte) 
- Pode gerar aplasia de medula (mais temido) 

Cloranfenicol 

Cloranfenicol 50 mg/Kg/dia divididos em 4 doses 

 
 

2.2.3- TETRACICLINAS 
Mecanismo de ação 

- Semelhante aos macrolídeos, porém ligação 30S 
- bacteriostáticos 

Mecanismo de resistência 
- Mudança do sítio (principal nos G+) 
- Efluxo ativo pela membrana (principal em G-) 

Espectro 
- Tetraciclina (derivado hidrofílico – droga obsoleta) 



 

- Doxiciclina (derivado lipofílico – maior atividade in vivo) 
- Ativas contra Pneumococo e H. influenzae, podendo ser 
alternativas nas sinusites e bronquiectasias, porém com cepas 
resistentes  
- Tem ação anaerobicida, inclusive B. fragilis 
- Doxiciclina é escolha para febre maculosa (ricketsioses) e 
Chlamydia trachomatis (cervicite, uretrite) 
- Usados também como alternativa aos macrolídeos para 
pneumonia atípica 

Toxicidade 
- Contra-indicados na gestação 
- Tomar em jejum 
- Não devem ser usadas antes de 8 anos  prejuízo ósseo 
- Pode causar úlceras TGI 
- Diarréia pela toxina do Clostridium 

Tetraciclinas 

Tetraciclina 500 mg vo 6/6h 

Doxiciclina 100 mg vo/ev 12/12h 

 
 
 

 2.2.4- AMINOGLICOSÍDEOS 
Mecanismo de ação 

- Semelhante as tetraciclinas, ligação 30S, porém irreversível, por 
isso é bactericida 
- Sem atividade em ambientes ácidos (secreções pulmonares, 
coleções purulentas) 
- Necessita de O2... Sem ação anaerobicida 

Mecanismo de resistência 
- Poucos casos de resistência 
- Inibição da droga 
- Impermeabilidade da membrana plasmática a droga 

Espectro 
- Eficazes contra a maioria dos aeróbios G negativos: 
Enterobactérias, P. aeruginosa e H. influenza 
- Pouca ação contra Gram positivos, mas moderada contra S. 
aureus 
- Uso nas infecções graves por aeróbios gram negativos: sepse, 
infecções intra-abdominais e urinárias complicadas 
- Tobramicina e amicacina possuem melhor eficácia para 
Pseudomonas 
- Neomicina oral é usada no tratamento da Encefalopatia 
Hepática 
- Neomicina e tobramicina usadas em preparados tópicos 

Toxicidade 
- Contra-Indicada na gestação 
- Grande potencial de toxicidade  nefro (NTA) e ototóxicos 
- Efeito tóxico é dose e tempo-dependentes 



 

- Toxicidade pode ser reduzida quando administrado em tomada 
única diária, sem perda de eficácia 

Aminoglicosídeos 

Gentamicina 5mg/Kg/dia ev 

Amicacina 15 mg/Kg/dia ev 

 
 

 2.2.5- SULFONAMIDAS + TRIMETOPRIM 
Mecanismo de ação 

- Teoricamente não são antibióticos, uma vez que são sintéticos 
- SULFONAMIDA: Ocupa o lugar do PABA nas bactérias, 
impedindo-as de produzir ácido dihidrofólico, essencial na síntese 
de DNA 
- TRIMETROPRIM: inibe a tetrahidrofolato redutase do 
metabolismo do Ac. Fólico 
- Em separado possuem efeito bacteriostático, juntos possuem 
efeito bactericida 

Mecanismo de resistência 
- ↑ produção do PABA  
- Aquisição de uma di-hidropteroato sintetase de baixa afinidade 
para as sulfonamidas 
- Diversas cepas resistentes, incluindo 30% E.coli (por isso tto de 
ITU sem sucesso) 

Espectro 
- Amplo espectro: maioria dos G positivos e G negativos, porém 
muitas cepas resistentes. 
- Ação contra S. aureus, até mesmo em algumas cepas MRSA 
- Indicações: cistite bacteriana, gastroenterite, Inf. Respiratórias 
altas, exacerbação DPOC e bronquiectasias 
- Em altas doses grande eficácia na pneumocistoce  
- Sem ação contra P. aeruginosa, B. fragilis, S. pneumoniae 
resistente a penicilina e Campylobacter 

Toxicidade 
- Contra-indicados no ultimo trimestre da gestação e na lactação 
 risco de kernicterus 
- Hiperssensibilidade cutânea (inclusive Stevens-Jonhson) 
- Pancitopenia megaloblástica (usar sempre reposição de Ac. 
Folínico) 
- Contra indicado na G6PD (Sulfa precipita hemólise) 

Sulfametoxazol + Trimetoprim 

Bactrim 800/160mg vo 12/12h 
PCP: 8-10 mg/kg/dia de TMP 
dividido em 4 tomadas 

 
 

 2.2.6- FLUOROQUINOLONAS 
Mecanismo de ação 

- Bactericidas 



 

- Inibição direta da síntese de DNA pela inibição de 2 enzimas: 
DNAgirase e topoisomerase IV 

Mecanismo de resistência 
- Enzimas de baixa afinidade pelo ATB 
- Efluxo do ATB 

Espectro 
- Antigas: Norfloxacino, Ofloxacino, Ciprofloxacino 

- Excelente espectro contra aeróbios Gram negativos, 
inclusive Pseudomonas 
- São drogas de escolha para ITU/Pielonefrite e GECA 
- A cipro tem boa cobertura contra Pseudomonas aeruginosa 
- Usadas como alternativas nas pneumonias atípicas 
- Ação somente contra S. aureus dos gram + 

- Novas: Levofloxacino, Gatifloxacino e Moxifloxacino 
- São ativas contra o restante dos Gram-positivos 
- Boa ação contra o pneumococo resistente a penicilina 
- Pela excelente cobertura antipneumocócica, anti-hemófilo, 
antimoraxela e antigermes atípicos, são ideais nas infecções 
respiratórias e drogas de escolha na pneumonia comunitária 
grave 

Toxicidade 
- Contra-indicados na gestação (faltam estudos) 
- Sintomas TGI e Neurológicos/insônia e cefaléia 
- Evitar em crianças: efeito prejudicial na cartilagem articular 

Fluoroquinolonas 

Norfloxacino 400 mg vo 12/12h 

Ciprofloxacino 200-400 mg ev 12/12h 
500 mg vo 12/12h 

Levofloxacino 500 mg vo/ev 1x/dia 
 
 
 

2.2.7- METRONIDAZOL 
Mecanismo de ação 

- Formação de radicais livres tóxicos no DNA da bactéria – apenas 
nas bactérias anaeróbias 
- Resistência é rara 

Espectro 
- Apenas bactérias anaeróbias estritas: B. fragilis, Clostridium 
difficile, Peptococcus 
- Escolha para colite pseudomembranosa por C. difficile 
- Ação contra protozoários: Giardia, Ameba e Tricomonas 
vaginalis 

Toxicidade 
- Gestação somente se extremamente necessários 
- Na lactação causa gosto ruim no leite, evitar 
- Gosto metálico na boca, urina avermelhada 
- Efeito dissulfiram-simile com etanol 
- Parestesias de extremidades 



 

- Potencializa o efeito do Warfarin 
Metronidazol 

Metronidazol (Flagyl®) 500 mg vo/ev 6/6h  
 
 

2.2.8- NOVOS ANTIBIÓTICOS 
Estreptograminas 

- Synercid® = quinupristina + dalfopristina 
- Ação semelhante aos macrolídeo/lincosamina (50S) 
- Ação contra gram positivos incluindo VRE, MRSA e algumas 
cepas VIRSA 
- ATB de escolha para VRE 

Oxazolidinonas 
- Linezolida 
- Bloqueia a interação 50S com 30S 
- Excelente ação contra gram positivos incluindo VRE, MRSA, 
VIRSA e pneumococo resistente a penicilinas 
- Droga de escolha no VIRSA 

Glicilciclinas 
- Tigeciclina 
- Semelhante as tetraciclinas (30S) 
- Bacteriostáticos 
- Cobertura contra QUALQUER gram-positivo e anaeróbio, porém 
sem ação contra pseudômonas e pouca ação contra outros gram-
negativos 
- Uso liberado apenas para infecções de pele e intra-abdominais 
- Contra-Indicado na gestação e menores de 18 anos 

Novos Antibióticos 
Synercid 7,5 mg/Kg EV 12/12h 

Linezolida 600 mg ev 12/12h 

Tigeciclina 100 mg ataque, depois 50 mg ev 
12/12h 

 

 



 

 

2.3. SIDA 

 
 INTRODUÇÃO 
O vírus HIV 

- Família Retroviridae (mesma do HTLV) 
- Tropismo para 

- Cel. De Langhans (Dendrítica) 
- Linfócito Th 
- Macrófago 

- Essas células possuem CD4, CCR5 e CXCR4 
- Retrovírus: capaz de sintetizar DNA a partir de RNA: 
Transcriptase reversa 
- Integra o DNA proviral ao genoma da célula: Integrase 
- Produz proteína virais pelas organelas (quebra as poliproteínas): 
protease 

Epidemiologia 
- Pandemia 
- África Sub-Sahariana > Ásia (S e SE) > Améria Latina 
- Aumento dos casos em mulheres, em >50 anos e entre 13-19a!!! 
- H 1,5 : 1,0 M (está invertendo a relação) 
- Entre 13-19a, H 0,6: 1 M (houve inversão nessa faixa) 

Transmissão 
- Transmissão Sexual 

- Principal forma de contágio 
- Sexo anal receptivo  maior risco 

· Fina camada de mucosa retal 
· Maior chance de trauma/sangramento 

- Homem  Mulher:  8x maior risco 
- Risco sexual aumenta se: 

· ↑ viremia (soroconversão e fase tardia – SIDA) 
· Úlceras genitais 
· Doenças Venéreas inflamatórias (↑ n de linfócitos e 

monócitos locais) 
· Menstruação 
· Ausência de circuncisão (↑balanite) 

- Drogas Intravenosas 
- Compartilhamento de seringas. Pode ser EV, IM ou SC! 
- No Brasil não é importante porque a droga de escolha aqui 
é o Crack que não é injetável 

- Hemotransfusão 
- Banco de Sangue: triagem para HIV-1, HIV-2, Hep. B, Hep. C 
e VDRL, bem como exclusão de grupo de risco (evita janela 
imunológica) 
- Risco ↓ atualmente 

- Transmissão Vertical 
- 35% durante últimas semanas 
- 65% durante trabalho de parto e parto 
- Aleitamento = risco adicional 7-22% 



 

- Viremia da gestante influencia muito 
- Outros fatores: ↓ Vit. A materna, amniorrexe prematura 
(ideal parto impelicado), doença venérea, prematuridade, 
tabagismo, drogas... 
- Vem diminuindo pela profilaxia, mas ainda é alto no BR (< 
4%, deveria ser <0,5%) 

- Acidente com Material Biológico/Cortante 
- O risco é maior de transmissão de Hep. B (20%) e Hep. C 
(1,8%) do que do HIV (0,3%) 
- Cuidado com manicure/dentista/tatuador 
- Possibilidade de Quimioprofilaxia (<72h) 

História Natural 
- Célula de Langhans da mucosa genital é a primeira célula a 
entrar em contato com o HIV. Ela então “viaja” até o sistema 
linfóide e o apresenta aos Linf. T CD4+ 
- Após período de Incubação (2-4s), começa intensa replicação 
viral com ↑ viremia 
- Nesse momento 50-70% terão uma síndrome mono-like, ou 
retroviral aguda: 

- febre, linfadenopatia, faringite, rash, mialgia, artralgia, 
cefaléia 
- Pode ter até infec. oportunista como candidíase 
- Recomenda-se tto com HAART por 2-3 anos 

- Após 3-12s, a maioria soroconverte (IgG Anti-HIV), mas pode 
demorar até 6 meses (janela) 
- O surgimento do Anti-HIV contém parcialmente a replicação 
viral, caindo a viremia para um set point e elevando novamente o 
CD4+, porém abaixo dos níveis normais: fase de latência clínica ou 
assintomática (dura 2-20a/ média 10 anos) 
- Fase assintomática evolui para uma reativação viral com ↑ 
viremia e ↓ CD4 
- Quando CD4 < 200 definimos a SIDA, neste momento surgem as 
infecções e neoplasias oportunistas que acabam levando o 
paciente ao óbito +- 1,5a após  
- O prognóstico da fase assintomática depende da carga viral do 
set point, melhor qt mais baixa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico 



 

- Os primeiros 3-6 meses onde o paciente já pode transmitir o 
vírus mas ainda possui sorologia negativa é chamado de janela 
imunológica, nesta fase o diagnóstico pode ser feito por: 

- Antígeno p24 (ELISA):baixa sensibilidade 
- HIV RNA quantitativo (carga viral) 
- HIV DNA qualitativo (PCR): alta sensibilidade, alto custo 

- Os teste confirmatórios são: 
- Imunoblot 
- Imunofluorescência indireta 
- Western-blot, é o melhor, sendo (+) quando reage com pelo 
menos 2 destes: p24, gp41 e gp120/160 

 
Definição de SIDA/AIDS 

- Indivíduo sabidamente HIV + com pelo menos um destes 
critérios: 

- CD4 < 200 (20% do normal) 
- Presença de infecção oportunista 
- CD4 < 350 é considerado SIDA p notificação 

Classificação 
- 1- Sd. Retroviral Aguda 
- 2- Fase assintomática (CD4 > 500) 
- 3- Fase sintomática B (CD4 200-500): algumas doenças 
oportunistas podem aparecer, mas não definidoras! (candidiase 
oral, herpes-zoster, neuropatia, Ca in situ de colo...) 
- 4- Fase SIDA/AIDS: CD4 < 200 ou doença definidora 

Classificação da infecção pelo HIV 

 
A 

Assintomático 
Mono-Like 

B 
Fase 

Sintomática B 

C 
Doença 

Definid. SIDA 

1- CD4 > 500 A1 B1 C1 
2- CD4 200-500 A2 B2 C2 
3- CD4 < 200 A3 B3 C3 

Doenças Definidoras mais lembradas 
- Pneumocistose: Pneumonia por Pneumocystis jiroveci (antigo P. 
carinii): + comum!!!! 
- Tuberculose Extrapulmonar 



 

- Criptococose extrapulmonar 
- Histoplasmose extrapulmonar 
- Coccidioidomicose extrapulmonar (ausente no BR, pode-se 
substituir pelo paracoco) 
- Candidíase de Esôfago, traquéia, brônquios ou pulmão 
- Infecção disseminada por Mycobacterium avium 
- NeuroToxoplasmose 
- Isosporíase com diarréia > 1 mês 
- Criptosporidiose com diarréia > 1 mês 
- CMV (não fígado ou linfóide/baço) 
- Leucoencefalopatia multifocal progressiva (vírus JC) 

- Sarcoma de Kaposi 
- Linfoma não-Hodgkin (1º SNC ou Burkitt) 
- CA de colo uterino invasivo 
- Sd. Constitucional associada ao HIV 
- Demência associada ao HIV 
- Pneumonia bacteriana recorrente (> 2/ano) 
- Septicemia recorrente por Salmonella não-tife 

 
TERAPIA ANTI-RETROVIRAL 
Introdução 

- Primeiro foi o AZT: zidovudina em 1987 
- Tornou-se gratuita no BR em 1991 
- IP iniciaram em 1995 
- HAART em 1998 
- Visa ↓ carga viral e ↑ CD4 

Classificação 

Inibidores de 
transcriptase reversa 
nucleosídicos (ITRN) 
Inibição Competitiva 

Zidovudina (AZT) 
Lamivudina (3TC) 
Estavudina (d4T) 
Didanosina (DDI) 
Abacavir (ABC) 
Tenofovir (TDF) 

Inibidores de 
transcriptase reversa 
não-nucleosídicos 
(ITRNN) 
Inibição não-comp. 

Efavirenz (EFV) 
Nevirapina (NVP) 

Inibidores de Protease 
(IP) 
Inibição competitiva 

Lopinavir/ritonavir (LPV/r): Kaletra 
Atazanavir (ATV) 
Indinavir (IDV) 
Nelfinavir (NFV) 

Inibidores de Fusão 
(IF) 

Enfuvirtida 

Inibidores de 
Integrase (II) 

Raltegravir (FEV/2009) 

Indicações – Quando Começar 
- Considerar que: 

- 10-20% não conseguem suprimir a viremia após início da 
terapia (falha virológica primária) 



 

- 20-50% apresentarão falha após um ano de tratamento 
adequado (falha virológica secundária) 
- TARV esta associada com diversos efeitos colaterais: podem 
piorar a vida do pct 
- Contagem de CD4 é o principal marcador de prognóstico 
(indica início da terapia e parâmetro de boa resposta) 
- Carga viral não deve ser coletada antes de 4s da resolução 
de qualquer infecção 
- Postergação da terapia faz o paciente viver melhor (sem os 
efeitos colaterais da TARV), ↓ incidência de resistência viral e 
↑ chance do paciente iniciar terapia com drogas mais novas 
- Recomenda-se contagem CD4 de 4-6m se > 350 ou de 3-4m 
se < 350 
- O CD4 varia ao longo do dia e com cirurgias, infecções e uso 
de conticóides 
- A co-infecção com HTLV pode ser responsável por 
contagem enganosamente alta de CD4 
- Se não tiver disponível a contagem de CD4, a contagem de 
linfócitos no hemograma < 1000 com Hgb < 13 indica grande 
probabilidade de CD4 estar < 200 
- Sempre considerar a motivação do paciente: a maior causa 
de falha terapêutica é pela não adesão ao tratamento! 

- Visto isso, as ind. para início da terapia são: 
Assintomático 

sem contagem de CD4 
Não tratar 

Assintomático 
CD4 > 350 

Não Tratar 

Assintomáticos 
entre 200-350 

Considerar tratamento 
(de preferência iniciar) 

Assintomáticos 
CD4 < 200 

Tratar + QP para IO 

Sintomáticos 
*10% com CD4 > 200 

Tratar + QP para IO 

Quais Drogas Começar 
- Sempre iniciar com esquema HAART (3 drogas), monoterapia é 
formalmente contraindicada!!! 

1ª escolha: 2 ITRN + 1  ITRNN AZT + 3TC + EFV 

Alternativa: 2 ITRN + 1 IP/r AZT + 3TC + LPV/r 

- AZT pode ser associado ao 3TC ou DDI 
- AZT e d4T (estavudina) são equivalentes 
- NVP (Nevirapina) é o ITRNN recomendado apenas para 
gestantes (no lugar do EFV) 
- Nos IPs, prefere-se LPV/r ou ATV (atazanavir) 
- O /r (ritonavir) é usado como adjuvante pois aumenta a 
biodisponibilidade do IP 
- Na co-infecção com TB não se deve nunca parar a rifampicina, 
ela é a droga de escolha para tto da TB, quem deve mudar (pela 
interação medicamentosa) é o TARV, recomenda-se o seguinte:  

- ITRN não são contra-indicados 



 

- NVP só deve ser considerada se for gestante e não tiver 
outra escolha 
- LPV/r e outros Ips estão contra-indicados 
- SQV (saquinavir) é o IP recomendado 
- AZT+3TC+EFZ (1ª escolha) 
- AZT+3TC+SQV/r (alternativa com IP) 

Principais Efeitos Adversos 
- Quase todos os IPs promovem lipodistrofia, dislipidemia e 
hiperglicemia, culminando no novo estigma do HIV (pct com giba 
de búfalo, obesidade central e rosto gordinho) 
- AZT é o principal causador de Anemia e neutropenia 
- Neuropatia periférica: d4T e DDI 
- Todos ITRN promovem acidose láctica 

ITRN 

AZT ANEMIA, neutropenia, esteatose hepática 
d4T Neuropatia Periférica, Lipodistrofia 

3TC Toxicidade Mínima!!! 

ddI Neuropatia Periférica, Pancreatite Aguda 

ABC Hiperssensibilidade 

ITRNN 

EFZ Sd. Neuro-Psiquiátricas, ↑ TGO e TGP, 
teratogênese, dislipidemia, Steven-Jonhson 

NVP Steven-Jonhson, ↑ TGO e TGP 

IPs 

LPV TGI, ↑ Tg, ↑ TGO/P, DM 

/r Lipodistrofia, parestesia labial 

NFV Diarréia, lipodistrofia, DM 

SQV Cefaléia, DM, lipodistrofia, TGI 

Critérios de Resposta ao tratamento 
- Carga viral é obrigatória antes do início do TARV 
- O principal objetivo é carga viral indetectável em 6 meses 
- Pelo menos diminuir 1 log em 4-6 semanas (90%↓) ou 2 log 
após 12-16s (99%↓) 
- Os níveis de T-CD4+ devem pelo menos manter-se no mesmo 
nível, o ideal é sua elevação 

Sd. de Reconstituição Imune Parcial 
- Associada ao início de HAART (3-4m após) 
- Pacientes com doença avançada que recuperam parcialmente 
sua resposta imune após início de TARV, passando a desencadear 
resposta inflamatória a infecções oportunistas que eram 
anteriormente subclínicas devido CD4 mto baixo 

Falha terapêutica 
- Indicadores de Falha terapêutica: 

- Infecção oportunista que não Sd. De reconstituição imune 
- ↑ carga viral > 0,5 log ou 3x 
- ↓ T-CD4+ > 25% 
- Considerar em assintomáticos pelo menos dois exames que 
demonstrem essa tendência acima (↑ CV/↓ CD4) 



 

- A contagem de CD4 é o melhor indicador de boa resposta 
terapêutica 

- Principais causas de falha: 
- Não adesão do paciente (principal) 
- Resistência viral Prévia 
- Absorção TGI alterada 
- Interação medicamentosa 

- Condutas: 
- Genotipagem! 
- Ideal é a troca completa do esquema, ou pelo menos 2 
drogas nunca usadas pelo pct 
- Nos ITRN a resistência viral é limitada (exceto 3TC), 
desenvolve-se lentamente e quase não se observa resistência 
cruzada 
- Os ITRNN possuem barreira genética pequena e resistência 
cruzada (EVF=NVP), se houve falha com um ITRNN não 
adianta trocar pelo outro 
- Nos IPs a resistência cruzada é variável, geralmente na sua 
falha indica-se um ITRNN (se ele nunca foi usado) 

Quimioprofilaxias 
P. jiroveci CD4<200 SMZ-TMP 800/160 

ou 400/80 mg/dia T. gondii CD4 <100 + IgG+ 

M. avium CD4 < 50 Azitromicina 
1.200mg/semana 
(500 mg 3x/s) ou 
Claritromicina 
500mg 2x/dia 

M. 
tuberculosis 

PPD > 5mm 
Exposição caso 
TB 

Isoniazida 300 + 
piridoxina 50/dia 
por 6m 

S. pneumoniae CD4 < 200 Vacina anti-
pneumocócica 

Hep. B Todos com anti-
HBs e HBc - 

Vacina contra HBV 

Influeza Todos (anual) Vacina contra 
influenza 

Varicela-Zóster Exposição 
importante + 
história negativa 

Imunoglubulina anti-
varicela 

- Vacinas de agentes vivos atenuados estão contra-indicadas em 
CD4<200 (BCG, varicela, febre amarela, SCR, Sabin) 

Prevenção e Profilaxias 
- Profilaxia da transmissão vertical 

- TARV indicada para todas as gestantes HIV+ 
- Esquema preferencial: AZT+3TC+NVP 

· Mãe sem indicação de TARV: iniciar após a 14ª semana 
· Mãe com indicação de TARV: inicio imediato 
· Monoterapia com AZT não é indicado! 

- Gestante já em TARV 
· Manter esquema vigente 



 

· AZT de preferência deve fazer parte do esquema 
· EFV, IDV, d4T+DDI são contra-indicados 

- Objetivo é que a CV seja indetectável ou < 1000 a partir da 
34ª semana 
- Se CV<1000 após 34ª sem.: Parto por indicação obstétrica 
- Se CV>1000 ou desconhecida: cesariana eletiva 
- Durante trabalho de parto, infundir AZT EV até ligadura do 
cordão umbilical 
- AZT xarope (6/6h) para o RN (2-12h) até 42 dias, com 
seguimento até 2 anos 

- Profilaxia acidente perfuro-cortante 
- Grave: AZT+3TC+EFV ou LPV/r 
- Menos Grave (lesão superficial, de baixo risco, fonte 
assintomática e com carga viral < 1500): AZT+3TC 
- Início até 72h e duração de 28 dias 
- Sempre colher sorologia no momento zero (questões legais) 
e seguimento com 4, 12 e 24s 

- Profilaxia na Exposição Sexual 
- Na violência sexual: 

· AZT+3TC+LPV/r 
· EFV é teratogênico 
· Início 72h-Duração 28d 
· Profilaxia para outras DSTs (Sífilis, gonorréia, 

tricomoníase, Hep.B): 
Ceftriaxone+Azitromicina+Metronidazol  

- Exposição sexual acidental 
· Considerar, indicar se sabidamente HIV+, orientar 

prevenção 



 

 

2.4. DENGUE 
 

Introdução e Epidemiologia 
- É uma arbovirose (virose transmitida por artrópodes) 
- Aedes aegypti 
- Arbovírus RNA do gênero Flavivirus, família Flaviviridae (mesma 
taxonomia do vírus da febre amarela) 
- Existem 4 sorotipos: Den-1; Den-2; Den-3 e Den-4 
- O mosquito adquire o vírus na época de viremia (1 dia antes do 
aparecimento da febre até 6º dia da doença) 
- Mosquito voa apenas 200m 
- As epidemias geralmente ocorrem no verão, quando as 
condições ambientais favorecem a proliferação dos vetores 
- Há relatos de transmissão vertical com desenvolvimento de 
dengue grave neonatal 
- Incubação de 5-6 dias (3-15 dias) 
- Pelo caráter benigno, pouca importância era dada a doença, que 
chegou a desaparecer com o combate a febre amarela (mesmo 
vetor), contudo houve ressurgimento devido a grande 
urbanização 
- A forma grave da doença – Febre Hemorrágica do Dengue – é 
mais frequente quando o indivíduo se reinfecta, mas com um 
sorotipo diferente 

Patogênese 
- Tropismo para macrófogos, monócitos e miócitos esqueléticos 
(justificando a mialgia) 
- Replicação viral estimula a liberação de citoquinas, sendo as 
mais importantes o TNF-alfa e a IL-6, culminando com a sd. febril 
- No 4º dia IgM já pode ser detectada, com pico no final da 1ª 
semana, persistindo por alguns meses 
- IgG surge no final da 1ª semana, com pico na 2ª semana e 
conferindo imunidade sorotipo-específica por toda a vida 
- Febre Hemorrágica do Dengue 

- Maior chance quando a reinfecção é pelo Den-2 
- Ordem de virulência: 2 > 3 > 4 > 1 
- Teoria de Halstead 

· Os anticorpos do dengue são sorotipo-específicos, 
quando a reinfecção ocorre pelo mesmo sorotipo eles 
são eficazes (anticorpos homólogos) 

· Se a reinfecção for por um sorotipo diferente, os 
anticorpos são heterólogos, ineficazes no controle da 
viremia e ainda facilitam a penetração do vírus nos 
macrófagos, aumentando a viremia e a produção de 
citoquinas, levando ao aumento súbito e generalizado 
da permeabilidade capilar 

· Leva a hipovolemia, hemoconcentração, edema e 
hemorragia tecidual 



 

· Trombocitopenia ocorre pela destruição periférica além 
de uma inibição da hematopoiese medular 

Quadro Clínico 
- Após infecção pelo vírus da dengue, pode ocorrer: 

- Infecção Assintomática 
- Dengue Clássica 
- Dengue Hemorrágica 
- Outras (Ex: Hepatite) 

- Dengue Clássica 
- Forma mais comum da doença 
- Febre Alta (39-40ºC ) de início abrupto acompanhada de 
cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia intensa, artralgia, 
náuseas e vômitos, anorexia e prostração 
- Exantema a partir do tronco (centrífugo), poupando região 
palmoplantar, as vezes pruriginoso, pode aparecer no 3-4º 
dia  
- Pode ocorrer Hepatomegalia dolorosa e 
micropoliadenopatia 
- Fenômenos hemorrágicos leves (petéquias, equimoses, 
epistaxe, gengivorragia, hematúria, metrorragia) 
- A febre tem duração de 5-7 dias, com queda em lise, 
mantendo fadiga no período de convalescência 
- Laboratório 

· Leucopenia leve com linfocitose relativa e eventuais 
atipias linfocitárias 

· Trombocitopenia leve (>100.000) 
· Hematócrito costuma ser normal 
· TGO pode elevar-se até 2-3x (TGP menos) 

- Dengue Hemorrágica - FHD 
- Fatores de Risco 

· Dengue prévia 
· Sorotipo 2 
· Lactentes de mães com passado de dengue (pelos 

anticorpos IgG em doses subneutralizantes passados 
pela lactação) 

· Crianças < 12 anos,  
· Sexo Feminino, raça branca 

- O que definem a FHD não são os fenômenos hemorrágicos 
(que também podem estar presentes no dengue clássico), 
mas sim as alterações hemodinâmicas e sistêmicas, 
decorrentes da hiperpermeabilidade vascular, levando à 
hipovolemia, edema e derrames serosos 
- Letalidade de 12% 
- Sintomas iniciais idênticos ao do dengue clássico 
- Prova do laço costuma ser positiva e preceder os 
fenômenos hemorrágicos (5min de pressão na PAM e 
aparecem 20 petéquias num quadrado de 2,5cm) 



 

- Hepatomegalia é mais frequente e pode estar associada 
com esplenomegalia (mau prognóstico) 
- Entre o 3º e 7º dia da doença, quando a febre começa a 
cair, os sinais hemodinâmicos começam a aparecer 
- Sinais e sintomas predominantes: 

· Agitação 
· Dor abdominal intensa 
· Sudorese fria 
· Taquicardia 
· Cianose perioral 

- Evolução para Estado de choque muito rápida, com PA 
convergente e baixa, acidose metabólica e CIVD 
- Derrame Pleural (80%): pequeno e bilateral 
- Ascite (2º acometimento seroso mais comum) 

- Critérios de definição laboratorial da dengue hemorrágica: 
· Hemoconcentração: Aumento do HCT > 20% ou acima 

de 38% (crianças), 40% (mulheres) ou 45% (homens) 
· Plaquetopenia: < 100.000 com prova do laço positiva ou 

hemorragia espontânea 
- Outros achados Laboratoriais 

· Leucopenia 
· Aumento das transaminases 
· Alterações nas provas de coagulação 

Classificação de Gravidade – OMS 

Grau I Prova do laço positiva, mas sem manifestações 
hemorrágicas ou instabilidade hemodinâmica 

Grau II Fenômenos hemorrágicos espontâneos 

Grau III Hepotensão arterial, pulso fraco, taquicardia, 
pele pegajosa e fria, inquietação 

Grau IV Choque profundo, ausência de pulso e PA 
inaudível 

Diagnóstico Diferencial 
- Presença de leucocitose significativa com desvio a esquerda, 
praticamente afasta o diagnóstico de dengue e sugere doença 
bacteriana piogênica ou leptospirose 
- Não esquecer dos diferencias de anemia aplásica e Leucemia 
aguda (pista é o achado de anemia grave nesses casos) 
- Na meningococcemia as petéquias e equimoses já surgem no 1º 
dia, na dengue demoram 3 dias para surgirem 
- Icterícia proeminente é mais comum na malária, leptospirose, 
hepatite viral, sepse e febre amarela 

Confirmação Diagnóstica 
- Sorologia  

- ELISA: Alta sensibilidade, positivo no 5º dia 
- MAC-ELISA/IgM: Positivo a partir do 6º dia até 90 dias 

Tratamento 
- Não há droga específica 
- Alívio sintomático e suporte (casos graves) 



 

- Salicilatos e AINES são contra-indicados: risco de hemorragias e 
acidose metabólica 
- A suspeita sempre deve ser notificada à vigilância 
epidemiológica 

Sinais de Alerta para a FDH 

1. Aumento Repentino no HCT 

2. Hemorragias importantes 

3. Hipotensão Postural 

4. Hipotensão Arterial 

5. PA convergente (Pressão de Pulso < 20 mmHg) 

6. Pulso rápido e fino 

7. Extremidades frias, cianose 

8. Hipotermia 

9. Agitação ou Letargia 

10. Diminuição da diurese 
11. Vômitos persistentes 

12. Dor abdominal intensa e contínua 

13. Hepatomegalia dolorosa 

Indicações para Internação Hospitalar (qualquer um) 
- Sinais de Alerta 
- Recusa na ingestão de alimentos ou líquidos 
- Comprometimento Respiratório: 

- Dor torácica 
- Dispnéia 
- ↓ MV 

- Plaquetas < 20.000 
- Impossibilidade de seguimento (Social) 
- Co-morbidades descompensadas (DM2, HAS, ICC, asma) 

Critérios para alta hospitalar (necessários todos os 6) 
1. Ausência de Febre por 24h sem antitérmico 
2. Melhora do quadro Clínico 
3. HCT normal e estável por 24h 
4. Plaquetas em elevação e > 50.000 
5. Estabilização hemodinâmica por 24h 
6. Derrames cavitários em regressão e sem repercussão clínica 

Profilaxia 
- Centrada no controle dos vetores 
- Não há vacinação 

Guia do Ministério da Saúde 
- Recomendado seguir o Guia (anexo) 
- Breve Resumo abaixo 

Grupo A 
- Sintomatologia 

- Ausência de manifestações hemorrágicas espontâneas ou 
induzidas (prova do laço) 
- Ausência de sinais de alerta 

- Sorologia Específica 
- Em período não epidêmico: para todos os casos 
- Em período epidêmico: por amostragem  



 

 
- Exames Complementares: 

- HMG: Hematócrito, hemoglobina, plaquetas e leucograma 
para pacientes em situações especiais: 

· Gestante 
· Idoso (>65 anos) 
· HAS, DM2, Asma 
· Dç Hematológica ou renal crônica 
· Dç severa do sistema cardiovascular 
· Doença ácidopéptica  
· Doença auto-imune 

- Tratamento do Grupo A/B, sem alterações laboratoriais 
- Tratamento ambulatorial 
- Hidratação oral: 60 a 80ml/kg/dia; um terço deste volume 
com SRO e o restante em líquidos caseiros  
- Analgésicos e antitérmicos: dipirona, paracetamol. 
Reavaliar medicamentos de uso contínuo 
- Orientar sobre sinais de alerta 
- NÃO UTILIZAR SALICILATOS 
- Reavaliar no primeiro dia sem febre, sempre que possível 
ou pacientes de risco 

Grupo B 
- Sintomatologia: 

- Manifestações hemorrágicas induzidas (prova do laço) ou 
espontâneas sem repercussão hemodinâmica 
- Ausência de sinais de alerta 

- Tratamento do Grupo A/B em caso de exames Anterados 
- Hematócrito aumentado em até 10% (crianças: >38% e 
<42%; mulheres: >40% e <44%; homens: >45% e <50%) ou 
Plaquetopenia entre 50 e 100.000 céls/mm3 ou Leucopenia 
< 1.000 céls/mm3 

· Tratamento idêntico ao grupo A, mas com retorno para 
reavaliação clínica e laboratorial em 24 horas e 
reestadiamento 

- Hematócrito aumentado mais que 10% (crianças: >42%; 
mulheres: >44%; homens: >50%) ou Plaquetopenia <50.000 
céls/mm3 

· Leito de observação 
· Hidratação oral supervisionada ou parenteral: 

80ml/kg/dia, sendo 1/3 do volume infundido nas 
primeiras 4 a 6 horas e na forma de solução salina 
isotônica 

· Reavaliação clínica e de hematócrito após a etapa de 
hidratação 

 
 
 
 



 

 
Grupo C 

- Sintomatologia: 
- Presença de algum sinal de alerta; manifestações 
hemorrágicas ausentes ou presentes 
- Não há hipotensão/Choque 
- Obs: iniciar a hidratação imediatamente independente do 
local de atendimento 

- Exames Complementares (Grupo C e D): 
- Sorologias: obrigatória 
- Hemograma 
- Outros: gasometria, eletrólitos, transaminases, albumina, 
Rx Tórax, USG (conforme necessidade) 

- Tratamento 
- Internação 
- Hidratação EV imediata: 25ml/kg em 4 horas, sendo 1/3 
deste volume na forma de solução salina isotônica 
- Reavaliação clínica e de hematócrito após 4 horas e de 
plaquetas após 12 horas 
- Sintomáticos 
- Se houver melhora, manutenção com 25 mL/Kg em 8 e 12 
horas para posterior alta hospitalar e seguimento 
ambulatorial 
- Se houver piora, repetir Etapa de 25 mL/Kg em 4 horas (até 
3 vezes, após tratar como D) 

Grupo D 
- Sintomatologia 

- Sinal de Alerta + Hipotensão/Choque 
- Tratamento 

- Hidratação EV imediata (fase de expansão): 20ml/kg/hora 
com solução salina isotônica sob supervisão médica (até 3 
vezes) 
- Reavaliação clínica (cada 15-30 minutos) e hematócrito 
após 2 horas 
- Sintomáticos 

- Sem melhora com hematócrito em ascenção ou 
hipoalbuminemia: 

- Expansor plasmático 
· Albumina: 3ml/kg/hora 
· Substitutos artificiais 

- Sem melhora, com hematócrito em queda 
- Avaliar presença de sangramentos e coagulopatias de 
consumo, se presentes realizar Concentrado de Hemácias 
- Sem evidencias de sangramentos ou coagulopatias, 
podemos estar diante de uma hiperidratação, verificar sinais 
de ICC, se presentes administrar diuréticos 

- Após todas essas medidas, sem melhora, internar em UTI 



 

 

2.5. FEBRE AMARELA 

 
Introdução e Epidemiologia 

- Doença aguda febril 
- Arbovírus RNA do gênero Flavivirus, família Flaviviridae 
- Arbovirose 
- Dois ciclos de vida diferentes: 

- Urbano 
· Transmitida ao ser humano pelo Aedes aegypti 
· Completamente erradicada no Brasil em 1942 (Acre) 

- Silvestre 
· Mantido por diferentes mosquitos, geralmente do 

gênero Haemagogus, que transmitem para os macacos, 
principal reservatório 

· Homem entra no ciclo acidentalmente 
· Pela erradicação da Forma Urbana, hoje é considerada 

uma zoonose 

 
Quadro Clínico 

- Incubação 3-6 dias 
- Início abrupto de febre alta (39-40ºC), cefaleia e mialgias 
- Injeção conjuntival, rubor facial e bradicardia relativa (Sinal de 
Faget) são os poucos sinais clínicos iniciais 
- Na maioria dos doentes a doença se resolve em 2-3 dias 
(período de infecção) 
- Cerca de 10% desenvolverão a forma grave, com letalidade de 
20-50% 

- Nestes casos, após o período de infecção, há aparente 
melhora da febre (12-24h) seguida de seu reaparecimento – 
período de intoxicação (surgem ai os anticorpos 4º dia) 



 

- Agora a febre é acompanhada de manifestações 
hemorrágicas  
- Há envolvimento hepático extenso (por necrose) com 
surgimento de icterícia e elevação de transaminases (+TGO > 
1000), podendo levar a insuficiência hepática 

· As manifestações hemorrágicas pioram com a 
diminuição da síntese de fatores de coagulação pelo 
fígado 

- Proteinúria e elevação de escórias caracterizam o 
comprometimento Renal 
- Miocardite pode ocorrer (arritmias e baixo débito) 
- Paciente morre no 7-10º dia da doença de choque, 
insuficiência hepática e CIVD 
- Laboratório 

· Leucopenia e Neutropenia 
· Plaquetopenia 
· Anemia (devido sangramento) 
· VHS aproxima-se de zero!!! 
· TGO > TGP e maiores que 1.000 
· Fosfatase alcalina pouco elevada 
· Bilirrubinas elevadas (+Direta 2-10mg/dL) 
· Prolongamento do tempo de protrombina 
· Albuminúria de 200-500 mg 

Diagnóstico 
- Sorologia 

- MAC-ELISA: IgM a partir do 4º dia 
- Biópsia hepática é contra-indicada devido ao risco de 
sangramento, mas o vírus pode ser isolado no óbito por 
hibridização in situ, PCR ou imunofluorescência 

Tratamento 
- Suporte 
- Vit. K para correção de hipoprotrombinemia 
- Diálise peritoneal nos casos de evolução para IRA 
- Casos graves devem ser acompanhados em UTI 

Profilaxia 
- Vacina 

- Único método eficaz contra a forma silvestre 
- Altamente imunogênica, eficaz em 95% dos casos após 10 
dias de aplicação 
- Efeito de pelo menos 10 anos 
- Feita com vírus vivo atenuado 
- Calendário nacional a partir dos 9 meses, com reforços de 
10 em 10 anos (zonas endêmicas e de transição) 

- Controle do Vetor 
- Não há como controlar o Haemagogus do ciclo silvestre 
- Apenas o Aedes aegypti pode ser erradicado 



 

 

2.6. MALÁRIA 

 
Definição & Epidemio 

- Doença febril infecto-parasitária causada pelos protozoários do 
gênero Plasmodium sp. 

- P. vivax: + comum BR 
- P. falciparum: + grave 
- P. malarie: rara BR 
- P. ovale: não existe BR 

- Transmitida basicamente pelo vetor do gênero Anopheles 
(mosquito prego), hábitos noturnos 
- Africa Negra, Ásia (Índia) & América Latina (bacia Amazônica) 
- Homem-único reservatório 
- Mata em 1 ano o que a SIDA mata em 5 

Ciclo Evolutivo 
- Pré-Eritrocitário (Hepático) 

- Mosquito injeta o Esporozoíta, que vai pro Hepatócito 
- No hepatócito torna-se arredondado: Criptozoíta 
- Divide o núcleo diversas vezes no hepatócito: Esquizonte 
tecidual 
- O Esquizonte libera os merozoítas, que rompem o 
hepatócito e caem na circulação 
- Esse processo dura 6-16 dias: Período de Incubação! 

- Eritrocitário (Hemácia) 
- Merozoíta invade hemácias 
- Lá ele se transforma no trofozoíta (1º em anel – 2º 
amebóide) e depois (= no hepatócito) vira o esquizonte 
eritrociário que finalmente libera novos merozoítas 
- Esse processo dura 48-72h, dependendo da espécie 
- Plasmodio metaboliza a hemoglobina em hemozoína que se 
deposita nos tecidos 
- Se tratada antes do 5º dia não produz gametócitos (impede 
transmissão) 

- Reprodução sexuada apenas no mosquito! 
Diferenças entre Espécies 

- No P. vivax e ovale há surgimento de uma forma hepática 
latente: hipnozoíta, responsável pela recidiva 
- O P. vivax utiliza o fator Duffy para entrar na hemácia. Há negros 
africanos com Duffy (-), estes são imunes 
- P. vivax: febre terça benigna; so acomete eritrócitos 
- P. falciparum: febre terça maligna; grave, acomete toda a 
população de hemácias 
- P. malarie: febre quartã 

 
 
 
Formas de Transmissão 

- Vetorial 



 

- Parenteral 
- Hemotransfusão; 
- Usuários de drogas 
- Transplante de órgãos 
- Vertical 
- A forma transmitida nestes casos é o merozoíta: não haverá 
formação de hipnozoíta!!! (Não tem ciclo hepático!!!) 

Patogênese 
- Febre 

- Liberação de substâncias do estroma hemático após sua 
ruptura 

- Anemia 
- Multifatorial 
- A hemólise é o componente mais importante, mas a 
intravascular (provocada pela liberação dos merozoítas) não 
é a mais importante, mas sim a extravascular (esplênica, pelo 
hiperesplenismo e pelas alterações na forma) 

- Forma Grave por P. falciparum 
- 1º: Maior grau de parasitemia 

· Invade hemácias de qualquer idade (vivax apenas os 
reticulócitos 1-2%) 

- 2º: Plasmodio consome grande quantidade de glicose 
· Hiperparasitemia = hipoglicemia & acidose lática 

- 3º: Bloqueio Microvascular & Citoaderência 
· Principal responsável pela morbi-letalidade 
· Ocorre Citoaderência (hemácias parasitadas são 

aderidas pelas cels endoteliais dos capilares, e a partir 
daí hemácias normais são aderidas, formando as 
rosetas) 

· Implica em bloqueio vascular e explica a malária 
cerebral, renal, pulmonar e placentária 

- Papel da Imunidade e proteção não-imune 
- Indivíduos adultos de áreas hiperendêmicas possuem semi-
imunidade, adquirindo forma mais branda. Essa semi-
imunidade é perdida em 6 meses se não houver nova 
exposição e nas gestantes 
- RNs das áreas hiperendêmicas possuem IgG protetoras da 
mãe e Hemoglobina Fetal (não é parasitada) 
- Pacientes com traço Falcêmico (50% HbS) ou talassemias 
(HbF) possuem proteção natural a malária 

· Na HbS ocorre afoiçamento da hemácia, inibindo o 
crescimento do plasmódio 

 
 
Em Resumo: Mais propensos a formas graves 

- Crianças entre 3m e 5 anos 
- Gestantes 
- Indivíduos provenientes de regiões não malarígenas 



 

Quadro Clínico 
- Incubação de 8-16 dias 
- Fase prodrômica com sintomas inespecíficos seguido de crises 
febris com temperatura caindo em crise 
- Febre, calafrios, sudoreses 
- Hepatoesplenomegalia 
- Palidez cutâneo-mucosa, icterícia, vômitos, cefaléia, diarréia e 
dispnéia 
- Estado confusional e convulsões 

Laboratório Inespecífico 
- Anemia normo/normo 
- Leucopenia e eventual desvio para esquerda 
- Sinais indiretos de hemólise: ↑ BI, LDH e ↓ haptoglobina. Não 
há elevação de reticulócitos (são os mais acometidos) 
- Trombocitopenia (falciparum) 

Recidiva x Recaída X Recrudescência 
- Recidiva por Recaída: Hipnozoíta (P. vivax) deixa de ser latente e 
libera novos meroxoítas 
-  Recidivas: P. vivax sem tratamento evolui com diversas recidivas 
por 4 anos, depois extingue-se a parasitemia!!! 
- Recidiva por Recrudescência: P. falciparum (tratamento não 
eliminou 100% da parasitemia) 

Complicações – Malária Grave ou Perniciosa 
- Apenas P. falciparum 
- Malária Cerebral 

- 30% da forma perniciosa 
- Cefaléia, delirium, convulsões e coma 
- Fisiopatologia: Bloqueio Microvascular, Hipoglicemia, 
hipertermia grave e Uremia 

- Malária Renal 
- 65% da forma perniciosa 
- Leva a Insuficiência Renal aguda 
- Fisiopatologia: Hipovolemia, vasoconstricção, 
hemoglobinúria, CIVD, deposição de imuno-complexos 
- Oligúria + ↑ Ur/Creatinina 
- Sd. Nefrótica em P. malariae por imuno-complexos sem 
resposta ao corticóide 

- Malária Hepática 
- Icterícia Proeminente 
- Pode ocorrer uma “hepatite” malárica com elevação 
exagerada de BD (e não só BI) 
- ↑ TGO e TGP 

- Malária Intestinal 
- Diarréia profusa, às vezes sanguinolenta 
- Intensa prostração 
- Tendência a Curso Afebril 

- Malária Pulmonar 
- Mais grave (letalidade de 80%) e mais rara (ufa!) 



 

- Edema Pulmonar não cardiogênico 
- Taquidispnéia e necessidade de VM 
- Raio-X com infiltrados difusos bilaterais 

Malária na Gestante 
- Causa habitual de abortamento, óbito fetal, prematuridade e 
CIUR 
- No P. falciparum: insuficiência útero-placentária 

Sd. Esplenomegalia Tropical ou Malária Hiperreativa 
- Volumosa Hepatoesplenomegalia, anemia e sintomas gerais 
- Hipoalbuminemia e hipergamaglobulinemia (= calazar) é regra 
- Altos títulos de anticorpos anti-plasmodios 
- TTO: terapia anti-malárica prolongada 

Diagnóstico 
- Clinico-Epidemiologico: febre + sinais inespecíficos em paciente 
de área de transmissão 
- Confirmação: Hematoscopia por esfregaço de sangue periférico 
ou gota espessa 
- Alternativa: imunocromatografia 
- Devemos ter o diagnóstico etiológico p/ tto!!! 

Tratamento 
- P. vivax 

- Cloroquina 3 dias + Primaquina 7-14 dias 
- Primaquina é hipnozoiticida e Gametocida 

- P. falciparum 
- COARTEM ®: Artemeter + lumefantrina por 3 dias 
- Quinino 3 dias + Doxiciclina 5-7 dias + Primaquina no 6º dia 
(gametocida) 

- Malária Mista 
- Mefloquina 1 dia + Primaquina 7-14 dias 
- Coartem 3 dias + Primaquina 7-14 dias 

- P. falciparum FORMA GRAVE 
- Artesunato (EV) ou ARTEMETER (IM) seguido de 
Manutenção com Clindamicina ou Doxiciclina por 5 dias 
- Artesunato (EV) ou ARTEMETER (IM) seguido de Mefloquina 
e Primaquina em dose única 

- Gestante (DG6PD e < 6m) 
- Primaquina é contra-indicada 
- Vivax: Tratar apenas com Cloroquina por 3 dias e seguir 
com dose semanal por 12 semanas 
- Falciparum (1ºTrim): Quinina + Clindamicina por 7 dias  
- No segundo e terceiro trimestre COARTEM está liberado 
para falciparum!!! 
- Lactantes: não usar primaquina nem doxiciclina 

 
 
 
Profilaxia 



 

- Diagnóstico precoce, tratamento dos doentes com gametocidas, 
repelentes e mosquiteiros 
- Quimioprofilaxia 

- Não previne completamente; 
- Indicada para indivíduos que vão permanecer curto período 
na área endêmica 
- Alguns autores indicam para TODA gestante 
- Deve iniciar uma semana antes e ser mantido até 4 
semanas depois 
- Espécie dependente 
- No Brasil: Mefloquina ou Doxiciclina 1x por semana. Pode 
acrescentar-se Primaquina por 14 dias se exposição de alto 
risco 

Sinais de Perigo/Gravidade 
- Vômitos repetidos 
- Icterícia 
-  Oligúria 
- Hipotensão 
- Dispnéia 
- Alteração da consciência 
- Convulsão 
- Sangramentos 
- Hiperparasitemia 
 

 



 

 

2.7. HANSENÍASE 

 
Definição 

- Infecção Crônica, granulomatosa 
- Agente Mycobacterium leprae  
- Elevada infectividade e baixa patogenicidade 
- Bacilo de Hansen (BH) 
- BAAR 
- Parasita intracelular com predileção para célula de Schwann 

Epidemiologia 
- Brasil: 2º País em números de casos (1º-Índia) 
- Multibacilares são as principais fontes de transmissão 
- Vias aéreas superiores: principal via de inoculação e eliminação 
do bacilo 
- Leite pode conter bacilo, mas não é considerado transmissível. 
RN pode amamentar, mãe deve estar de máscara! 

Patogênese 
- Período de incubação: 2-5 anos 
- Após entrada vai para a pele e Cell de Schwann 
- Nas formas + graves pode disseminar pelos linfonodos, olhos, 
testículos e fígado (Virchowiano) 
- Imunidade celular 
- Paucibacilar: Th1  IL-2 e ITF-gama 
- Multibacilar: Th2  IL-4, IL-5 e IL-10 

Formas Clínicas 
- Classificação de Madri 

- 2 pólos estáveis e opostos (virshowiano e tuberculóide) e 
dois instáveis (indeterminado e dimorfo) que caminham para 
um dos pólos na evolução natural 

- Ridley e Jopling 
- Tuberculóide (TT), dimorfos (DT; DD; DV), Virschowiano-
subpolar (VVs) e Virchowiano (VV) 

- Hanseníase Indeterminada (HI) 
- Manchas hipocrômicas com alteração da sensibilidade 
(inicialmente a térmica) 
- Baciloscopia (-) (paucibacilar) 
- Primeira manifestação clínica  pode evoluir para as 
formas clínicas ou para cura! 

- Hanseníase Tuberculóide (HT) 
- Lesões bem delimitadas, número reduzido, eritematosas, 
perda total de sensibilidade e distribuição assimétrica 
- Lesões em placa com bordas papulosas, pele eritematosa 
ou hipocrômica 
- Pode acontecer forma neural pura 

· Espessamento do tronco nervoso 
· Dano neural precoce e grave 

- Baciloscopia negativa (paucibacilar) 
- Há possibilidade de cura espontânea, mas deve ser tratada! 



 

- Hanseníase Virchowiana (HV) 
- Forma multibacilar ou lepromatosa 
- Infiltração progressiva e difusa da pele, mucosas das vias 
aéreas superiores, olhos, testículos, nervos, linfonodos, 
fígado e baço! 
- Infiltração é difusa, mais acentuada em membros e face 
(incluindo pavilhões auriculares e madarose  fácies 
leonina) 
- Na pele: pápulas, nódulos e máculas 
- Rarefação dos pelos nos membros, cílios e supercílios 
(madarose) 
- Acometimento testicular pode ↓ testosterona: 
ginecomastia e ↓ libido 
- Olho: triquíase, glaucoma e catarata 
- Baciloscopia (+), importante foco infeccioso 

- Hanseníase Dimorfa (HD) ou Borderline 
- Mescla aspectos de HV e HT 
- Acometimento neural assimétrico, precoce e grave 
- Baciloscopia + ou - 

Reações Hansênicas 
- Episódios inflamatórios que se intercalam 
- Reação tipo 1 ou REVERSA 

- Comum em HDimorfa 
- Associada a melhora da imunidade e início do tratamento 
(2º-6º mês) 
- Imunidade Celular 
- Exacerbação das lesões pré-existentes (tornam-se 
edemaciadas, eritematosas, brilhantes=erisipela) 
- Pode ter febre baixa 
- Novas lesões à distância 
- Neurites freqüentes e graves (dor, espessamento neural e 
seqüelas!) 
- TTO: 

· AINES (qd discreto) 
· Prednisona 1mg/Kg/dia (graves ou neurites) 

- Reação tipo 2 ou ERITEMA NODOSO HANSÊNICO 
- Formas multibacilares (virchowiana ou Dimorfa) 
- Tardia ao tratamento (>6 meses) 
- Desencadeada pela formação de IMUNOCOMPLEXOS 
- Imunidade celular também implicada 
- Eritema nodoso disseminado (subcutâneos e dolorosos) 
- Sintomas gerais: Febre e linfadenopatia 
- Neurite, uveíte, orquite, artrite, glomerulonefrite! 
- Pele: lesões eritematosas, dolorosas, tamanhos variados 
(pápulas e nódulos) 
- ↑ VHS, ↑ PCR e Leucocitose a Esquerda 
- FR e FAN podem ser positivos! 
- TTO: 



 

· AINES (quadro leve) 
· Talidomida (moderado a grave) 
· Clofazimina+Prednisona (grave e crônico) 
· Pentoxifilina  -Talidomida das mulheres 
· Prednisona 1mg/Kg/dia (neurites e outras ites, 

alternativa a talidomida) 
Diagnóstico 

- Manifestações clínicas somadas à baciloscopia e histopatologia 
- Para MS, deve-se tratar: lesões de pele com alteração da 
sensibilidade, espessamento neural ou baciloscopia positiva 
- Teste da histamina e da pilocarpina (em casos de dúvidas) 
- Baciloscopia (lóbulos de orelhas, cotovelos e lesões suspeitas) 

- Apresentada em Índices Baciloscópicos de 0 (HT) a 6 (HV) 
- Reação de Mitsuda: tipo PPD com leitura tardia (28 dias) 

- Não tem valor diagnóstico 
- Define prognóstico e classifica a doença 

- Sorologia: Antígeno glicolípide fenólico-1 (PGL-1), descrito na HV 
Tratamento 

- Paucibacilares 
- Até cinco lesões de pele e/ou um espessamento neural 
- Rifampicina 600mg 1x por mês (6 doses em até 9 meses) 
- Dapsona 100mg/dia por 6 meses 

- Multibacilares 
- Mais de cinco lesões de pele e/ou mais de um 
espessamento neural 
- Baciloscopia + classifica como multibacilar independente 
das lesões 
- Rifampicina 600mg 1x por mês (12 doses em até 18 meses) 
- Dapsona 100mg/dia por 12 meses 
- Clofazimina 100mg em dias alternados ou 50mg/dia + 300 
mg junto com rifampicina (1x/mês) 

Profilaxia 
- Busca ativa: diagnóstico e tto precoce  
- BCG 
- Pesquisa de contactantes 



 

 

2.8. LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 

 
Epidemiologia 

- Protozoários Gênero Leishmania; 
- Transmitida pela picada do Flebotomídio; 
- Flebotomo: Promastigota; 
- Homem: Amastigota; 
- Todos os Estados Brasileiros, principalmente N e NE; 
- Zoonose: Silvestre ou cães, eqüinos e roedores; 

Classificação: 
- Cutânea (única, múltipla, disseminada, recidiva cútis e difusa): L. 

braziliensis, amazonensis e guyanensis; 
- Incubação 15-60 dias 
- Surgimento de nódulo pruriginoso que evolui para úlcera 
redonda ou oval, grande, rasa, de bordas elevadas, violácea, 
pouco dolorosa, principalmente MMII 
- Pode ser ulcero-crostosa, impetigóide, úlcero-vegetante e 
verruco-crostosa 
- Papel protetor na reinfecção em indivíduos de áreas 
endêmicas 

- DIFUSA: nódulos, pápulas, tubérculos e infiltrações difusas na 
face e membros 

- IDRMontenegro (-) 
- Polo Anérgico 
- Grande Parasitismo 

- Mucosa (tardia, concomitante, contígua, primária, 
indeterminada): L. braziliensis principalmente 

- Padrão hiper-responsivo da LTA 
- Homens, > 40 anos 
- Pode ser durante a lesão cutânea (LC-M) ou anos após a 
lesão cutânea (LM) 
- 5% das L. cutâneas irão evoluir para LC-M/LM em região de 
septo nasal 
- Pode perfurar o septo ou disseminar-se pela orofaringe... 
- Acometimento do nariz: epistaxes, formação de crosta, 
saída de secreção, dor, hiperemia e deformidade local 

Diagnóstico 
- Epidemiológico (região endêmica, rural, cães com lesão 
suspeita. Se LM história prévia de LC) 
- Clínico: lesão típica x atípica 
- Laboratorial:  

- Pesquisa direta: punção aspirativa ou biópsia com 
impressão por aposição. Raro encontrar após 1 ano da lesão. 
Na lesão mucosa é raro, pq é crônica. 
- Cultivo: punção aspirativa ou biópsia. 
- Bíopsia (anatomopatológico): Reação inflamatória crônica 
inespecífica e/ou reação granulomatosa. Descarta outros 



 

agentes e inf. Secundária. Pode visualizar a amastigota na 
lesão mais recente. 
- Intra Dermo Reação de Montenegro (IRM): + em mais de 
90% dos casos, porém negativa nos primeiros 30 dias e na 
LCD ou imunodeprimidos; 
- PCR: muito útil para confirmação diagnóstica 

Diagnóstico Diferencial:  
- paracoccidiodomicose, cromomicose, esporotri-cose, úlceras 
traumáticas ou de estase 
- Na LM nasal: cacaína, MH, histoplasmose... 

Tratamento 
- Antimoniais Pentavalentes - GLUCANTIME 

- Primeira escolha: GLUCANTIME (5mL por ampola (81 
mg/mL – 405 mg/ampola), até 3 ampolas/dia (1215 mg/dia) 
por 20 dias (LC 15 mg/Kg) ou 30 dias (LM 20 mg/Kg) 
- IM ou EV 
- Realizar antes: ECG, uréia, creatinina, TGO, TGP, HMG e 
repetir semanalmente (ECG quinzenalmente) 
- Contra-Indicado: gestante, cardiopata, nefropata e 
hepatopata. 
- Nos nefropatas pode levar a arritmias graves 
- Em caso de falha terapêutica, associar Pentoxifilina (400mg 
3x/dia) 
- Efeitos adversos: artralgia, mialgia, náuseas, vômitos, 
cefaléia, anorexia, ↑ TGO, TGP, fosf. Alcalina, lípase e 
amilase; leucopenia, alargamento QT e desnivelamento ST. 
- Outros efeitos raros: ↑ uréia e creatinina, arritmia cardíaca, 
morte súbita e herpes zoster. 

- Pentamidina 
- Segunda escolha 
- EV ou IM 
- 3-10 aplicações de 4mg/Kg/dia em dias alternados 
- Contra-indicado: Gravidez, diabetes, nefropata, Insf. 
Cardíaca ou renal 
- Efeitos colaterais semelhantes 
- Realizar no acompanhamento: 2x por semana glicemia de 
jejum, creatinina, uréia, e ECG 
- Dose maior que 2g pode levar a pancreatite 

- Outras Drogas: 
- Anfotericina B 
- Anfotericina B lipossomal 
- Azitromicina em ciclos mensais (5 dias) 
- Milfetosina 

Critérios de Cura 
- Aspecto clínico da lesão com re-epitelização das lesões ulceradas 
ou não, regressão total da infiltração e eritema até 3 meses após 
fim do tratamento, se não ocorrer considerar novo tratamento 



 

com a mesma droga, caso nova falha utilizar droga de segunda 
escolha.  



 

 

2.9. CALAZAR – LEISHMANIOSE VISCERAL 

 
Definição e Epidemiologia 

- Protozoonose sistêmica febril 
- Complexo Leishmania donovani (no Brasil é a Leishmania 
chagasi) 
- Dimorfismo da Lesihmania 

- Amastigota – forma aflagelada, parasita intracelular 
obrigatório, se reproduz nos macrófagos/monócitos 
- Promastigota: forma flagelada, alongada e bastante móvel, 
se reproduz no inseto vetor 

- América Latina, Índia e Mediterrâneo 
- Brasil: 90% dos casos da América Latina 
- Predomina no Nordeste (até década de 90) 
- Peri-urbano 
- Maioria dos casos em < 10 anos (54%) e sexo masculino (60%) 

Transmissão 
- Transmitída pela picada do flebotomídeo (mosquito-palha, 
birigui ou tatuquira) 
- Cães e Raposas são os principais reservatórios 
- Forma promastigota é transmitida pelo Flebotomídeo, é então 
internalizada pelos macrófagos, convertendo-se em amastigota 
- Tropismo para SRE (fígado, baço, medula óssea) 

Quadro Clínico 
- A maioria não adoece (resposta Th1), possui infecção 
assintomática (IRM +) 
- A forma oligossintomática é a forma mais comum: febrícula, 
tosse seca, adinamia, diarréia, sudorese, discreta hepatomegalia 
- Existe a forma aguda (forma clássica só que aguda) 
- Forma Crônica – CALAZAR CLÁSSICO 

- Crianças <10 anos e SIDA 
- Incubação de 3-8 meses 
- Febre persistente com picos (2-3) diários (38,5) 
- Quadro semelhante a pneumonia atípica: Tosse seca, Mal 
estar, astenia e sintomas gastrointestinais (D&C, anorexia) 
- Perda ponderal  caquexia 
- Exame-Físico: Palidez cutâneo-mucosa, cabelos 
quebradiços, abdome volumoso e hepato-esplenomegalia de 
grande monta 
- Pancitopenia  evolui com complicações infecciosas se não 
tratada 
- ↑ VHS, TGO e TGP 
- Hipoalbuminemia e hipergamaglobulinemia policlonal 

Diagnóstico 
- Deve ser suspeitada em toda criança < 10 anos com febre 
prolongada e esplenomegalia 



 

- Diferenciais: Leucemias, Linfomas, Esquis-tossomose, Sd. 
Esplenomegalica hiperreativa da Malária, Histoplasmose, 
Talassemia major & Dç de Gaucher 
- Confirmação diagnóstica 

- Isolamento do parasita: pesquisa direta (amastigota) ou 
cultura (promastigota) 
- Aspirado de medula óssea tem ótima sensibilidade (70%) 
- Padrão-Ouro é o aspirado Esplênico 
- Biópsia Hepática pode ser positiva 
- Sorologia: alta sensibilidade, mas baixa especificidade. Pode 
ser (–) no SIDA 
- IRM é sempre negativo durante a fase ativa da doença 
(depende de resposta Th1 que não existe na forma clássica) 

Tratamento 
- Merecem internação (tto de suporte clínico e nutricional e das 
inf. Oportunista – Gram -) 
- 1ª Opção: GLUCANTIME ® 20 mg/Kg/dia IV ou IM por 20-30 dias 
- 2ª Opção: Anfotericina B – casos de falência do antimonial 
- Nos EUA Anfotericina B lipossomal é a droga de escolha 
(menores efeitos colaterais, ótima eficácia), mas no Brasil tem alto 
custo 
- Alternativa: Pentamidina 

Profilaxia 
- Detecção ativa e passiva dos casos suspeitos 
- Eliminação dos reservatórios infectados (cães) 
- Controle dos vetores flebotomídeos 

Critérios de Gravidade 
- Idade < 6m ou > 65 anos 
- Desnutrição e comorbidade 
- Sinais de alerta: Icterícia, fenômenos hemorrágicos, edema 
generalizado, sinais de sepse 
- Droga de Escolha: Anfotericina B lipossomal 
- Ceftriaxone se neutrófilos < 500 



 

 

2.10. PARACOCCIDIOIDOMICOSE 

 
Definição 

- Micose profunda 
- Causada pelo Paracoccidioides brasiliensis 

- Presente na américa Latina apenas 
- No Brasil, especialmente no Sudeste, Centro-Oeste e Sul 
- É um fungo filamentoso a temperatura ambiente, 
assumindo forma de levedura a 35oC (no Hospedeiro) 

Epidemiologia 
- 10% da população é infestada 
- 3:100.000 desenvolvem a doença 
- Transmissão ocorre por inalação do fungo durante as atividades 
agrícolas 
- Não há transmissão inter-pessoal 
- Divide-se em duas formas: 

- Aguda/Subaguda da “criança” 
- Crônica do adulto 

- Tem como porta de entrada os Pulmões, formando um 
complexo primário (foco pulmonar + adenopatia satélite) com 
disseminação linfo-hematogênica 
- Sexo Masculino 14:1 

- Presença do estrógeno inibe a transformação do fungo em 
levedura (forma parasitária) 
- A forma aguda/subaguda de crianças tem a mesma relação 
H:M, pela falta do estrogênio 

- Em áreas endêmicas, as reações intradérmicas são geralmente 
positivas em indivíduos < 20 anos 
- Alcoolismo e desnutrição são fatores frequentemente 
associados 

Patogênese 
- Se os mecanismos imunológicos forem eficientes, a infestação 
pelo paracoco torna-se subclínica 
- Se ineficientes, resulta na disseminação linfo-hematogênica do 
fungo (forma aguda e subaguda) ou na reativação de focos 
quiescentes (forma crônica) 
- Existe uma resposta imune específica do hospedeiro com a 
finalidade de circunscrever e destruir os elementos fúngicos 

- Forma Aguda/Subaguda 
· Presença de áreas com grande número de fungos 

viáveis, em replicação e reações granulomatosas frouxas 
· Necrose com reação piogênica, além de infiltração 

eosinofílica 
- Forma Crônica 

· Há formação de granulomas epitelióides compactos e 
organizados, contendo a infecção 

- Com o tratamento, as lesões regridem, adquirindo aspecto 
fibrótico 



 

 
Forma Aguda/Subaguda (tipo juvenil) 

- Mais rara (10%) 
- Acomete crianças > 4 anos até adultos jovens < 30 anos de 
ambos os sexos 
- Manifesta-se semanas a meses após a infecção 
- Afeta preferencialmente o sistema reticuloendotelial, causando 
linfonodomegalias superficiais e profundas 
- Febre, adinamia, astenia e emagrecimento 
- Adenomegalia generalizada associada com 
hepatoesplenomegalia (semelhante a Sd. mono-like) 

- No fígado, podem existir imagens nodulares (TC, USG) 
sugerindo granulomas ou abscessos 
- Os gânglios superficiais podem fistulizar-se e os profundos 
podem comprimir estruturas adjacentes: 

· Hilo hepático, determinando icterícia obstrutiva 
· Linf. Mesentéricos, dificultando a drenagem linfática do 

intestino e provocando uma enteropatia perdedora de 
proteínas, com diarreia, hipoalbuminemia e ascite 
quilosa 

- Ocorre envolvimento das adrenais em 3% dos casos, com 
hiperpigmentação cutânea, anorexia, hipotensão, hipoglicemia, 
hiponatremia, hipercalemia e eosinofilia 

Forma Crônica (tipo adulto) 
- Mais comum (90%) 
- Idade entre 40-60 anos 
- História prolongada (meses a anos) de tosse com ou sem 
expectoração, dispneia progressiva, fraqueza e emagrecimento 
- Febre vespertina pode ocorrer 
- Podem ocorrer lesões de mucosa oral e laríngea com aspecto 
ulcerado com base granulomatosa e, menos frequentemente, 
aspecto vegetativo, nodular ou infiltrativo 
- O acometimento pulmonar é mais evidente, com padrão 
intersticial bilateral, evidenciado na Radiografia com padrão:  

- micronodular ou miliar (de diferentes tamanhos, o que 
difere da TB e histoplasmose miliar) 
- Nodular ou alveolar (de distribuição simétrica peri-hilar em 
asa de morcego) 
- Infiltrativa ou intersticial 
- Cavitária (pequenas cavitações irregulares e confluentes) 
- Fibrótica (padrão da sequela pulmonar, com 
hiperinsuglação) 

- Raramente podem apresentar envolvimento das adrenais (3%) 
- SNC é acometido em 6% dos casos, com cefaleia progressiva, 
convulsões e déficit motor de instalação progressiva (causado por 
uma lesão expansiva “paracoccidioidoma”) 

Forma Oportunista em Imunossuprimidos 



 

- A maioria apresenta reativação do fungo, mas a doença é mais 
disseminada do que na forma crônica 
- O acometimento lembra a forma subaguda, mas com 
comprometimento pulmonar de padrão intersticial sugestivo da 
forma crônica 
- Há maior incidência de lesões cutâneas 
- No HIV é mais comum com CD4 < 250 

Sequelas  
- São decorrentes da fibrose, que provêm do intenso processo 
inflamatório causado pelo fungo 

- Fibrose e enfisema pulmonar 
- Estenose Laríngea 
- Microstomia 
- Insuficiência Adrenal 
- Má absorção Intestinal 

Diagnóstico 
- Laboratório Inespecífico 

- Poucas alterações, compatíveis com doença crônica 
(anemia e aumento do VHS) 
- Em caso de Insuficiência Adrenal, pode haver hipoglicemia, 
hiponatremia, hipercalemia e eosinofilia 

- Radiografia de Tórax 
- Lembrar que a forma aguda poupa os pulmões 
- Na forma crônica o padrão característico é o infiltrado 
pulmonar bilateral simétrico peri-hilar, acometendo 
predominantemente os terços médios em forma de asa de 
morcego (ou borboleta) 

 
- Diagnóstico Específico 

- Feito inicialmente pela pesquisa direta do fungo em 
material de escarro, exsudatos, secreções, raspado de lesões 
ulceradas, lavado brônquico, biópsias... 
- Cultura também pode ser realizada 
 

- Sorologias 



 

- São mais utilizadas para o seguimento de pacientes em 
tratamento 
- Altos níveis de anticorpos correlacionam-se com a 
gravidade da doença 
- Pacientes com a doença inicial e localizada podem 
apresentar resultado negativo 
- Os títulos tendem a cair com a melhora clínica 
- Idealmente a sorologia é realizada a cada 3 meses, 
associada ao exame clínico, laboratorial e radiológico 

· Auxiliam na avaliação da duração do tratamento 
· Sorologia negativa em duas provas sorológicas 

diferentes é critério de suspensão de tratamento 
- O aumento dos títulos significa recaída 
- Parcela significativa de pacientes mantem cicatriz 
sorológica 

Tratamento 
- O tratamento é de longo prazo, pois a maioria das drogas só tem 
atividade fungistática 
- Anfotericina B é a droga de escolha nos casos mais graves e 
disseminados 
- Itraconazol é a droga de escolha nos demais casos (melhor 
absorção, menor hepatotoxicidade e maior atividade anti-
fungica), usada em dose de ataque 200 mg/dia (vo) por 6 meses, 
seguida de dose de 100 mg/dia nos próximos 2-3 anos 
- Sulfametoxazol + Trimetroprin tem sido usada pelo seu baixo 
custo, com ataque de 800/160 2-4x ao dia por 6 meses, seguida 
de 400/80 2x ao dia (2-3 anos). Muito usado na fase de 
manutenção após ataque com outras drogas 

Prognóstico 
- Geralmente favorável, pois, apesar da alta morbidade, há baixa 
mortalidade, exceto nas formas agudas/subagudas com índice de 
letalidade de 10% 

Profilaxia 
- Não existe! 



 

 

2.11. TUBERCULOSE PULMONAR 

 
Definição & Agente Etiológico 

- Doença Infecciosa Crônica 
- Causada pelo Bacilo aeróbico Mycobacterium tuberculosis 

- Também chamado de Bacilo de Koch 
- É uma Bacilo Álcool-Ácido resistente (BAAR) 

· Corado pelo método de Zihel-Neelsen 
- Tem preferência pelo parênquima pulmonar (por ser um 
organismo aeróbio estrito) 
- Transmitido pela inalação de partículas infectadas 
- Ser humano é o único reservatório 

- Também pode ser causada por outras espécies do complexo M. 
tuberculosis (M. bovis e M. africanum) 

Epidemiologia 
- Maioria dos pacientes infectados pelo bacilo (90%) não irá 
desenvolver a doença 
- Os 10% restantes irão adoecer 

- 5% na forma precoce (primeiros 3 anos) 
- 5% na forma tardia (TB pós-primária) 

- Brasil só perde para Índia, China e Filipinas em termos de 
incidência 
- Casos predominam na região sudeste, na população de baixa 
renda e que vive nas periferias das cidades 
- Letalidade de 5% 

Transmissão e Infectividade 
- Somente as gotículas desidratas de até 5u podem atingir os 
bronquíolos e os alvéolos – núcleos de Wells 
- Determinantes do Risco de Transmissão 

- Eliminação de bacilos pela fonte 
· Apenas aqueles que adoecem de TB PULMONAR podem 

eliminar bacilos e transmití-los a um possível 
contactante 

· Os multi-bacilíferos (forma cavitária da doença), com 
baciloscopia positiva, são os principais responsáveis pela 
transmissão 

· As formas pauci-bacilíferas (forma não cavitária, com 
baciloscopia negativa, mas cultura positiva) e não-
bacilíferas (forma extrapulmonar) não transmitem a 
doença (apenas em 5% os pauci) 

- Intensidade e frequência do contato 
· Geralmente, pelo menos 20-200 bacilos são necessários 

para desencadear o processo infeccioso 
· Contatos esporádicos raramente são infectados 

- Fatores Ambientais 
· As partículas infectantes podem ficar dispersas no ar por 

algumas horas 



 

· São inativadas pela luz UV solar e são rapidamente 
“diluídas" em ambientes abertos 

· Logo, o risco de transmissão é maior em ambientes 
fechados, sem luz solar 

- Fatores do Próprio Indivíduo 
· Resistência Natural 
· Doenças debilitantes / Imunossupressoras 

Teste Tuberculínico – PPD 
- PPD: Purified Protein Derivative 
- Visa avaliar a presença de infecção por micobactérias 
- Torna-se positivo em 3-8 semanas da infestação 
- Leitura em 72-96 horas 
- Medida deve ser feita pela induração e não pelo eritema 

Reação Leitura Significado 

0-4mm Não Reator .: Não infectado ou anérgico 

5-9mm 
Reator 
Fraco 

.: Infectado pelo BK ou 
micobactéria atípica 
.: Vacinado com BCG 

≥10mm Reator Forte 
.: Infectados doentes ou não 
.:Vacinados recentes com BCG 

≥5mm 
HIV+ 

Reator  

- PPD > 15mm em crianças vacinadas provavelmente significa 
infecção 
- 20% dos pacientes com TB ativa são PPD negativos 

- Anergia cutânea 
- Comum em imunodeprimidos 

Patogênese 
- No Brasil, por ser um país endêmico, a primo-infecção costuma 
ocorrer na infância 
- Disseminação Linfo-Hematogênica da Primo-Infecção 

- Após alcançar o espaço alveolar, os bacilos se multiplicam 
intensamente nos macrófagos incapazes de detê-los 
- São então drenados para os linfonodos hilares e 
mediastinais, onde continuam se proliferando nos 
macrófagos e logo atingem a corrente sanguínea 
- Pela Corrente sanguínea ganham diversos órgãos e 
sistemas, onde continuam a se proliferar 

- Aparecimento da Imunidade & Controle da Proliferação 
- Em 3-8 semanas a imunidade celular se desenvolve – 
viragem sorológica / PPD reator! 
- Agora os macrófagos são capazes de deter os invasores, 
acumulando-se em volta do foco da infecção primária e nos 
focos das disseminações linfo-hematogênicas 
- Em 95% dos casos, a proliferação é controlada em todos os 
focos, permanecendo o indivíduo assintomático  

- O Granuloma caseoso 



 

- Os macrófagos ativados (células epitelióides), circundados 
por um infiltrado de linfócitos compõem o granuloma (reação 
tipo IV) 

· Pode conter as células gigantes de Langhans (fusão de 
vários macrófagos) 

- Na tuberculose, no centro do granuloma, forma-se uma 
área especial de necrose, a necrose caseosa 

· Granuloma Caseoso 
- Ao mesmo tempo que oferece os principais mecanismos de 
defesa contra o bacilo (células do granuloma), também 
funciona como principal mecanismo de destruição tecidual 
da Tuberculose (necrose caseosa) 

- Os Focos Regressivos 
- Após controlada a infestação nos 95% dos casos, 
permanece apenas uma pequena lesão incapaz de causar 
repercussões  
- Nesses focos há ainda bacilos em forma latente (inativos, 
mas viáveis) que podem ser reativados e causar a TB pós-
primária 

- Nódulo de Ghon 
- É o foco granulomatoso pulmonar onde tudo começou 
- Geralmente fica no terço médio pulmonar (lobo médio, 
língula, parte inferior do lobo superior ou parte superior do 
lobo inferior) 
- Em alguns pacientes o Nódulo pode ser visto na Radiografia 
eternamente – um nódulo pulmonar solitário, sendo comum 
a calcificação homogênea após a cicatrização 

- Complexo de Ranke 
- É a associação do nódulo de Ghon com adenopatia satélite 
(mais comum em crianças e imunossuprimidos 

- As Cavernas tuberculosas 
- Nos 5% restantes, pela baixa imunidade (crianças, SIDA) e 
pela alta carga bacilar, há formação de grandes áreas de 
necrose caseosa (obviamente dentro do granuloma) 
- Essas áreas podem liquefazer-se, por ação de enzimas líticas 
dos macrófagos, e tornarem-se um caldo de cultura ideal 
para proliferação do BK 
- Com a entrada de ar na cavidade, forma-se a caverna 
tuberculosa. Agora sim, estamos diante das condições ideais 
para a proliferação dos bacilos, que podem chegar a mais de 
1 milhão por mL 
- Esse material pode ser despejado na árvore brônquica, 
disseminando-se para outras áreas alveolares – disseminação 
broncogênica 
 
 

Tuberculose Pulmonar Primária 
- Introdução 



 

- Forma de apresentação clínica após viragem sorológica 
recente em 5% dos casos 
- Ocorre dentro do primeiro ano da Primo-infecção, 
geralmente nos primeiros 3 meses 
- Quase sempre é uma forma auto-limitada 
- Faixa etária mais comum são as crianças, que, assim como 
os imunossuprimidos, possuem uma forte predisposição à 
adenopatia hilar e mediastinal 
- A ativação do sistema imunológico pode levar, em 5% dos 
casos, a 3 tipos de reações à distância: 

· Eritema Nodoso 
· Conjuntivite Flictenular 
· Sd. Poliarticular 

- Tuberculose Primária Típica 
- Seu quadro clínico pode ser comparado com uma 
pneumonia atípica, com febre baixa (38-39º C) e tosse seca 
- O estado geral costuma estar preservado 
- Apesar do quadro clínico inespecífico, os achados 
radiológicos são extremamente sugestivos 
- Radiografia de Tórax: 

· Evidencia o Complexo de Ranke (nódulo de Ghon + 
Adenopatia) 

· Foco em lobo médio do pulmão direito, com pequeno 
infiltrado e imagem nodular de permeio (nódulo de 
Ghon) 

· Adenopatia hilar e/ou mediastinal ipsilateral ao foco 
primário 

 
· Os achados tendem a desaparecer, mesmo sem 

tratamento, em 6-12 meses 
- Complicações 

· A adenomegalia pode comprimir algum brônquio, 
causando atelectasia segmentar 

· A ruptura de um foco caseoso para o interior de um 
brônquio, pode levar a pneumonia tuberculosa 

· Pode evoluir para a forma miliar (< 2 anos e 
imunossuprimidos) ou para a forma primária progressiva 

- Tuberculose Primária Progressiva 



 

- São pacientes que se infectam com um grande inóculo de 
bacilos, ou quando as defesas imunológicas estão deprimidas 

· Crianças desnutridas e indivíduos HIV+ 
- O foco primário evolui para uma grande área de inflamação 
granulomatosa e exsudativa, evoluindo para pneumonia 
tuberculosa 
- Ocorre cavitação e disseminação do bacilo para outros 
segmentos pulmonares 
- Quadro é de uma pneumonia multi-lobar, de curso 
arrastado, sem resposta aos ATBs convencionais 

- Tuberculose Miliar 
- Mais comum em < 2 anos não vacinados pelo BCG ou 
pacientes imunossuprimidos 
- Nessa forma, os focos da disseminação linfo-hematogênica 
não são contidos e evoluem com progressão da lesão e 
grande proliferação bacilar 
- O interstício pulmonar e as meninges são os tecidos mais 
afetados 
- Também pode estar presente no sistema retículo-endotelial 
(fígado, baço e linfonodos), medula óssea... 
- Deve ser tratada precocemente 
- Alta letalidade 

 
- Tuberculose Primária do Adulto 

- Mais comum em idosos 
- Assemelha-se a forma primária da Criança, mas sem a 
adenopatia  
- O adulto é mais propenso à TB pleural primária do que a TB 
pulmonar primária 
- Algumas vezes o adulto, após a primo-infecção, apresenta a 
forma apical pós-primária, nesses casos, o que ocorreu foi 
que o período de latência foi curto (< 3 anos) 
 



 

Tuberculose Pós-Primária 
- É a forma crônica da TB pulmonar 
- Típica dos adultos (15-40 anos) 
- Forma responsável pela transmissão da doença devido a 
formação dos focos cavitários 
- Patogênese 

- Como a memória imunológica já esta desenvolvida, a 
reação granulomatosa se instala rapidamente, juntamente 
com áreas de necrose caseosa 
- Logo ocorre a liquefação e erosão da parede, formando a 
caverna tuberculosa 
- A evolução do processo pulmonar é para a disseminação 
broncogênica, daí vão surgir novos infiltrados 

 



 

 
- A maioria desses pacientes é oligossintomático 
- Paciente apresenta uma tosse crônica que pode ser seca, 
mucoide ou com expectoração purulenta, associada ou não com 
hemoptoicos 
- Laboratório 

- Anemia leve, normo-normo (Dç Crônica) 
- Aumento Importante do VHS 

- Complicações 
- Ao contrário da forma primária, a TB pós-primária não é 
auto-limitada 
- Na tentativa de resolver o processo, o sist. imune ativa os 
fibroblastos, levando à fibrose parenquimatosa 

· A fibrose pulmonar provoca destruição irreversível da 
área afetada 

- Consequentemente graves sequelas surgirão: 

· Retrações 
· Bronquiectasias 
· Cavidades com paredes fibrosadas (focos para o 

aspergiloma) 
· Pulmão vicariante (hiperinsuflação compensatória)  

- Tuberculose Endobrônquica 
· Bacilos expelidos da cavidade, infectam a parede de um 

brônquio 
· Justifica o encontro de uma lesão infiltrada pela 

broncoscopia e pode acarretar estenose brônquica com 
atelectasia, broncorréia e hemoptise 

Reativação ou 
reinfecção

Infiltrado 
Granulomatoso + 
Necrose Caseosa

Liquefação do 
Cáseo

Formação da 
Carvena 

Tuberculosa

Disseminação 
broncogênica

Novos Infiltrados

Fibrose PulmonarSequelas Graves



 

- Tuberculose Laríngea 
· Bacilos expelidos da cavidade, infectam a laringe 
· Manifesta-se com rouquidão 

- Pneumotórax 
· Caverna tuberculosa estende-se para a pleura, 

possibilitando a formação de uma fístula bronco-pleural, 
formando o pneumotórax 

· Se um grande número de bacilos atingir o espaço 
pleural, forma-se o empiema tuberculoso 

- Alterações Radiológicas Típicas: 
- Fase Inicial: Infiltrado pulmonar misto com imagens 
lineares convergindo para o hilo 
- Fase Cavitária: Infiltrado pulmonar com cavitação 

- Fase Cavitária com disseminação broncogênica: presença 
de novos infiltrados 
- Fase avançada: fibrose pulmonar com retração do 
parênquima ipsilateral e pulmão vicariante contralateral 

Tuberculose no Imunodeprimido 
- CD4 entre 200-500 

- Padrão cavitário - TB pós-primária típica 
 
 

- CD4 < 200 
- Padrão com tendência exsudativa, acometendo grandes 
áreas pulmonares 

- CD4 <<100 
- Forma não reativa 
- Reação inflamatória inespecífica 

- Imunodepressão predispõe a forma miliar 
Diagnóstico 

- TB primária na Criança 
- Tipicamente Pauci-bacilar 
- Baciloscopia do escarro é negativa 
- Pode-se tentar a baciloscopia do lavado gástrico, que é 
realizada pela manhã, aproveitando o material acumulado no 
estômago pela deglutição do catarro. Sensibilidade de 50% 
- Devido as dificuldades em se diagnosticar a TB em crianças, 
criou-se uma tabela com pontos que servem para avaliar a 
possibilidade do diagnóstico, sendo os critérios os seguintes: 

· ≥ 40: Diagnóstico muito provável 
· 30-35: Diagnóstico possível 
· ≤ 25: Diagnóstico pouco provável 

Diagnóstico da TB pulmonar em crianças/adol. negativos a baciloscopia 

Quadro 
Clínico 

Quadro 
Radiológico 

Contato c 
adulto c 

TB 

PPD e 
Vacinação 

Estado 
Nutricional 

Sintomas > 2 
semanas 

+15 

Adenomegalia 
hilar ou 

padrão miliar 

+15 

Últimos 2 
anos 

+10 

Vac > 2a 
<5mm: +0 
5-9: +5 
10-14: +10 
≥15: +15 

Desnutrido 
grave 

+5 



 

Assintomático 
ou sintomas < 

2 sem. 

+0 

Condensações 
ou infiltrados 

< 2 sem. 

+5 

Ocasional 

+0 

Vac < 2a 
<10mm: +0 
10-14: +5 

≥15: +15 

Peso 
Normal 

+0 

Melhora após 
uso de ATB 

-10 

Normal 

-5 

Negativo 

+0 

Não 
Vacinado 

<5mm: +0 
5-9: +5 

≥10: +15 

 

- Diagnóstico da TB Pós-Primária no Adulto 
- O primeiro passo é a obtenção do escarro para estudo 
bacteriológico, uma amostra na 1ª consulta e outra no dia 
seguinte, pela manhã 
- Na fase inicial a sensibilidade da baciloscopia é de 50% e da 
cultura 80% 
- Quando a TB apresenta-se na fase cavitária, a sensibilidade 
do escarro é altíssima (98%) e da cultura chega a 100% 
- Em pacientes com 3 escarros negativos e forte suspeita 
clinica, ou naqueles com dificuldade em se produzir o 
escarro, indica-se o escarro induzido 

· Nebulização com 5 mL salina 3% 
· A positividade do escarro induzido é semelhante a do 

lavado bronco-alveolar 
- A cultura é indicada apenas quando a baciloscopia é 
negativa (ou em caso de TB resistente ao esquema RIPE) 

· Se houver forte suspeita clínica, solicita-se a cultura, que 
é demorada, e inicia-se o tratamento empírico 

- Se o doente estiver grave, deve-se partir para exames 
invasivos (broncoscopia com biópsia) 

· Encontro de granuloma caseoso com ou sem bacilos 
Tratamento 

- As drogas usadas são: 
Sigla Droga 

R Rifampicina 

H ou I (H)Isoniazida 
Z ou P PiraZinamida 

E Etambutol 

S Estreptomicina 

Et ETionamida 

O Ofloxacina 

T Terizidona 

- Novo Esquema – Esquema Básico 
- Em meados de 2009 o esquema I da tuberculose para 
crianças > 10 anos foi modificado e o esquema I R abolido 
-  Atualmente o esquema de tratamento da tuberculose é 
conhecido como “4 em 1” ou “dose fixa combinada”, sendo 
adotado por quase todos os países atualmente. 
- Ele visou diminuir o índice de abandono ao diminuir o 
número de comprimidos diários de 6 para 2, e diminuir o 
número de resistências ao adicionar o Etambutol 



 

-  O custo do esquema Básico ainda é menor (U$ 30,00) do 
que o do esquema I (U$ 40,00): 

Esquema Básico 

Fases Drogas 
Dose por 

cp 
20-35Kg 
(mg/dia) 

35-50Kg 
(mg/dia) 

>50Kg 
(mg/dia) 

1ª fase:  

2 meses 

R 150 mg 

2 
cp/dia 

3 
cp/dia 

4 
cp/dia 

I 75 mg 

P 400 mg 

E 275 mg 

2ª Fase: 
4 meses 

R 300 mg 1 
cáp/dia 

1,5 
cáp/dia 

2 
cáp/dia I 200 mg 

- OBS: A fase de manutenção não foi modificada devido aos 
estoques de cápsulas ainda disponíveis no Brasil (adquiriu-se 
apenas os compridos DFC – Dose Fixa Combinada - para a fase de 
ataque - 2 meses) 
- OBS2: O esquema para menores de 10 anos ainda será o 
mesmo, devido a dificuldade de identificação precoce da neurite 
ótica em crianças (reação adversa do Etambutol) 
- OBS3: O Esquema para Meningoencefalite é o mesmo do básico, 
porém com 2 meses de ataque (RIPE) e 7 meses de manutenção 
(RI).Usar corticóide por 4-8 semanas (1-2 mg/Kg/dia) 
 
 
- Resistência 

- Realizar pesquisa de BAAR no final do segundo mês. Se 
positiva, realizar cultura e teste de sensibilidade 
- Indicações de Esquema de TB Multiresistente: 

· Falência ao esquema básico, com resistência a 
Rifampicina e Isoniazida 

· Intolerância a pelo menos dois medicamentos do 
esquema básico 

- Esquema para TB MR 
· 6 meses de: Pirazinamida + Ofloxacina + Terizidona + 

Etambutol + Estreptomicina (POTES) 
· 12 meses de Ofloxacina + Terizidona + Etambutol (OTE) 
· Amicacina pode substituir Estreptomicina 

- Tratamento no SIDA em Uso de IP: 
- Deverão trocar a Rifampicina pela Rifabutina 
- O ideal no SIDA é tratar a TB antes da SIDA (2-4 semanas) e 
iniciar com EFV + 2 ITRN, sem necessidade de mudança do 
esquema 

- Tratamento em diabéticos 
- Considerar extensão do tratamento para 9 meses (mesmo 
esquema da Meningoencefalite) 
- Substituir Hipoglicemiante Oral por insulina 

- Tratamento na gestante 
- Há contraindicação do uso de Etionamida, Estreptomicina e 
quinolonas (ofloxacina, levofloxacina) 

- Tratamento no nefropata com ClCr < 30 



 

- Evitar Estreptomicina e Etambutol 
- Usar o antigo esquema I 

- Tratamento no Hepatopata 
- R, I e P são hepatotóxicas 

· R é a que causa menos dano hepatocelular 
· P é a mais hepatotóxica 

- Etambutol pode ser usado com segurança 
- Esquema mais aceito: 

· 2 R S E 
· 7 R E 

Controle de casos 
- Todo caso recém-diagnósticado deve levar a investigação dos 
contactantes 
- Para os contactantes adultos assintomáticos, orientar quanto 
aos sintomas e nos sintomáticos indicar o exame de escarro 
- Nas crianças (<15a) vacinadas com BCG: 

- Assintomáticas: orientar 
- Sintomáticas: Realizar Rx e tratar 
- PPD≥15mm: não significa apenas reação vacinal, deve-se 
realizar quimioprofilaxia 

- Nas crianças não vacinadas 
- PPD não reator: Aplicar BCG 
- PPD reator (≥ 10mm): investigar doença, se presente tratar, 
se ausente usar INH 

- Quimioprofilaxia 
- Isoniazida (INH) 10mg/Kg/dia ou 300mg/dia 

· Pouquíssima chance de selecionar germes resistentes 
- Indicações 

· RN coabitante com foco tuberculoso ativo 
· Criança <15 anos sem sinais de TB ativa, mas com PPD 

reator ≥ 10mm (não vacinadas) ou ≥ 15mm (vacinadas) 
· Indivíduos com viragem tuberculínica recente 
· População indígena 
· Imunossuprimidos 
· Reatores fortes à tuberculina, sem sinais de TB ativa, 

mas com alto risco de desenvolvê-la 
· Co-infectados HIV e M. tuberculosis 
 

Efeitos Adversos Mais Importantes 
- Todas Causam náuseas e Vômitos 

Rifampicina 

Hepatotoxicidade 
Hipersensibilidade 
Trombocitopenia (Púrpura) 
Sd. Gripal 
Nefrite Intersticial Aguda 

Isoniazida 

Hepatotoxicidade 
Neuropatia Periférica 
Reação lúpus-símile 



 

Pirazinamida 
Hepatotoxicidade 
Hiperuricemia – GOTA 

Etambutol 

Perturbações visuais de cores, 
borramentos e perda da visão 
Escotomas 

Estreptomicina 

Labirintopatia 
Ototoxicidade 
Nefrotoxicidade (NTA) 

Etionamida 
Diarréia 
Icterícia 

 
 
 



 

 

2.12. TUBERCULOSE EXTRA-PULMONAR 

 
Introdução 

- Mais rara que a forma Pulmonar 
- Caracteristicamente pauci-bacilar, dificultando seu diagnóstico 
- Disseminação linfo-hematogênica é, geralmente, a responsável 
- Por contiguidade também é possível, como na TB pleural e 
pericárdica 
- Deglutição dos bacilos pode ser a porta de entrada de uma TB 
do TGI 
- TB pleural, miliar e meníngea geralmente são formas de TB 
primária 
- TB renal, genital, osteo-articular são pós-primárias 
- A mais comum é a TB pleural (64%), seguida pela ganglionar 
(15%) e depois renal 

TB Pleural 
- É a forma mais comum de TB extrapulmonar 
- Mecanismo mais frequente é a ruptura de um pequeno foco 
primário subpleural 
- Quadro clínico pode ser agudo ou subagudo 

- Febre 
- Dor pleurítica 
- Tosse seca 

- O derrame é caracteristicamente unilateral! 
- Diagnóstico deve ser realizado pela toracocentese: 

- Líquido amarelo-citrino, turvo ou sero-sanguinolento 
- Exsudato: 

· Densidade > 1.020 
· Proteína > 3 
· Alta celularidade (1.000-6.000) 
· Predomínio de mononucleares (exceto nos primeiros 15 

dias que predomina PMN) 
· Glicose Baixa (40-80) 
· pH normal (7,3-7,4) 
· Ausência de eosinófilos e sélulas mesoteliais (sugerem 

CA) 
· ADA > 60 é bastante sugestivo, < 40 exclui 
· Gama-interferon > 3,7 bastante sugestivo, mais do que o 

ADA 
- Baciloscopia baixa (10%), cultura também (30%) 

- Padrão ouro para confirmação é a Bx pleural 
- Tratamento Básico (RIPE) 
- Não deve ser confundida com o empiema tuberculoso: 

- Decorrente da rotura de uma caverna 
- Instalação de fístula bronco-pleural, hidro-pneumotórax e 
grande quantidade de bacilos 
 
 



 

 
 

TB Ganglionar 
- Segunda forma mais comum 
- Denominada escrófula 
- Quadro assemelha-se a uma sínd. Mono-like, porém com 
assimetria (unilateralidade) e aumento da consistência dos 
linfonodos 
- Fistulização cutânea é comum, com liberação de material 
caseoso 
- Padrão Ouro é a Bx do linfonodo 

TB Renal 
- Terceira forma mais comum 
- Deve ser sempre lembrada na presença de piúria persistente 
com Urocultura negativa (piúria asséptica) 
- Não se pode confiar no exame direto de urina por Ziehl-Nielsen 
pois ele também cora micobactérias saprófitas da urina 
- Deve-se tentar cultura em 3 amostras, com 70% de positividade 
- Urografia excretora está sempre indicada, alterada em 85% dos 
casos: 

- Caliectasias ou abscessos renais – 40% 
- Estreitamento ureteral – 25% 
- Exclusão renal unilateral – 20% 
- Hidronefrose/hidroureter – 5% 

- Tratamento Básico (RIPE) 
TB Miliar 

- Forma Disseminada da TB 
- Ocorre quando o organismo não oferece resistência 

- Crianças < 2 anos 
- Desnutridos 
- Idosos Debilitados 
- Pacientes imunodeprimidos 

- Acomete interstício pulmonar, fígado, baço, serosas, linfonodos, 
pele, testículo... 
- Radiografia revela padrão miliar em 95%, mas não é 
patognomônico (pode ser varicela, histoplasmose, sarcoidose, 
silicose, metástase, Pneumocistose) 
- Existem 3 formas clínicas da TB miliar: 

- Forma Aguda Clássica 
· Início subagudo/agudo de febre alta, adinamia, 

prostração (toxemia) e envolvimento multi-sistêmico 
· Pulmão: tosse seca, dispneia, taquipnéia 
· Pleura: Derrame pleural, uni ou bilateral 
· Sistema Reticuloendotelial: Hepato-esplenomegalia, 

adenomegalia cervical, axilar ou intratorácica 
· SNC: meningite meningoencefalite 
· A confirmação ocorre pelo histopatológico (granuloma 

caseoso) 



 

· Bx transbrônquica revela o granuloma em 75% 
 

- Críptica 
· Quadro arrastado 
· Perda ponderal progressiva 
· Febre de origem obscura 
· Radiografia com padrão miliar apenas nos casos já 

avançados 
· Mais comum em idosos e debilitados 
· Alta letalidade – óbito sem diagnóstico 

- Anérgica / Não-Reativa 
· Deve ser lembrada no SIDA grave 
· Ao invés de formar o granuloma, os tecidos infectados 

contêm uma grande quantidade de bacilos em focos de 
micro-abscessos neutrofílicos 

TB meníngea 
- Meningoencefalite é a forma mais comum de acometimento do 
SNC 
- Tuberculoma e abscesso cerebral são menos comuns  
- A BCG reduziu os casos de TB meníngea em crianças pequenas 
- Divide-se em 3 fases: 

- Fase I: Pródromo (2-3 semanas) 
· Febre, mal estar, irritabilidade ou apatia 
· Inapetência, sintomas respiratórios 

- Fase II – Meníngea 
· Febre + cefaleia persistente  
· sinais meníngeos 
· Alterações de pares cranianos, hemiparesia, 

desorientação 
- Fase III – Avançada 

· Torpor, coma, crise convulsiva 
· Hemiplegia, coreo-atetose 

- TB meníngea é a causa mais comum de meningite subaguda em 
nosso meio (outras causas: sífilis, criptococo, sarcoidose, linfoma, 
brucelose). Suspeitou, tratou! 
- Complicações 

- Compressão de pares cranianos 
- Hidrocefalia Hiperbárica (levando a HIC e papiledema) 
- Vasculite Cerebral com Infartos (levando a sinais focais ou 
movimentos involuntários) 
- Hiponatremia (45% dos casos. Contribui para o 
torpor/Coma) 
- Tuberculomas (manifestam-se como lesões espansivas) 

- TC crânio revela hidrocefalia em 85% das crianças e 50% dos 
adultos 
- Líquor: 

- Hiperproteinorraquia (100-500) 
- Pleocitose LMN (celularidade 100-500) 



 

- Hipoglicorraquia (<45) 
- ADA > 5-10 
- Baciloscopia raramente positiva, cultura 50% 

- Tratamento específico para TB meníngea (RIPE: 2RIPE + 7RI, com 
corticóide) 
- O corticoide é fundamental pra prevenir sequelas e uma piora 
clínica esperada nos primeiros dias do tratamento RIPE – 
precipitada pela liberação de antígenos proteicos dos bacilos 
mortos 

TB Pericárdica 
- Contiquidade ou via linfo-hematogênica 
- Quadro insidioso de emagrecimento, hiporexia, astenia, febre e 
sudorese noturna 
- Incomum o atrito pericárdico! 
- Suspeitado pelo aumento da área cardíaca no Rx e confirmado 
pelo ECO (derrame pericárdico) 
- Sempre realizar a pericardiocentese diagnóstica (pois o 
derrame persiste por mais de 3 semanas) 

- Exsudato 
- Celularidade aumentada (500-2500) 
- Predomínio de LMN (exceto nas fases iniciais) 
- Bacterioscopia 25% | Cultura 50% 
- ADA > 40 

- Quando diagnóstico não é confirmado pela bacterioscopia, 
proceder biópsia pericárdica guiada pela pericardioscopia 

- Histopatológico revela granuloma caseoso 
- Principais Complicações 

· Tamponamento cardíaco – realizar pericardiocentese de 
alívio 

· Pericardite Constrictiva – realizar pericardiectomia 
- Tratamento básico RIPE com associação de corticoides nos 
primeiros 3 meses 

TB Peritoneal 
- Resulta da extensão de uma adenite tuberculosa abdominal para 
o peritônio, por contiguidade 
- Pode fazer parte de uma polisserosite tuberculosa (DP, ascite e 
derrame pericárdico) 
- Leva a produção de exsudato e ascite (diagnóstico diferencial 
com CA) 
- Análise do líquido revela: 

- Celularidade elevada (500-3000) 
- Predomínuo de LMN (exceto fases precoces) 
- Glicose normal ou pouco baixa 
- GASA < 1,1 (exsudato) 
- Baciloscopia + 40% 

- Diagnóstico deve ser feito pela biópsia peritoneal guiada por 
peritoneosopio  

- granuloma caseoso + Cultura positiva 



 

TB Ósteo-Articular 
- Disseminação Linfo-hematogênica: os ossos são tecidos bastante 
vascularizados 
- Local mais acometido é a coluna vertebral (50%) na sua porção 
toraco-lombar e grandes articulações (joelho e quadril) 
 
 
- Mal de Pott – Espondilite Tuberculosa 

- TB vertebral 
- Acomete porção anterior do corpo vertebral de 2-3 
vértebras contíguas, levando à dor torácica dorsal e 
deformidade progressiva e insidiosa do tipo cifose 
- Confirmação somente pela Bx do corpo verteral – 
dificuldade técnica, por isso é autorizado a prova terapêutica 
- A complicação mais importante é a paraplegia aguda, 
devido compressão medular pela massa inflamatória ou 
infarto de medula por acometimento vascular. 50% dos 
pacientes procuram o médico somente já com essa condição 

- Abscesso Paravertebral 
- Associada em 50% dos casos de Mal de Pott 

- Artrite Tuberculosa  
- Compromete grandes articulações 
- Pode evoluir para deformidade 
- Manifesta-se por monoartrite subaguda/crônica 
- É uma artrite fria: Dor e edema sem sinais flogísticos 

TB Genito-Urinária 
- Epididimo-orquite 
- Salpingite – causa importante de esterilidade feminina 

TB Gastro-intestinal 
- Pode acometer qualquer segmento do TGI 
- Hepatite Granulomatosa 

- Deve ser diagnosticada por Bx 
- Febre com dor abdominal, hepatomegalia e aumento de 
transaminases e fosfatase alcalina 

- Tuberculose íleo-cecal 
- Quadro semelhante a doença de Crohn: 

· Alteração dos hábitos intestinais 
· Má-absorção com esteatorréia 
· Massa palpável na fossa ilíaca direita 
· Obstrução intestinal 
· Fístula 

- Diagnóstico por Bx guiada pela colono ou láparo 
TB oftálmica 

- Coriorretinite tuberculosa é a forma mais comum de 
apresentação ocular 
- Sempre está indicado o uso de corticóides 

 



 

 

2.13. PARASITOSES INTESTINAIS 
 

Introdução 
- Protozoários são seres unicelulares, eucarióticos (membrana 
nuclear) de tamanho bem superior aos fungos e bactérias 
- Os protozoários que parasitam o intestino são: 

- AMEBÍASE: Entamoeba hystolitica 
- GIARDÍASE: Giardia Lamblia 

- Helmintos são seres pluricelulares, visíveis a olho nu que 
possuem órgãos internos de digestão, excreção e reprodução, 
além de um sistema nervoso e muscular rudimentar. A 
reprodução é sexuada por auto-fecundação ou hetero-
fecundação. Na maioria das vezes são ovíparos (ovo – larva – 
verme adulto) 
- Dividem-se em Platelmintos (vermes achatados) e 
Nematelmintos (vermes arredondados) 
- Platelmintos 

- Teníase: Taenia solium e Taenia saginata 
- Esquistossomose: Schistosoma mansoni 

- Nematelmintos da Sd. de Löeffler (NASA) 
- Necator americanus (ancilostomíase) 
- Ancylostoma duodenale (ancilostomíase) 
- Strongyloides stercoralis (estrongiloidíase) 
- Ascaris Lumbicoides (ascaridíase) 

- Nematelmintos outros 
- OxiuríaseEnterobíase: Enterobius vermiculares 

- Tricuríase: Trichuris trichiura 
- Filariose: Wuchereria bancrofti 

1. Amebíase 
- Entamoeba hystolitica  
- Outras espécies de amebas são comensais do intestino (E. coli, 
Endolimax nana...) 
- Forma trofozoíta no intestino grosso 
- Faz encistamento – cisto 
- Transmissão pelos cistos maduros presentes em água ou 
alimentos contaminados 
- Clínica Intestinal 

- Int. Grosso  cólon ascendente 
- Diarréia baixa com sangue, muco e pus 
- Queixas no quadrante inferior direito 
- Pode formar ameboma (semi-oclusão int.) 
- Forma Aguda  disenteria amebiana 
- Forma Crônica  intermitente 

- Forma extra-intestinal 
- Invade a mucosa intestinal e ganha a corrente sanguínea 
pelo sistema porta se disseminando para diversos tecidos, 
principalmente fígado 
- Resultado: abscessos hepáticos, pulmonares ou cerebrais 



 

- Clínica hepática: dor em HD, hepatomegalia, febre alta, 
sinal de torres-homem (percussão dolorosa no HD) 

- Diagnóstico: Exame de fezes, 3 amostras 
- TTO: Metronidazol 500mg  8/8h por 5 dias 

   Secnidazol ou Tinidazol 2g 
2. Giardíase 

- Giardia Lamblia  
- Protozoário flagelado 
- Formas de cisto e trofozoíta também, transmissão igual 
amebíase 
- Clínica Intestinal 

- Maioria assintomática 
- Clássico: diarréia amolecida e gordurosa, dor tipo cólica e 
desconforto abdominal 
- Pode ser aguda, crônica, recidivante 
- Pode complicar em crianças com fibrose cística 

- Diagnóstico: Exame de fezes, 3 amostras 
- TTO: Metronidazol 250 mg 12/12h por 5 dias 

- Secnidazol ou Tinidazol 2g 
3. Teníase 

- Taenia solium (porco) e Taenia saginata (Vaca) 
- Solitária 
- Escoléx (cabeça), pescoço e estróbilo (proglotes) 
- Maior parasita do ser humano 
- Proglote é a unidade reprodutora do verme cestodo, cada um é 
um elemento sexual hermafrodita 
- Ser humano é o único hospedeiro definitivo (que abriga o verme 
adulto) 
- Porco e Vaca são hospedeiros intermediários 
- O homem pode ser hospedeiro intermediário ao ingerir os ovos 
embrionados e/ou proglotes grávidas (água/alimento 
contaminado ou auto-infestação externa) da taenia sollium. Dessa 
forma abrigará a larva do verme, o cisticerco e terá cisticercose ou 
neurocisticercose 

- Mais grave que a teníase – acomete SNC 
- Diagnóstico TC/RNM 
- Clínica ocorre quando o cisticerco se degenera, ativando 
uma reação imune local que leva a crises epilépticas focais 
- TTO: Praziquantel + Dexametasona 21 dias 

- O ser humano se infesta quando ingere carne crua ou mal 
passada de suínos ou bovinos contando os cisticercos. Forma-se 
então um único verme adulto que habita o intestino delgado 
(solitária) 
- Clínica Intestinal 

- Maioria assintomática 
- Hipo-hipersecressão de muco; alterações da motilidade 
intestinal; fenômenos de hiperssensibilidade e anemia 



 

- Eventualmente o indivíduo evacua proglotes e as observa 
no vaso, com motilidade espontânea 

- Diagnóstico: Encontro de proglotes nas fezes 
- TTO: Praziquantel (dose única);  

    mebendazol ou albendazol (3 dias) 
 
 

4. Ascaridíase 
- Ascaris Lumbicoides  
- Lombriga 
- Verminose mais freqüente do mundo 
- Os ovos são ingeridos através da água ou alimentos 
contaminados 
- No estômago a acidez faz as larvas eclodirem no intestino 
delgado, penetrando a mucosa e seguindo pela corrente 
sanguinea ou linfática e indo parar nos pulmões (5 dias após 
ingestão) 
- Ciclo Pulmonar de Looss 

- Sd. Eosinofílica pulmonar de Löeffler 
- Uma vez na corrente sanguínea ou linfática, vão parar nos 
pulmões 
- São atraídas pelo O2, e provocam rotura dos capilares 
pulmonares, alcançando os alvéolos, ficam por la 10 dias para 
se maturar 
- Após se maturarem sobem pela árvore tráqueo-brônquica 
levados pelos movimentos ciliares, atingindo a glote e sendo 
deglutidas 
- Passam novamente no estômago, resistindo a acidez e vão 
parar no intestino delgado onde se tornam verme adulto 
- Nenhum helminto se multiplica no organismo humano, a 
quantidade de vermes depende da quantidade de ovos 
ingerida 
- Cursa com: tosse seca, broncoespasmo e imagens 
radiológicas de infiltrados intersticiais múltiplos e 
migratórios, além de eosinofilia 

- Clínica Intestinal 
- Maioria assintomática 
- Dor abdominal, diarréia, náuseas e anorexia 
- Pode formar o bolo de áscaris, ocluindo o intestino 
- O verme possui intensa movimentação, podendo atingir a 
árvore biliar ou pancreática e causar obstrução 

- Diagnóstico: Exame de fezes, Raio-X (bolo de áscaris) 
- TTO: Albendazol 400 mg (dose única);  

mebendazol 100 mg 12/12h (3 dias) 
Citrato de piperazina (bolo de ascaris) 

 
5. Ancilostomíase 

- Necator americanus ou 



 

- Ancylostoma duodenale  
- Verme de tamanho pequeno, parasita o duodeno e jejuno 
proximal 
- Amarelão, doença do jeca tatu, penetração da larva pelo pé 
descalço 
- A transmissão não é pela ingestão de ovos contaminados, mas 
sim pela penetração das larvas pela pele do ser humano (larva 
filarióide) 
- Após penetrarem seguem via linfática ou hematogênica e vão 
parar nos pulmões 
- Clínica 

- Maioria assintomática 
- Sugam sangue da mucosa intestinal, provocando anemia 
ferropriva 
- Gastroenterite aduda: náuseas, vômitos, diarréia, dor 
abominal e flatulência 
- Quadro crônico exploliativo: anemia ferropriva, 
hipoalbuminemia, desnutrição protéica, anasarca 
- Sd. Löeffer 
- No sítio de penetração da larva filarióide pode apresentar 
uma lesão semelhante ao da larva migrans 

- Diagnóstico: Exame de fezes (ovos) 
- TTO: Albendazol 400 mg (dose única);  

mebendazol 100 mg 12/12h (3 dias) 
 

6. Estrongiloidíase 
- Strongyloides stercoralis 

- Ciclo direto: larva filarióide (idem ancilostomíase) 
- Ciclo indireto: a larva rabditóideé eliminada nas fezes e se 
convertem em vermes adultos (ao invés de larva filarióide) de vida 
livre que se acasalam e formam a larva filarióide 
- Auto-infestação interna: larva rabditóide se transforma em 
filarióide dentro do intestino e segue pro ciclo pulmonar 
- Auto-infestação externa: larvas filarióides eliminadas nas fezes 
penetram ativamente na região anal e completam o ciclo 
- Devido aos ciclos de auto-infestação interna pode haver uma 
hiperinfecção: estrongiloidíase disseminada  

- Mais comum em imunodeprimidos 
- Disseminação das larvas filarióides 
- As larvas podem carrear fungos ou bactérias, predispondo 
infecção secundária 
- Curiosamente a eosinofilia não costuma ser proeminente 

- Clínica 
- Maioria assintomática 
- Dor epigástrica em queimação  simula uma úlcera péptica 
- EosinofiliaSd. Disabsortiva com esteatorréia pode ocorrer 

- Diagnóstico: Larvas no Exame de fezes ou aspirado duodenal 
- TTO: Albendazol 400 mg (3 dias!);  



 

mebendazol NÃO COBRE!!! 
ivermectina 2,5 cp (dose única) 
Tiabendazol 1g 8/8h por 10 dias (disseminada) 
 
 
 
 

7. Oxiuríase - Enterobíase 
- Enterobius vermiculares  
- Intestino grosso e região anal (as fêmeas carregadas de ovos) 
- Transmissão fecal-oral e auto-infecção 
- Comum na infância e não respeita classe social 
- Clínica 

- É o verme do Prurido anal 
- Prurido se exacerba a noite pelo calor do corpo acamado 
- Tenesmo 
- Prurido e corrimento vaginal 

- Diagnóstico:  Swab anal ou fita gomada 
- TTO: Albendazol 400 mg (dose única);  

mebendazol 100 mg 12/12h (3 dias) 
 
8. Tricuríase 

- Trichuris trichiura  
- Agua ou alimentos contaminados 
- Crianças 
- Clínica 

- Maioria assintomático 
- Mais freqüente no ceco, mas pode ser encontrado do íleo 
até o reto 
- As lesões intestinais variam de simples erosões a ulcerações 
múltiplas 
- Anemia ferropriva 
- Disenteria igual da ameba, enterrogia e prolapso retal 

- Diagnóstico:  Ovos nas fezes 
- TTO: Albendazol 400 mg (dose única);  

mebendazol 100 mg 12/12h (3 dias) 
 



 

 

2.14. ESQUISTOSSOMOSE 
 

Introdução 
- Agente: Schistosoma mansoni 
- Não é bem uma parasitose intestinal, eles parasitam os vasos 
sangüíneos do ser humano, alimentando-se dos nutrientes 
circulantes 
- Homem: hospedeiro definitivo - Vive no sistema venoso 
mesentérico 
- Caramujo: hospedeiro intermediário 

Transmissão 
- Penetração da larva cercaria através da pele em contato com 
água de lago ou córrego onde habita o caramujo (NE, MG, RJ, ES) 

Patogênese e Quadro clínico 
- 1. Penetração da cercária 

- Dermatite localizada pruriginosa 
- imuno-alérgica 

- 2. Momento em que surgem os vermes adultos 
- Entre 4-8 semanas após infestação 
- Vermes adultos acabam de surgir e se instalam no sistema 
venoso mesentérico 
- FEBRE DE KATAYAMA: intensa reação imunológica do tipo 
imuno-complexos (febre 39º intermitente, calafrios, 
sudorese, broncoespasmo, NV, diarréia, dor abdominal, 
hepato-esplenomegalia, rash cutâneo com prurido e até 
angioedema 
- Intensa eosinofilia e ↑↑↑ VHS  
- Hipergamaglobulinemia policlonal 

- 3. Instalação tecidual dos ovos 
- Esquistossomose Crônica clássica 
- Granuloma esquistossomótico em torno dos ovos alojados 
na mucosa colo-retal e nos espaços porta 
- Apenas ovos mortos desencadeiam essa formação de 
granuloma 
- Forma hepato-intestinal: 

· ovos nos espaços porta e mucosa colo-retal 
· Sintomas dispépticos – dor abdominal tipo cólica, 

pequenos surtos diarréicos ou disenteria e tenesmo 
· Emagrecimento e hepatomegalia 

- Forma hepato-Esplênica: 
· Mais importante 
· Esplenomegalia associada a hipertensão portal 
· Sinais de HP (varizes de esôfago, esplenomegalia e 

circulação colateral; ascite não é comum – PRÉ-
Sinusoidal) 

- Outras formas:  
· Causadas por embolização de ovos 

· Pulmonar 
· Renal 



 

· Nervosa 
Diagnóstico 

- Epidemiologia compatível 
- Exame de fezes (6 amostras – 50%+) 
- Biópsia retal (80%+) 
- Provas imunológicas: ELISA, Intradermorreação 
- Leucopenia, eosinofilia  
- hipergamaglobulinemia (na fase crônica de IgG) 

Tratamento 
- Dose única 
- Oxaminiquine 15 mg/Kg+ Predinisona 1mg/Kg/dia 
- Praziquantel 40mg/kg + Predinisona 1mg/Kg/dia 
- Pode requerer esplenectomia, anastomose porto-cava, técnicas 
de reparação de varizes esofageanas... 

 



 

 

2.15. INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO 

 
Definição 

- ITU Baixa 
- Infecção do Trato Urinário Inferior 
- Bexiga (cistite) e Uretra (uretrite – relacionado com agentes 
de DSTs) 
- Pode-se incluir prostatite e epididimite (refluxo urinário) 
- Sintomas típicos: disúria e polaciúria 

- ITU Alta 
- Infecção do Parênquima Renal: Pielonefrite Aguda (a 
crônica pode não ser infecciosa) 
- Nem todas as bactérias possuem capacidade de infectar o 
parênquima renal 

Vias para contaminação 
- Via Ascendente 

- Principal via de infecção 
- Nas mulheres ocorre com maior facilidade 

· ↓ Uretra 
· Proximidade vulvar e perianal 

- Via Hematogênica 
- Apenas o parênquima renal e em casos de 
bacteremia/sepse 
- Importante via para o S. aureus 
- Outros: M. Tuberculosis e Histoplasma 

Agente Etiológico 
- Escherichia coli: 80% das cistites e 90% das pielonefrites agudas 
não complicadas 
- Outros: Klebsiella e Proteus 
- Pseudomonas e Enteroccus ganham importância na ITU 
complicada e hospitalar 
- Apenas 10-15% são por Gram (+): S. aureus & Enterococcus 
(geralmente pielonefrite e ITU complicada) 
- Staphylococcus saprophyticus (G+): cistite em mulheres jovens e 
sexualmente ativas 
- Fungos (Candida spp.): Importantes com uso de cateter Vesical, 
diabéticos e pcts em uso de ATB 

Conceitos 
- Bacteriúria Significativa 

- Maior que 100.000 colônias (não é contaminação) 
- Bacteriúria Assintomática 

- Bacteriúria significativa sem quadro clínico 
- Recaída 

- Bacteriúria pelo mesmo patógeno previamente tratado 
- Reinfecção 

- Agente diferente, nova infecção 
- ITU complicada 



 

- ITU + condições que favorecem pielonefrite e sepse 
(nefrolitíase, bexiga neurogênica, DM, imunodeprimido, IRC, 
anemia falciforme, anomalia, cateter vesical, gravidez) 

- Abcesso Intra-Renal ou Perinefrético 
- Complicações graves de Pielonefrite 

Situações Comuns 
- Crianças 

- Mais comum em meninos até o terceiro mês 
- Quando ocorre em meninos pré-escolares geralmente 
associada a anormalidades do TU 
- Geralmente são assintomáticas e causam grande dano renal 
- Pode ser causa de febre de origem obscura 
- Pode causar sintomas atípicos: ↓ ganho ponderal, 
anorexia, vômitos & diarréias, irritabilidade, icterícia, letargia, 
convulsão! 

- Adultos 
- Geralmente mais comum em mulheres e Idosas 
- Fatores de Risco outros: diafragma, atividade sexual 
freqüente, espermicida (modificam a flora vaginal) e história 
pregressa de ITU 
- Baixa prevalência em homens, aumenta com a idade devido 
a HPB (manipulação e obstrução) 

- Idosos 
- Queda na relação homem/mulher 
- Homem: HPB 
- Mulher: esvaziamento incompleto por prolapso genital e 
incontinência fecal 

- Hospitalar 
- ITU: infecção Nosocomial + freqüente 
- Associada a doença de base, uso de cateter vesical de 
demora e coletor aberto 

Mecanismos de Defesa 
- Urina 

- pH, osmolaridade e ácidos orgânicos 
- Efeito de Lavagem 

- Fluxo Urinário e esvaziamento vesical 
- Principal mecanismo 
- Volume residual grande = ↑ ITU 

- Mucosa do TU 
- Inibidores de adesão bacteriana 
- Resposta Inflamatória e Imunológica 
- Alta ingesta hídrica e micção frequente 

- Efeito de Lavagem 
- Válvula vesicoureteral 

- Barreira ao refluxo 
- Microbiota Vaginal 

- Presença de lactobacilos, ↓ E. coli 
Clínica 



 

- Cistite Aguda 
- Disúria (queimação durante ou logo após micção) 
- Polaciúria (↑ idas ao WC) 
- Desconforto supra-púbico 
- Pode evoluir com hematúria 
- Nos homens pode predominar sintomas obstrutivos 
- Diag.dif: Vaginite: leva a irritação ureteral, além de 
corrimento e prurido. A dor é mais tardia 

- Pielonefrite 
- Tríade: febre alta, calafrios e dor lombar 
- Queda do estado geral e sintomas inespecíficos (cefaléia, 
anorexia, vômitos) 
- 30% tem sintomas de ITU baixa 
- Pode ser oligossintomática: DM, idosos, imunodeficientes e 
urêmicos 
- Sinal de Giordano: dor pela onda de choque 
- Pode evoluir para SEPSE!!! 

Diagnósticos 
- Exames Inespecíficos 

- Somente pielonefrite e prostatite podem alterar o 
leucograma: Leucocitose com desvio para Esquerda 
- Piúria (leucócitos no EAS) não serve para diagnóstico, pois 
pode ser causado por outras causas (nefrolitíase, Sd. 
Nefrítica, Nefrite Alérgica, Apendicite, Peritonite, 
Diverticulite) 
- Nitrito (+): Produzido pelas Gram (-), alta especificidade, 
mas baixa sensibilidade 
- Hematúria e discreta proteinúria pode ocorrer 

- Confirmação diagnóstica 
- Urocultura quantitativa!!! Com bacteriúria significativa 
(100.000) 

- Diagnóstico de Cistite 
- Clínico (disúria + polaciúria) 
- Sem necessidade de exame complementar, apenas se ATB 
empírica falhar 

- Diagnóstico de Pielonefrite 
- Devem ter diagnóstico confirmado pela urocultura (10.000 
apenas), além da clínica. 
- Hemocultura deveria ser sempre colhida, com Positividade 
de 25-60%!!! 

Complicações 
- ITU Baixa 

- Refratariedade e recorrência 
- ITU Alta 

- Sepse 
- Obstrução Urinária (eventualmente leva a sepse e 
abscesso!) 



 

- Abcesso intra-renal (não ultrapassa cápsula renal) ou Peri-
nefrético (extensão para gordura Peri-renal)  DM e 
obstrução urinária 
- Necrose de papila renal 
- Pielonefrite Crônica (FR: refluxo vesico-ureteral) (pode levar 
a HAS e IRC) 
- Pielonefrite Xantogranulomatosa 
- Cálculo de Estruvida: Proteus sp. 
- Todo paciente não responsivo a terapia por 48-72h merece 
USG para procura de obstrução ou abscesso 
 

Tratamento 
- Fenazopiridina: analgésico para vias urinárias 
- Espera-se melhora sintomática em 24-48h, se não melhora pode 
ser: 

- Uretrite ou vaginite 
- Bactéria resistente 
- Abscesso pela pielonefrite 
- Obstrução urinária por cálculo 

- Escolha do ATB 
- Cistite: Norfloxacino ou Bactrim 
- Uretrite/Vaginite: Doxiciclina (Clamydia, Gardnerella) 
- Pielonefrite: Ciprofloxacino ou Ofloxacino (não usar 
Bactrim-20%resistente) 
- ITU hospitalar: Ciprofloxacino + Ampicilina (Gram +) 
(sempre Urocultura e Antibiograma) 
- Cistite na gestante: Amoxicilina; Cefalexina ou 
Nitrofurantoína 
- Pielonefrite na gestante: Ceftriaxone!!! 

- Grupos para tto da Bacteriúria assintomática 
- Gestante! (↑ chance de pielonefrite; recorrência & prob. 
Fetais – Prematuridade, CIUR, óbito) 
- Pré-Operatório de cirurgia que necessite de cateter vesical 
- Transplante renal 
- Proteus mirabilis (pode complicar & forma estruvida) 
- Proteus ou Providencia em cateter vesical ou bexiga 
neurogênica 

- Grupos de Risco 
- Gestante, DM, Nefrolitíase, IRC, SIDA, recorrência... 
merecem Urocultura e antibiograma de início, apesar da 
antibioticoterapia ser empírica 
- Na gestante realizar Urocultura de controle (2-4 semanas 
após) 
- Homens com quadro de cistite merecem Urocultura e 
antibiograma de início 
- Pielonefrite = sempre Hemocultura, Urocultura e 
Antibiograma com ATB empírico 
- Critérios de Internação: 



 

· Hipotensão (sepse?) 
· Vômitos intensos (para hidratação) 
· Febre Alta e Tremores (bacteremia?) 

- Antibioticoprofilaxia 
- Indicações: 

· Itu de repetição (+3 por ano) 
· Gestante com ITU recorrente 
· Pós-transplante renal 
· Prostatite Crônica 
· Crianças com refluxo vésico-ureteral 

- Sempre uma vez ao dia, antes de dormir (melhor 
concentração urinária) 
 
- ATBs 

· Norfloxacino 200mg/dia 
· Nitrofurantoina 100mg/dia 
· SMZ-TMP ou Cipro Tb pode 
· Gestante: Nitrofurantoína (100mg) ou Cefalexina 

(250mg) 
- Anti-fungico 

· Anfotericina B ou fluconazol  
 



 

 

2.16. FEBRE DE ORIGEM INDETERMINADA 

 
Introdução 

- Responsável por 8,4% das internações hospitalares 
Definições 

- Febre de Origem Indeterminada  (FOI) Clássica 
- Febre ≥ 37,8º C em várias ocasiões 
-  Duração ≥ 3 semanas 
- Ausência de diagnóstico após 3 dias de investigação 
hospitalar ou três consultas ambulatoriais (incluindo pelo 
menos 48h de cultura microbiológica) 

- Situações especiais de FOI 
- Nosocomial: Pacientes internados e ausência de infecção 
ou doença incubada na admissão 
- Neutropenia Febril: neutrófilos < 500mm3 
- Relacionada ao HIV: infecção pelo HIV comprovada. São 
necessários pelo menos 4 semanas de febre ou 3 dias em 
pacientes internados 
- Idosos:Critério febril cai para 37,2º C 

- Febre Factícia 
- Diagnóstico diferencial raro 
- Ocorre quando o paciente induz febre (manipulação do 
termômetro ou auto-inoculação de material contaminado) 
- Profissionais de saúde e familiares do sexo feminino 
- Exige tratamento psiquiátrico 

- Hipertermia Habitual 
- Diagnóstico Diferencial 
- Mulheres jovens com reação psiconeurótica 
- Temperaturas entre 37,2ºC e 37,8ºC no período da tarde 
- Queixas vagas que desaparecem junto com a remoção do 
problema precipitante ou após administração de 
tranqüilizantes 

Diagnóstico Etiológico 
- As infecções permanecem como a principal causa, seguida pelas 
doenças neoplásicas e inflamatórias 

Infecções 
(43%) 

Neoplasias 
(17%) 

Colageno-

ses (17%) 

Outras (19%) 

TB Dç de 
Hodgkin 

LES Tireoidete subaguda 

Endocardite Dç de Still Arterite de células 
gigantes Abcesso 

Malária Adeno-
carcinoma 
Metastático 

Sds. 
Relaciona-
das ao 
Lupus 

Polimialgia reumática 

Toxo-
plasmose 

Hepatite 
granulomatosa 

Salmone-
lose 

Linfoma Corpo estranho intra-
abdominal 

Peri-
hepatite 
gonocócica 

Leucemias  Febre por Drogas 

 Paniculite 
granulomatosa 

Esquistos-
somose 

Anemia Hemolítica 



 

Febre de 
Katayama 

Deficiência de IgA 

- INFECÇÃO 
- Afastam infecção 

· Quanto maior a duração da síndrome febril, menor a 
probabilidade de origem infecciosa 

- Sugerem Infecção 
· As doenças infecciosas geralmente são diagnosticadas 

nos primeiro 3 meses 
· PCR > 100mg/l  
· Teste com naproxeno negativo  
· Leucocitose, com desvio à esquerda 

- NEOPLASIA 
- Afastam Neoplasias 

· Presença de mialgia e artralgia  
· Febre com duração > 1 ano 

- Sugerem Neoplasias 
· Teste do naproxeno positivo 
· Perda de mais de 1kg de peso por semana  
· Eosinofilia significativa sugere helmintose 

(especialmente esquistossomose) ou neoplasia 
(principalmente doença de Hodgkin) 

Propedêutica 
- Amostra de sangue deve ser coletada e conservada a 4oC para 
comparação futura dos títulos sorológicos 
- Sempre considerar os dados clínicos e epidemiológicos ao iniciar 
a propedêutica 
- Hematologia e bioquímica sanguínea 

- HMG e Hematoscopia 
- VHS 
- Pesquisa de hematozoários em gota espessa 
- TGO/TGP, fosfatase alcalina, bilirrubinas 
- Eletroforese de proteínas 
- Uréia e creatinina 
- TSH e T4 livre 
- Desidrogenase láctica (LDH) 

- Culturas (aeróbios, anaeróbios e BAAR) 
- Hemoculturas: colher pelo menos três amostras com 
intervalos de quatro horas no primeiro dia e uma amostra no 
segundo e terceiro dias (de preferência coincidindo com 
picos febris) 
- Culturas de urina e fezes 
- Culturas de secreções corporais (escarro, lavado gástrico, 
derrame pleural, ascite, liquor, medula óssea). 

- Urina e fezes 
- EAS 
- EPF 
- Pesquisa de sangue oculto nas fezes 

- Sorologia 



 

- ASLO (febre reumática?) 
- FAN 
- Fator Reumatóide 
- VDRL, FTA-abs (sífilis?) 
- Sorologia para Trypanosoma cruzi 
- Sorologia para Ebstein barr (mononucleose infecciosa ?) 
- Toxoplasmose (IgM e IgG) 
- Anti-Brucella e anti-Salmonella typhi 
- Sorologia para calazar 
- Anti-CMV 
- Anti-HIV (SIDA?) 
- HBsAg 
- PCR quantitativa 

- Testes cutâneos 
- PPD – se negativo, realizar outros testes cutâneos para 
excluir anergia 

- Biópsias 
- Hepática (muito útil em doenças granulomatosas) 
- Medula óssea (muito útil em doenças granulomatosas, em 
especial, quando há anemia, leucopenia, ou monocitose) 

- Radiologia convencional:  
- Buscar sinais de tumores, de abscesso, ar extraluminal.  
- Radiografia de dentes e seiosparanasais são muito úteis 

- Ultra-sonografia: 
- Muito útil na pesquisa de massas e coleções líquidas das 
regiões cervical, torácica, abdominal e pélvica 

- Ecocardiografia:  
- Muito útil para endocardite bacteriana 

- Tomografia computadorizada: 
-  Muito eficiente na detecção de massas e coleções líquidas 
no crânio, tórax, abdômen e pelve 

- Ressonância magnética:  
- Galium 67:  

- detecção de abscesso e tumores  
- Medicina nuclear:  

- pulmão (embolia);  
- ossos (tumores)  

- Trânsito intestinal (enterite regional) 
- Enema opaco (diverticulite, enterocolite)  
- Endoscopias (colonoscopia, EDA, endoscopia do delgado) 
- Outros exames contrastados: angiografias, colangiografias) 
estão indicados em poucos casos  
- Biópsias 

- Após as culturas, é o recurso mais utilizado para diagnóstico 
das FOIs 
- As mais pedidas são de linfonodos, medula óssea e hepática 



 

- Os linfonodos estão acometidos em diversas doenças 
infecciosas ou neoplásicas e sempre que estiverem 
aumentados devem ser biopsiados 
- A biópsia de medula óssea deve ser realizada com 
freqüência na FOI, mesmo na ausência de alterações no 
sangue periférico. Leucemias, TB miliar, brucelose, febre 
tifóide e calazar podem ser diagnosticadas nesse exame 
- A biópsia hepática só deve ser realizada na evidência de 
doenças hepáticas 
- Toda biópsia deve ser cultivada para bactérias aeróbicas, 
anaeróbicas e micobactérias 

Terapêutica de Prova 
- Existem muitas desvantagens na terapêutica de prova, não 
sendo recomendada de rotina 
- Geralmente recorre-se a antibióticos, corticosteróides e agentes 
antiblásticos, todos com efeitos colaterais potencialmente graves 
ou que podem obscurecer o quadro clínico já confuso, 
acrescentando mais febre, icterícia, farmacodermias, leucopenia, 
diarréia ou outros sintomas.  
- Alguns medicamentos podem produzir melhora aparente sem 
atacar realmente a doença de base 
- Podem também gerar falsas expectativas 
-  Indicações 

- Doenças graves: 
·  Rapidamente progressivas, com ameaça à vida 
· Mesmo nessas situações, sempre há tempo suficiente 

para coleta de material para exames, inclusive culturas e 
biópsias 

- Doenças crônicas: 
·  Progressivas, nas quais, após propedêutica exaustiva, a 

maioria das possibilidades diagnósticas foi excluída 
Febre Nosocomial 

- Decorre de acontecimentos comuns em ambiente hospitalar, 
como procedimentos cirúrgicos, sondagem urinária, IOT, 
cateteres, medicamentos, imobilização (TEP) 

Febre no Neutropênico 
- Somente 35% respondem a ATBterapia 
- Excluídas as causas bacterianas, são ainda comuns doenças 
fungicas, virais (CMV, herpes, influenza...), efeitos tóxicos de 
quimioterápicos e febre por drogas 

Febre na SIDA 
- As causas principais são: 

- TB 
- Pneumocistose 
- Complexo Mycobacterium avium 
- Linfoma 
- Meningite Criptocócica 
- CMV, Toxo, Sífilis 



 

- Leishmaniose, Histoplasmose 
- Isosporíase 
- Medicamentosa 

- O diagnóstico de febre pelo HIV constitui diagnóstico de 
exclusão, somente devendo ser feito após investigação completa 
de outras causas de febre 

Febre no idoso 
- Neles, a resposta febril pode estar ausente ou mínima, em 20-
30%, mesmo com infecção grave 
- Além de atrasar o diagnóstico, a ausência de febre acarreta mau 
prognóstico 
- É considerado febril com temperatura > 37,2º C 
- Geralmente, febre em paciente idoso indica infecção grave 
bacteriana 
- É importante na investigação a retirada de todas as drogas 
nescessárias, e as vezes até reavaliação das drogas essenciais 



 

 

2.17. INFECÇÕES HOSPITALARES 

 
Definição 

- Infecção hospitalar refere-se a todo evento infeccioso adquirido 
durante ou após internação em hospital 
- O termo tem sido substituído por “infecção associada a serviços 
de saúde” pelo aumento dos procedimentos ambulatoriais 
- Para seu controle, foram criadas as Comissões de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH), sendo a vigilância epidemiológica uma 
de sus atribuições 
- Os profissionais de saúde, quando não aderem a higienização 
correta das mão, são responsáveis pela disseminação de 
patógenos multirresistenets nas unidades hospitalares 

Principais Síndromes Infecciosas 
- Infecções em Local Cirúrgico 
- Pneumonias 
- Infecções do Trato Urinário 
- Infeccções Associadas ao uso de cateteres intravasculares 

Infecções em Local Cirúrgico 
- São adquiridas no ato operatório e não posteriormente com os 
seus cuidados, no período de até 1 mês (1 ano se houver uso de 
implantes e próteses) 
- São Classificadas em: 

- Incisionais Superficiais 
· Envolvem pele e tecido celular subcutâneo 
· 2/3 das infecções em local cirúrgico 

- Incisionais Profundas 
· Quando atingem a fáscia e o músculo 

- De órgão/espaço 
· Quando atingem cavidades e órgãos 
· Possuem maior gravidade 

- A principal fonte de infecção é a flora do próprio paciente 
- Os principais germes envolvidos são os Cocos Gram-positivos (S. 
aureusI) 
- Infecções após cirurgias gastrointestinais podem envolver 
bacilos gram-negativos (E.coli) e bactérias anaeróbias 
- Bactérias inoculadas no ato operatório desenvolvem-se com 
mais facilidade nesses tecidos desvitalizados, pois a penetração de 
ATB e do sistema imune nesses locais é prejudicada 
- As coletas de material externo (swab de secreção) não são 
recomendadas, pois fornecem resultados falsos 

- Deve-se preferir punção de coleções ou biópsia de tecidos 
acometidos 
 
 

Pneumonias 
- São as mais graves formas de infecção hospitalar 



 

- Ocorrem frequentemente em pacientes acamados ou em uso de 
sedativos 

- São propensos a grande quantidade de material procedente 
da boca 

- Outro grupo acometido são os pacientes em P.O.  cujo reflexo da 
tosse é inibido pela dor, perdendo um linha de defesa contra a 
invasão microbiana  

- Administrar analgésicos (para liberar o reflexo) e proceder 
fisioterapia respiratória 

- Uso de ventilação mecânica aumenta em até 20x o risco de 
pneumonia 
- Quando associadas a ventilação mecânica são classificadas em: 

- Precoces (até 5º dia de internação) 
· Envolvem microrganismos da flora do paciente 
· S. pneumoniae 
· S. aureus (especialmente TCE e DM2) 
· H. influenzae 
· Enterobactérias (Klebsiella, Enterobacter e Proteus) 

- Tardias 
· Envolvem microrganismos hospitalares 
· Pseudomonas aeruginosa 
· Acinetobacter baumanni 
· S. aures resistente a oxacilina (MRSA) 

- O método mais confiável para isolamento do patógeno é a 
cultura de material obtido por broncoscopia 

Infecções do Trato Urinário 
- Representa 40% das infecções nosocomiais 
- Associadas a procedimentos em vias urinárias 

- Cirurgias 
- Endoscopias 
- Sondagem vesical 

- A Sonda Vesical de Demora (SVD) é a responsável pela maioria 
dos quadros de ITU 
- Sistemas fechados de sondagem reduzem amplamente o risco 
de desenvolvimento de ITU 
- Fatores de risco 

- Uso de SVD 
- Sexo Feminino 
- DM 

- Principais Bactérias envolvidas 
- Enterobactérias (Klebsiella, Enterobacter, E. coli) 
- Bacilos Gram-negativos não fermentadores (Pseudomonas 
aeruginosaI) 
- Enterococcus 

- Fungos (Candida sp.) são mais comuns em pacientes em uso de 
ATB terapia de longa data e imunossuprimidos 



 

- As bactérias e fungos aderem as superfícies dos cateteres e 
sondas, causando um biofilme onde não penetra a 
antibioticoterapia 

- Por isso, faz parte do tratamento, a troca da SVD 
- Em caso de bacteriúria assintomática, ela também é 
facilmente resolvida pela retirada da SVD 

- Prevenção 
- Uso racional da SVD 

· Indicação apenas em casos estritamente necessários 
· Retirada Precoce 

Infecções por cateteres intravasculares 
- Infecção Local 

- Acomete pele e tecidos moles 
- Flebite  

· pode ocorrer em aproximadamente 10% dos acessos 
periféricos 

· Frequentemente se deve a irritação química e não a 
agente infeccioso! 

· A veia utilizada torna-se dolorosa e endurecida 
- CVC pode apresentar infecção no local de inserção 
manifestando com eritema, calor e secreção purulenta 

- Infecção de corrente sanguínea 
- 1-7% dos CVC 
- Letalidade de 15% 
- Podem ser inoculados durante a inserção do cateter ou no 
seu manuseio posterior, ou ainda por infusão de soluções 
contaminadas 
- Frequente a formação de biofilmes 
- Diagnóstico: 

· Paciente séptico em que o mesmo microorganismo 
isolado em hemocultura periférica é isolado na cultura 
da ponta do cateter 

- Microrganismos mais frequentes 
· S. epidermidis 
· S. aureus 
· Bacilos Gram-negativos e fungos também podem ser 

implicados 
- Prevenção 

· Cuidados durante a inserção e manuseio posterior 
· Uso Racional dos CVC 
· Cateteres centrais de inserção periférica são boas 

alternativas 
Patógenos-Problema das Infecções Nosocomiais 

- Cocos Gram-positivos 
- S. aureus 

· Implicado em infecção de local cirúrgico, corrente 
sanguínea e pneumonias 

· MRSA predomina nos hospitais desde 1970 



 

· Cepas VISA e VRSA são crescentes e as possibilidades 
terapêuticas são reduzidas 

- Enterococcus sp. 
· Enterococcus fecalis e E. faecium 
· Fazem parte da flora do TGI 
· Implicado em infecção de local cirúrgico, corrente 

sanguínea e ITU 
· Crescente o número de cepas resistentes ao seu 

tratamento padrão (ampicilina e gentamicina) e à 
vancomicina 

- Bacilos Gram-negativos 
- Pseudomonas aeruginosa 

· Importante agente de pneumonias associadas a 
ventilação mecânica, ITU e de local cirúrgico 

· Possui resistência natural a vários ATBs 
· Ceftazidima e Imipenem são cada vez menos ativos 

- Acinetobacter baumannii 
· Possui resistência natural a vários ATBs 
· Imipenem é cada vez menos ativo 

- Enterobactérias 
· E. coli; Klebsiella e Enterobacter 
· Preocupa a disseminação do fenótipo produtor de beta-

lactamase de aspecto estendido (ESBL) 
- Fungos 

- Candida sp. 
· ITU e corrente sanguínea 
· Uso de sondas e cateteres, antimicrobianos e 

imunossupressão são fatores de risco 
· O antifúngico de escolha é a Anfotericina B ou o 

Fluconazol, mas já existem relatos de resistência 
Precauções e Isolamentos 

- Precauções Padrão 
- Incluem uso de luvas, óculos, máscara e avental em 
procedimentos 
- Higienização das mãos antes e após contato com paciente 
- Rotinas de lavanderia e processamento de material 

- Precauções para patógenos de transmissão respiratória 
- Tuberculose, sarampo e varicela 
- Partículas < 5u 
- Quarto privativo, porta fechada e pressão negativa (se 
possível) 
- Profissionais de saúde devem usar a N95 e o paciente 
máscara cirúrgica se for deixar o quarto 
 
 
 
 

- Precauções para transmissão de gotículas 



 

- Partículas > 5u 
- Não formam aerossóis e não se disseminam além de 90-150 
cm do paciente 
- Meningite meningocócica e por H.influenzae; rubéola, 
influenza, caxumba, difteria e coqueluche 
- Quarto privativo com porta fechada 
- Profissionais devem usar máscara cirúrgica, bem como o 
paciente se for deixar o quarto 

- Precauções para Transmissão por contato 
- Indicados em pacientes colonizados ou infectados com 
bactérias multirresistente;, infecção pelo vírus sincicial 
respiratório em crianças e para a varicela zoster 

- Isolamento Protetor 
- Antigamente recomendado para pacientes 
imunossuprimidos, mas não demonstrou proteção contra 
intercorrências infecciosas nesses pacientes! 

· Deve-se ao fato de que as infecções adquiridas nesses 
pacientes são de fontes endógenas (pele, TGI) do 
próprio paciente 

- Recomendado apenas em indivíduos submetidos a 
transplante de medula óssea (sujeitos a infecção grave por 
Aspergillus sp.) 



 

 

2.18. SEPSE & CHOQUE SÉPTICO 

 
Introdução 

- Incidência de sepse dobrou na última década 
- Esse aumento deve-se principalmente a: 

- Maior sobrevida de pacientes graves (imunodeprimidos, 
politraumatizados...) 
- Uso de corticóides 
- Uso de antimicrobianos 
- Uso de cateteres e sondas 
- Ventilação Mecânica 

- Maioria dos casos acomete pacientes internados 
- Bactérias ou fungos são isoladas apenas em um terço das 
hemoculturas na sepse, mas chega a 50% nos casos de choque 
séptico 
- A sepse é uma resposta inflamatória exagerada que, ao fugir do 
controle de mecanismos regulatórios, causa danos no próprio 
paciente 
- Observa-se redução na extração de Oxigênio pelos tecidos em 
função de alteração na regulação da microcirculação 

- Tanto a resposta vasodilatadora, como a vasoconstrictora, 
estão comprometidas 

Definições 
- Bacteremia 

- Presença de bactéria viável no sangue 
- Síndrome da resposta Inflamatória Sistêmica 

- Resposta inflamatória a diversos insultos clínicos 
- Presença de 2 ou mais das seguintes condições: 

· Temperatura > 38º C ou < 36º C 
· Leucócitos > 12.000, < 4.000 ou >10% de bastões 
· FC > 90 bpm 
· FR > 20irpm ou PCO2 < 32 

- Sepse 
- SRIS causada por microorganismos (infecção) 

- Sepse Grave 
- Sepse associada a disfunção orgânica, hipotensão ou 
hipoperfusão (acidose, oligúria, confusão mental) 

- Choque séptico 
- Sepse com hipotensão (apesar de adequada reposição 
volêmica) e hipoperfusão (acidose, oligúria ou confusão 
mental) 

- Síndrome da disfunção de múltiplos órgãos e sistemas 
- Homeostase não pode ser mantida sem intervenção 
 
 
 
 

Fatores de Risco para sepse 



 

Bacteremia 
Sepse 

Internações hospitalares ou UTI 
Procedimentos Invasivos (cirurgia não 
estéril, cateter venoso central-CVC, 
sonda vesical) 
Patologias clínicas crônicas 

Bacteremia por 
Gram-positivos 

Cateter venoso central 
Próteses/dispositivos mecânicos  
Queimaduras 
Usuários de Drogas EV 

Bacteremia por 
Gram-negativos 

Diabetes 
Doenças linfoproliferativas 
Cirrose Hepática 
Queimaduras 
Procedimento ou dispositivo invasivo 
Fármacos que causam neutropenia 

Candidemia 
Fungemia 

Imunossuprimidos 
Neutropênicos 

Fatores Prognósticos 
- Associam-se a mau prognóstico: 

- Idade > 50 anos 
- Foco primário pulmonar, abdominal ou meníngeo 

- Associam-se a melhor prognóstico 
- Foco primário trato urinário ou cateter vascular 

- Óbito precoce é causado por choque e acidose 
- Óbito Tardio (> 28dias) é devido a doença de base, cardiopatia, 
hepatopatia, hipotermia, trombocitopenia, infecções multifocais, 
infecção por Pseudomonas aeruginosa ou Candida spp. 
- Fatores de maior letalidade 

- Candidemia 
- Uso de Corticóides 
- Uso prévio de mais de 2 ATBs 
- Retardo na troca do CVC 
- Retardo no início da terapia antifúngica 

Clínica 
- Principais Sinais 

- Febre ou hipotermia 
- Taquicardia 
- Taquipnéia 
- Sinais de vasodilatação periférica (edema) 
- Oligúria 

- Hiperventilação é sinal precoce e pode se acompanhar de 
desorientação e confusão mental 
- Os demais sintomas são inespecíficos: 

- Sudorese e calafrios 
- Náuseas, vômitos 
- Diarréia 
- Cefaléia 

- Idosos, neonatos e imunossuprimidos podem não apresentar 
hipotermia, febre, taquicardia ou taquipnéia! 
- As principais complicações são a hipotensão e o choque 



 

- Sepse cursa com redução na RVS e queda na Oferta de O2 com 
aumento no consumo, o que pode levar a hipotensão e acidose 
metabólica 
- Outras complicações 

- Encefalopatia 
- IRA 
- Insuf. Respiratória 
- Insuf. Hepática 
- Disfunção miocárdica 
- Disfunção de Supra-Renais, tireóide ou hipófise 

Laboratório 
- Leucopenia < 4.000 ou Lecocitose > 12.000 com desvio para 
esquerda (> 10% de bastões) 
- Alguns evoluem com plaquetopenia e distúrbios de coagulação – 
CIVD 
- Comum ocorrer Hipoglicemia ou descompensar o DM 
- Acometimento hepático e renal 
- Lactato aparece quando existe metabolismo anaeróbico 
- As culturas e hemoculturas são importantíssimas para o 
diagnóstico etiológico 

Diagnósticos Diferenciais 
- Anafilaxia 
- Intoxicação exógena 
- Sd. de hipertermia maligna 
- Reação pós-transfusional 
- Emergência Endócrina (tireoidiana, adrenal) 
- Doenças do SNC 
- TEP 

Patogenos Isolados 
- 39% Gram Positivos (S. aureus, S. epidermidis, Enterococcus, 
Pneumococcus) 
- 35% Bacilos Gram-negativos (E. coli, Pseudomonas, Klebsiella) 
- 5% Fungos, anaeróbios e micobactérias 
- 21% Infecções mistas 

Tratamento 
- Neutralização do agente Agressor 

- Antibióticoterapia empírica deve ser iniciada 
precocemente, evitando complicações e com melhor 
sobrevida 
- A escolha procura atingir microorganismos associados ao 
foco da infecção, características do indivíduo e 
epidemiológicas 
- Se houver suspeita de foco fechado, deve-se drenar ou 
remover por punção 
- A identificação etiológica da infecção é essencial, devendo-
se insistir nas culturas e pesquisas de antígenos 

- Suporte para preservar a perfusão de órgãos vitais 
- Manutenção do oxigênio 



 

- Suporte Nutricional  
·  Iniciar logo que possível nutrição enteral 

- Reposição Volêmica e manutenção da PAM 
· Infusão de cristaloides ou colóides com intenção de 

obter PAM suficiente 
· Quando o paciente não recupera a PAM após infusão 

adequada de líquidos por até 2h, estão indicadas as 
drogas vasoativas, inotrópicas e vasoconstrictoras 

· A reposição de albumina não trouxe vantagens 
· Reposição volêmica em excesso está associada com 

maior risco de complicações respiratórias (SARS) 
- Controle da Glicemia 

· Insulina parece ter efeito preventivo para ocorrência de 
apoptose 

- Transfusão de sangue 
· Aumenta a oferta de oxigênio, mas sobrecarrega o 

sistema imunológico com mais antígenos 
· Indicado se hemoglobina < 7 g/dL 
· Se houver antecedente de isquemia coronariana ou 

hipoxemia grave, indicada se < 10 g/dL 
- Evitar e tratar as complicações 

Prevenção 
- Redução de medidas invasivas (SVD, CVC) 
- Racionalização no uso de antimicrobianos 
 

  



 

2.19. MENINGITE BACTERIANA 

 
Introdução 

- Infecção purulenta das meninges e espaço subaracnóide 
- Pelo envolvimento do parênquima, o termo mais adequado é 
meningoencefalite 
- Manifesta com rebaixamento do nível de consciência, 
convulsões, aumento da PIC e eventos isquêmicos 
- Crianças são responsáveis por 90% dos casos 

Fisiopatologia 
- Na maioria dos casos o evento inicial é a colonização das vias 
aéreas superiores pelo meningococo, pneumococo e hemófilo 
tipo B 
- Por disseminação hematogênica, quando o micro-organismo 
atinge o plexo coroide, pode invadir o espaço subaracnóide e se 
multiplicar no líquor 

- Líquor favorece a multiplicação das bactérias por conter 
baixo teor de mecanismos de defesa 

- A clínica é devido a reação imune do hospedeiro e não a bactéria 
em si 
- O Edema Cerebral ocorre por 3 mecanismos: 

- Edema Vasogênico: pelo aumento da permeabilidade 
capilar alterando a barreira hematoencefálica e gerando um 
espesso exsudato 
- Edema tipo Intersticial: O exsudato bloqueia a reabsorção 
liquórica levando a hidrocefalia e edema intersticial 
- Edema citotóxico: Gerado pela isquemia do SNC 

- A autorregulação cerebrovascular também é perdida: 
- Hipotensão arterial irá gerar hipofluxo cerebral/isquemia 
- Hipertensão arterial irá gerar mais edema cerebral 
- Mantenha a PA controlada! 

- O processo inflamatório pode acometer vasos sanguíneos por 
contiguidade e gerar trombose ou ajudar a disseminar o processo 
para o encéfalo, formando abscessos 
- Surgimento da Síndrome de secreção inapropriada de Hormônio 
Anti-diurético (SIADH) piora ainda mais o edema cerebral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiologia & Tratamento Empírico 
Faixa Etária ou 

Patologia de Base 
Germes mais frequentes 



 

 RN e lactente até 2 
meses 

Gram Negativos Entéricos (E.coli; 
Enterobacter; Klebsiella 
pneumoniae) 
Streptococcus agalactiae (Grupo 
B) 
Listeria monocytogenes 

Crianças até 5 anos Neisseria Meningitidis 
Haemophilus influenzae tipo B 
Streptococcus penumoniae 

Crianças > 5 a até 
adultos < 50 a 

Neisseria Meningitidis 
Streptococcus penumoniae 

Idosos (>55a), 
imunussuprimidos, 
gestante entre 26-30ªs 

Streptococcus pneumoniae 
Listeria monocytogenes 
Neisseria Meningitidis 

DM2, ITU, alcoólatras Bastonetes Gram-negativos  

Pós-Neurocirurgia Staphylococcus aureus e 
epidermitis  

Pós-punção lombar Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 

Clínica 
- Início Súbito com febre, cefaleia intensa, náuseas, vômitos e 
rigidez de nuca 
- Pode acompanhar rash petequial (40-60% dos casos de 
meningite meningocócica) 
- Rebaixamento de nível de consciência até o coma pode ocorrer 
em até 75% dos casos 
- Sinal de Kernig: 

- Paciente em decúbito dorsal ao elevar-se o tronco ocorre 
flexão da perna sobre a coxa e dessa sobre a bacia 
- Paciente em decúbito dorsal com a coxa fletida sobre o 
quadril e o joelho sobre a coxa, quando o examinador tentar 
estender a perna, o paciente refere dor na nuca 

- Sinal de Brudzinski: 
- Flexão involuntária da perna sobre a coxa e dessa sobre a 
bacia ao tentar fletir a cabeça 

- Convulsões podem ocorrer: 
- Mais comuns na criança 
- Precoces: até 2º dia, não muda prognóstico 
- Tardias: correlacionam com pior prognóstico e 
complicações 

- Aumento da pressão intra-craniana (PIC): 
- Sinais de aumento da PIC: rebaixamento, pupilas dilatadas, 
papiledema, paralisia do 6º par, postura descerebração, 
reflexo de cushing (bradicardia, hipertensão e arritmia 
respiratória) 
 
 
 



 

 
Diagnóstico Laboratorial 

- Essencial: coletar hemocultura e líquor antes do início da 
ATBterapia empírica 
- Na meningocócica pode-se biopsiar as lesões cutâneas 
- Exames de neuroimagem serão necessários em algum momento 
(avaliar áreas de edema e isquemia e como diagnóstico 
diferencial) 

- A RNM é superior a TC 
Estudo do Líquor: 

- Cuidado: não coletar líquor se sinais de aumento da PIC – risco 
de herniação! 
- Pressão de abertura: Normal é abaixo de 18 cmH2O, na 
meningite bacteriana está acima desse valor em 90% 
- Coloração:  

- Aumento da celularidade causa turvação no líquor 
- Xantocromia pode ser por acidente de punção ou por 
hemorragia subaracnóide 

· Diferencia-se após centrifugação, permanecendo 
xantocrômico na hemorragia 

- Contagem de Células: maior que 500 células com predomínio de 
neutrófilos (>70%) 
- Glicose: normal é 2/3 do sangue, na MB ocorre hipoglicorraquia 
(glicose < 40 ou relação com plasma < 0,4) 
- Proteínas: na MB excedem o valor de 45 (normal até 30) 
- Aglutinação pelo látex (pesquisa de antígenos bacterianos): 
Especificidade de 95-100% para pneumococo e meningococo, 
porém sensibilidade ruim para ambos (pior para meningococo) 
- Exame microbiológico: bacterioscopia GRAM e cultura 
- Coletar novo líquor em 24-36h na meningite por pneumococo (a 
de pior prognóstico) para confirmar esterilização do líquor 
- Casos que não evoluam bem, deve-se coletar novo líquor 24-48h 
após início do ATB 

 
Comparação dos achados liquóricos 

Normal Bacteriana Viral TB 
Celularidade 0-4 > 500 < 500 < 500 

Predomínio LMN PMN LMN LMN 

Proteínas < 40 > 40 20-80 > 100 

Glicose > 40 < 40 > 40 < 40 

Bacterioscopia - + - +/- 

Cultura - + - +/- 

Tratamento 
- É uma emergência infecciosa! 
- O início da ATBterapia, embora altere os exames diagnósticos, 
melhora muito o prognóstico! 
 
 
- Antibioticoterapia Empírica 

Faixa Etária ou Antibioticoterapia empírica 



 

Patologia de Base 

RN Ampicilina + Cefotaxima 

Lactente 1-3 mês 
Ampicilina + 

Cefotaxima/Ceftriaxone 

Crianças > 3m até 
adultos < 55a 

Cefotaxima/Ceftriaxone + 
Vancomicina 

Idosos (>55a), 
alcoólatras ou outras 
doenças debilitantes 

Ampicilina + 
Cefotaxima/Ceftriaxone + 

Vancomicina 

Meningite intra-
Hospitalar, pós trauma, 
neutropênicos ou 
imunossuprimidos 

Ampicilina + Ceftazidima + 
Vancomicina 

- Antibioticoterapia Específica 
Agentes ATB Dose EV Freq Dias 

Meningococo 
Pen G Cristalina 

5-6 
milhões 

4/4h 
7-10 

Ampicilina 2g 4/4h 

Haemophilus Ceftriaxone 2g 12/12h 7-10 

Pneumococo 
(escolha ATB 
varia com a 
resistência) 

Pen G Cristalina 
5-6 

milhões 
4/4h 

10-14 
Ceftriaxone 2g 12/12h 

Vanco + Ceftria 40mg/Kg/dia 6/6h 

Estafilococo 
(MRSA ou não) 

Oxacilina 2g 4/4h 
21 d 

Vancomicina 40mg/Kg/dia 6/6h 

Enterobactéria Ceftriaxone 2g 12/12h 14-21 

Pseudomonas Ceftazidima 2g 8/8h 21 d 

Listeria Ampicilina 2g 4/4h 21 d 

- Glicocorticóides: 
- Úteis para reduzir sequelas nos casos de meningite por 
Haemophilus (surdez) e pneumococo 
- Iniciar 20 minutos antes do ABT 
- Dexametasona 0,15 mg/Kg/dia 6/6h 4 dias 
- Os corticoides diminuem a penetração da Vancomicina no 
SNC, portanto, no caso de pneumococo resistente, adicionar 
rifampicina 

- Outras medidas importantes no Tratamento 
- Isolamento respiratório por 24h (meningococo ou hemófilo) 
- Hidratação, porém evitando hiper-hidratação 
- Elevar cabeceira 
- Diazepam para tratamento das convulsões 
- Hidantoína ou fenobarbital para profilaxia das convulsões 
- Manitol: promove diurese osmótica e melhora o edema 
cerebral. Ataque de 0,5-1g/Kg e manutenção de 0,25 Kg a 
cada 4/4h 
- Ventilação mecânica se coma ou arritmias respiratórias 

Complicações 
- Coma 
- Choque Séptico: mais comum na meningocóccica 
- Comprometimento de pares cranianos 
- Secreção inapropriada de ADH 



 

- Empiema subdural 
- Ventriculite: leva a aumento da PIC e hidrocefalia 
- Hidrocefalia 

Sequelas 
- Surdez 
- Hidrocefalia 
- Epilepsia 
- Cegueira 
- Hemiplegia 
- Déficit intelectual 

Profilaxias 
- Meningococo: 

- Indicada em contatos familiares e íntimos do paciente, além 
de profissionais de saúde que se envolveram em 
procedimentos como intubação, aspiração de secreções... 
- Droga de escolha é a rifampicina 

· 600 mg 12/12h 2 dias 
· Na gestante usamos Ceftriaxone 250 mg IM dose única 

- Haemófilo 
- Indicada para contatos familiares somente se houver uma 
criança < 5 anos de idade além do caso índice 
- Escolha também é a Rifampicina 

- Vacinação 
- Contra o Hemófilo (HiB) já faz parte do calendário vacinal 
da criança e apresenta altos níveis de eficácia 
 

ADENDO SOBRE MENINGITE VIRAL 
Etiologias 

- Os vírus mais comuns são os da caxumba, o Epstein-Baar, 
enterovírus outros (Cocksackie, echovirus), CMV e HIV 

Quadro Clínico 
- Início agudo, com náuseas, vômitos, cefaleia, diarreia 
- Rash maculopapular em casos de enterovirose 
- Infecção respiratória alta pode preceder 
- Alguns doentes apresentam também envolvimento do encéfalo 
(meningoencefalite) com agitação, rebaixamento do nível de 
consciência e crises convulsivas 

Laboratório 
- Essencial a análise do líquor para diagnóstico diferencial com 
Meningite bacteriana 

Tratamento 
- Tratamento de suporte, com reposição hidroeletrolítica e 
controle das convulsões 
- Isolamento no caso do vírus da caxumba 



 

 
  



 

 

3.1. HIPOTIREOIDISMO & BÓCIOS ATÓXICOS 

 
Introdução 

- Síndrome clínica ocasionada por síntese e secreção insuficiente 
ou ação inadequada dos hormônios tireoideanos 
- Leva a lentificação generalizada dos processos metabólicos 
- Ocorre deposição de mucopolissacarídeos (glicosaminoglicanas) 
na derme, gerando um edema (sem cacifo) – mixedema 
- Prevalência de 2-4% em idosos. 1% na população 

Fatores de Risco 
- Idade > 65 anos 
- Sexo Feminino (8:1) 
- Puerpério, história familiar 
- Irradiação prévia, doenças autoimunes 
- Drogas (amiodarona, lítio, tionamidas, INF-alfa) 
- Sd. Down, Turner, Hepatite C 

Etiologias 

Primário 
Secundário 

(Hipopituitarismo) 

- Autoimune: Tireoidite de 
Hashimoto (principal) 
- Nutricional: carência de 
iodo 
- Iatrogênico: radioablação 
com I131, tireoidectomia, 
irradiação cervical 
- Drogas: amiodarona, 
contraste, lítio, tionamidas, 
INF-alfa 
- Congênito 
- Doenças Infiltrativas: 
amiloidose, sarcoidose, 
esclerodermia, cistinose, Td. 
Riedel 

Tumores, cirurgia, 
irradiação, Sd. Sheehan 
(infarto da hipófise pós-
parto), trauma, congênito 

Terciário 
(Dça Hipotalâmica) 

Tumores, trauma, desordens 
infiltrativas (sarcoidose, 

hemocromatose, TB) 

Transitório 

Tireoidite Silenciosa (Pós-
Parto) 

Tireoidite Subaguda 

De consumo 

Produção de desiodase tipo 
3 (converte o T4L em T3 
reverso): Hemangioma, 
fibroma 

Resistência ao Hormônio 
Tireoidiano 

Sinais e sintomas 
- O Quadro Clínico clássico hoje raramente é encontrado 
- Quadros oligossintomáticos são inespecíficos 
- Todos os sinais/sintomas se devem a 2 fatores: 

- Lentificação generalizada dos processos metabólicos 
- Acúmulo de glicosaminoglicanos nos órgãos e tecidos 

- Reduz o cleareance de vários fármacos (anticoagulantes, 
antiepilépticos, hipnóticos, opióides) 

 
 
 
 



 

Gerais 

Fadiga 
Lentificação da voz (rouca) e dos movimentos 
Intolerância ao frio 
Ganho de peso (pelo mixedema/acúmulo água) 

Cutâneas 

Pele fria e pálida (redução fluxo sanguíneo) 
Pele seca e quebradiça (hiperceratose) 
Hipoidrose (pouco calor/pouco suor) 
Cabelos e unhas secos e quebradiços, madarose 
Discromias (hipercarotenemia, Ins. Adrenal) 
Mixedema (sem cacifo, puffy face, macroglossia) 

Hemato 

Dça Von Willebrand tipo 1 adquirida 
Anemia Normo-Normo (hipoproliferativa) 
Anemia Megaloblástica (se gastrite atrófica) 
Anemia Ferropriva (pela menorragia) 

Cardio-
vascular 

Queda do débito Cardíaco 
Bradicardia, hipocontratilidade 
Derrame pericárdico 
HAS (pelo depósito de glicosaminoglicanos nos 
vasos – a custa de PAD – PA convergente) 
Hipercolesterolemia 
Hiper-homocisteinemia 

Respira-
tórios 

Rinite Crônica 
Hipoventilação por miopatia da musc. Torácica 
Apnéia do sono 
Derrame Pleural 

Renais 
Redução da TFG 
Hiponatremia (menor depuração de água livre) 

Gastro-
intest. 

Constipação 
Hipogeusia (redução do paladar) 
Associada com Gastrite atrófica e Dça Celíaca 

Repro-
dutivas 

Redução da Libido 
Disfunção erétil, oligoespermia 
Oligo/amenorreia ou hipermenorragia 
Hiperprolactinemia (50%) e galactorréia (15%) 

Neuro 

Déficit cognitivo (pensamento lentificado, 
depressão, redução memória) 
Lentificação dos reflexos 
Ataxia cerebelar 
Sd. do túneo do carpo 
Polineuropatia periférica 
Coma Mixedematoso 

Muscu-
lar 

Artralgia, rigidez articular 
Mialgia, cãimbra 
Aumento de CPK 
Astenia 
Hiperuricemia e gota (menor depuração Ac úrico) 

Laboratório Inespecífico 
- Anemia  

- Normo-normo hipoproliferativa 
- Macrocítica (quando há gastrite atrófica e má absorção de 
B12 associada – anemia perniciosa) 
- Microcítica (pela menorragia) 



 

- Dislipidemia (aumento LDL e trigliceridemia) 
- Miopatia (aumento CPK, aldolase, LDH, TGO)  
- TRH muito elevado estimula a liberação de outros hormônios 
hipofisários: Hiperprolactinemia (<100), gonadotrofinas (FSH, LH) 

 
 
Diagnóstico 

- Hipotireoidismo Primário 
- TSH elevado e T4L baixo 
- Subclínico: TSH elevado (<10) e T4L normal 
 

- Hipotireoidismo Central 
- TSH normal ou baixo com T4 Livre baixo 
- Se confirmado Hipotireoidismo central, próximo passo é 
realizar RNM da sela túrcica (tumor, lesão infiltrativa...) 

- Hipotireoidismo Auto-imune 
- Dosar Antitireoglobulina e Antiperoxidase (Anti-TPO) 

Tratamento 
- Dose única e diária de Levotiroxina, pela manhã em jejum 
- Puran T4 1,6 a 1,8 mcg/Kg/dia (adulto Jovem) 
- No idoso iniciar dose de 50 mcg/dia e nos coronariopatas iniciar 
dose de 12,5-25 mcg/dia e elevar 12,5-25 mcg a cada 2 semanas 
- Objetivo: TSH dentro da normalidade (0,5-5,0) 

- Dosar TSH a cada 4-6 semanas, com ajustes de 12,5-25 mcg 
em cada retorno até atingir valor desejado, após isso retorno 
semestral 

- No caso de Hipotireoidismo central, o controle só pode ser 
realizado pelos níveis de T4L no sangue 

Hipotireoidismo Subclínico 
- TSH elevado com T4 L normal 
- Maior risco de doenças cardiovasculares 
- Indicações de tratamento: 

- TSH > 10 
- Gravidez ou planejamento de gravidez 
- Sintomatologia 

Hipotireoidismo na gestação 
- As indicações de tratamento mudam: 
- Tratar toda gestante com TSH >  4 e aquelas com Anti-TPO + e 
TSH entre 2-4 com T4L no limite inferior 

Síndrome do Eutireoideo Doente (SED) 
- Dças sistêmicas graves levam a produção de citocinas que 
causam anormalidades no TSH e nos níveis de T4L ou T3 
circulantes, na ausência de doença tireoidiana 
- O padrão mais comum é do T3 Baixo com TSH e T4L normais 

Efeito da Amiodarona 
- Molécula da amiodarona apresenta iodo em 39% do seu peso 
- Amiodarona inibe os hormônios tireoidianos em seus sítios de 
ação 



 

- Pelo acúmulo da amiodarona no tecido adiposo os níveis de iodo 
permanecem elevados por até 6 meses 
- Hipertireoidismo + Fibrilação atrial em uso de amiodarona 
(associação bastante comum), devido aos níveis elevados de iodo 
circulantes, a cintilografia e a radioablação com Iodo 131 estão 
inibidos pela baixa captação de iodo pela tireoide 
- Amiodarona pode ocasionar 3 efeitos: 

- Efeito Jod-Basedow 
· Tireotoxicose por efeito do iodo 
· Observado no Bócio Multinodular e Graves subclínico 

em regiões de baixa ingesta de iodo 
- Efeito Wolff-Chaikoff 

· Hipotireoidismo induzido pelo Iodo 
· Efeito inibitório da captação e organificação do iodo, 

inibição da desiodase tipo 1 e da ação hormonal em seus 
receptores 

· Observada em Hashimoto subclínico em regiões com 
ingestão adequada de iodo 

- Alterações agudas e Transitórias na função tireoidiana e 
tireoidite 

· Pode levar a tireoidite destrutiva por ação lisossomal 
(tireotoxicose tipo II) – indica interrupção da droga 

Coma Mixedematoso 
- Introdução  

- Expressão mais grave do Hipotireoidismo 
- Diagnóstico difícil: início insidioso, baixa incidência 
- Mais comum em mulheres e idosas no inverno 
- Fatores precipitantes: infecções respiratórias (pneumonias) 
e do trato urinário, sedativos, AVC 

- Clínica 
- Hipotermia extrema (bastante sugestiva, mas nem sempre 
presente) 
- Arreflexia, Convulsões 
- Diminuição do drive ventilatório com retenção de CO2 e 
hipoxemia por hipoventilação alveolar 
- Edema mixedematoso de vias aéreas e macroglossia pioram 
a função ventilatória 
- Aumenta a responsividade alfa adrenérgica: desvio do 
sangue da pele para tentar manter a temperatura central 
(pele fria e pálida) 
- Diminuição da responsividade beta adrenérgica: 
bradicardia, diminuição do débito cardíaco 
- Hiponatremia pela diminuição da TFG, redução da 
reabsorção de sódio e diminuição da excreção de água livre 
- Hipoglicemia pela maior sensibilidade à insulina 
- Derrame pericárdico 

- Laboratório 
- Lactato elevado 



 

- TSH elevado e T4 e T3 bastante reduzidos 
- Aumento na CPK-MM 
 

- Tratamento 
- Levotiroxina T4 endovenosa (bolus de 500-800 mcg + 100 
mcg/dia) – passar para vo assim que possível 
- Hidrocortisona venosa (50 mg 6/6h): evita surgimento de 
uma crise adrenal pelo retorno do metabolismo normal 
- Cuidados gerais: 

· Suporte respiratório 
· Tratamento da Infecção precipitante 
· Correção da hiponatremia (restrição hídrica ou salina 

hipertônica) 
· Correção da hipoglicemia (com GH 50%) 
· Aquecimento passivo (uso de cobertores) 

Bócios Atóxicos 
- Introdução 

- Bócio = aumento da glândula tireoide 
- Decorrente do efeito exacerbado do TSH sobre a tireoide ou 
de um peptídeo semelhante ao TSH (anti-TSH estimulante...) 
- Na presença de um bócio ao exame físico, sempre solicitar 
TSH e T4L – definir se tóxico ou atóxico 

- Bócio Difuso Atóxico (Bócio Simples) 
- Principais Etiologias 

· Tireoidite de Hashimoto 
· Bócio Esporádico simples (causa desconhecida – regiões 

iodo normal) 
· Bócio Endêmico (Deficiência de Iodo) 

- Diagnóstico 
· No Bócio endêmico e esporádico o TSH é normal com 

T4L baixo 
· Hashimoto: TSH elevado, T4L baixo 

- Bócio Mergulhante: 
· Bócio que invadiu a região subesternal 
· Presença de sintomas compressivos: 

· Traquéia: tosse e dispneia 
· Esôfago: disfagia 
· Nervo Larigneo recorrente: rouquidão 

· Sinal de Pemberton: ao elevar os braços acima da 
cabeça o paciente sente fraqueza e tontura com sinais 
de congestão facial 

- Tratamento 
· Visa reduzir o Bócio 
· Supressão do TSH com levotiroxina 

· Terapia de escolha 
· 100 mcg/dia (jovens) / 50 (idosos) 
· Melhor resposta em jovens entre 3-6 meses 



 

· Nos idosos, pelo grau de fibrose instalado a 
regressão só em 33% 

· Cirurgia 
· Indicada se bócio > 150 g, refrata-riedade ou 

sintomas compressivos 
· Ablação com radioiodo (sucesso 50%) 

- Bócio Multinodular Atóxico 
- Introdução 

· Evolução natural dos bócios difusos atóxicos 
· Mais comum em mulheres idosas 
· Maior grau de fibrose associada 
· Maiores bócios existentes 
· Hemorragia em um dos nódulos pode causar dor súbita 

na tireoide 
- Tratamento 

· Terapia de supressão ineficaz (pela fibrose) 
· Radioablação: sucesso em 40-50% 
· Cirurgia 

 



 

 

3.2. TIREOIDITES 

 
Introdução 

- Tireoidite é o acometimento inflamatório da tireoide 
- Mecanismo pode ser infeccioso, autoimune ou outros (trauma, 
radiação, drogas) 
- Tipicamente, existe uma fase inicial onde o conteúdo colóide 
dos fóliculos é extravasado levando a tireotoxicose 
- Após algumas semanas o hormônio estocado já foi todo 
liberado, intalando-se hipotireoidismo 
- Os níveis séricos de tireoglobulina estão elevados em todos os 
casos de tireoidites 

Tireoidite de Hashimoto 
- Tireoidite Crônica Autoimune 
- Causa mais comum de hipotireoidismo permanente (90%) 
- Mulheres mais velhas (prevalência de 15% no grupo) 
- Desencadeada por fatores ambientais: infecções virais e 
consumo de iodo 
- Presença de auto-anticorpos:  

- Anti-Tireoperoxidade - Anti-TPO 95-99% + 
- Anti-tireoglobulina,  
- Anti-Receptor de TSH  
- Anti-Transportador de Iodo 

- Clínica 
- Inicialmente hashitoxicose (subclínica ou manifesta) que 
evolui para hipotireoidismo subclínico que pode se 
manifestar na evolução natural da doença 
- Efeito Wolff Chaikoff pela administração de iodo exógeno 
(amiodarona) pode desencadear hipotireoidismo num 
paciente com tireoidite subclínica 
- Aumenta o risco de Linfoma de Tireóide 
- Associada com doenças autoimunes (vitiligo, anemia 
perniciosa, Addison, DM1, SOP) 

- Bócio x Atrófica 
- Bócio presente em 75% pelo efeito trófico do TSH no tecido 
remanescente 

·  Geralmente difuso, mas pode ser multinodular 
- Em 25% dos casos, pela presença do Anti-receptor de TSH, 
encontramos uma tireóide atrófica 

- Diagnóstico 
- Bócio + autoanticorpos 
- Anti-TPO (> 1:1.600) 
- Em casos duvidosos: biópsia (padrão de infiltrado 
linfocítico) 

· Células de Askanazy – patognomônicas 
- Cintilografia não tem utilidade 
- USG pode demonstrar glândula aumentada de textura 
normal ou nódulos mal definidos 



 

- Indicações de PAAF (suspeita de malignidade): 
· Dor Local 
· Presença de Nódulos 
· Crescimento Rápido 

- Maior taxa de falso negativo para malignidade na PAAF 
- Tratamento 

- Puran T4 ajustado de acordo com o TSH (manter entre 0,5-
2) 
- Até 20% dos pacientes recuperam a função tireoidiana no 
futuro 

Tireoidite Subaguda Linfocítica 
- Tireoidite indolor 
- Período transitório de tireotoxicose seguido de hipotireoidismo 
subclínico auto-limitado (2-4 meses) 
- Semelhante a Tireoidite de Hashimoto, podendo evoluir para tal 
(50%) 
- Semelhante a tireoidite pós-parto (até 6m) 
- Anti-TPO e Antitireoglobulina positivos em 50% 
- Na fase de tireotoxicose o diagnóstico diferencial com Graves é 
feito pela captação de Iodo 131 em 24h (baixo na tireoidite < 5%, 
alto no Graves > 40%) 
- Tratamento: 

- Fase de Tireotoxicose: tratar os sintomas cardiológicos e 
neuromusculares com B-bloq  
- Fase de Hipotireoidismo: reposição Hormonal 

Tireoidite Pós-Parto 
- Semelhante a tireoidite subaguda linfocítica 
- Ocorre no 1º ano puerperal 
- Incidência alta (3-16% das gestações) 
- Anti-TPO positivo em 65-85% 
- Alta chance de recidiva em novo puerpério 

Tireoidite de Quervain (Subaguda Dolorosa) 
- Tireoidite granulomatosa 
- Sexo Feminino 4:1 
- Quadro álgico na região da tireóide 
- Doença Reativa Pós-Viral 
- Clínica: 

- Cerca de 1-3 semanas após quadro gripal, instala-se sd. 
álgica tireoidiana 
- Dor referida na região cervical anterior, garganta ou 
ouvidos, pode ser intensa 
- Sintomas gerais associados 
- 50% manifesta tireotoxicose 
- Elevação significativa do VHS (>>50) 

- Diagnóstico 
- Clínico 
- HMG, VHS, TSH, T4L 
- USG e Biópsia (achado de granuloma) 



 

- Tratamento 
- AINES ou aspirina 
- Prednisona 40 mg/dia se não houver melhora com AINES 

Tireoidite Supurativa Aguda 
- Quadro álgico agudo, uninodular 
- Febre alta, calafrios 
- Sinais de flogose e supuração no lobo afetado 
- Porta de entrada: 

- Fístula tireoglossa ou faríngea 
- Disseminação hematogênica 

- Tratamento: 
- Drenagem cirúrgica 
- Antibioticoterapia 

Tireoidite Tuberculosa e Fúngica 
- Pacientes imunodeprimidos 
- Aumento bilateral da glândula e quadro infeccioso 
- Diagnóstico feito pela biópsia 

Tireoidite Actínica 
- Pós radioablação com iodo radioativo 
- Dor tireoidiana e exacerbação do hipertireoidismo 
 
 
 
 
 
 
 

Tireoidite de Riedel 
- Rara 
- 40-60 anos, mulheres 
- Intensa proliferação de fibroblastos  
- Associação com fibrose das glândulas salivares, lacrimais, 
mediastinal, retroperitoneal, colangite esclersante e pseudotumor 
de órbita 
- Faz parte do grupo das doenças fibrosantes idiopáticas 
- Tireoide endurecida, levando a disfagia e dispneia 
- Hipoparatireoidismo pode preceder Riedel 
- Diagnóstico confirmado por Biópsia 
- PAAF é difícil pela rigidez da glândula 
- Anticorpos tireoidianos positivos em até 67% 
- Tratamento com prednisona, tamoxifeno ou metotrexate 
- Cirurgia se comprometimento esôfago ou traquéia 

Tireoidite Medicamentosa 
- 3 drogas podem causar tireoidite: 

- Alfa-interferon (tratamento da Hep B e C) 
- Interleucina-2 (tto de leucemias e neoplasias) 
- Amiodarona (antiarrítmico) 

 



 

 



 

 



 



 

3.3. TIREOTOXICOSE & HIPERTIREOIDISMO 

 

INTRODUÇÃO AO HIPERTIREOIDISMO 
Conceitos 

- Tireotoxicose: é qualquer estado clínico resultante do excesso 
de hormônios da tireoide nos tecidos 
- Hipertireoidimo: é a hiperfunção da glândula tireoide 
- Hipertireoidismo Primário: A fonte do problema está na própria 
glândula tireóidea 
- Hipertireoidismo Secundário: A fonte do problema está na 
hipófise (produção de TSH elevada) 

Principais Causas de Tireotoxicose 

Hipertireoidismo Primário 
Doença de Graves 

Bócio Multinodular Tóxico 

Adenoma Tóxico (Doença de Plummer) 

Metástases funcionantes 

Struma Ovarii 

Excesso de iodo (Jod-Basedow) 

Tireotoxicose sem Hipertireoidismo 
Tireoidite Subaguda 

Tireoidite silenciosa 

Outras causas de destruição da tireóide 
Amiodarona, infarto de um adenoma, radiação 

Tireotoxicose factícia 
Excesso de ingestão de hormônio Tireoidiano 

Hipertireoidismo secundário 
Adenoma hipofisário secretor de TSH 

Síndromes de resistência ao hormônio tireoidiano 

Tumores secretores de gonadotrofina coriônica 
Mola hidatiforme, coriocarcinoma 

Tireotoxicose gestacional 

Manifestações clínicas do hipertireoidismo 
- História de longa data 
- Insônia, cansaço extremo 
- Agitação psicomotora, incapacidade de concentração 
- Nervosismo, dificuldade em controlar emoções 
- Sudorese excessiva, intolerância ao calor 
- Hiperdefecação 
- Amenorréia ou oligomenorréia 
- Perda ponderal apesar da polifagia 
- Pele quente e úmida 
- Tremor fino e sustentado de extremidades 
- Alopécia 
- Retração palpebral, olhar fixo e brilhante, piscar frequente 
(oftalmopatia da exacerbação simpática) 
- Hipertensão divergente (pressão de pulso alargada) 
- Taquicardia sinusal 
- Fibrilação atrial 



 

- Cardiomiopatia da tireotoxicose 
- Atrofia e fraqueza muscular (miopatia) 
- Desmineralização óssea (osteopatia) com hipercalcemia (20%), 
hipercalciúria 
- Elevação da fosfatase alcalina 
- Hepatomegalia e icterícia (casos graves) 
- Esplenomegalia (10%) 

Hipertireoidismo apatético 
- Define a tireotoxicose em alguns idosos 
- Nos idosos, as manifestações adrenérgicas não são encontradas, 
dando lugar a alterações cardiovasculares (FA, ICC) associada a 
astenia, fraqueza muscular e depressão grave 

Diagnóstico de Hipertireoidismo 
- Função tireoideana 

- Hipertireoidismo: TSH suprimido e T4 Livre elevado 
- Hipertireoidismo Subclínico: TSH suprimido com T4 L 
normal 
- T3-toxicose: TSH suprimido, T4L normal, T3 elevado. 
Comum nas fases iniciais e em recidivas pós tratamento 

- Alterações laboratoriais 
- Anemia de doença crônica (normo/normo) 
- Leucopenia (comum) 
- Hipercalciúria e hipercalcemia (ocasional) 
- Hiperbilirrubinemia, elevação de FA, GGT e transaminases 
(casos graves) 

 

DOENÇA DE GRAVES 
Introdução 

- Também conhecida como Doença de Basedow-Graves ou Bócio 
Difuso tóxico (BDT) 
- É uma desordem auto-imune com síntese e secreção excessiva 
dos hormônios da tireóide 
- Achados clínicos típicos: bócio difuso, oftalmopatia, 
dermatopatia e acropatia 

Epidemiologia 
- Principal causa de hipertireoidismo (60-90%) 
- Pico de incidência dos 20-50 anos 
- Mais comum em mulheres (9:1) 
- Prevalência de 0,5% (2% em mulheres) 
- Quando acomete o sexo masculino tende a ocorrer em idades 
mais avançadas e tem maior gravidade e maior associação com a 
oftalmopatia 
- Pode estar associada a outras desordens auto-imunes (DM 1, 
Addisson, miastenia gravis, AR, Lupus) 
- Fatores de Risco 

- Susceptibilidade genética (15%) 
- Infecção (?) 



 

- Estresse (induz estado de imunodepressão seguido por 
período de compensação imune) 
- Sexo Feminino 
- Gravidez (pode desencadear ou amenizar) 
- Iodo e medicamentos 

Patogênese 
- Os linfócitos B sintetizam anticorpos conhecidos como anticorpo 
antirreceptor de TSH estimulante – TRAb (também chamado de 
imunoglobulina estimuladora da tireoide) 

- Presente em 90-100% dos casos 
- Esses anticorpos são capazes de produzir aumento de volume, 
vascularização e função na tireóide 
- A oftalmopatia de graves é devido a esses anticorpos se ligarem 
a antígenos das células musculares lisas e fibroblastos retro e 
perioculares 
- O anticorpo anti-TPO (tireoperoxidase ou antimicrossomal) está 
presente em 80% dos casos, sendo um marcador universal de 
doença autoimune da tireoide, presente em até 95% no 
Hashimoto 

 Clínica 
- Tireotoxicose clássica associada a outros sinais e sintomas 
próprios da doença 
- Bócio difuso e simétrico 
- Em alguns pacientes sopro e frêmito sobre a glândula 
(hiperfluxo) 
- Oftalmopatia de Graves (infiltrativa) 

- 20-40% dos casos 
- Curso clínico independente do hipertireoidismo 
- Exoftalmia ou proptose bilateral 
- Olhar fixo 
- Retração palpebral 
- Edema periorbitário 
- Edema e hiperemia conjuntival 
- Se grave pode levar ao lagoftalmo (paciente não fecha os 
olhos durante o sono) 
- Tabagismo é fator de piora 

- Dermatopatia (5%) se resuma ao mixedema pré-tibial 
- Espessamento da pele por acúmulo de glicosaminoglicanos 

- Acropatia (1%) é representada pelo baqueteamento digital 
Diagnóstico de Doença de Graves 

- O diagnóstico é clínico: sinais de tireotoxicose associado com 
bócio difuso e exoftalmia 
- O Anti-TPO está elevado em até 80% dos casos 
- TRAb é o anticorpo característico, presente em quase 100% dos 
casos, mas só deve ser solicitado em situações especiais: 

- Diagnóstico de Graves em indivíduo eutireoideo 
- Hipertireoidismo apatético 
- Avaliar risco de recidiva pós tratamento 



 

- Diagnóstico diferencial da tireotoxicose gestacional 
- Para o diagnóstico diferencial com a fase de tireotoxicose das 
tireoidites e do Hashimoto pode-se realizar a captação de Iodo 
radioativo, sendo que o normal é captação de até 20%. Na doença 
de graves a parcela captada é muito mais elevada  

Curso Natural 
- Se não tratada a Doença de Graves apresenta um curso 
prolongado de exacerbações e alentecimentos 

- 10-20% possuem remissão espontânea 
- 50% evoluem para hipotireoidismo 20-30 anos após por 
destruição imune da tireóide 

Tratamento Sintomático 
- Os betabloqueadores são usados nas fases iniciais do 
tratamento, visando diminuir os efeitos adrenérgicos da 
tireotoxicose 
- O Propranolol também possui efeito na inibição da conversão 
periférica de T4 em T3 
- Se contraindicados, pode-se usar o diltiazem para controle da FC 

Tratamento com Antitireoidianos – Tionamidas 
- Propiltiouracil (PTU) 

- Ataque (1-2 meses) de 300-600 mg/dia (3x/dia) 

- Manutenção: 100-400 mg/dia (2x/dia) 
- Ação: 

· Inibe a peroxidase tireoidiana (TPO) 
· Reduz os níveis de anticorpos 
· Em doses altas (> 600mg/dia) inibe a conversão 

periférica de T4 em T3 
- Alto risco de insuficiência hepática, sendo reservada para 
casos selecionados: 

· 1º Trimestre de gestação (MMI contraindicado) 
· Crise tireotoxica (pela capacidade de inibição da 

conversão periférica) 
- Metimazol (MMI) 

- Ataque (1-2 meses) de 40 mg/dia (1-2x/dia) 

- Manutenção: 5-20 mg/dia (1x/dia) 
- Droga de escolha: 

· Comodidade posológica 
· 70% mais barato que o PTU 

- Não inibe a conversão periférica 
- Seguimento 

- Efeitos do tratamento observados após 10-15 dias 
- O TSH demora até 1 ano para se normalizar, pois os 
tireotrofos da hipófise estão atrofiados, dessa forma o 
seguimento deve ser feito pela dosagem do T4 Livre 
- Após conseguir o eutireoidismo, reduzir dose pela metade e 
em seguida para 1 terço 



 

- Se evoluir com hipotireoidismo, pelo risco de piora da 
oftalmopatia, melhor repor com Puran e manter o 
antitireoidiano 
- Terapia em torno de 1-2 anos 

· Remissão de 75% em 3 meses!!! 
- Efeitos colaterais 

- Mais frequentes no primeiro semestre 
- 5%: Rash cutâneo, prurido, artralgias, doença do soro, 
alopecia, perda do paladar, sialoadenite 
- PTU: Insuficiência Hepática Fulminante 
- MMI: Colestase e agranulocitose 
- A agranulocitose é grave, mas reponde bem com a 
suspenção da droga e prescrição de granulokine 

Outros Agentes antitireoidianos 
- Iodo em Altas doses 

- A administração de iodo em excesso conduz ao bloqueio 
temporário na produção de T3/T4 (efeito Wolff-Chaikoff 
agudo) 
- Indicado na crise tireotoxica, emergências cirúrgicas 
- Usado em associação com tionamidas 

- Carbonato de Lítio 
- Inibe a secreção do T3/T4, não interferindo na captação de 
iodo 
- Efeito se perde com o tempo 
- Usado para controle temporário em pacientes alérgicos as 
tionamidas e iodo 
- Também usado na terapia com iodo radioativo pois 
mantém o mesmo mais tempo na glândula 

- Dexametasona 
- Dose 8mg/dia 
- Inibe a secreção e conversão periférica 
- Efeito aditivo com as tionamidas 

Radioablação com Iodo radioativo 131 
- Programação da dose 

- Dose varia de acordo com a gravidade, tamanho do bócio e 
captação de iodo em 24h 
- Média de 5-15 mCi 

- Preparo: 
- Excluir neoplasias pelo USG de tireoide 
- Contraindicado na gravidez e lactação! 
- Pelo risco de crise tireotoxica no início do tratamento, 
recomenda-se o uso de tionamidas 30 dias antes, suspensas 
3-7 dias antes para facilitar captação 

- Após radioablação: 
- A oftalmopatia pode exacerbar-se durante o tratamento, 
devendo ser usado prednisona 0,5 mg/kg/dia por cerca de 3 
meses 



 

- Retornar tionamidas e beta-bloqueadores 5 dias após a 
radioablação – hipertireoidismo dura ainda cerca de 8-12 
semana 
- 80% de cura em dose única 
- 80% torna-se hipotireoideo, por isso necessário 
acompanhamento de longo prazo com TSH, T4L 
 
 
 
 

Tratamento cirúrgico 
- Opções:  

- tireoidectomia subtotal (1-2g de tecido de cada lado) 
- tireoidectomia quase total (deixado apenas pequena 
quantidade de tecido unilateral) 

- Complicações 
- Mortalidade – 1% 
- Paralisia do laríngeo recorrente – 3% 
- Hipotireoidismo permanente – 50% 
- Hipoparatireoidismo permanente – 5% 

- Indicações 
- Pacientes sem controle com tionamidas e que recusam o 
iodo 131 
- Bócio volumoso 
- Suspeita de neoplasia subjacente 
- Gestação com tireotoxicose grave 

- Preparo Pré-operatório 
- MMI nas 6 semanas que antecedem 
- Iodo em altas doses (lugol) 10-15 dias antes (diminui a 
vascularização da glândula) 

Tratamento da Oftalmopatia 
- Formas brandas 

- Colírio de metilcelulose 
- Pomadas oftálmicas para oclusão noturna se lagoftalmo 
- Uso de óculos de sol 

- Formas graves 
- (compressão do nervo óptico, quemose ou ulceração da 
córnea) 
- Uso de glicocorticoides oral ou por pulsoterapia! 

- O hipotireoidismo agrava a oftalmopatia, devendo ser sempre 
tratado 

Tratamento do Hipertireoidismo subclínico 
- Deve ser tratado apenas em pacientes com TSH < 0,1 com alto 
risco para complicações cardíacas ou esqueléticas (idosos, 
mulheres em reposição hormonal) 
 

CRISE TIREOTÓXICA – TEMPESTADE TIREOIDIANA 
Introdução 



 

- É uma exacerbação do estado de Hipertireoidismo 
- Quando não reconhecida e tratada é fatal 
- Mesmo tratada mortalidade de 20-30% 
- Fatores preciptantes: 

- Infecções (principal) 
- Cirurgias 
- Terapia Iodo 131 
- Suspenção antitireoideano 
- Amiodarona 
- Ingesta de Iodo 
- Gravidez, parto, estresse 
- ICC, hipoglicemia, TEP, AVC, trauma 
 

Patogênese 
- Os níveis hormonais, quando comparados com a tireotoxicose, 
não são mais altos. A síndrome é explicada por outros 
mecanismos: 

- 1. Aumento das catecolaminas e seus receptores (devido ao 
estresse desencadeante) 
- 2. Aumento súbito do T4 livre 

Diagnóstico 
- O Diagnóstico é clínico e o tratamento deve ser imediato! 
- Mesmos achados da tireotoxicose associados com: 

- Psicose franca, confusão e delirium que evolui para coma 
(manifestações mais importantes) 
- Febre elevada 
- ICC de alto débito com PA divergente e FC elevada 
- Fibrilação atrial aguda 
- Icterícia 

Tratamento:  
- UTI 
- Tratamento da condição precipitante 
- Drogas que inibam a desiodase tipo 1 que converte 
perifericamente o T3 em T4 

- PTU em altíssimas doses 
- Propranolol 
- Iodo em altas doses 
- Decadron 2mg EV 6/6h 
- Carbonato de lítio 300 mg vo 6/6h 
- Colestiramina (enzima de troca – aumenta excreção de 
T3/T4 nas fezes) 4g vo 6/6h 

 
 

BÓCIO MULTINODULAR TÓXICO (BMT) 
Introdução 

- Múltiplos nódulos de tamanhos variados produtores de T3/T4 
- Quando os nódulos não são funcionantes (não capta Iodo-131) 
estamos diante do Bócio Multinodular atóxico (BMA) 



 

Epidemiologia 
- Predomina em idosos (motivo de muitas vezes se comportar 
como hipotireoidismo apático) 
- Mulheres > Homens 
- Quase nunca se acompanha de oftalmopatia 
- Mais efeitos compressivos do que no Graves 

- Disfagia, tosse, rouquidão 
- Maior elevação do T3 pela maior ativação da desiodase tipo 1 
- A amiodarona pode agravar os sintomas (Efeito Jod Basedow): 
pensar sempre que iniciar amiodarona na FA e houver piora 

Diagnóstico 
- Cintilografia tireoidiana revela múltiplos nódulos de captação 
variável 
 

Tratamento 
- Cirurgia é o tratamento de escolha 
- Se optado pelo Iodo 131 a dose deve ser maior que no graves 
- Podem ser tratados com tionamidas continuamente 
 
 
 
 

DOENÇA DE PLUMMER (ADENOMA TÓXICO) 
Introdução 

- “Bócio Uninodular Tóxico” 
- Nódulo tireoideano autônomo, hiperfuncionante 
- Hipertireoidismo com nódulo > 3 cm 
- Nódulo pode hemorragia central, causando dor 
- Geralmente mulheres e idosos 
- Clínica: Hipertireoidismo subclínico, discreto ou moderado 
- Diagnóstico: cintilografia (nódulo quente com glândula fria) 

Tratamento (4 opções): 
- 1. Iodo 131 
- 2. Nodulectomia 
- 3. Injeção percutânea do nódulo com etanol guiada por USG 
- 4. Terapia com laser guiada por USG 
 
 
 
 

HIPERTIREOIDISMO SECUNDÁRIO 
Definição 

- Elevação do TSH por adenoma hipofisáriano 
(tireotropinoma/TSHomas), levando ao bócio e hipertireoidismo! 

Clínica 
- Se o adenoma for grande pode comprimir o quiasma óptico, 
provocando cefaleia e defeitos no campo visual 
- T4L elevado com TSH normal ou alto 



 

- Detecção do tumor é feito por TC de sela túrcica ou RNM 
- Captação tireoidiana de Iodo esta elevada 

Tratamento 
- Controle inicial do hipertireoidismo com MMI 
- Ressecção transesfenoidal do TU 
-  Nos casos de impossibilidade cirúrgica: 

- Radioterapia 
- Octreotide (inibe produção TSH) 
 
 
 
 
 

TIREOTOXICOSE SEM HIPERTIREOIDISMO 
Tireoidites 

- Será abordado em outro capítulo 
Tireotoxicose Factícia 

- Uso de levotiroxina exógena (fórmulas para emagrecer) 
- TSH suprimido com T3 ou T4 Livre elevado 
- Ausência de bócio 
- Captação reduzida ou nula 
- Tireoglobulina sérica baixa 

Struma Ovarii 
- Teratoma ovariano com tecido tireóideo 

 
 
 

 
 

 



 

 

3.4. DIABETES MELLITUS 

 
Definição 

- Diabetes é um distúrbio do metabolismo intermediário, levando 
ao aumento dos níveis sérciso de glicose 

Fisiologia do Metabolismo intermediário 
- Glicólise: converte glicose em piruvato, produzindo ATP em 
anaerobiose 
- Ciclio de Krebs: Ocorre na mitocôndria. Converte piruvato em 
Acetil-COA que então entra no ciclo, produzindo CO2 + H2O em 
aerobiose 
- Betaoxidação: Em condições de baixas disponibilidades de 
glicose, os ácidos gravos podem ser utilizados para produzir 
AcetilCOA 
- Os neurônios e hemácias só podem utilizar a glicose como fonte 
energética 
- Hormônios Contra-Reguladores: glucagon, adrenalina e cortisol 
(possuem efeito hiperglicemiante) 
- Insulina: sintetizada e secretada pelas células beta das ilhotas de 
langerhans do pâncreas. Hiperglicemia é o principal estímulo para 
sua liberação 
- Período Pós-Prandial: Predominam as reações de anabolismo, 
estimuladas pela insulina 
- Jejum: predomina o catabolismo, estimulado pelo glucagon 
(principalmente) 

Estado Pós-Prandial 
- Glicose estimula a liberação de insulina em duas estapas: 

- Pico Precoce: A insulina pré-formada é liberada, 
aumentando os níveis plasmáticos em 2-10 minutos 
- Fase Tardia: A insulina é secretada de forma sustentada em 
decorrência do aumento na sua síntese 

- Resposta insulínica: 
- Anabolismo 

· Síntese de glicogênio no fígado e músculo estriado 
· Síntese de Triglicerídios nos adipócitos 
· Síntese de proteínas 

- Utilização da glicose como principal substrato energético 
Estado de Jejum 

- Predomina o Catabolismo: 
- Glicogenólise hepática e muscular 
- Lipólise no tc. Adiposo 
- Proteólise 
- Utilização de ácidos gravos para produção de energia 
- Níveis glicêmicos são mantidos pela gliconeogênese 
hepática (garante energia aos neurônios e hemácias) 
 

Metabolismo Intermediário no DM 
- DM é um estado de hipoinsulinismo absoluto ou relativo 



 

- Hipoinsulinismo Absoluto (DM1) 
- Destruição completa ou quase das células beta das ilhotas 
de Langerhans 
- Estado Catabólico excessivo! 

· Gliconeogênese 
· Lipólise 
· Cetogênese 

- Pode culminar com a cetoacidose diabética com 
hiperglicemia acentuada e acidose metabólica grave devido 
ao acúmulo de corpos cetônicos 

- Hipoinsulinismo Relativo (DM2) 
- Pode ocorrer por 2 mecanismos: 

· Hipossensibilidade à glicose das células beta 
· Resistência periférica à ação da insulina 

- O pico precoce pós-prandial da insulina costuma ser inibido 
antes da fase sustentada 
- A gliconeogênese está exacervada, mas a lipólise e 
cetogênese não, por isso não são propensos a cetoacidose 
diabética, mas sim a Síndrome hiperosmolar não cetótica, 
associada a altos níveis de glicemia (> 600) 

Classificação do DM 
- Diabetes Mellitus Tipo 1 

- 5-10% 
- Hipoinsulinismo absoluto 
- Destruição das ilhotas de Langerhans pancreáticas por 
mecanismo auto-imune (DM1A) ou desconhecido (DM1B) 
- Dependem da reposição exógena de insulina 
- Quadro clínico florido 
- Inicia-se na infância ou adolescência 
- 30% podem abrir o quadro após os 35 ano, com instalação 
insidiosa (LADA – Latent autoimune Diabetes in Adults) 

- Diabetes Mellitus Tipo 2 
- 80-90% 
- Hipoinsulinismo relativo 

· Hipossensibilidade à glicose das células beta 
· Resistência periférica à ação da insulina 

- Precedido por um período variável de homeostase anormal, 
com glicemia de jejum normal, mas glicemia pós-prandial 
alterada 
- Obesidade visceral é um importante fator contribuinte 
- Idade > 40 anos 
- Não dependem de insulina para viver 
- Com a “epidemia” de obesidade já é possível encontrar 
DM2 em crianças e adolescentes obesos 

- Outros tipos de DM 
- Pancreatite crônica com destruição de mais de 80% das 
células beta 
- Fibrose cística 



 

- Sd. Cushing 
- Acromegalia 
- Feocromocitoma 
- Uso de drogas (cortcóides, tiazídicos, pentamidina, GH) 
- Defeitos genéticos 
- Diabetes Gestacional 

Etiopatogenia 
- DM1 

- Auto-imune 
- Anticorpos antiilhota (ICA) – 80% 
- Anticorpos anti-GAD – 70% 
- Anticorpos anti-IA-2 – 60% 
- Anticorpos antiinsulina 
- Suas manifestações tornam-se evidentes apenas quando 
mais de 80% das células beta foram destruídas 

- DM2 
- > 40 anos 
- 80% obesos 
- Combinação de 3 fatores: 

· Resistência periférica à insulina 
· Disfunção das células beta 
· Produção hepática aumentada de glicose 

- Fruto da combinação de predisposição genética com fatores 
ambientais e hábitos de vida 
- Maior concordância entre gêmeos idênticos do que o 
DM1!!! (70-90%) 

· A predisposição genética do DM2 é bem maior que a do 
DM1 

- Marcadores clínicos da resistência insulínica: 
· Acantose nigricans 
· Sinais de hiperandrogenismo (acne, hirsutismo e 

oligomenorréia) 
· SOP 

- Secreção aumentada de glicose pelo fígado é a principal 
responsável pela hiperglicemia de jejum 
- Redução da utilização periférica de glicose resulta em 
hiperglicemia pós-prandial 

· Essa resistência força as células beta a secretar mais 
insulina, o que leva ao esgotamento progressivo de sua 
função 

- Efeito glicotóxico: Hiperglicemia acentuada (> 270) inibe a 
capacidade da célula beta de secretar insulina! 
- Efeito lipotóxico: idem acima, mas com ácidos graxos 
- A obesidade por si só aumenta a resistência periférica a 
insulina 

Fatores de Risco para o DM2 
- História Familiar 
- Sobrepeso/Obesidade 



 

- Sedentarismo 
- Afrodescendentes 
- Estado de intolerância à glicose 
- História de diabetes gestacional ou macrossomia 
- HAS 
- HDL < 35 ou Triglicerídeos > 250 
- SOP/Acantose Nigricans 
- História de doença vascular 

Quadro clínico 
- DM1 

- O diagnóstico é suspeirado pelo início dos sintomas 
- Os 4 “Pês”: 

· Poliúria 
· Polidipsia 
· Polifagia 
· Perda de Peso 

- Em crianças, o primeiro sintoma pode ser a noctúria ou 
enurese noturna 
- Em boa parcela dos casos, a doença abre com cetoacidose 
diabética franca: náuseas, vômitos, dor abdominal, 
desidratação, hálito cetônico, respiração de Kussmaul, 
taquicardia, hipotensão arterial 

- DM2 
- Diagnóstico é feito por uma hiperglicemia assintomática, 
detectada em exame de rotina 
- Algumas vezes abre sintomatologia 

· Poliúria, noctúria, polidipsia 
- Maioria dos pacientes tem sobrepeso/obesidade (80% IMC 
> 30) 
- Frequentemente já apresentam sinais de complicações 
orgânicas crônicas no momentod od diagnóstico: retinopatia, 
Nefropatia, neuropatia ou doença cardiovascular 
- 50-60% são hipertensos e dislipidêmicos 
- Alta prevalência: 

· 8% em > 30 anos 
· 17% em > 60 anos 

Critérios Diagnósticos 
- Glicemia aleatória ≥ 200 associada a sinais/sintomas 
- Glicemia jejum ≥ 126 em 2 ocasiões 
- Glicemia Pós prandial (2h)/TOTG 75g ≥ 200 em 2 ocasiões 
- Dextro e HBA1C não servem para o diagnóstico 

Rastreamento Populacional 
- Glicemia Jejum a cada 3-5 anos em > 45 anos 
- Glic. Jejum a cada 1-2 anos em > 45 anos com FR 
- TOTG 75 está indicado em pacientes com 2 ou mais fatores de 
risco ou naqueles com GJ entre 100-125 
 

Diferenciação entre DM1 e DM2 



 

- Nos casos duvidosos, solicitar ICA e anti-GAD. Positividade de 
um deles já é diagnóstico de DM1 

Estados Pré-Diabéticos 
- Glicemia de Jejum alterada (entre 100-125) em 2 ocasiões 
- Intolerância a Glicose: TOTG 75g entre 140-199 em 2 ocasiões 
- Muitos indivíduos com GJ alterada (100-125) na verdade são 
diabéticos por terem TOTG ≥ 200 
- Metformina e tiazolidinedionas previnem ou retardam o DM2 

Síndrome Metabólica 
- Tem como base fisiopatológica a resistência insulínica 
- Consegue predizer o desenvolvimento futuro de DM2 e doença 
coronariana 
- Seu diagnóstico é dado quando preenchido 3 dos 5 critérios: 

Circunferência 
Abdominal 

> 102 cm (H) 
> 88 cm (M) 

Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL 

HDL 
< 40 mg/dL (H) 
< 50 mg/dL (M) 

HAS ≥ 130 x 85 mmHg 

Glicemia Jejum ≥ 110 mg/dL 

Tratamento do DM1 
- Recomendado o tratamento intensivo 

- Importante redução das complicações crônicas 
microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia) 

- Devido ao alto risco de hipoglicemia, recomenda-se medir a 
glicemia capilar em 4 ocasiões durante o dia:jejum, antes do 
almoço e do jantar e antes de dormir 
- A dose de insulina deve ser ajustada conforme os valores 
mensurados 

Alvos Glicêmicos para o DM1 

Glicemia Jejum ou pré-prandial 80-120 

Glicemia Pós-Prandial < 160 

Glicemia Antes de dormir 100-140 

HbA1c <6,5% 

- A modificação terapêutica é obrigatória quando: 
- Glicemias pré-prandias muito baixas (<70) ou muito altas (> 
140) 
- Glicemias ao deitar < 100 ou > 160 
- Hb-A1c > 7% 

- A Hemoglobina glicada reflete o controle glicêmico dos últimos 
2-3 meses 
- A insulinoterapia pode levar ao aumento de peso pelo efeito 
anabólico e lipogênico da insulina 
- Alcool deve ser desencorajado por trazer importante risco de 
hipoglicemia (metabolismo do álcool inibe a gliconeogênese 
hepática nos usuários de insulina) 

Insulinoterapia 
- Início da terapia deve ser feito com 0,3-0,5 U/Kg/dia SC 

- Dose média oscila entre 0,5-1 U/Kg/dia 



 

- Atualmente usa-se a insulina humana, obtida através de DNA 
recombinante (insulina suína e bovina foram abolidas pelo 
potencial alergênico) 
- Tipos de Insulina 

- Lispro/Aspart: Ação Ultra-Rápida 
· Início 5-15 min 
· Pico 1-2h 
· Duração Efetiva 3-4h 
· Pode ser aplicada na hora da refeição 

- Regular: Ação Rápida 
· Início 30-60 min 
· Pico 2-3h 
· Duração Efetiva 4-8h 
· Deve ser aplicada cerca de 30-45 min antes da refeição 

- NPH: Ação Intermediária 
· Início 2-4h 
· Pico 4-8h 
· Duração Efetiva 10-16h 

- Glargina: Ação Prolongada 
· Início 2-4h 
· Pico ausente 
· Duração Efetiva 24h 
· Não deve ser misturada com outras insulinas na mesma 

seringa 
- Uma insulina de ação intermediária ou prolongada substitui a 
liberação basal de insulina pelo pâncreas (fase tardia) 
- Uma insulina de ação rápida ou ultra-rápida simula o pico 
precoce pós-prandial 
- A glicosúria para controle glicêmico deve ser desencorajada 
- Fenômeno do Alvorecer: 

- Paciente tomou NPH antes do jantar e ela foi insuficiente 
para manter euglicemia matinal 
- O pico de GH ocorre no final do sono/início da manhã. Ele 
aumenta a produção hepática de glicose, elevando o 
fenômeno do alvorecer 
- Para controlar o efeito, passar a tomada para antes de 
dormir (separando a NPH da Regular de antes do jantar) 

- Efeito Somogyi 
- Hiperglicemia matinal de rebote provocada pelo pico dos 
hormônios contra-reguladores em resposta à hipoglicemia da 
madrugada (às 3h) 
- Hipoglicemia é gerada pela alta dose de NPH pré-jantar 
- Tratamento: redução da NPH noturna ou passar a tomar 
antes de dormir 
- Medida da glicemia da madrugada 2-3h ajuda a diferenciar 
entre os dois fenômenos (Somogyi e Alvorecer) 

- Esquema de Duas Picadas 



 

- Fazer 2/3 da dose diária na primeira tomada (manhã) e 1/3 
na segunda tomada (noite) 
- Proporção NPH/regular deve ser 70/30 na primeira tomada 
e 50/50 na segunda tomada 
- Nesse esquema: 

· Glicemia Matinal: depende da NPH do jantar da véspera 
· Glicemia pré-almoço: depende da Regular da Manhã 
· Glicemia Pré-Jantar: oscila de acordo com a NPH da 

manhã 
· Glicemia antes de dormir: oscila de acordo com a 

regular da noite 
- Desvantagens desse esquema: 

· Pode gerar hiperglicemia matinal pois este período fica 
sem proteção 

· Eventualmente, a NPH da manhã pode ser insuficiente 
para controlar o pico pós-almoço 

· Paciente não pode variar o tempo das suas refeições ou 
exercícios físicos 

- Esquema de 3 picadas 
- 2/3 da dose pela manhã (70/30) 
- 1/3 da dose pela noite: 

· 50% Regular ou Lispro Pré-Jantar 
· 50% NPH antes de dormir 

- Corrige os fenômenos do Alvorecer e Somogyi 
- Esquema de 4 picadas 

- Esquema Ideal: 
· Glargina pela manhã 
· Lispro antes de cada uma das 3 refeições (café, almoço e 

jantar) 
- Alternativa 

· Manhã: Dose pequena de NPH + Regular 
· Antes do almoço e jantar é feito a Regular 
· NPH em dose alta antes de dormir 

- Esquema de Infusão Contínua 
- Através de uma agulha instalada no subcutâneo 
- Seus problemas são o deslocamento da agulha, a falha na 
bomba ou infecção do sítio de inserção 

- Principais Complicações da Insulinoterapia 
- Hipoglicemia 
- Reação local no sítio de infusão (lipo-hipertrofia) 

- Fatores que interferem com a necessidade de insulina 
- IRC reduz a necessidade de insulina pela redução de seu 
cleareance 
- Infecções, trauma, Cushing... aumentam a necessidade de 
insulina por aumentarem os níveis circulantes dos contra-
reguladores  
 

Tratamento do DM2 



 

- A estratégia do tratamento desses pacientes é voltada para o 
controle dos fatores de risco para aterosclerose (tratar a HAS, 
obesidade e dislipidemia, parar de fumar e sair do sedentarismo) 
- Recomenda-se também um controle intensivo da glicemia e Hb-
A1c 
- Nas fases iniciais da doença (GJ < 180) pode se tentar apenas a 
terapia não farmacológica (dieta, exercícios) 
- Medicamentos Antiobesidade 

- Redutores do apetite ou noradrenérgicos 
- Indutores da saciedade (sibutramina) 
- Redutores da absorção intestinal de gorduras (orlistat) 
- Apenas para pacientes com IMC > 30 ou > 27 e com 
comorbidades 

- Cirurgia Bariátrica 
- Deve ser considerada em indivíduos com IMC > 40 ou > 35 
com comorbidades 

Hipoglicemiantes Orais 
- Indicado para pacientes que não aingiram os alvos 
glicêmicos com dieta + exercícios após 2-3 meses ou quando 
sua GJ for > 180 na primeira consulta 
- Exercem seu efeito estimulando a secreção de insulina 
pelas células beta ou aumentando o efeito periférico da 
insulina 
- Após cerca de 15 anos esses pacientes evoluem com 
disfunção das células beta, tornando-se refratários ao 
tratamento oral e necessitando de insulinoterapia 

Droga 
Mecanismo de 

Ação 

Queda 
da GJ 

Queda 
HbA1c 

Efeito 
peso 

Sulfoniu-
réias 

Aumento da 
secreção de insulina 

(efeito mantido) 
60-70 1-2% 

Aumen-
to 

Glinidas 
Aumento da 

secreção de insulina 
(efeito rápido) 

60-70 
0,6-
1,8% 

Aumen-
to 

Biguanidas 
(Metfor-

mina) 

Aumento do efeito 
periférico da insuli-
na (principalmente 

no fígado) 

60-70 1,5-2% 
Redu-

ção 

Tiazolidi-
nedionas 
(Glitazo-

nas) 

Aumento do efeito 
periférico da insuli-
na (principalmente 

no músculo) 

35-40 
0,1-
0,9% 

Aumen-
to 

Acarbose 
Retardo na absor-

ção de carboidratos 
20-30 0,5-1% 

Sem 
efeito 

Incretino-
miméticos 

Elevação do GLP1 30-45 
0,6-
1,8% 

Redu-
ção 

- 1. Sulfoniuréias 
- Drogas 

· Glibenclamida 2,5-20 mg/dia 2x 
· Glimepirida 1-8 mg/dia 1x 

- Agem estimulando diretamente a secreção basal de insulina 
pelas células beta pancreáticas 



 

· Necessitam de células beta funcionantes 
- Drogas preferidas para pacientes DM2 não obesos com GJ 
entre 160-270 
- Pode provocar aumento de peso 
- Hipoglicemia pode acontecer 
- A clorpropramida provoca efeito dissulfiram e 
hiponatremia, não reduz retinopatia e provoca aumento na 
HAS, por isso não é mais usada 
- Podem prejudicar o paciente com doença coronariana 
- Por serem metabolizadas pelo fígado deve-se tomar 
cuidado com pacientes hepatopatas 

- 2. Glinidas 
- Drogas 

· Repaglinida 1-4 mg vo/dia 3x (refeições) 
· Nateglinida 120 mg vo/dia 3x (refeições) 

- Aumentam a secreção de insulina pancreática, porém com 
meia vida curta 
- Risco de Hipoglicemia se não forem administradas antes das 
refeições 

- 3. Biguanidas (Metformina) 
- Metformina é a única aprovada (1g-2,5g/dia 2x) 

- Mecanismos de ação 
· Inibição da gliconeogênese hepática 
· Melhora da sensibilidade dos tecidos periféricos à 

insulina 
· Redução do turnover de glicose no leito esplâncnico 

- Droga preferida em obesos com DM@ e GJ entre 110-270 
- Foi a única droga que determinou diminuição significativa 
de complicações macrovasculares (AVE, IAM) em pacientes 
obesos 
- Possuem um pequeno efeito anorexígeno 
- Leva a redução do peso 
- Reduz os níveis de triglicerídeos 
- Não aumenta a chance de hipoglicemia 
- Pode provocar distpurbios gastrointestinais, mas que 
desaparecem com a manutenção da droga e administração 
junto com a alimentação 
- Contra-Indicada na IRC, hepatopatia, estresse agudo e > 80 
anos (risco de acidose lática) 
- Pode ser usada na SOP e na esteatohepatite não alcoólica 

- 4. Glitazonas (Tiazolidinedionas) 
- Drogas 

· Rosiglitazona 4-8mg/dia 1x 
· Pioglitazona 15-45mg/dia 1x 

- Potentes sensibilizadores periféricos da insulina 
- Agem muito mais no estímulo à captação celular periférica 
pelo musculo-esquelético (GLUT 4) 
- Eleva o peso em 2-3 Kg, além de edema 



 

 
- 5. Inibidores da alfa-Glicosidase (Acarbose) 

- Acarbose 150-300 mg/dia 3x (refeições) 
- Age inibindo as enzimas digestivas do tipo alfa-glicosidades 
presentes na borda em escova dos enterócitos, que clivam os 
polissacarídeos complexos em monossacarídeos 
- Com isso lentificam a absorção intestinal de glicose, 
fazendo reduzir a glicemia pós-prandial 
- Reduzem a relação LDL/HDL 
- Excelentes drogas para DM com GJ normal mas com 
hiperglicemia pós-prandial 
- Pode ser usada nos pacientes com Sd. dumping ou 
hipoglicemia reativa idiopática em indivíduos submetidos a 
gastrectomia 
- Aumentam a flatulência e provocam desconforto 
abdominal, meteorismo e diarreia 

- 6. Incretinomiméticos 
- Agem pelo efeito incretina / GLP-1 
- Atuam otimizando a produção de insulina pela célula beta e 
inibem a liberação de glucagon 
- Provocam perda de peso 
- Seu principal efeito adverso é a náusea 

Insulinoterapia no DM2 
- Indicações 

- Falência terapêutica dos hipoglicemiantes orais 
- Hiperglicemia > 270-300 na primeira consulta com história 
de perda ponderal, cetonúria ou cetonemia (alguns são DM1 
LADA) 
- Emagrecimento progressivo 
- Gestação 
- Situações de estresse agudo (cirurgia, infecções graves, 
AVE, IAM...) 

- Quando inicia-se a insulinoterapia, significa que os 
hipoglicemiantes que atuam aumentando a secreção de insulina 
não possuem mais efeito (as células beta já estão em falência), 
devendo ser suspensos 

- Já as drogas sensibilizadoras da insulina (ex: metformina) 
devem ser mantidas, pois a insulina não atua no estado de 
resistência a sua ação 

Objetivos do tratamento do DM2 e Sd. Metabólica 
Glicemia de Jejum < 100 

TOTG 75g 140-180 

Hb-A1c 
1% acima do limete 
superior do método 

Colesterol Total < 200 

HDL > 45 

LDL  < 100 

Triglicérides < 150 

PAS < 130 



 

PAD < 80 

IMC 20-25 

 
 
 
- Anti-Hipertensivos de Escolha: 

- IECA 
- Antagonistas da Angiotensina II 

- Anti-Hipertensivos Contra-Indicados 
- Beta-Bloq. possuem contra-indicação relativa no DM1 

- Dislipidemia 
- O LDL do paciente diabético é mais aterogênico 
- Objetivo é LDL < 100. Se na 1ª consulta LDL for > 130, já 
indica-se o uso de estatina: 

· Atorvastatina 10-80 mg/dia 1x 
· Sinvastatina 20-80mg/dia 1x 

- Níveis de triglicerídeos entre 150-500 indicam mudança na 
dieta e exercícios, mas se > 500 iniciar fibratos pelo risco de 
pancreatite aguda: 

· Bezafibrato 400-600mg/dia 2x 
· Fenofibrato 250mg/dia 1x 

- Para elevar o HDL, indica-se estatinas se o LDL for elevado 
ou fibratos se não forem 

- AAS no DM 
- Indicado em pacientes com DM2, > 40 anos que possuem 
risco adicional (história familiar, tabagismo, dislipidemia ou 
albuminúria) para DCV 
- Indicado como prevenção secundária também 
- AAS 100mg/dia 1x (75-162mg/dia) 



 

 

3.5. DIABETES MELLITUS - COMPLICAÇÕES 

 
Hipoglicemia  

- Uma das principais complicações da Insulinoterapia ou do uso de 
hipolipemiantes 
- Causa mais comum de coma no paciente diabético 
- Gerada por irregularidade dietética, abuso de insulino ou 
exercício físico não programado 
- Pode também ser explicada por falência renal ou hepática, 
etilismo agudo, drogas ou associação com Addison 
- Não aplicar insulina próximo a músculo que será usado em 
exercício (aumento do fluxo sanguíneo leva a maior absorção da 
insulina) 
- Hipoglicemia é identificada pela tríade de Whipple: 

- Sinais e Sintomas de Hipoglicemia 
- Glicemia < 40 
- Melhora após administração de glicose 

- Sinais e Sintomas de Hipoglicemia 
- Começam pela fase adrenérgica: 

· Tremores finos de extremidades (<60mg/dL) 
· Sudorese fria 
· Taquicardia 
· Palpitações 
· Hipertensão 

- É seguido pela fase neuroglicopênica 
· Dificuldade de concentração (< 50 mg/dL) 
· Incoordenação 
· Ataxia 
· Lentificação do pensamento 
· Letargia (< 45 mg/dL) 
· Sonolência 
· Coma (<30 mg/dL) 
· Convulsões 

- O neurônio se adapta a captar menos glicose, logo, os diabéticos 
mal controlados fazem sintomas hipoglicêmicos com glicemia 
mais alta (<80!) 

- Os diabéticos bem controlados fazem sintomas com 
glicemia mais baixa (< 45) 

- Os pacientes devem ter algum doce guardado na roupa ou bolsa 
para que possa ser prontamente ingerido no início dos sintomas 
- Paciente deve evitar permanecer em jejum prolongado após 
uma dose de insulina regular e deve evitar fazer exercícios 
extenuantes 
- Em caso de hipoglicemia grave pode ser aplicada uma injeção SC 
de glucagon por um leigo 

- Se estiver no hospital aplica-se GH 50% 4amp. a 8 amp. 
· Se houver suspeita de etilismo, aplicar 100 mg de 

tiamina para prevenir encefalopatia de Wernicke 



 

 
 
Cetoacidose Diabética 

- Complicação mais grave do DM1 
- Mortalidade de 100% se não tratada (5% se tta) 
- Presença de hiperglicemia, cetonemia e acidose metabólica 
com anion gap elevado 
- É a principal causa de óbito em < 24 anos 
- Pode ocorrer no DM2, mas é rara, geralmente associada com 
estresse agudo (como sepse grave) 
- Hiperglicemia: 

- Consequencia do aumento da produção hepática de glicose 
- 400-800 mg/dL 
- Não serve como parâmetro de gravidade 

- Cetonemia 
- Corpos cetônicos são produzidos em larga escala pela 
lipólise excessiva. São 3: 

· Acetona  
· Volátil, eliminada pela respiração, responsável pelo 

hálito cetônico 
· Ácido B-hidroxibutírico 
· Àcido acetoacético 

- Acidemia 
- Consequente ao excesso de cetoácidos 
- Possui anion gap elevado pelo acúmulo dos cetoânions 

- Distúrbios Hidroeletrolíticos 
- Elevação da osmolaridade sérica provoca a saída de fluido 
do intra para o extracelular, carreando K, Cl e PO4 

· Uma vez no plasma, esses elementos são eliminados 
pela urina, com poliúria consequente à diurese osmótica 
da hiperglicemia 

- Apesar do K e PO4 totais serem baixos, esses elementos 
mantém-se elevados no plasma 

- Fatores precipitantes 
- 40% é infeccioso 
- Outras causas comuns: 

· Abuso de álcool 
· Doses baixas de insulina 
· Gestação 
· IAM (importante causa nos idosos, não esquecer da 

isquemia silenciosa em DM) 
- Sinais e Sintomas 

- Náuseas e vômitos 
- Dor abdominal 
- Desidratação, taquicardia e taquipnéia (Kussmaul) 
- Hálito cetônico 
- Alterações do nível de consciência 

- Laboratório 



 

- Leucocitose mesmo sem infecção 
- Hipercalemia e hiperfosfatemia mesmo com seus níveis 
totais baixos 
- Azotemia pré-renal pela desidratação 
- Devemos corrigir o sódio sérico pela hiperglicemia: 

· Adiciona-se 1,6 ao sódio dosado para cada aumento de 
100 da glicemia 

- Critérios Diagnósticos 
- Hiperglicemia > 250 
- Acidose Metabólica (pH< 7,3 / Bicarbonato < 15) 
- Cetose (cetonúria +++) 

- Tratamento 
- Reposição volêmica vigorosa 

· Medida de maior impacto no tratamento 
· Objetivos: 

· Repor o déficit de água 
· Mater a PA 
· Reduzir os níveis de glicemia 
· Melhorar a perfusão tissular/renal 

· Iniciar com Ringer ou SF 0,9% com 1L na 1ª hora 
· Após 1ª hora, se sódio corrigido for normal ou alto, 

continuar com salina 0,45% 
· Quando a glicemia atingir 250 mg/dL, continuar com SG 

5% com NaCl 0,45% 
- Insulinoterapia 

· O início da insulinoterapia antes da reposição volêmica 
pode agravar a hipovolemia e precipitar choque 
hipovolêmico 

· insulina promove a captação celular de glicose que 
provoca entrada de água junto 

· Iniciar com insulina regular venosa! 
· Infusão contínua 0,1 U/Kg/hora 
· Manter até glicemia de 250-300 
· Continuar com 0,05 U/Kg/hora e iniciar infusão de 

SG 5% 
· Inicio da insulina regular 

· Iniciar 30 minutos antes de suspender a indusão 
venosa, na dose de 0,1-0,2U/Kg e oferecer 
alimentação 

· Manter esquema de IR conforme dextro 
· Critérios para suspensão as IR venosa 

· pH ≥ 7,3 
· Bicarbonato > 15 
· Glicemia < 250 

- Reposições de eletrólitos e bicarbonato 
· Repor bicarbonato somente se pH < 7,0 
· Reposição de Potássio 

· Se K < 4,5: repor com 40 mEq/L 



 

· Se K 4,5-6: repor com 20 mEq/L 
· Se K > 6: aguardar queda para iniciar reposição 

 
 
 

- Complicações da Cetoacidose 
- Infecção 
- Pancreatite aguda (hipertrigliceridemia grave > 1.000) 
- Sd. Desconforto respiratório Agudo (SDRA) 
- Edema Cerebral 
- Acidose metabólica hiperclorêmica (não se preocupar, 
desaparece em poucos dias) 
- Mucormicose (grave micose profunda, tratar com 
anfotericina B e cirurgia de debridamento) 
- Trombose vascular (consequência da desidratação e 
aumento da viscosidade e coagulabilidade do sangue) 
 

Estado Hiperosmolar Não Cetótico (EHNC) 
- Hiperglicemia grave, hiperosmolaridade sérica e depressão do 
sensório, sem cetoacidose 
- Típica do DM2 idoso 
- Mortalidade mais elevada que a cetoacidose (10-17%) 
- Para que ocorra é necessário a presença de hiperglicemia e 
ingesta de líquidos inadequadamente baixa 

- Portanto, só se desenvolve naqueles pacientes cujo 
mecanismo da sede ou acesso a fluidos está prejudicado 

- Como no DM2 há insulina circulante, seus níveis são suficientes 
para prevenir a lipólise e cetogênese, mas não a gliconeogênese 
excessiva 
- Fatores Precipitantes 

- Fator precipitante mais comum é a infecção 
- Outros: 

· AVC 
· IAM 
· Vômitos e Diarréias 
· Uso de drogas: Beta-bloqueadores, fenitoína, cimeditina 

e corticoide 
- Anamnese e exame físico 

- Deve ser sempre suspeitada num paciente idoso com a 
simples presença de depressão do nível de consciência 
- Geralmente há relato de desidratação progressiva ao longo 
de dias, associado com pneumonia ou ITU 
- Pacientes demenciados/acamados estão sob maior risco, 
pela incapacidade de ajuste da ingesta hídrica 
- Sintomas: 

· Distensão e dor abdominal 
· Náuseas e vômitos 



 

· Desde déficit motor focal à crise convulsiva generalizada 
e coma 

- Estado de hemoconcentração e hiperviscosidade sanguínea 
predispõe fenômenos tromboembólicos 

- Diagnóstico 
Diferenciação entre cetoacidose e estado hiperosmolar 

 
Cetoacidose 

diabética 
Estado 

Hiperosmolar 

Glicemia > 250 > 600 

pH < 7,3 > 7,3 

Bicarbonato < 15 > 18 

Cetonúria ≥ 3+ ≤ 2+ 

Cetonemia positiva Negativa 
Sódio Sérico 130-140 145-155 

Potássio Sérico 5-6 4-5 

Uréia 38-53 43-86 

Ácidos Gravos 1.6 1.5 

- Glicemia pode chegar a 2.000 
- Sódio e Uréia são mais altos do que na cetoacidose 
- A acidose metabólica com anion gap elevado pode ocorrer 
devido à acidose lática ou urêmica 

- Tratamento: 
- Semelhante a cetoacidose diabética 
- Maior cautela com a insulinoterapia, que só deve ser 
instituída após generosa reposição hídrica! 
 

Retinopatia Diabética 
- Ocorre em quase 100% dos DM1 e 80% dos DM2 após 20 anos 
- Alguns DM2 já apresentam retinopatia ao diagnóstico 
- O tempo de duração do DM é o mais importante fator de risco 
relacionado 
- Sua classificação é evolutiva: 

- RD não proliferativa 
- RD pré-proliferativa (não proliferativa grave) 
- RD proliferativa 

- RD Não Proliferativa 
- Presença de microaneurismas (pequenos pontos vermelhos 
na FD) 
- O aumento da permeabilidade vascular permite o 
extravaseamento de material proteináceio e lipídico, levando 
ao aparecimento dos exsudatos duros 
- A rotura de vasos adjacentes a obstrução leva a hemorragia 
em chama de vela 
- Pontos de isquemia retiniana aparecem como manchas 
algodonosas 
- A fragilidade venular leva ao aparecimento das veias em 
rosário 

- RD Pré-proliferativa 
- Exsudatos moles 



 

- Alterações venosas tardias (ensalsichamento) 
- Anormalidades microvasculares intra-retinianas 

- Áreas de má perfusão capilar na angiografia 
- Edema de Retina 
- Hemorragias extensas 
 

- RD Proliferativa 
- Tipo mais grave 
- Pela isquemia retiniana difusa e acentuada, são produzidos 
fatores locais de crescimento vascular, promovendo uma 
angiogênese descontrolada 
- Formação de neovasos 
- Com o passar dos anos o tecido neovascularizado evolui 
para fibrose e retração 

· Como a retina está ancorada ao vítreo, o resultado é o 
descolamento de retina por tração 

- Há 3 formas de amaurose na RD proliferativa: 

· Descolamento retiniano 
· Hemorragia vítrea 
· Glaucoma agudo 

- Maculopatia Diabética 
- Caracteriza-se pelo edema macular reversível (causa mais 
comum de sintoma visual no DM), múltiplos exsudatos duros 
e/ou maculopatia isquêmica 

- Triagem 
- Fundoscopia deve ser realizada após 5 anos de doença no 
DM1 ou no diagnóstico do DM2 
- Deve ser repetida anualmente se não houver ainda RD, ou 
semestralmente naqueles com RD 

- Tratamento 
- Ideal é a prevenção primária, pelo controle glicêmico 
- Na RD proliferativa deve ser feito fotocoagulação com laser 
panretiniano (diminui o estímulo para formação de neovasos) 

 
Nefropatia Diabética 

- Comprometimento ocorre no glomérulo 
- Glomeruloesclerose difusa ou focal 
- Associado à expansão do mesângio e espessamento da 
membrana basal 

- DM1 30% / DM2 20% 
- É fator de risco para HAS 
- Diagnosticada pela proteinúria no EAS ou > 300 mg na urina de 
24h 
- As manifestações da Nefropatia são: 

- Proteinúria 
- HAS 
- Perda da função renal (sd. urêmica) 

- A intervenção terapêutica deve ser feita nas fazes mais precoces 
- Microalbuminúria 



 

- Fase mais precoce, onde deve-se intervir 
· Nefropatia incipiente 

- Diagnosticada pela presença de 30-300mg de albumina na 
urina de 24h 
- Pode se, também, ser dosada pela relação 
albumina/creatinina em amostra isolada de urina, sendo 
diagnóstica se > 30 mcg/mg 

- Tratamento 
- Baseia-se: 

· Controle glicêmico rígido 
· Controle da HAS (< 130x80 ou < 120x75 se proteinúria > 

1g/L) 
· Uso de IECA ou AAII 

- O benefício dos IECA e AAII decorre da vasodilatação 
preferencial da arteríola eferente 
- Atualmente os IECA/AAII são indicados em todos pacientes 
DM com microalbuminúria, mesmo na ausência de HAS 
- Uma vez instalada a IR (creatinina > 1,5) a progressão para 
rins terminais é rápida 
- Diálise deve ser precoce (creat. > 6,0/ClcR < 25) 
 

Neuropatia Diabética 
- Após 20 anos de doença, cerca de 50% dos DM apresentam 
sinais de neuropatia, especialmente a polineuropatia sensitiva 
- Polineuropatia Sensitiva 

- Forma mais comum 
- Lesão inicia-se distalmente, acometendo primeiro os MMII 
(motivo do maior acometimento desses) 

· Leva a disestesia em bota e em luva 
- São propensos a terem o pé-diabético 
- Relaciona-se com a exposilão crônica a hiperglicemia, 
possui caráter insidioso e irreversível 
- Sintomas variam de parestesias (dormência, 
formigamento), disestesias, dor neuropática ou hiperpatia 
(dor ao toque) 
- Pode evoluir com sinais semelhantes a hanseníase (mão em 
garra, atrofia interóssea) 
- Tratamento deve ser o cuidado com o pé 
- Usar Amitriptilina no caso de dor neuropática 

- Neuropatia Autonômica 
- 7% dos DM de longa data 
- Tontura postural, sudorese profusa de face e tronco 
superior 
- Disautonomia Cardiovascular 

· Infartos silenciosos 
- Disautonomia Periférica 

· Hiperidrose 
· Alteração de temperatura 



 

· Edema 
· Contribui para o pé diabético pelo ressecamento dos pés 

e maior propensão a fissuras 
- Disautonomia Geniturinária 

· Impotência 
· Bexiga neurogênica atônica 
· Dispareunia pelo ressecamento vaginal 

- Disautonomia Gastrointestinal 
· Plenitude, náuseas e vômitos (gastroparesia diabética) 
· Diarréia ou constipação 

- Mononeuropatia (única ou múltiplas) 
- Nervo mediano é o mais acometido (25%), levando a 
síndrome da mão de pregador 
- O Nervo oculomotor é o segundo mais comum (3%) 

- Radiculoneuropatia 
 

Pé-Diabético 
- O DM é a principal causa de amputação de membro não 
traumática em nosso país 
- Pé Diabético indica o surgimento de feridas ou úlceras podais 
que podem se tornar infectadas, algumas vezes levando à 
gangrena úmida da extremidade (indicativa de amputação) 
- Pé diabético é o motivo mais comum de internação em DM 
- A gangrena diabética é multifatorial, sendo suas principais 
causas: 

- Neuropatia diabética 
- Vasculopatia diabética 
- Disfunção leucocitárias 

- Infecção 
- Gram-positivos (estrepto e estáfilo) costumam ser os únicos 
agentes nas infecções brandas 
- Gram-negativos entéricos (E.coli, Klebsiella) e anaeróbios 
estão presentes nas infecções mais graves (geralmente 
polimicrobianas) 
- Sinais que indicam infecção de uma úlcera: 

· Secreção purulenta 
· Odor forte 
· Celulite nos bordos da úlcera 

- Tratamento 
· Antibioticoterapia empírica com cefalexina, clavulin ou 

clindamicina nas infecções mais leves e superficiais 
· Nas infecções profundas, iniciar ATB de amplo espectro 

(cipro+clinda; ampi/sulbactan; ceftriaxone+clinda) 
· Debridamento cirúrgico dos tecidos desvitalizados torna-

se parte essencial 
 
Complicações Macrovasculares 



 

- São as causas mais comum de óbito no DM1 (doença 
coronariana precoce e insuficiência renal) 
- No DM2 são o IAM e a doença cerebrovascular (AVC, Demência) 



 

 

3.6. OBESIDADE 
 

Epidemiologia 
- Doença universal de prevalência crescente 
- Pandemia! 
- Risco aumentado para diversar doenças crônicas 
- A obesidade central (andróide) é a mais grave, associada com 
maior aumento das doenças crônicas cardiovasculares e 
metabólicas 
- A obesidade ginecóide apresenta mais complicações vasculares 
periféricas e problemas ortopédicos e estéticos 

Diagnóstico 
- IMC (índice de Massa Corpórea) 

- Peso (Kg) dividido pelo quadrado da altura (m2) 
- Tem boa relação com a adiposidade corpórea 
- Não diferencia gordura central de periférica, não distingue 
massa gordurosa de massa magra, podendo superestimar o 
grau de obesidade em indivíduos musculosos 
- 18-25: Indivíduo Normal 
- 25-30: Sobrepeso 
- 30-40: Obesidade 
- >40: Obesidade Mórbida 

- Impedância bioelétrica 
- Vem ganhando importância, substituindo o método 
somatório das pregas cutâneas 
- >25% de tc. Adiposo para homens 
- >33% de Tc. Adiposo para mulheres 

- Relação cintura-quadril 
- >0,8 M e > 0,9 H definem obesidade central 

- Circunferência da cintura isolada 
- >95-104 em Homens 
- >80-88 em Mulheres 
- Define obesidade central 

Doenças Associadas 
- Risco Cardiovascular e Metabólico 

- Hipertrofia ventricular Esquerda 
- ICC, AVC, HAS 
- Dislipidemia (↑ colesterol total com ↑ Tg e LDL e ↓ HDL) 
- DM2 e hiperinsulinemia 
- Gota 
- Alterações de coagulação 

- Digestivas 
- Colelitíase 
- Esteatose hepática (↑ TGO/TGP, ↑ GamaGT, alterações da 
função hepática) cirrose 

- Neoplasias 
- ↑ incidência de CA de mama, endométrio (estrogênio 
dependentes) vesícula biliar e próstata 

- Mulheres 



 

- Infertilidade, SOP 
- DHEG, Diabetes Gestacional 

- Pulmonar 
- Redução dos volumes pulmonares 
- Anormalidades restritivas (↓ CVF) 
- Apnéia do sono (risco cardiovascular e de morte súbita) 

- Outros 
- Distúrbios psicológicos e alimentares 
- Distúrbios articulares degenerativos 

Tratamento 
- Tto dietético 
- Tto comportamental 
- Exercício e atividade física 
- Farmacológico (IMC > 30 ou >25 e doenças associadas) 
- Cirúrgico 



 

 

3.7. DOENÇAS DA PARATIREÓIDE E CÁLCIO 

 
Introdução 

- 99% do cálcio corporal encontra-se nos ossos 
- 1% distribui-se no intra e extracelular 
- Do cálcio plasmático: 

- 50% é a forma livre ionizada 
- 40% esta ligado a albumina 
- 10% esta ligada a ânions inorgânicos 

- O Ca em sua forma iônica é importante mediador de reações 
químicas no citoplasma, sendo ele o importante para a fisiologia 
- Os níveis de Ca++ são regulados pelo PTH (paratormônio) e pelo 
calcitriol (1,25 (OH)2 vit. D) 

 Valores plasmáticos normais 

Mg/dL mM MEq/L 

Ca Total 8,5-10,2 2,15-2,5 4,3-5 

Ca Ionizado 4,5-5,3 1,15-1,3 2,3-2,6 

- O Ca total deve ser corrigido pelo nível de albumina: a cada 1g/L 
de variação da albumina, temos uma alteração de 0,8 mg/dL na 
calcemia total (apenas na total!) 

Paratormônio 
- Produzido pelas paratireoides 
- Age de 3 formas para aumentar a calcemia: 

- Retira cálcio do osso (reabsorção óssea) 
- Reduz a excreção renal de cálcio 
- Estimula a produção de calcitriol (estimulo da 1alfa-
hidroxilase) 

- O principal estímulo para sua síntese é a hipocalcemia e para sua 
supressão o calcitriol 
- Efeitos: 

- Estimula a atividade de osteoblastos e osteoclastos 
indiretamente 

· Torna o metabolismo ósseo acelerado tanto de 
reabsorção quanto de neoformação, culminando com 
extração de cálcio para o plasma 

- No rim tem 4 efeitos: 
· Aumenta reabsorção de cálcio no TCD 
· Aumenta produção de calcitriol 
· Inibe reabsorção de fosfato no TCP 
· Inibe a reabsorção de bicarbonato no TCP 

Calcitriol 
- Forma ativa da vitamina D 
- 1,25 (OH)2 vit. D 
- Aumenta a absorção intestinal de cálcio 
- Para dosar a carência de vitamina D se dosa a 25 (OH) vitamina 
D 
- Faz feedback negativo na produção de PTH 

Calcitonina 



 

- Produzido pela tireóide 
- Diminui a reabsorção tubular de cálcio e inibe a reabsorção 
óssea pelos osteoclastos 
- No ser humano não apresenta muitos efeitos 

- O metabolismo do cálcio é regulado muito mais pela 
absorção intestinal e metabolismo ósseo do que pela 
excreção renal 

 

Síndrome de Hipercalcemia 
SNC Fadiga, fraqueza muscular, depressão, letargia, 

estado confusional 
> 15: coma e convulsões 

TGI Anorexia, constipação, náuseas e vômitos, 
pancreatite aguda 

Rins Poliúria e polidipsia (diabetes insipidus 
nefrogênico), desidratação, nefrolitíase 
Nos casos graves: IRC por nefrocalcinose 

Coração HAS, ECG com QT curto 

 

Síndrome de Hipocalcemia 
SNC Irritabilidade, depressão, psicose, edema 

cerebral, papiledema (HIC) 
Crônica: calcificação dos gânglios da base 
Grave: convulsões, coma 

Neuro-
Muscular 

Parestesias nas mãos, pés e perioral 
Mialgias e fraqueza muscular 
Tetania 

Olhos Crônica: catarata bilateral 

Coração ECG com intervalo QT longo 
Alterações sugestivas de IAM, arritmias, ICC 

Pele Unhas quebradiças, alopecia, pele seca 

Dentárias Hipoplasia do esmalte, defeitos da dentina, cárie 

 
 



 

 

HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO E OUTROS 

 
Introdução 

- Produção autônoma de PTH por uma ou mais paratireóides 
Epidemiologia 

- Prevalência considerável (0,5%) 
- Sexo feminino 2:1 
- Faixa etária > 40 

Etiologias 
- Adenoma solitário (80%) 
- Hiperplasia glandular (14%) 
- Adenoma duplo (5%) 
- Carcinoma (1%) 

Neoplasia Endócrina Múltipla (NEM) 

NEM 1 
Sd de 
Wermer 

AA 
MEN1 

Hiperpara primário (90%) 
Tumor de ilhota pancreático (70%) 
Adenomas hipofisários (60%) 

NEM 2A 
AA 
RET 

Carcinoma Medular de Tireóide (90%) 
Feocromocitoma (40%) 
Hiperpara primário (30%) 

NEM 2B 
AA 
RET 

Carcinoma Medular de Tireóide (95%) 
Feocromocitoma (40%) 
Hábito marfanóide (> 95%) 
Neuromas de mucosa (100%) 

Laboratório 
- Hipercalcemia (Ca total > 10,5 / Ca++ > 5,5) 
- PTH elevado 
- Hipofosfatemia (P < 2,5) 
- Leve acidose metabólica hiperclorêmica 
- Aumento do AMPc urinário 

Clínica 
- 60% são assintomáticos 
- Fraqueza muscular (70%) 
- Mialgia e Artralgia (54%) 
- Constipação (32%) 
- Nefrolitíase (30%) 
- Poliúria (28%) 
- Distúrbios psiquiátricos (15%) 
- Úlcera péptica (12%) 
- Doença óssea (osteíte fibrosa cística) (10%) 
- Pancreatite (1%) 
- Baqueteamento digital (alguns casos) 
- Calcificações ectópicas (pulmões, rins, vasos e pele) 
- Aumento do risco cardiovascular 

Osteíte fibrosa cística 
- Decorre de um estímulo exagerado à reabsorção óssea, 
acompanhada de formação de osso novo defeituoso 
- Elevação de marcadores de reabsorção (deoxipiridinolina) e 
formação óssea (fosfatase alcalina e osteocalcina) 



 

- Achados radiológicos 
- Reabsorção superiosteal das falanges da mão 
- Cistos ósseos – tumor marrom 
- Crânio em sal e pimenta 
- Coluna em camisa de rugger Jersey ou de rugby (listrada 
horizontalmente) 

Diagnóstico Diferencial de hipercalcemia crônica 
- Hiperparatireoidismo primário (PTH > 65) 
- Neoplasias malignas (PTH < 10) 

- CA mama, epidermóide de pulmão, mieloma múltiplo e 
linfomas 

- Hipercalcemia familiar benigna 
- Intoxicação por lítio 
- Hipervitaminose D ou A 
- Uso de tiazídicos 
- Doenças granulomatosas (sarcoidose, TB) 
- Doenças endócrinas (hipertireoidismo, insuficiência adrenal) 
- Síndrome leite-álcali (hipercalcemia, alcalose metabólica e IRC) 
- Imobilização prolongda 
- IRC 

Tratamento 
- Retirada do adenoma paratireoide hipersecretor de PTH 
- A cintilografia com 99m-Tc-sestamibi localiza o tecido da 
pratireóide hiperfuncionante 
- A complicação mais comum é a hipocalcemia pós-operatória 
transitória (3-5 dias) ou duradoura (retirada total – PO4

-3 alto; 
fome óssea pela OFC revertida – P O4

-3 baixo; hipomagnesemia) 
Condutas na crise hipercalcêmica 

- 1. Hidratação vigorosa com SF 0,9% 
- 4-6 L nas primeiras 24 horas 
- Nos estados de desidratação e hipovolemia a avidez renal 
por sal e água acentua a reabsorção de sódio e cálcio no TCP, 
agravando ainda mais a hipercalcemia 
- Com essa medida, mais sódio será excretado na urina, 
levando consigo mais cálcio 

- 2. Furosemida 
- Após restauração volêmica os diuréticos de alça aumentam 
ainda mais a excreção renal de cálcio 
- Importante também nos pacientes que não toleram volume 

- 3. Bifosfonados 
- São as drogas mais potentes para o controle da 
hipercalcemia 
- Pamidronato 60-90 mg EV em 6h 
- Zoledronato 4 mg EV em 30 min (melhor) 
- Podem ser repetidos a cada 21 dias 

- 4. Glicocorticóides 
- Prednisona 40-100 mg/dia 



 

- Importantes na hipercalcemia da sarcoidose, mieloma 
múltiplo entre outras 
- Não tem efeito no hiperpara primário 
- Diminui o calcitriol 

- 5. Calcitonina 
- É pouco efetiva, mas apresenta rápida ação 
- Bloqueia a retirada de cálcio do tecido ósseo (inibe os 
osteoclastos) 
- 4-8 U/Kg SC ou IM a cada 6-12h por até 48h 

- 6. Opções 
- Plimacinina 
- Nitrato de gálio 
- Diálise Peritoneal ou hemodiálise 

Principais passos no tratamento da Hipercalcemia 

Intervenção Mecanismo Início Duração 

SF 0,9% 
Restauração do volume 

intravascular 
Em 

horas 
Durante 
infusão 

Furosemida 
Aumenta a excreção 

urinária de cálcio 
Em 

horas 
Durante 

uso 

Bifosfonados Inibe reabsorção óssea 24-72h 2-4 sem 

Calcitonina 
Inibe reabsorção óssea 
e aumenta a calciúria 

4-6 h 48h 

Corticóides 
Diminui a produção de 

calcitriol 
2-5 
dias 

Dias a 
semanas 

 
Hiperparatireoidismo Secundário 

- Mecanismo 
- Aumento do PTH decorrente de um estado de hipocalcemia 
persistente 

- Principais etiologias 
- Insuficiência Renal crônica 
- Deficiência de vitamina D 

- Laboratório 
- Hipocalcemia 
- PTH elevado 
- Baixos níveis de calcitriol 
- Fosfato elevado na IRC e baixo na def de vit D 

- Tratamento na IRC 
- Restrição de fosfato na dieta 
- Uso de quelantes de fosfato às refeições 
- Reposição de calcitriol 

Hiperparatireoidismo terciário 
- Ocorre em pacientes com hiperpara secundário grave e 
prolongado (alguns pcts com sd urêmica) 
- Estímulo trófico permanente na paratireoide permite a 
formação de tecido autônomo produtor de PTH 
- Resultado esses pacientes tornam-se hipercalcêmicos também 
 



 

 

OUTRAS CAUSAS DE HIPERCALCEMIA 
 

Causas de Hipercalcemia 

Aumento da reabsorção 
óssea 

Hiperpara primário e terciário 
Secreção ectópica de PTH 
Tireotoxicose 
Sd. Jansen 
Imobilização 
Hipervitaminose A 

Ingestão excessiva de 
Cálcio 

Sd. leite-álcali 
Pacientes em NPT 

Alteração no sensor de 
cálcio das paratireóides 

Hipercalcemia Familiar Benigna 
Intoxicação por lítio 

Hipercalcemia 
relacionada a 
malignidade 

Produção de PTH símile 
Lesões líticas 
Produção de calcitriol 

Produção excessiva de 
calcitriol 

Intoxicação pela vitamina D 
Linfomas 
Doenças Granulomatosas 

Outras Causas 

Insuficiência Adrenal 
Feocromocitoma 
VIPoma 
Antiestrogênicos 
Diuréticos tiazídicos 

Hipercalcemia nas Neoplasias Malignas 
- 3 mecanismos possível de hipercalcemia no CA 

- Síndrome Paraneoplásica hiperpara 
· Tumor secreta PTH-simile 
· Ação idêntica ao do PTH 
· Porém dosagem de PTH suprimida 
· AMPc urinário elevado 
· CA epidermóide de pulmão, CA de células renais e 

outros carcinoams epidermóides 
- Efeito local do tumor no osso 

· Ca de mama metastático e tumores hematológicos (MM, 
linfoma/leucemia) 

· Hipercalcemia devido à produção local de citoquinas 
ativadoras dos osteoclastos 

- Produção de calcitriol pelas células tumorais 
· Linfoma não Hodgkin de células B 
· Semelhante ao que acontece nas doenças 

granulomatosas 
Algoritmo diagnóstico 

- Hipercalcemia Confirmada, dosar PTH: 
- PTH elevado: 

- Dosar excreção urinária de cálcio: 
· > 200 mg/24h: Hiperpara primário 
· < 100 mg/24h: Hipercalcemia hipocalciúrica familiar 

- PTH Baixo (< 20) 
- Dosar PTHrp e metabólitos da vitamina D 



 

· PTHrp elevado: rastrear malignidades 
· Calcitriol elevado: linfoma? Sarcoidose? 
· 25 OH vit D elevada: checar medicações, suplementos, 

vitaminas 
· Todos normais: buscar outros diagnósticos com 

eletroforese de proteínas, TSH... 
 

HIPOPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO E OUTROS 

 
Introdução 

- Insuficiência da paratireoide em secretar PTH levando a 
hipocalcemia 

Etiologia 
- A causa mais comum é a retirada ou lesão cirúrgica das 
paratireoides 
- Auto-imune de maneira isolada ou associada a outras doenças 
auto-imunes 
- Outras causas: hemocromatose, doença de Wilson, amiloidose, 
metástases, Sd. de Di George, Agenesia 

Laboratório 
- Hipocalcemia (Ca Total < 8,5 / Ca++ < 4,5) 
- Hiperfosfatemia (P > 4,5) – pela perda do efeito fosfatúrico do 
PTH 
- PTH baixo (< 10 pg/mL) 
 

Aspectos Clínicos 
- São decorrentes da hipocalcemia grave 
- Aumento da excitabilidade neuromuscular caracteriza as 
principais manifestações da síndrome 
- Pode evoluir desde parestesias (mãos, pés, boca) até tetania, 
convulsões e coma 
- Na tetania existem os sinais de Trousseau e Chvostek 
- Tetania pode ser precipitada pela alcalose já que o pH alcalino 
reduz a fração do cálcio ionizado (pelo aumento da afinidade da 
albumina ao cálcio) 
- Diagnóstico diferencial da tetania: 

- Hipomagnesemia 
- Alcalose metabólica ou respiratória (DNV, hiperventilação!) 

Tratamento 
- Reposição de cálcio e vitamina D 
- Cuidado: como não há PTH, a reabsorção de Ca esta 
prejudicada, portanto, ao normalizar os níveis de cálcio o paciente 
terá calciúria com risco de nefrolitíase 

- Tiazídicos podem ser úteis para reduzir a hipercalciúria 
Tratamento da hipercalcemia grave sintomática 

- Sintomas graves: tetania e convulsões 
- Gluconato de cálcio 1-2 g (1-2 ampolas a 10%) EV em 20 minutos 
- Infusão contínua com 60 mL de gluconato de cálcio em 500 mL 
de SG 5% 



 

- Hipomagnesemia deve ser corrigida agressivamente (prejudica a 
ação e secreção do PTH) 

 
Hipoparatireoidismo Funcional 

- Hipomagnesemia grave (< 1) pode causar hipocalcemia! 
- Hipomagnesemia reduz a capacidade de produção e diminui o 
efeito do PTH 
- Tratamento é com reposição de Mg 
 

Pseudo-Hipoparatireoidismo 
- Alta resistência periférica à ação do PTH 
- Hipocalcemia + hiperfosfatemia 
- PTH elevado 
 
 

Observe que nos distúrbios primários do PTH o cálcio 
varia de forma inversa ao fosfato, enquanto que nos 

primários da vitamina D o cálcio segue o fosfato 

Distúrbio Cálcio Fosfato 

Hiperpara 1ario Alto Baixo 

Hipopara 1ario Baixo Alto 

Intoxicação por vit D Alto Alto 

Deficiência de Vit D Baixo Baixo 



 

 

OUTRAS CAUSAS DE HIPOCALCEMIA 

 

Hipocalcemia Crônica Hipocalcemia Aguda 
Hipopara primário POI tireoidectomia/parati 

Pseudo-hipopara Fome óssea no POI parati 

Deficiência de vitamina D 
Hiperfosfatemia 

(rabdomiólise, DRC) 

IRC 
Hemotransfusão maciça 

(citrato) 

Diarréia Crônica Sepse, Pancreatite 

Hipomagnesemia Hipomagnesemia 

Metástases osteoblásticas Cirurgias, QT, queimaduras 

 Drogas: foscarnet, ác. Fusídico, 
calcitonina, bifosfonatos... 

 
Deficiência de Vit D 

- Principais alvos do calcitriol são as células epiteliais da mucosa 
intestinal e os osteoblastos do osso 
- Calcitriol aumenta a absorção intestinal de cálcio e fosfato 
- No osso ele tem efeito permissivo na reabsorção óssea 
estimulada pelo PTH e regula a função dos osteoblastos 
- Deficiência de vitamina D pode ocorrer por desnutrição, diarreia 
disabsortiva ou baixa exposição solar 
- Hipocalcemia + hipofosfatemia + doença óssea e miopatia 
- Diagnóstico pelos baixos níveis de 25 (OH) vit D 

Insuficiência Renal 
- Retenção renal de fosfato e redução da produção de calcitriol 
são os eventos iniciais 
- Hiperfosfatemia ainda inibe a produção de calcitriol (enzima 1a-
hidroxilase) 
- Secreção de PTH é então estimulada pela hipocalcemia e baixos 
níveis de calcitriol 
- Resulta num hiperpara secundário 

Hipoalbuminemia 
- Neste caso, apenas os níveis de cálcio total estão reduzidos, 
estando os níveis de cálcio ionizado normais! 

Hemotransfusão maciça 
- O citrato usado como anticoagulante age quelando o cálcio 
- Importante somente em pacientes com insuficiência renal ou 
hepática 
 



 

 

3.8. DOENÇAS DA HIPÓFISE E HIPOTÁLAMO 

 
Introdução 

- Hipófise secreta diversos hormônios que estimulam as glândulas 
endócrinas periféricas (tireóide, suprarrenal, gônadas) 
- Hipotálamo contém neurônios que regulam a função hipofisária 
- Hipófise (pituitária) está situada na sela túrica dividida nos lobos 
anterior (adenoipófise) e posterior (neuro-hipófise) 
- Adenoipófise (Pituitária Anterior) 

- Hormônios da Adenoipófise 
Sigla Hormônio Tipo Celular Coloração  

GH Horm. do crescimento Somatotrofo Acidófilia 

Prolactina Lactotrofo Acidófilia 

TSH Tireotrofina Tireotrofo Basofilia 

ACTH Corticotrofina Corticotrofo Basofilia 

LH Hormônio luteinizante Gonadotrofo Basofilia 

FSH H. folículo-estimulante Gonadotrofo Basofilia 

- Sua função é controlada por neurônios hipotalâmicos 
especializados: 

Sigla Hormônio 

GHRH Liberador de GH 

TRH Liberador de tireotrofina 

CRH Liberador de corticotrofina 

GnRH Liberador de gonadorofinas 

- Prolactina não tem um fator próprio para sua liberação, 
sendo estimulada pelo TRH, mas constantemente inibida pela 
dopamina 
- Se cortarmos o pedículo hipofisário... 

· Todas as células da adenoipófise perdem o estímulo dos 
fatores liberadores (caindo GH, TSH, ACTH, LH e FSH) 

· Contudo, a secreção de prolactina aumenta (pela queda 
da dopamina!) 

- Neuro-hipófise (Pituitária Posterior) 
- Não contém células 
- Composta por axônios derivados dos neurônios 
hipotalâmicos 
- Produz: 

· ADH (Hormônio Antidiurético ou Vasopressina) que é 
regulador da osmolaridade de nossos fluidos 

· Suas patologias são SIADH e diabetes insipidus 
central 

· Ocitocina: permite a ejeção láctea 
 



 

 

 

PAN-HIPOPITUITARISMO 

 
Introdução 

- A falência hormonal da hipófise anterior costuma obedecer uma 
sequencia de deficiência hormonal: 

- GH > LH/FSH > TSH > ACTH > PRL 
- No adulto o quadro clínico inicial mais frequente é o 
hipogonadismo 

- Pode ser decorrente de problema hipofisário ou hipotalâmico 
- Prolactina tende a se elevar na lesão hipotalâmica ou do 
pedículo 

Doenças Hipotalâmicas 
- Lesões hipotalâmicas podem comprometer os núcleos supra-
óptico e paraventricular que produzem ADH e ocitocina, levando 
além do pan-hipo, ao diabetes insipidus central e obesidade 
hipotalâmica (hiperfagia patológica pela lesão do centro da 
saciedade) 

Principais Causas de Pan-Hipopituitarismo Hipotalâmico 

Embriopatias congênitas da linha mediana 
Sd de Prader-Willi / Laurence / Kallman 

Adenoma hipofisário com expansão suprasselar 
Craniofaringioma 

Hamartoma 
Disgerminoma suprasselar 

Sarcoidose 
Granuloma eosinofílico (sd X) 

Histiocitose de células de Langerhans (Histiocitose X) 
TCE 

Radioterapia 

Doenças Hipofisárias 
Principais Causas de Pan-Hipopituitarismo Hipofisário 

Adenoma hipofisário não funcionante 
Sd da sela vazia 

Apoplexia hipofisária 
Sd de Sheehan 

Anemia falciforme 
Hipofisite linfocítica 

Hemocromatose 
Amiloidose 

Radioterapia 
Displasia hipofisária 

TB, fungo e 
toxoplasmose 

- Mais comum é o adenoma hipofisário, levando a redução 
progressiva da secreção de seus hormônios 

- Microadenoma < 10 mm 
- Macroadenoma > 10 mm 
- Podem ser divididos em funcionantes (3/4) ou não 
funcionantes (1/4) 

Hormônio 
Secretado 

Tipo de 
Adenoma 

Clínica % 

Prolactina Prolactinoma Hipogonadismo, 
galactorréia 

40% 

GH Somatotrófico Acromegalia  10% 

ACTH Corticotrófico Dç de Cushing 10% 

LH/FSH Gonadotrófico Pan-hipopituitarismo 10% 



 

TSH Tireotrófico Hipertrioidismo < 3% 

Nenhum Não-funciont Pan-hipopituitarismo 20% 

 
 
 
Manifestações Clínicas por efeito expansivo 

- Cefaléia é sintoma comum nos tumores hipofisários e parece ser 
causado pela expansão do diafragma da sela túrcica 
- A compressão do quiasma óptico pela expansão anterior do 
tumor leva a hemianopsia bitemporal, sintoma mais comum 
- Oftalmoplegia com estrabismo (III, IV e VI) 
- Perda do reflexo fotomotor e consensual 
- Midríase paralítica (III) 
- Perda do reflexo corneopalpebral (V – ramo oftálmico) 

Sinais e sintomas do Hipopituitarismo 
- Deficiência de GH 

- Fadiga, labilidade emocional 
- Aumento da adiposidade central 
- Diminuição da massa magra, da densidade mineral óssea e 
da capacidade para exercício 
- Risco cardiovascular aumentado 

- Deficiência de LH/FSH ou GnRH 
- Mulheres: amenorreia, atrofia mamária, secura vaginal, 
dispareunia, perda da libido e infertilidade, osteoporose 
- Homem: perda da libido, impotência, redução da massa 
muscular, fraqueza, redução dos pelos corporais, 
osteoporose 

- Deficiência de TSH ou TRH 
- Hipotireoidismo secundário (TSH) ou terciário (TRH) 

- Deficiência de ACTH ou CRH 
- Anorexia, fadiga, fraqueza, náuseas, vômitos 
- Tendência à hipotensão, hipoglicemia e hiponatremia 
- Ausência de hiperpigmentação (não há excesso de ACTH) e 
hipercalemia (não há excesso de aldosterona) 

- Deficiência de Prolactina 
- Perda da lactação na mulher, somente com destruição 
muito grave 

Diagnóstico 
- RNM (só perde pra TC para avaliar calcificações) 

Tratamento 
- Objetivos: tratar a causa base e corrigir os déficits hormonais 
(suprarrenal, hipotireoidismo e hipogonadismo) 

- Prednisona 5 mg pela manhã e 2,5 mg a noite 
- Tiroxina 1-1,5 mcg/Kg/dia vo 
- Reposição hormonal com estrogênios conjugados na 
mulher e ésteres de testosterona nos homens 

- Repor GH é controverso em adultos pois pode induzir 
aterogênese apesar de melhorar a massa muscular e bem estar 



 

- GH 0,15-0,30 mg/dia SC 
 
 

-  

HIPERPROLACTINEMIA 

 
Introdução 

- Ações fisiológicas da prolactina: 
- Induzir e manter a lactação 
- Inibir função reprodutora (suprimindo o GnRH, LH e FSH) 
- Inibir o impulso sexual (libido) 

- Hipotálamo exerce controle inibitório sobre a prolactina, através 
da secreção de dopamina 
- Principal causa não fisiológica é o uso de fármacos 

- Neurolépticos e plasil bloqueiam a dopamina 
- Alfametildopa inibe a síntese de dopamina 
- Verapamil bloqueia a liberação da droga 

- Hipotireoidismo primário eleva níveis de TRH justificando a 
amenorreia e galactorréia presente 

Causas Fisiológicas (< 50) Causas Patológicas 

Gestação 
Lactação 
Estresse 

Sono 
Estimulação mamária 

Coito 
Estimulação torácica 

(trauma, queimadura) 

Prolactinomas (>200ng/mL) 
Acromegalia 

Sd da sela vazia 
Craniofaringioma 

Tumores metastáticos 
IRC, cirrose, anorexia 

Hipotireoidismo primário 
Fármacos 

Prolactinoma 
- Epidemiologia 

- Microadenoma é mais comum 
- Mulheres 20:1 
- Macroadenoma não tem preferência de sexo 
- Crescimento muito lento 

- Clínica 
- Mulheres: amenorreia, galactorréia, infertilidade, 
dispareunia e perda da libido 
- Homens: impotência, perda da libido, infertilidade 
- Efeitos de massa se macroadenoma: cefaleia e 
hemianopsia bitemporal 
- Crônica: osteopenia, redução da massa muscular e 
diminuição da barba 

- Diagnóstico 
- Níveis de prolactina se correlacionam positivamente com o 
tamanho do tumor 
- RNM método preferêncial 
- 80% dos homens possuem macroadenoma 
- 20% das mulheres possuem macroadenoma 

- Tratamento 
- Objetivos: 

· Controle dos sintomas 



 

· Redução do volume tumoral  
· Preservação da função hipofisária  

- Agonistas Dopaminérgicos 
· Cabergolina 0,5-1 mg 2-3x/semana (escolha) 
· Bromocriptina 2,5 mg 2-3x/dia (escolha na gravidez) 

- Aqueles sem resposta com agonistas dopaminérgicos, tto 
de escolha é a cirurgia transesfenoidal 
 



 

 

-  

ACROMEGALIA / GIGANTISMO 

 
Introdução 

- GH age através da liberação de IGF-1 (somatomedina C) pelo 
fígado 
- Igual frequência em homens e mulheres 
- 30-40 anos 
- Macroadenomas são mais comuns  

Clínica 
- Cefaléia e hemianopsia bitemporal pelo macroadenoma 
- As queixas geralmente são sutis pois as alterações estéticas 
aparecem de forma muito lenta e insidiosa 
- Macrosomia 
- Aumento de 2-3x na mortalidade pelo risco de complicações 
cardiovasculares (IAM, ICC, AVC) 
- HAS esta presente em 30% e DM em 20% 

Diagnóstico 
- Dosar GH e IGF-1 

- GH < 0,4 ng/mL e IGF-1 normal: excluem 
- TOTG 75 c/ dosagem de GH a cada 30min por 2h 

- Produção de GH é inibida fisiologicamente pelo aumento da 
glicose 
- Na acromegalia, esta carga de glicose é incapaz de reduzir 
os níveis séricos do hormônio para < 1ng/mL 

- RNM de sela túrcica 
- Segunda parte da investigação a fim de encontrar o 
adenoma hipofisário 

Tratamento 
- Objetivos 

- Controlar os efeitos de massa locais 
- Normalizar a disfunção hormonal 
- Preservar a função normal da hipófise 

- Cirurgia tranesfenoidal é o tto primário de escolha para a 
acromegalia 
- Nos pacientes com tumor extrasselar o sucesso da cirurgia é 
baixo, devendo ser indicado o tratamento medicamentoso: 

- Análogos da somatostatina (octreotide) 
- Agonistas dopaminérgicos (cabergolina) 
- Antagonistas do receptor do GH (pegvisomant) 

- Radioterapia é alternativa nos casos refratários 
 



 

 

 

3.9. FISIOLOGIA DA SUPRA-RENAL 

 
Histologia 

 
- Córtex: 

- Glomerulosa (produz aldosterona) 
- Fasciculada (produz cortisol) 
- Reticular (produz androgênios) 

- Medula: 
- Produz catecolaminas 

Fisiologia 
- Os hormônios da supra-renal são chamados esteroides pois 
todos derivam do colesterol 
- Os estrógenos não são produzidos pelas adrenais, tendo origem 
nos ovários ou na conversão no tecido adiposo dos androgênios 
pela aromatase 

Cortisol 
- 95% do cortisol circulante esta ligado a proteínas 

- Apenas 5% é a fração biologicamente ativa 
- Cortisol total aumentado não significa hipercortisolismo 
pois a fração livre pode ser normal 
- O cortisol urinário é 100% livre, pois isso sua dosagem em 
24h é marcador de hipercortisolismo 

- Hepatopatias crônicas e hipotireoidismo diminuem a 
metabolização do cortisol 
- Hipertireoidismo acelera o metabolismo do cortisol 

Eixo hipotálamo-hipófise-Suprarrenal 
- Hipotálamo produz CRH que estimula a hipófise a produzir ACTH 
que por sua vez estimula a supra-renal na produção de cortisol e 
androgênio (levemente de aldosterona) 
- ACTH possui efeito trófico na supra-renal 

- Excesso leva a hipertrofia 
- Falta leva a atrofia 

- Cortisol faz feedback negativo para a produção de CRH e ACTH 
Fisiologia dos Corticóides 

- Funções dos Corticóides 
- Efeito catabólico e hiperglicemiante (contra-insulínico) 



 

- Modulador do sistema imunológico (reduz a ativação 
exagerada desse sistema) 
- Estimula a expressão de receptores para catecolaminas no 
coração e vasos – o chamado efeito permissivo (por isso o 
uso de corticoides na sepse) 

- Ritmo circadiano 
- Níveis máximos entre a 6ª e 8ª hora de sono 
- Mínimos ao final da noite antes de dormir 

Fisiologia dos Mineralocorticóides 
- Funções Básicas 

- Regular o volume de líquido extracelular (controlando o 
balanço corporal de sódio) 
- Excretar o excesso de K 

- 3 fatores controlam sua secreção 
- Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 
- Potássio 
- ACTH 

- 1. Sistema Renina-angiotensina 
- Diminuição do volume circulante efetivo estimula a 
liberação de renina pelo aparelho justaglomerular 

· Hipoperfusão renal libera renina 
- Renina atua sobre o angiotensinogênio (fígado) originando 
angiotensina I 
- A ECA (pulmão) converte em angiotensina II 

- 2. Calemia 
- Pequenos aumentos da calemia já estimulam diretamente a 
secreção de aldosterona 
- Combate a hipercalemia promovendo excreção urinária 

- 3. ACTH 
- Estimula discretamente a secreção mineralocorticoide 

Fisiologia dos Androgênios 
- S-DHEA (sulfato de diidroepiandrosterona) é o principal 
androgênio adrenal, seguido pela androstenediona 

- Sua produção é regulada pelo ACTH (e não pelo LH e FSH 
como nas gônadas) 
- Ambos são androgênios fracos, necessitando de conversão 
em testosterona nos tecidos periféricos 

- DHEA é produzido nas gônadas 
- S-DHEA marca a função apenas da suprarrenal (S de 
suprarrenal!) 

 



 

 

3.10. SÍNDROME DE CUSHING 

 
Introdução 

- Decorrente da exposição crônica do organismo a excesso de 
glicocorticoide 
- A causa mais comum é iatrogênica 

Etiologias 
- Doença de Cushing 

- Se refere ao corticotropinoma (adenoma hipofisário 
hipersecretante de ACTH) 
- Geralmente benigno e microadenoma (< 10 mm) 
- Sexo feminino 8:1 / 15-50 anos 
- Hipersecreção de ACTH promove hiperplasia adrenal 
bilateral 

· Altos níveis de ACTH 
- Secreção ectópica de ACTH e CRH 

- Diversas neoplasias não hipofisárias também podem 
secretar ACTH 
- Carcinoma de pequenas células do pulmão (oat cell) é 
relacionado com metade dos casos 

· Predomínio sexo masculino 40-60 anos 
- Atividade Suprarrenal Autônoma 

- Hiperprodução adrenal autônoma de cortisol 
· ACTH independente 
· ACTH baixo 

- Pode ser adenoma ou carcinoma de adrenal 
- Cushing Iatrogênico 

- Causa mais comum 
- Doses > 7,5 mg de prednisona > 14 dias 

Quadro Clínico 
Manifestações Gerais 

Obesidade centrípeta progressiva 
Face de lua cheia (facies cushingoide) 

Gibosidade dorsal e supraclavicular / búfala 

Cutâneas 

Fragilidade capilar 
Pletora facial 

Estrias cutâneas largas (> 1 cm) 
Hiperpigmentação  somente no excesso de ACTH 

Musculoesqueléticas 

Fraqueza muscular proximal 
Osteoporose 
Osteonecrose 

Metabólicas e Cardiovasculares 

DM2 / HAS 
Alcalose metabólica hipocalêmica 

Trombofilia 
Neuropsiquiátricas 

Insônia / Depressão (atípica / agitada) 



 

Labilidade emocional / Euforia / Psicose 
Déficit Cognitivo 

Alterações Sexuais 

Amenorréia e anovulação 
Puberdade precoce / virilização (no hiperandrogenismo) 

Impotência e diminuição da libido 

- Hiperpigmentação cutaneomucosa só ocorre quando há 
aumento do ACTH 

- Secreção concomitante de melanotrófico + efeito direto do 
ACTH nos melanócitos 
- Não ocorre no Cushing iatrogênico/exógeno e nem na 
hiperprodução adrenal primária 

Diagnóstico 
- Primeiro Passo: Demonstrar excesso de cortisol: 

- Supressão com dexametasona em dose baixa 
· Teste de triagem 
· 1 mg de dexametasona as 23h e dosa o cortisol as 8h da 

manhã 
· <1,8 esta suprimido (normal) 
· > 1,8 anormal 

· Dexametasona é usada para inibir a secreção de ACTH 
pela hipófise 

- Cortisol livre urinário 24h (CLU) 
· Teste confirmatório 
· Positivo se 3x o limite superior da normalidade 

- Cortisol salivar noturno (meia noite) 
· Teste confirmatório 

- Segundo Passo: Descobrir a causa do Cushing 
- Dosagem de ACTH 

· Suprimido: patologia primária da suprarrenal, solicitar 
TC de abdome 

· Tumor < 3 cm adenoma 
· Tumor > 6 cm carcinoma 

· Aumentado: patologia primária do eixo hipotálamo-
hipófise ou secreção ectópica 

· Solicitar RNM de sela túrcica 
· Se RNM normal e sem supressão com altas doses de 

dexametasona (liddle 2), buscar causas ectópicas 
com TC de tórax (oat cell?) 

· Se RNM normal mas com supressão no liddle 2, 
cateterismo do seio petroso inferior 

Tratamento 
- Doença de Cushing 

- Escolha é a ressecção transesfenoidal do corticotripinoma 
- Uma vez resolvido, a síndrome regride em 2-12 meses 
- Radioterapia pode ser empregada em casos de doença 
persistente, recidiva no PO ou risco cirúrgico alto 

· Resposta lenta (3-4 anos) 
- Adrenalectomia bilateral é uma opção radical 



 

· Será necessário reposição de corticoides e 
mineralocorticoides 

· Risco de sd de Nelson: 
· Surgimento de macroadenoma invasivo após 

adrenalectomia bilateral pela perda do feedback 
negativo 

· Típico a hiperpigmentação devido níveis elevados 
de ACTH 

- Outra opção são os inibidores da esteroidogênese adrenal 
(cetoconazol, mitotano, metirapona, aminoglutetimida) ou 
drogas que reduzem a secreção de ACTH (carbegolina / 
bromocriptina / octreotide) 

- ACTH ectópico 
- Nas neoplasias agressivas como o oat cell o tratamento é 
paliativo com drogas inibidoras da esteroidogênese: 

· Cetoconazol 400-800 mg/dia 
- Adrenalectomia bilateral é uma alternativa razoável 

- Tumores Suprarrenais 
- Adenomas: adrenalectomia videolaparos-cópica unilateral 

· Após cirurgia repor 0,5 mg de dexametasona até 
hipertrofia da glândula contra-lateral 

- Carcinomas: via cirúrgica tradicional 
· Mitotano 6-12g/dia (3-4 tomadas) nos casos de CA 

metastático 



 

 

3.11. HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO 

 
Introdução 

- Hiperaldosteronismo Primário 
- Ocorre devido produção excessiva de aldosterona pela 
suprarrenal 
- Renina encontra-se baixa 
- Mulheres 2:1 / 30-50 anos 

- Hiperaldosteronismo secundário 
- Decorrente de estímulo à secreção de aldosterona na 
vigência de redução do volume efetivo circulante (ICC, 
hipovolemia) ou por estenose de artéria renal (hipertensão 
renovascular) 
- Existe hiper-reninemia 

- Efeitos da aldosterona elevada 
- Exacerba a reabsorção de sódio no TC, levando a 
hipervolemia e HAS 
- Aumenta a excreção renal de potássio e hidrogênio 

· Levando a hipocalemia e alcalose metabólica 
Etiologias 

- Adenoma produtor de aldosterona (APA) 
- Hiperplasia adrenal bilateral idiopática (HAI) 

Clínica 
- HAS grave e refratária 
- Não costumam apresentar edema periférico! 

- Após retenção hidrossalina inicial, o aumento da PA 
estimula natriurese pressórica / liberação de peptídeo atrial 
natriurético 
- Ocorre retenção de líquido capaz de causar HAS mas não 
edema periférico 

- Fraqueza muscular pela hipocalemia 
- Hipocalemia também provoca lesão nos túbulos renais levando a 
diabetes insípido nefrogênico (poliúria e polidipsia) 
- Pode haver proteinúria pela nefropatia hipertensiva e até 
mesmo azotemia 
- ECG demonstra sobrecarga de VE pela HAS e onda U pela 
hipocalemia 

Diagnóstico 
- Rastreio 

- Interrompe-se o uso de espironolactona por 6 semanas 
antes! 
- Dosa-se a concentração de aldosterona plasmática (CAP) e a 
atividade de renina plasmática (ARP) entre 8-10 horas da 
manha 
- Determina-se a relação CAP/ARP 

· Relação < 30 com CAP > 12 e ARP > 1 descarta o 
diagnóstico 



 

· Relação > 50 com CAP > 20 e ARP < 0,1 confima o 
diagnóstico 

· Relação entre 30-50 indica necessidade de testes 
adicionais 

- Confirmação 
- Teste da sobrecarga ORAL de sódio 

· 3g de NaCl em cada uma das 3 refeições diárias por 3 
dias 

· No 3º dia dosa-se aldosterona, sódio e creatinina na 
urina de 24h 

· Aldosterona urinária > 12 + Na urinário > 200-250 é 
compatível com HAP 

- Teste da sobrecarga INTRAVENOSA de sódio 
· Infusão de 2L de SF em 4 horas 
· Dosa-se aldosterona plasmáticaantes e depois da 

expansão EV 
· Indivíduos normais tem queda da aldosterona (CAP < 5) 
· Portadores de HAP não alteram ou cai muito pouco (CAP 

> 10) 
- Diagnóstico por imagem 

- TC de abdome superior diferencia entre hiperplasia adrenal 
bilateral e adenoma ou carcinoma unilateral 

Tratamento 
- Adenoma Adrenal 

- Adrenalectomia unilateral videolaparoscópica 
- No pré-op corrigir K e iniciar espironolactona em altas doses 
(300-400 mg/dia) podendo associar amilorida (20-40 mg/dia) 
para reduzir complicações anestésicas e PA 

- Hiperplasia Adrenal Idiopática 
- Tratamento medicamentoso 
- Espironolactona 100-400 mg/dia 
- Esplerona (100-200 mg/dia) não causa os efeitos colaterais 
da espironolactona por não possuir afinidade pelos 
receptores androgênicos 
- Amilorida (20-40 mg/dia) é aternativa 



 

 

3.12. INSUFICIÊNCIA SUPRARRENAL 

 
Introdução 

- Primária 
- Doença de Addison 

· Mulheres 2,6:1 / 20-40 anos 
- Destruição do córtex adrenal ou falência metabólica na 
produção hormonal 

· Idiopática, auto-imune, infecções, neoplasias, 
amiloidose, trauma, remoção cirúrgica 

- Secundária 
- Mais comum que a Doença de Addison 
- Deficiente produção de ACTH pela hipófise 

· Sheehan, tumores, uso de corticoide 
Etiologias Principais 

- Doença de Addison 
- Maioria dos casos adrenalite autoimune (80%) 
- O restante (19%) é devido Tuberculose 
- Necessário que mais de 90% do córtex adrenal seja afetado 

- Síndromes Poligrandulares autoimunes (APS) 
- APS I: cancidíase mucocutânea crônica, hipoparatireoidismo 
e doença de Addison autoimune 
- APS II (Sd de Schmidt): Dça de Addison autoimmune, 
Hashimoto/Graves e DM1 

- Insuficiência Suprarrenal secundária 
- Principal causa de insuficiência adrenal 
- Etiologia mais comum é o uso de corticoides seguido pela 
suspensão abrupta da droga 

Doença de Addison 
- Clínica 

- Deficiência de Corticóides 
· Hipotensão arterial 
· Anorexia, náuseas e vômitos 
· Astenia / perda de peso 

- Deficiência de mineralocorticoides 
· Avidez por sal, hipovolemia, hipotensão, hiponatremia 
· hipercalemia e acidose metabólica 

- Deficiência de androgênios adrenais 
· Redução da pilificação axilar e corporal em mulheres 

- Hiperpigmentação: pelo excesso de ACTH 
- Laboratório 

- Hiponatremia 
- Hipercalemia 
- Tendência a hipoglicemia 
- Anemia normo/normo 
- Eosinofilia, basofilia e linfocitose 
- Neutropenia discreta 
- Anticorpos anticórtex adrenal (80%) no Addison autoimune 



 

 
- Crise adrenal Aguda / Crise Addisoniana 

- Doença de Addison expostos ao estresse de infecções, 
cirurgia ou desidratação 
- Pode ocorrer também em indivíduos com hipotireoidismo 
autoimune com Addison (APS) 
- Pode ser secundária à apoplexia suprarrenal (hemorragia 
adrenal bilateral) como manifestação da síndrome de 
Waterhouse-Friederichsen (necrose hemorrágica associada à 
sepse por Gram-negativos ou meningococcemia) 
- Clínica: febre alta (hipocortisolismo), anorexia, náuseas, dor 
abdominal (pseudo-abdome-agudo), fraqueza, apatia, 
depressão, confusão mental, hipotensão, choque 

Insuficiência Adrenal Secundária 
- Semelhante a doença de addison porém sem hiperpigmentação 
(aqui o ACTH está reduzido) e nem hipercalemia (aldosterona está 
normal) 

Diagnóstico 
- 1º. Dosagem de cortisol sérico plasmático as 8h 

- > 20: exclui diagnóstico 
- < 10 é muito sugestivo 
- < 3-5 é quase patognomônico 

- 2º. Teste de estimulação rápida com ACTH 
- Administração de ACTH sintético seguida da dosagem do 
cortisol após 30 e 60 minutos 

· Pico < 18: confirma diagnóstico 
· Pico > 20 exclui diagnóstico (exceto se deficiência parcial 

de ACTH) 
- 3º. Dosagem de ACTH plasmático 

- Doença de Addison > 200 (VR 10-60) 
- Insuficiência Adrenal Secundária < 10 ou normal 

- 4º. Tomografia de Abdome Superior 
- Evidencia o tamanho das glândulas 

· Reduzido na doença autoimune 
· Aumentado e com calcificações nas causas infecciosas 

- Pode revelar presença de hemorragias, tumores e 
metástases 

Tratamento 
- Crise Adrenal Aguda 

- Reverter a hipotensão e corrigir a desidratação, 
hipoglicemia e distúrbios eletrolíticos 

- Insuficiência Adrenal Crônica 
- Reposição de corticoide 5 mg pela manhã e 2,5 mg a tarde 
(prednisona) 

· Duplicar dose em caso de estresse (infecções, 
cirurgias...) 

- Na Doença de Addison repor mineralocorticoide com 
fludrocortisona 0,05-0,2 mg/dia 



 

 

3.13. FEOCROMOCITOMA 

 
Introdução 

- As catecolaminas (nora e adrenalina) são produzidas em 3 
locais: 

- Células cromafins da medula adrenal 
- SNC 
- Neurônios adrenérgicos pós-ganglionares simpáticos 

Epidemiologia 
- Doença rara (2 casos/1.000.000) 
- Ambos os sexos / 30-50 anos 
- 90% são benignos, unilaterais e origem não familiar 
- Presente na NEM 2A e NEM 2B, além da Sd de Von-Hippel 
Lindau e Neurofibromatose Hereditária (Dça de Von 
Recklinghausen) 

Clínica 
- Crises paroxísticas de HAS acompanhada de cefaleia, sudorese 
profusa, palpitações, palidez e sensação de morte iminente 
- 60% mantém HAS crônica 
- Os pacientes são bastante hipovolêmicos (a HAS é pela 
constricção de todo o sistema vascular) 

- Fazem hipotensão postural que pode evoluir para choque e 
só respondem com reposição volêmica vigorosa 
- Importante realizar reposição volêmica vigorosa no Pré-op 
pela queda das catecolaminas ao clampear a veia suprarrenal 

- Beta-Bloqueador eleva a PA ao bloquear o estímulo B2 de 
vasodilatação muscular 
- Alfa-bloqueadores controlam melhor a PA 

Quando suspeitar de Feocromocitoma? 
- Paroxismos adrenérgicos 
- HAS refratária 
- HAS em jovens 
- História familiar  
- Incidentaloma adrenal 
- Choques em cirurgias, indução anestésica  
- Miocardiopatia dilatada idiopática 

Diagnóstico Bioquímico Urinário 
- Metanefrinas (normetadrenalina + metadrenalina) VN 7mcgmol 
ou 1,3 mg/24h 
- Catecolaminas urinárias livres (nora, adrenalina e dopamina): 
VN 100-150 mcg/24h 

Conceitos importantes 
- Os feocromocitomas extra-renais secretam preferencialmente 
noradrenalina (diferente dos suprarrenais) 
- Os associados a NEM são geralmente bilaterais, benignos, intra-
adrenais e secretam adrenalina 
- Melhor exame de triagem é a dosagem de metanefrinas 
urinárias 



 

 
 

Tratamento 
- Cirurgia com retirada total de todos os focos de tecido tumoral 
- Controle pré-op é realizado com drogas bloqueadoras alfa-
adrenérgicas (fenoxibenzamina e prazosina) 

 
 

INCIDENTALOMAS 

 
Os incidentalomas 

- Massas adrenais > 1cm, assintomáticas e encontradas ao acaso 
- Entre os funcionantes, os mais frequentes são: 

- Adenoma produtor de cortisol (gera Cushing subclínico) 
- Feocromocitoma 
- Adenoma produtor de aldosterona 

A lesão é funcionante? 
- Dosagem das metanefrinas e catecolaminas urinárias 
- Dosagem de cortisol pós 1mg de dexametasona 
- Relação CAP/ARP (aldosterona / atividade de renina) 

A lesão é maligna? 
- Sugerem malignidade 

- Lesões > 4-6 cm  
- Imagem irregular 
- Calcificações tumorais 
- Valores de atenuação > 20HU na TC 

Tratamento 
- Adrenalectomia é recomendada para tumores não funcionantes 
> 4 cm 

 
  



 



 

 
 

4.1. DIARRÉIA 
 

Introdução 
- Intestino Delgado 

- Duodeno, Jejuno e íleo 
- Responsável pela absorção de todos os nutrientes e de 85% 
dos fluidos 
- As vilosidades representam a superfície absortiva do 
intestino delgado 
- As criptas contém as células secretórias 
- Em média 6m 
- Devido ao trânsito intestinal ser mais rápido no delgado e 
pelo alto turnover de seu epitélio, o risco de CA de delgado é 
menor que de Cólon 

- Intestino Grosso 
- Em média 1,5m 
- Responsável pela absorção de 15% dos fluidos 

- Possui poucos microvilos e criptas 
- Não possui vilosidades 

- Fluidos 
- Em média são absorvidos 10L/dia (2L da dieta e 8L 
derivados do suco digestivo) 
- Apenas 200 mL de líquido é evacuado 
- O líquido é absorvido por gradiente osmótico, 
acompanhado da absorção dos eletrólitos (principalmente Na 
e Cl) 
- Em pessoas normais, a absorção sempre excede a secreção 

· Nos estados diarreicos, a secreção é maior que a 
absorção 

- O que é Diarréia? 
- Eliminação de fezes amolecidas/consistência líquida, 
geralmente acompanhada de: 

· Aumento do número de evacuações diárias 

· Aumento da massa fecal diária (Normal seria 200mg/dia) 
- Ânion Gap Fecal 

- Existe um equilíbrio osmótico entre a luz intestinal e o 
plasma 
- Esse equilíbrio é mantido pelo ânion gap fecal 

· Ânion Gap Fecal = 290 – 2(Nafecal+Kfecal) 
- Logo, quando a secreção de eletrólitos estiver elevada, o 
ânion gap irá reduzir-se 
- Se a absorção estiver intacta e a secreção normalizada, ele 
irá elevar-se  

Classificações 
- Quanto a Localização anatómica 

 Alta Baixa 

Localização Int. Delgado Int. Grosso 

Nº evacuações - 
Nº Evacuações 

Aumentado 



 

Volume 
Volume 

Aumentado 
- 

Perda Líquida 
Até 10L/dia 

Pode levar a choque 
Não excede 1,5L 

Tenesmo - Sim 

Muco/Sangue Incomum Possível 

- Cronológica 
- Aguda: até 2 semanas 
- Protraída: 2-4 semanas 
- Crônica: > 4 semanas (28 dias) 

- Quanto ao Mecanismo Fisiopatológico 
- 1. Diarréia Osmótica 

· Existe alguma substância osmotivamente ativa e não 
absorvível pelo epitélio intestinal 

· Acúmulo de solutos não absorvíveis 

· Para equilibrar a osmolaridade, água será retida na luz 
do tubo digestivo 

· Sintomas desaparecem com o jejum  
· Não há diarreia noturna 

· A absorção de eletrólitos está intacta 
· Gap osmolar fecal elevado (> 125) 

· Etiologias: 
· Intolerância a lactose (deficiência de lactase) - Diarréia 

dos carboidratos 
· Uso de laxativos à base de magnésio, fosfato ou sulfato 
· Ingestão de grandes quantidades de sorbitol (presente 

em balas, doces) 

· Diarréia dos Carboidratos 
· Intolerância a lactose 
· Ocorre grande acúmulo de gás intestinal (pela 

fermentação bacteriana), provocando cólica e flatulência 
· Fermentação também produz ácidos graxos, gerando 

fezes ácidas (pH < 5,5) 

· Diarréia dos Antibióticos 
· Explicada pela redução da flora colônica, prejudicando a 

metabolização dos carboidratos 
- 2. Diarréia Secretória Não Invasiva 

· Alguma susbtância está estimulando a secreção de 
cloreto (e secundariamente de sódio e líquido) pelo 
enterócito das criptas (ou inibindo a absorção) 

· Gap osmolar fecal < 50 mOsmL 
· Na e K fecal elevados 

· Não cessa com o jejum 
· Etiologias 

· Laxativos estimulantes (Dulcolax) 
· Cólera 
· VIPoma 
· Síndrome Carcinóide (produção de serotonina por um TU 

carcinoide. Acompanha-se rubor facial, taquicardia, 
broncoespasmo e fibrose de valvas VD) 



 

· Diarréia dos ácidos biliares (melhora com uso de 
colestiramina – sequestrador de ácidos biliares) 

- 3. Diarréia Invasiva ou inflamatória 
· Decorrente da liberação de citoquinas e mediadores 

inflamatórios na mucosa intestinal, que possuem efeitos 
secretores e estimulantes da motilidade 

· Também inibem a absorção 
· Presença de sangue, muco e leucócitos nas fezes 
· Na crônica pode haver perda ponderal 
· Etiologias 

· Disenteria amebiana 
· Yersinia 
· Doença Inflamatória Intestinal 
· Alergia ao leite de vaca 

- 4. Sd. Disabsortiva (esteatorréia) 
· Presença de esteatorréia (aumento da eliminação fecal 

de lipídeos) 
· Nem toda esteatorréia cursa com diarreia 

· Sempre tem origem no Int. Delgado 
· Decorrente da má absorção de carboidratos e de ácidos 

graxos, que, por efeito osmótico ou secretório colônico, 
induzem diarreia 

· Nas crônicas, evoluem com perda ponderal importante e 
deficiências de nutrientes específicos (ferro, ácido fólico, 
B12, Vit. D, Vit.K) 

· As fezes são oleosas, bóiam no vaso e são mal cheirosas 
· >6g/24h de gordura nas fezes  
· Teste de Sudam III + (pesquisa de gordura nas fezes) 
· Etiologias: 

· Doença celíaca 
· Giardíase 
· Estrongiloidíase 
· Crohn 
· Linfoma Intestinal 

- 5. Diarréia Funcional 
· Causada pela hipermotilidade intestinal 
· Síndrome do intestino irritável 

· Não ocorre no período noturno 
· Maioria alterna diarreia com constipação 
· Intensa cólica abdominal 

· Diarréia Diabética 
· Neuropatia autonômica elevando a motilidade intestinal 
· Exacerba-se no período noturno 

- Quanto a epidemiologia 
Viajantes Bacteriana, giárdia, espru tropical 
Epidêmica 
Surto 

Viral (rotavírus), bacteriana, toxina 
alimentar, protozoário (criptosporídeo) 

Diabetes 

Neuropatia autonômica 
Supercrescimento bacteriano por hipomotilid. 
Uso de medicações (acarbose, metformina) 

Insuficiência exócrina pâncreas 



 

Imuno-
deprimidos 

Oportunistas: BK, MAC, Criptospora, 
Isospora, CMV, Herpes 
Neoplasica (linfoproliferativa) 
Drogas (TARV) 

Hospitalizados 
Idosos 

Impactação fecal (estímulo a hipersecreção) 
Drogas, Colite pseudomembranosa por ATB 

Doença vascular intestinal 

Diarréia Aguda 
- A grande maioria é infecciosa e autolimitada 
- Se não for infecciosa, a mais comum é a alcoólica 
- Infecciosa é geralmente transmitida por água ou alimentos 
contaminados 
- Vírus 

- São os agentes mais comuns nos países pobres 
- Rotavirose é a principal virose associada à diarreia em 
crianças 

- E. coli enterotoxigênica 
- Diarréia dos viajantes 
- Bactéria apenas adere ao enterócito e produz toxinas que 
estimulam a secreção eletrolítica, levando a uma diarreia 
secretória, aquosa, explosiva, sem muco ou sangue, sem 
febre ou dor abdominal importante 
- Incubação de 8-24h 
- Autolimitada (1-5 dias) 

- E. coli enterro-hemorrágica 
- Diarréia mucossanguinolenta sem febre 
- Pode causar Sd. hemolítico-Urêmica 

- Intoxicação Alimentar 
- Causada pela enterotoxina do S. aureus 
- Alimentos mal conservados 
- Incubação de 1-6h 
- Náuseas, vômitos, cólica abdominal, diarreia aquosa 
- Melhora após 12h 

- Salmonella 
- Causa mais comum nos EUA 
- Diarréia pode ser aquosa ou invasiva (disenteria) 
- Incubação de 3-5 dias 

- Shigella 
- Causa clássica de diarreia invasiva colônica 
- Diarréia mucossanguinolenta (disenteria) 
- Dor abdominal importante e febre alta 
- Pode cursar com Sd. Hemolítico-Urêmica 
- Incubação de 3-5 dias 

- Campylobacter jejuni 
- Pode precipitar Sd. Guillain-Barré 

- Clostridium difficile 
- É a causa da colite pseudo-membranosa 
- Uma das causas mais importantes de diarreia nosocomial 

- Giardíase Aguda 



 

- Diarréia aquosa + esteatorréia em 70% 
- Fezes malcheirosas, flatulência, distensão e dor abdominal, 
perda ponderal, náuseas, vômitos e fadiga 
- Costuma durar mais de 7 dias 

- Abordagem Clínica 
- Apenas pacientes com sinais de alarme precisam ser 
investigados 

- Sinais de Alarme 
- Diarréia abundante com desidratação 
- Fezes francamente sanguinolentas 
- Febre > 38,5º C 
- Ausência de melhora após 48h 
- Início de surto novo na comunidade 
- Dor abdominal grave em pacientes > 50 anos 
- Idosos (> 70 anos) 
- Imunocomprometidos (SIDA) 
- Homossexuais 
- Uso recente de ATB 
- História de viagem recente 

- Investigação 
- HMG, BQM, EAF 
- Se leucócitos fecais presentes: diarreia aguda invasiva 
(atualmente vem sendo substituído pela lactoferrina fecal) 

· Se diarreia invasiva, solicitar coprocultura 
- Se houver história recente de uso de ATB, pesquisar toxina 
do Clostridium difficille 
- EPF serve para pesquisar giárdia 
- Colonoscopia está indicada na suspeita de doença 
inflamatória intestinal, colite isquêmica ou SIDA 

- Tratamento 
- Reposição Hidroeletrolítica 
- Alimentação 

· Dieta líquida, eveitando-se laticínios 
· Devido a deficiência de lactase secundária, os latícions 

devem ser evitados em adultos por até 3 meses 
- Antidiarréicos 

· São contra-indicados na diarreia invasiva! 
· Podem causar choque séptico e morte pois inibem a 

diarreia quando mecanismo de defesa 
· Os agentes probióticos (floratil®) podem ser indicados na 

diarreia não invasiva para repovoar a flora intestinal 
normal 

· Imosec (loperamida) 2mg após cada evacuação até 
8x/dia 

· Lomotil (difenoxilato) 4mg 6/6h 
- Antibioticoterapia 



 

· Está indicada nos casos de febre, fezes com sangue, mais 
de 8 evacuações/dia, desidratação, diarreia por mais de 
7 dias 

· Quinolonas são as drogas de escolha: 
· Norfloxacino 400mg 12/12h 
· Ogloxacino 400 mg 12/12h 
· Ciprofloxacino 500 mg 12/12h 
· Duração de 5 dias 

· Bactrin é de segunda linha, devido  alta possibilidade de 
resistência 

 
 
Diarréia Crônica 

- Investigação: 
- HMG 
- BQM 
- EPF (3 amostras) 
- Pesquisa de Leucócitos, sangue oculto e gordura fecal 
- Dosagem de eletrólitos fecais e determinação do pH 
- Nos imunodeprimidos pesquisar agentes oportunistas 
(Cryptosporidim, Isospora, Microsporidia e MAC) 
- Colonoscopia e Biópsia 
- Trânsito de delgado 
- OBS: Sd. do intestino irritável é diagnóstico de exclusão 



 

 

4.2. CONSTIPAÇÃO 
 

Definição 
- Menos do que 3 evacuações por semana 
- Critérios de ROME II 

- Devem ocorrer 2 ou mais dos seguintes eventos por no 
mínimo 12 semanas nos últimos 12 meses: 

· Dificuldade de evacualção no mínimo 25% das vezes, 
com fezes ressecadas ou muito duras 

· Sensação de evacuação incompleta (25%) 
· Sensação de obstrução ano-retal (25%) 
· Manobras manuais para facilitar evacuação (25% das 

vezes) 
· Menos de 3 evacuações por semana 

Introdução 
- Sintoma relativamente frequente 
- Mais comum em mulheres (2,2:1) 
- Mais comum em obesos 
- Mais frequente em idosos (>65 anos): 

- Menor ingestão alimentar 
- Perda da mobilidade 
- Fraqueza das musculaturas abdominais e pélvica 
- Uso de medicações 

- Geralmente o paciente refere dificuldade para evacuar, fezes 
duras, sensação de evacuação incompleta e tenesmo 
- Fissuras, hemorroidas e proctite dificultam a evacuação 
- A etiologia mais frequente é funcional, mas as causas orgânicas 
devem ser excluidas 

Mecanismos 
- Falta de resíduos dentro do cólon 
- Perda de sensibilidade dos órgãos que desencadeiam os 
mecanismos da defecação 
- Perda das contrações dos músculos envolvidos com a defecação 
- Obstrução mecânica 

Etiologias 
- Motora 

- Sindrome do colon irritável 
- Uso crônico de laxativos 
- Megacólon 
- Alimentação inadequada 
- Lesões neurológicas 
- Sedentarismo 
- Desequilíbrio hidroeletrolítico 
- Fatores psicogênicos 
- Hipotireoidismo 
- Efeito colateral de medicamentos (Ex: antiácidos com cálcio 
e alumínio, antiespasmódicos, diuréticos, analgésicos, 
anticonvulsivantes e antidepressivos 
 



 

- Mecânicas/Obstrutivas 
- Tumores benignos e malignos 
- Diverticulite 
- Colite isquêmica 
- Compressão extrínseca 

Tratamento não farmacológico 
- Quando há sinais de desidratação, aumentar ingesta de líquidos 
- Atividade física regular 
- Ingesta de fibras na dieta é a primeira medida recomendada, se 
insuficiente, pode-se tentar suplementos com fibras (contudo 
geram flatulência, distenção, plenitude) 

Tratamento farmacológico 
- Laxativos objetivam carrear líquidos para o lúmen intestinal, 
aumentar volume, amolecer o bolo fecal e estimular peristaltismo 
- Monoterapia é preferível 

 
 
 



 

 

4.3. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA) 
 

Definição 
- HDA: Sangramento em qualquer porção do esôfago ao 
ligamento de Treitz 
- Sangramento Não-Varicoso: Resulta de lesão da mucosa 
esofágica ou gastroduodenal com ulceração ou erosão de um vaso 
subjacente 
- Sangramento Varicoso: Tem origem na ruptura das varizes 
gastroesofágicas 

Epidemiologia 
- Incidência de 48-160: 100.000 
- Homens (2:1) 
- Incidência aumenta com idade e em áreas de menor 
desenvolvimento socioeconômico 
- Mortalidade 10-14% 
- Doença Ulcerosa péptica é a maior causa, porém com declínio 
na incidência 
- Ressangramento pelas varizes chega a 40% em 6 semanas 

Etiologias 
- Doença Ulcerosa Péptica 

- Maior causa 
- Úlcera gástrica (1ª) ou duodenal (2ª) 
- Fatores de Risco para HDA 

· Uso de AINES (gástricas) 
· H. pylori (duodenais) 
· Estresse 
· Acidez gástrica 

- Varizes Esofageanas 
- 2ª Principal etiologia 
- Fator de risco principal é a hipertensão portal 
- Varizes esofageanas ocorrem em 90% dos cirróticos, com 
sangramento em até 35% 

· 1/3 de todas as mortes em cirróticos 
- Esofagite Erosiva 

- 15% das HDA (2ª maior causa, junto com varizes 
esofageanas nos EUA) 

- Laceração de Mallory-Weiss 
- Alcoolismo e grávidas 
- Devido esforços para vomitar 

- Neoplasias 
- Apenas 3% das etiologias de HDA 

- Raros 
- Hemobilia 
- Fístula aortoentérica 
- Úlcera esofágica 
- Doença de Crhon 

Achados Clínicos 
- História de hematêmese ou melena 



 

- 11% dos pacientes com hematoquezia, a fonte de sangramento 
é alto! 
- Lavado com sonda nasogástrica pode confirmar HDA, mas 16% 
são negativos 
 

Exames Complementares 
- EDA:  

- Método de eleição para o diagnóstico 
- Alta sensibilidade e especificidade 
- Possibilidade Terapêutica 
- Deve ser realizada nas primeiras 24h, logo após o paciente 
estar estável 
- Pelo efeito pró-motilidade, pode-se usar eritromicina EV 20-
120 min antes para melhor visualização 

- Cintilografia 
- Auxília no diagnóstico etiológico (80%) 
- Baixa sensibilidade (45%)  
- Screnning antes da arteriografia 

- Arteriografia 
- Indicada quando a EDA não foi diagnóstica ou o 
sangramento é muito importante que dificulta a EDA 
- Método de   alto custo, pouco disponível 

Diagnóstico Diferencial 
- Apesar da hematêmese ou melena, a possibilidade de HDB deve 
ser considerada 

Tratamento da HDA Varicosa 
- Reposição Volêmica Criteriosa 

- Nos pacientes cirróticos, o volume arterial efetivo é baixo e 
tendem a hipotensão 
- A correção volêmica deve ser muito criteriosa. O volume 
oferecido tende a ser direcionado para o território 
esplâncnico, com elevação da pressão portal, formação de 
ascite e pouco impacto na PAM 
- Objetivo: Manter HCT entre 25-30 e PAS > 90 

· Suficiente para manter boa perfusão e evitar 
resangramento por HAS 

- Reposição com colóides. Usar o mínimo possível de 
cristaloides 

- Uso de Drogas Vasoativas 
- Estão indicadas de imediato se a HDA for por Hipertensão 
Portal 
- Promovem vasoconstricção esplâncnica: 

· Terlipressina 
· Somatostatina 
· Octreotíde 

- Devem ser mantidas por 2-5 dias 
- Intervenção endoscópica precoce 



 

- Deve ser realizada idealmente nas primeiras 12h, após o 
paciente estar hemodinamicamente estável 
- Lavagem gástrica com 1.000 mL SF 0,9% possibilita melhor 
abordagem pela EDA 
- Métodos terapêuticos: escleroterapia e ligadura elástica 

- Conduta no Sangramento Refratário 
- No caso de sangramento refratário após 2 EDAs pode-se 
usar o Balão de Sengstaken-Blakemore sendo mantido por 
até 24h enquanto aguarda-se cirurgia ou TIPS. Risco de 
necrose, perfuração esofageana e/ou aspiração traqueal 

Prevenção de complicações 
- Prevenir encefalopatia hepática com uso de lactulose, dieta 
hipoprotéica e clisters glicerinados via retal 
- Infecções bacterianas (PBE, ITU, IR) são documentadas em 
35-66% dos casos de HDA varicosa, devendo-se iniciar ATB 
profilática para todos pacientes com HDA varicosa com: 

· Norfloxacino 400mg vo 2x/dia 
- Retornar alimentação via oral o mais precoce possível (após 
estabilização do sangramento) 

- Profilaxia Secundária 
- Taxa de ressangramento em 2 anos chega a 80% 
- Beta-Bloqueadores são preferíveis 
- Escleroterapia também possui bons resultados 
- Ligadura elástica possui melhores resultados, sendo 
considerada a terapia endoscópica de escolha 

· Usar B-Bloqueadores em conjunto 
- Shunt cirúrgico pode ser opção em pacientes terminais sem 
indicação de transplante e com sangramento refratário 
- TIPS é medida importante no sangramento refratário 
enquanto aguarda-se transplante. Risco de EH e não melhora 
sobrevida! 
 



 

 
- Profilaxia Primária da HDA Varicosa 

- Indicada para pacientes com varizes de grosso e médio 
calibre, presença de sinais vermelhos nas varizes ou com 
doença hepática grave (Child-C) 
- Objetivo é reduzir a pressão portal 

· B-Bloqueadores não seletivos (propranolol e nadolol) 
- Escleroterapia não é recomendada como profilaxia 
primária. Piora o prognóstico.  
- Ligadura Endoscópica pode ser opção em pacientes que não 
tolerem o B-Bloqueador. 

Tratamento da HDA não-varicosa 
- 80% cessam espontaneamente 
- Reposição Volêmica 

- Reposição rápida de volume com cristaloides 
- Manter HCT > 30% 
- Usar colóides nas perdas maciças 

- Terapia Anti-Secretora 
- Uso de Inibidores da bomba protônica ou antagonistas H2 
EV ou VO (dose dobrada) possibilita índices 
significativamente mais baixos de ressangramento 
- O Octeotride também tem ação pela inibição ácida, além da 
redução do fluxo esplâncnico e suposta ação citoprotetora 
gástrica, sendo uma droga ideal, porém de alto custo 

- Intervenção endoscópica precoce 

Suspeita de HDA varicosa

Drogas Vasoativas                                  
(terlipressina, somatostatina ou octreotídeo)                   

+ Reposição volêmica                                      
+ ATB profilático

Após Estabilização Hemodinâmica, 
realizar EDA

Sucesso na 
Hemostasia

Manutenção 
drogas 

vasoativas                 
2-5 dias

Estabilização

Profilaxia 
secundária 

(medicamentosa, 
Endoscópica ou 

Cirúrgica)

Ressan-
gramento

Falha na 
Hemostasia

Segunda 
EDA

Sucesso
Falha? 
Usar 

Balão por 
até 24h

TIPS ou 
cirurgia



 

- Deve ser realizada nas primeiras 24h (ideal < 12h), após o 
paciente estar hemodinamicamente estável 
- Lavagem gástrica com 1.000 mL SF 0,9% possibilita melhor 
abordagem pela EDA 
- Objetivos: 

· Reconhecer o ponto sangrante 
· Proceder hemostasia (escleroterapia ou ligadura 

elástica) 
· Reconhecer estigmas de ressangramento 

· Sangramento arterial ativo (90% res.) 
· Vaso visível (50% ressangramento) 
· Coágulo aderido (25% ressangram.) 

- Opções terapêuticas da EDA: injeções de álcool, adrenalina, 
termocoagulação, selantes de fibrina, laser, plasma de 
argônio, hemoclips 
- Complicações: 

· Aspiração 
· Hipoventilação pela sedação 
· Hipotensão pela reposição volêmica inadequada e 

sedação com narcóticos 
- Sangramento Refratário 

- Se houver ressangramento, inicialmente realizar nova EDA 
- Após duas tentativas frustradas de EDA, recorre-se à angiografia 
terapêutica (injeção de substâncias vasoconstritoras ou 
embolização) ou tratamento cirúrgico de emergência 

 

4.4. HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA (HDB) 
 

Definição 
- HDB: Sangramento distal ao ligamento de Treitz (ponto que 
termina o duodeno e se inicia o jejuno) 

Formas de Apresentação 
- Sangramento Oculto: o sangramento apenas é detectado por 
exame específico 
- Melena: Fezes pretas, pastosas e de odor Fétido. Geralmente é 
de HDA, mas pode ser decorrente do delgado e até do cólon 
direito se a motilidade for lenta (as fezes ficam marrom pela 
mistura) 
- Enterorragia: Passagem de sangue vermelho vivo pelo reto, com 
ou sem fezes. Pode ser proveniente do delgado se o transito for 
rápito. 
- Hematoquezia: Passagem de sangue junto com as fezes 

Epidemiologia 
- Sangue vermelho vivo sujando o papel higiênico ocorre em 2-5% 
dos indivíduos saudáveis 

- 10% possuem CA/30% possuem adenomas 
- Mortalidade por HDB maciça chega a 15%, geralmente em 
pacientes idosos e com comorbidades 
- Sua determinação é mais difícil do que na HDA e varia conforme 
a faixa etária 

Etiologias 



 

Principais causas de HDB conforme a faixa etária 

< 12 anos Adolescente Adutos > 60 anos 

Divertículo 
Meckel 

Divertículo 
Meckel 

Doença 
diverticular 

Doença 
diverticular 

Pólipos 
Juvenis 

Doença 
Inflamatória 

Intestinal 

Doença 
Inflamatória 

Intestinal 
Angiodisplasias 

Doença 
Inflamatória 

Intestinal 

Pólipos 
Juvenis 

Neoplasias Neoplasias 

 

Etiologias de HDB Graves 

Diverticulose 45% 

Neoplasia Cólon/Reto 10% 

Colite Isquêmica 9% 

Angiodisplasia 7% 
Hemorragia Pós-polipectomia 5% 
Hemorróidas 4% 
Doença Inflamatória Intestinal 3% 

Colite actínica (pós-radiot.) 2% 

Outras 10% 

Oculta 18% 
 

Causas de HDB de acordo com o sítio Anatômico 

Cólon e Reto Intestino Delgado 

Doença Diverticular Malformações 
Arteriovenosas (70-80%) Neoplasias 

Angiodisplasias Divertículo de Meckel 

Doença Inflamatória Divertículos 

Hemorróidas Neoplasias 

Enterites Infecciosas Enterite Regional (Dç Inflam.) 

Úlceras Úlceras 

Colite Actínica e fissuras Fístulo Aortoentérica 
 

História Clínica e causa mais provável de HDB 

História Etiologia Provável 

Uso de AINES/Warfarin Úlcera gastroduodenal 

Doença Vascular Colite isquêmica 

Enxerto aortofemoral Fístula Aortoentérica 

Hepatopatia Crônica HDA por varizes 

Uso de ATB Colite Pseudo-membranosa 

Radioterapia Colite Actínica 

Constipação Crônica Dç Diverticular/Hemorróida 

Perda de Peso, alteração de 
hábito intestinal 

CA de cólon 

Polipectomia prévia HDB pós-polipectomia 

Fístula perineal Crohn, CA, diverticulite 

Dor anal ou retal Fissura, hemorroida, Úlcera Retal 

Diarréia + Febre Colite infecciosa 

Ausência de dor abdominal Angiodisplasia, divertículos 

Púrpuras, petéquias Plaquetopenia, vasculite, leucemia 

SIDA Kaposi, CMV, fungo, BK 

Criança Meckel, Pólipos juvenis 

Adolescente Meckel, Dç inflamatória int. 



 

Adultos Dç Diverticular, CA, Dç inf. Int. 

Idoso Dç diverticular, angiodisplasia, CA 

Achados Clínicos 
- Sangramento oculto, melena, enterroragia ou hematoquezia 
- Pacientes idosos e com comorbidades podem ter alterações 
clínicas intensas mesmo com pequena perda sanguínea 
- Critérios Usados para definir sangramento maciço 

- Alterações de sinais vitais 
- Queda do HCT > 8 do basal após volume 
- Necessidade de > 2[] hemácias 

- Paciente com HDB crônica e de pequeno volume podem ser 
ambulatoriais 
- Casos graves devem ser internados para ressuscitação, 
diagnóstico e tratamento 
- Deve-se sempre proceder inspeção anal e toque retal 

- Sangue vivo? Sangramento de cólon E/reto 
- Sangue coagulado? HDA, delgado ou cólon D 
- 40% dos CA colorretais são palpáveis ao toque 
- Lacerações, fissuras e hemorroidas possuem sangramento 
diretamente visualizado 

- Pacientes com HDB maciça devem ser monitorados, solicitados 
HMG, plaquetas, coagulação, função renal, hepática, eletrólitos, 
HIV e TS/Rh 

Exames Complementares 
- Realizar aspirado gástrico se houver suspeita de HDA, se 
positivo, realizar EDA 
- Colonoscopia 

- Melhor método para diagnóstico e tto inicial 
- Sensibilidade de 70-90% 
- Melhores resultados após preparo do cólon (2-6h) 
- Paciente deve estar hemodinamicamente estável 
- Possibilidade de tratar a causa do sangramento 
- Ajuda na localização do sítio para ressecção cirúrgica se 
houver indicação 
- Possui risco de perfuração e pela sedação 

- Cintilografia 
- Alta sensibilidade no sangramento ativo, mesmo mínimo 
(71-98%) 
- Evita realização de arteriografia 
- Pouco risco e pouco invasivo 
- Não tem indicação em hemorragias maciças (retarda o 
tratamento definitivo) 
- Baixa sensibilidade para detectar com segurança o local de 
sangramento 
- Não tem potencial terapêutico 

- Angiografia/Arteriografia 
- Localiza o sítio de sangramento 
- Bastante sensível para sangramento ativo 
- Potencial terapêutico (embolização, vasopressina) 



 

- Riscos pelo uso de contraste (IRA) 
- Complicações em 2-5% (trombose vascular, embolização de 
cateter, hematoma) 
- Exame invasivo 
- Reservada para pacientes em que a colonoscopia não foi 
efetiva 

- Enema Baritado 
- Baixo rendimento para diagnóstico e localização 
- Raramente usado na HDB 
- Contraste usado pode interferir na colonoscopia ou 
arteriografia (por isso deve ser um exame evitado!) 

- Enteroscopia 
- Usada somente se EDA, colonoscopia e arteriografia foram 
inconclusivas 
- Via intraoperatória ou oral 
- Pode avaliar todo o intestino delgado 
- Angiodisplasias são responsáveis por 70-80% das HDB do 
delgado 

Diagnóstico Diferencial 
- Substâncias que podem alterar a cor das fezes: 

- Sulfato ferroso 
- Bismuto 
- Beterraba.... 

- HDA 
Tratamento 

- Medidas de ressuscitação se o paciente apresentar sangramento 
ativo e sinais de instabilidade hemodinâmica 
- Colonoscopia (eletrocoagulação, soluções esclerozantes, laser) e 
arteriografia (uso de vasoconstrictores, embolização) também são 
terapêuticas 
 
- Cirurgia de emergência  

- pode ser necessária em 10-25% 
- Indicaçõesda nos casos de 

· Sangramento persistente por mais de 72h 
· Ressangramento volumoso com intervalo < 1 semanas 
· Mais de 5[] hemácias necessárias para ressuscitação 

volêmica 
- Localização precisa do sangramento é importante 



 

 

4.5. PANCREATITE AGUDA 

 
Introdução 

- Condição inflamatória aguda do pâncreas 
- Autodigestão tecidual pelas suas próprias enzimas 
- Pancreatite aguda adenomatosa (leve) 

- 90% dos casos 
- Autolimitada 3-7 dias 
- Não deixa sequelas 
- Letalidade <1% 

- Pancreatite aguda necrosante (grave) 
- 10% 
- Extensa necrose do parênquima 
- Quadro sistêmico grave / SIRS 
- Evolução de 3-6 semanas 
- Letalidade de 30-60% 

Patogênese 
- Com exceção da amilase e lipase, as demais enzimas 
pancreáticas são armazenadas e secretadas como pró-enzimas 
inativas (zimogênios) 
- Na pancreatite essas enzimas são liberadas na sua forma ativa 
- Fosfolipase A e lipase são responsáveis pela autodigestão da 
gordura pancreática e peri-pancreática, formando ácidos gravos 
que se ligam com o cálcio (saponificação) contribuindo para a 
hipocalcemia 
- A elastase é responsável pela lesão do tc intersticial e parede 
vascular 
- As enzimas acabam causando uma lesão inicial, a qual se 
perpetuará pelo processo inflamatório, podendo levar a SIRS, 
dano a microcirculação, translocação bacteriana... 
- Litíase biliar e álcool respondem por 75% dos casos 
- Faltam estudos para explicar todos os mecanismos 
fisiopatológicos da pancreatite 

Etiologia 
- Pancreatite Aguda Biliar 

- Pela passagem de cálculos biliares através da ampola de 
Vater 
- Esses cálculos são pequenos e geralmente não causam 
coledocolitíase ou colangite 
- Mais comum no sexo feminino (2:1), obesos e idosas (50-70 
anos) – o mesmo da colelitíase 
- Complica 3-7% dos pacientes com colelitíase 
- Não se associa a Pancreatite crônica 

- Pancreatite Aguda Alcoólica 
- 5-10% dos alcoólatras 
- Pancreatite Crônica alcoólica leva a diversos episódios 
agudos desencadeados por libação alcoólica (3 dias após) 

- Hipertrigliceridemia 



 

- Corresponde apenas 3% dos casos de pancreatite 
- Maioria dos casos ocorre em DM2 mal controlados, 
alcoólatras e doença familiar 
- Geralmente são necessários níveis > 1000 

- Pós-operátorio 
- Cirurgias abdominais por trauma direto 
- Cirurgia cardíacas pelo efeito da CEC 

- Induzida por Fármacos 
- Evento incomum 
- Mais comuns: imunossupressores, DDI, pentamidina, 
estrogênios 

- Outras causas 
- Hipercalcemia 
- Trauma abdominal (principal causa em crianças) 
- Hereditária 
- Fibrose cística 
- Pós-CPRE 
- Infecciosa (vírus, bactérias, parasitas e fungos) 
- Obstrução ductal crônica (CA, Crohn) 
- Vasculites 
- Envenenamento escorpiônico 
- Idiopática 

· 20% encontram-se nesse grupo 
· Microlitíase biliar (66%) 
· Disfunção do esfíncter de Oddi (33%) 

Manifestações Clínicas 
- Principais sinais e sintomas: DOR ABDOMINAL, NÁUSEAS e 
VÔMITOS 
- Características da dor: 

- Contínua – dura por dias! 
- Localizada em mesogástro, QSD, difusa ou a esquerda (mais 
raramente) 
- 50% dos pacientes apresentão a clássica dor em barra com 
irradiação para o dorso 
- Intensa: necessita de controle com opióides 
- Melhora com a posição genupeitoral 
- Pode estar ausente em 5% dos casos 
- Exame do abdome é inferior a dor apresentada, mas pode 
ter sinal de blumberg 

- Os vômitos podem ser incoercíveis e não aliviam a dor 
- Podem ocorrer achados sistêmicos: febre, desidratação, 
taquicardia, dispneia, choque e coma! 
- Derrame pleural a esquerda é comum (pela extensão da 
inflamação para a hemicúpula diafragmática E) 
- Pelo íleo paralítico pode ocorrer distensão abdominal 
- 10% dos casos são acompanhados de icterícia e não significa que 
seja PA biliar 



 

- Os sinais de Grey-Turner (equimose em flancos) e Cullen 
(equimose periumbilical) são clássicos, ocorrem em 1% dos casos, 
associam-se com mau prognóstico e não são patognomônicos 
- O Choque ocorre pela hipovolemia (perda de 6-10 L de água 
para o peritônio) e pela vasodilatação sistêmica (choque sirético) 

Laboratório Inespecífico 
- Leucocitose é comum e reflete o grau de inflamação sistêmica 
(valor prognóstico) 
- Hiperglicemia (ocorre inicialmente pela resposta inflamatória e 
depois pela destruição das ilhotas de Langerhans) 
- Hipocalcemia também é frequente e tem valor prognóstico 
- Elevação de transaminases, além de valor prognóstico pode 
sugerir a etiologia: 

- TGP>150 sugere etiologia biliar (96%) 
Diagnóstico Diferencial 

- Se faz com doenças que causam intensa dor abdominal: 
- Úlcera perfurada 
- Colelitíase/Colecistite 
- Isquemia Mesentérica 
- Obstrução intestinal 
- IAM inferior/dissecção aórtica abdominal 
- Gravidez ectópica 

Confirmação Diagnóstica 
- Confirmado pela amilase e lipase 
- Em casos duvidosos ou graves solicitar TC  
- Amilase 

- Começa a elevar entre 2-12h do início dos sintomas e 
permanece elevada por 3-5 dias 
- Sensibilidade 85% / especificidade 70% 
- Especificidade aumenta se > 500 e principalmente se > 1000 
- Pode ser normal na pancreatite alcoólica crônica agudizada 
em pâncreas já destruído ou na hipertrigliceridemia 
- Doenças da glândula salivar e intra-abdominais podem 
cursar com elevação da amilase 

- Lipase 
- Se eleva junto mas permanece por 7-10 dias 
- Sensibilidade semelhante, mas especificidade maior (80%) 
- Também se eleva em outras doenças abdominais, mas 
dificilmente nos níveis da pancreatite (> 3x / > 450) 

- Amilase + Lipase 
- Juntas elevam a especificidade e sensibilidade para 95% 

- Tomografia Computadorizada CONTRASTADA 
- Pode ser normal em até 30% dos casos leves 
- Pode evidenciar:  

· Aumento focal ou difuso do pâncreas 
· Borramento da gordura peripancreática e perirrenal 
· Coleções líquidas 
· Áreas não captantes de contraste (necrose) 



 

- A principal serventia da TC é na estimativa do prognóstico 
- São indicações para realizar TC: 

· Duvida diagnóstica 
· Critérios de gravidade (distensão e dor abdominal, 

hipertermia, leucocitose) 
· Ranson > 3 / Apache II > 8 
· Piora clínica 

- Ultrassonografia 
- Frequentemente a interposição de alças atrapalha o exame, 
dando a USG baixa sensibilidade 
- Quando visualizado pode demonstrar sinais clássicos de PA 

- Radiografias 
- É rotina em todo abdome agudo solicitar radiografias: 

· Adome AP deitado (decúbito dorsal) 
· Abdome AP em pé (ortostático) 
· Tórax PA 

- Na radiografia de Tórax pode-se visualizar derrame pleural 
a Esquerda, atelectasias em bases pulmonares e até SARA 
- No de abdome: alça sentinela e sinal do cólon amputado 

- Ressonância Nuclear Magnética 
- Equivalente a TC com a vantagem de realizar a 
colangiorresonância podendo identificar mais de 90% dos 
cálculos na via biliar 

- Proteína C Reativa 
- Quando > 150 indica mau prognóstico 
- Dosar no 2º dia de internação 

Critérios de Ranson-Imrie 
Critérios de Ranson para Pancreatite Aguda 

Em parênteses da PA Biliar 

Importante Idade > 55 anos (70) A
d

m
issão

 

Lembrar Leucometria > 16.000 (18 mil) 

Totalmente da TGO > 250  

Grande Glicemia > 200 (220) 
Lista LDH > 350 (400) 
   

Para PO2 < 60 4
8 h

o
ras in

iciais 

Evitar Excesso de Bases mais neg.que -4 
(-5) 

Sequestro de Sequestro de líquidos > 6L (4L) 
Homens na Hct reduzindo mais que 10% 

Ur Uréia elevando-se mais que 10 (4) 

Ca Cálcio < 8 

- Leve 1,6 critérios 
- Grave 2,4 critérios 
- Fatal 5,6 critérios 

Escore de Apache 
- Escore de Apache são critérios feitos para avaliação de pacientes 
graves de uma forma geral 
- Consta de 14 parâmetros que conta diversas funções orgânicas 
(circulatória, pulmonar, renal, cerebral, hematológica, etc...) 



 

- Considera-se pancreatite grave se > 8 
- É um sistema complexo, mas quando disponível é o melhor para 
PA por poder ser calculado em 24h (Ranson precisa de 48 horas) 

Forma Leve x Forma Grave 
- Forma Leve 

- Ranson < 3 e Apache II < 8 
- Ausência de complicações orgânicas sistêmicas 

- Forma Grave 
- Ranson >= 3 ou Apache II >= 8 
- Complicações sistêmicas ou locais (necrose, abscesso e 
pseudocisto) 

Medidas Gerais no tratamento 
- 1. Reposição volêmica, analgesia e dieta enteral zero 
- 2. Definir se é a forma leve ou grave (após 48h) 
- 3. Na forma grave, orientar a conduta pela TC contrastada 
- 4. Observar surgimento de complicações tardias 
- 5. Recomeçar dieta enteral no momento adequado 

Tratamento da Forma Leve 
- Internação Hospitalar 
- Dieta zero 
- Critérios para reiniciar a dieta: 

- Melhora da dor abdominal 
- Retorno da peristalse 
- Ausência de vômitos 
- Desejo alimentar 
- Em geral retorno alimentar após 3-5 dias 

- Analgesia com meperidina ou outros opióides 
- Morfina não é recomendada pelo risco teórico de causar 
espasmo no esfíncter de Oddi 

- Hidratação Venosa vigorosa (na grave 6L/24h) 
- Controle eletrolítico e ácido-base (hipocalemia e alcalose pelos 
vômitos, hipocalcemia e hipomagnesemia) 

Tratamento da Forma Grave 
- Medidas gerais de suporte já citadas 
- Nutrição parenteral total ou enteral jejunal devido ao longo 
tempo de dieta via oral zero 
- Se necessário utilizar dopamina ou noradrenalina (associado ou 
não com dobuta) 
- Nos casos de vômitos incoercíveis ou íleo paralítico, pode-se 
usar o cateter nasogátrico em sifonagem 
- ATB profilaxia em todos pacientes com PA Grave e TC 
demonstrando > 30% de necrose pancreática 

- ATB de escolha: Imipenem 10 dias 
- Geralmente a infecção começa após 10 dias do início da 
pancreatite 
- TC mostrando gás é bastante sugestivo de infecção 
- Os germes mais comuns são os Gram negativos entéricos, S. 
aureus, anaeróbios e Candida! 



 

- Toda pancreatite com necrose infectada indica 
necrosectomia 

- Na PA biliar com colangite, coledocolitíase ou icterícia 
progressiva, realizar CPRE nas primeiras 72h 
- Na PA biliar, realizar colecistectomia antes da alta hospitalar 
(evitar recidivas, que são frequentes) 

Pseudocisto de Pâncreas 
- É uma coleção líquida intra ou peripancreática não infectada que 
se manteve ou instalou-se após 4 semanas do início da PA 
- Complicam 10% das PAs 
- Complicações do Pseudocisto 

- Obstrução gastroduodenal ou biliar 
- Hemorragia e Pseudo-aneurisma: quando invade artéria 
adjacente 
- Rotura aguda para a cavidade peritoneal: gera abdome 
agudo e tem alta letalidade 
- Fístula pancreática: ascite e derrame pleural pancreáticos 

- Tratamento 
- Caso não haja complicações a conduta é conservadora 
(esperar completar 6 semanas) 
- Indicam cirurgia:  

· Expansão do pseudocisto (aumento) 
· Sintomas importantes (dor, vômitos) 
· Presença de complicações 

- Abscesso pancreático 
- Se o pseudocisto evoluir para infecção de sua cavidade, 
passa a ser chamado abscesso pancreático 

· Pode ser responsável por manutenção de febre 
· Letalidade chega a 100% se não for drenado 

  



 



 

 
 

5.1. INTRODUÇÃO ÀS ANEMIAS 

 
Principais exames para diagnóstico das anemias: 

- HMG completo 
- Reticulócitos 
- Ferro sérico 
- Capacidade de Ligação Total de transferrina (TIBC) 
- Ferritina 
- Exame microscópico do esfregaço sanguíneo periférico 

Hematopoiese 
- No adulto, somente os ossos da pelve, esterno, crânio, arcos 
costais, vértebras e epífises femorais e umerais são capazes de 
gerar células sanguíneas 
- Em vigência de determinadas patologias a eritropoiese, que é 
exclusiva da medula óssea na vida adulta, pode voltar a ocorrer 
nos linfonodos, fígado e baço, principalmente em doenças 
hemolíticas graves 
- Vida Média: 

- Hemácia: 120 dias 
- Plaquetas: 7 dias 
- Granulócitos 6-8 horas 
- Linfócitos: anos 

- Eritropoietina 
- Produzida no parênquima renal, pelo túbulo contorcido 
próxima em resposta a hipóxia 
- Hormônio regulador da produção de hemácias 

 



 

 



 

 
Formação da Hemoglobina 

- Sua função é carrear O2 para os diversos tecidos 
- Hemoglobina é formada por 4 globinas ligadas cada uma a uma 
porção heme 
- Heme: molécula formada por 4 anéis aromáticos com um átomo 
de Fe2+ no centro, capaz de ligar ao O2 
- Globinas: existem vários tipos (alfa, beta, gama, delta...) 
- No adulto, 97% é de hemoglobina A1 (2 alfa + 2 beta); 2% A2 (2 
alfa + 2 delta) e 1% Fetal (2 alga + 2 gama) 
- Nas beta-talassemias o defeito está na produção de cadeias 
beta, enquanto que nas alfa-talassemias, na alfa 
- Nas anemias sideroblásticas o defeito está na síntese do heme 

Valores Normais da Série Vermelha 

 Homem Mulher 

Hemoglobina (Hgb) 13,5-17 g/dL 12-15 g/dL 

Hematócrito (Hct) 39-50% 36-44% 

 Regra: Hct = 3xHgb 

Manifestações Clínicas da Síndrome Anêmica 
- Dispnéia aos esforços 
- Palpitações e taquicardia 
- Diminuição da tolerância aos esforços 
- Cansaço evidente, indisposição (astenia) 
- Tontura postural 
- Cefaléia 
- Descompensação de doenças cardiovasculares (ICC, angina), 
cerebrovasculares e respiratórias 
- O grau dos sintomas decorrentes da anemia depende da rapidez 
de instalação e intensidade dela, bem como da reserva 
miocárdica, coronariana, pulmonar e cerebral do paciente 

Adaptação fisiológica à Anemia 
- Aumento do débito cardíaco 

- O maior fluxo orgânico mantém a oxigenação tecidual, 
mesmo com menos O2 circulante 

- Aumento do 2,3 DPG na hemácia 
- Este metabólito reduz a afinidade da hemoglobina pelo O2, 
facilitando a extração de O2 pelos tecidos 

Indicações de Hemotransfusão 
- Conceitos importantes: 

- Hct > 45% é sempre prejudicial (aumenta a viscosidade 
sanguínea piorando a perfusão) 
- Hgb > 10g/dL é suficiente para otimizar a oxigenação 
tecidual mesmo em cardiopatas 
- A transfusão oferece riscos como reação anafilática e 
contração de diversas infecções (HIV, CMV, Hepatites, 
Chagas, sífilis, HTLV...) 
- Transfusão é como um transplante! 

- Hemorragia Aguda 



 

- Leva a hipovolemia e anemia, necessitando sempre de 
reposição volêmica, mas de sangue apenas nos casos de 
perda maior que 30% (1500mL) em pacientes hígidos ou 15% 
(800mL) em cardiopatas, pneumopatas... 
- Nos primeiros 2-3 dias o hct não reflete o grau de perda 
sanguínea, pois a perda de hemácias é proporcional a perda 
de plasma 
- Procura-se manter a hgb > 7-8 ou 9-10 em idosos, pneumo 
ou cardiopatas 

- Pré-operatório 
- Indica-se hemotransfusão apenas quando o Hct estiver < 
21% ou Hgb < 7 (9-10 em cardio ou pneumopatas, doença 
cerebrocascular, vascular periférica ou distúrbios de 
hemostasia) 

- Anemia sem hemorragia aguda 
- Deve-se analisar os seguintes pontos: 

· Qual a intensidade dos sinais e sintomas? 
· O paciente apresenta comorbidades (idoso, ICC, 

coronariopata, DPOC, AVC)? 
· A anemia do paciente tem tratamento específico? 

- Se os sintomas são toleráveis, não existe fator agravante e a 
anemia tem tratamento, não há porque transfundir! 
- Geralmente, Hgb < 7 necessita de transfusão devido aos 
sintomas (Hgb < 8 se comorbidades) 

Investigação etiológica 
- Anamnese (tempo de instação dos sintomas, início na infância, 
sintomas associados a doença de base) 
- Exame físico: 

- Glossite e quielite angular: anemia carencial 
- Icterícia: anemia megaloblástica ou hemolítica 
- Esplenomegalia: hemolítica, hiperesplenismo ou neoplasia 
hematológica 
- Petéquias, plaquetopenia: Anemia aplásica e leucemias 
agudas 
- Deformidades ósseas na face/crânio: talassemias 

Exames Complementares 
Exames Inespecíficos Exames Específicos 

HMG completo Ferro, TIBC, ferritina 

Reticulócitos LDH, bilirrubinas, haptoglobina 

BQM sérica Hepatograma 

Esfregaço de sangue 
periférico 

TSH, T4L 

Teste do ACTH – cortisol 

 Dosagem de B12 

Teste de Coombs 

Teste do afoiçamento 

Teste da fragilidade osmótica 

Eletroforese de Hgb 

Teste de Ham 

Aspirado de medula óssea 



 

- Índices Hematimétricos 
Anemias 

microcíticas 
(VCM < 80) 

hipocrômicas 
(HCM < 28) 

Anemia Ferropriva 
Talassemias 
Anemia de doença Crônica (VCM>75) 
Anemia sideroblástica – forma hereditária 
Anemia do hipertireoidismo 

Anemias 
macrocíticas 
(VCM > 100) 

VCM >110 
Anemia megaloblástica (folato e/ou B12) 

VCM 100-110 
Síndromes mielodisplásicas 
Anemia aplásica 
Hepatopatia crônica 
Etilismo 
Drogas: AZT, metotrexate... 
Hipotireoidismo 

Pela reticulocitose 
Anemias hemolíticas (exceto talassemias) 
Anemia da hemorragia aguda  

Anemias 
normocíticas 

normocrômicas 

Fase inicial da anemia ferropriva 
Anemia de doença crônica 
Anemia da IRC, hepatopatia crônica 
Anemia aplásica 
Mielodisplasia 
Ocupação medular 
Anemia hemolítica 
Anemia por sangramento agudo 
Anemia multicarencial (ferro+ folato/B12) 

- RDW: a maioria das anemias cursa com RDW alargado, contudo 
a beta-talassemia minor, possui RDW caracteristicamente normal 
- Leucócitos e Plaquetas: 

- Pancitopenia grave sugere anemia aplásica ou leucemia 
aguda 
- Pancitopenia leve: anemia megaloblástica, neoplasias e 
auto-imunidade 
- Bicitopenia: Anemia auto-imune (sd. Evans) 
- Anemia micro/hipo + trombocitose: ferropriva 
- Leucoeritroblastose: ocupação medular (mielofibrose, 
neoplasia, infecção) 
- Leucocitose > 25 mil: sepse, hepatite alcoolica, hemorragia 
aguda, sd. mieloproliferativa e leucemias 

- Contagem de Reticulócitos 
- Normal: 0,5-2% 
- Reticulocitose indica anemia hemolítica ou hemorragia 
aguda (perda periférica de hemácias, sem comprometer a 
medula óssea) 

· Medula hiperproliferativa 
- Devemos corrigir o percentual reticulocitário para o grau de 
anemia (índice de produção reticulocitária – IPR): 

· IPR = [Reticulócitos x (Hct/40)]/2 
· Hiperproliferativa se IPR > 2% 



 

- Esfregaço de sangue periférico 

Microesferócito 
Esferocitose 
Anemia Hemolítica 
Auto-Imunidade 

Macroovalócito Anemia Megaloblástica 

Eliptócito 
Anemia Ferropriva 
Eliptocitose 

Estomatócito Estomatocitose 

Equinócito 
(hemácia crenada) 

Artefato 
IRC 

Acantócito 
Hepatopatia 
Abetalipoproteinemia 

Dacriócito 
(em lagrima) 

Mielofibrose 
Metaplasia mieloide 

Leptócito 
(em alvo) 

Hemoglobinopatias 
Hepatopatias 
Esplenectomia 

Drepanócito 
(afoiçada) 

Anemia Falciforme 

Forma de cigarro Ferropriva grave 

Esquizócito 
(fragmento de hemácia) 

Anemia hemolítica 
microangiopática (AHM) 

Queratócito AHM 

Pontilhado basofílico 
Saturnismo 
Eritropoiese ineficaz 

Hemácias empilhadas 
(rouleaux) 

Mieloma múltiplo 
Outras paraproteinemias 

Corpúsculo de Howell-
Jolly 

(fragmento de núcleo) 

Situações de hipoesplenismo 
(esplenectomia, falciforme, 
doença celíaca) 

Corpúsculo de 
Pappenheimer 

(depósitos de ferro) 

Anemia sideroblástica  
Hipoesplenismo 

Corpúsculo de Heinz 
(hemoglobina 
precipitada) 

Hemoglobinopatias 
Deficiência de G6PD 

- BQM sérica 
- Na IRC a anemia está presente quando Cr > 2,5 
- Anemia hemolítica cursa com aumento de LDH, 
hiperbilirrubinemia indireta e queda de haptoglobina 
- A destruição de hemácias na medula óssea na 
megaloblástica também eleva BI, LDH e cai haptoglobina 
- Ferro sérico está reduzido na ferropriva e doença crônica 

- Aspirado de Medula Óssea 
- Muito útil quando a suspeita principal é de uma neoplasia 
hematológica do tipo leucemia ou mieloma múltiplo 
- Define o diagnóstico de anemia aplásica, leucemias, 
mielodisplasias, mieloma múltiplo e anemia sideroblástica 



 

 

5.2. INTRODUÇÃO AS ANEMIAS HEMOLÍTICAS 

 
Conceitos 

- A passagem das hemácias pelo baço 
- Para retornarem à circulação, as células hematológicas 
precisam passar através de fendas endoteliais nos sinusóides 
esplênicos 
- Para isso é necessário manter sua viscoelasticidade e o 
formato bicôncavo, o que garante uma área de superfície 
maior do que seu volume 
- Os macrófagos esplênicos podem fagocitar pedacinhos de 
hemácias: 

· Resíduos nucleares (corpúsculos de Howell-Jolly) 
· Hemoglobina desnaturada (corpúsculos de Heinz) 
· Pigmentos férricos (corpúsculos de Peppenheimer) 

- Ou podem fagocitar a hemácia inteira, removendo-a da 
circulação (hemácias velhas ou patológicas) – hemocaterese 

- Definição de hemólise 
- Destruição prematura das hemácias na periferia 
(intravascular ou esplênica) 
- Reduz a meia vida da hemácia para 20-25 dias, mas ainda 
não gera anemia devido a acelerada produção de hemácias 
- Anemia hemolítica só irá ocorrer quando a meia vida chegar 
a 20 dias ou ocorrer redução dos estoques de ferro, ácido 
fólico, B12 ou infecção 

- Hemólise Extravascular 
- É o tipo mais comum 
- São destruídas no tecido reticuloendotelial, especialmente 
o baço 

- Hemólise Intravascular 
- São destruídas na própria circulação 
- Seu conteúdo é liberado no plasma 
- Geralmente é adquirida 

Consequências da Hemólise 
- Resposta Medular 

- Anemia estimula liberação de EPO pelo rim 
- São as anemias que mais cursam com produção medular de 
reticulócitos – anemias hiperproliferativas 
- Sobre forte estímulo de maturação, a medula acaba 
lançando reticulócitos mais imaturos – shift cells (VCM ainda 
maior > 108) 

· Confere um aspecto de policromatofilia ou policromasia 
- Mielograma demonstra intensa hiperplasia eritróide 
 
 

- Produção de Bilirrubina Indireta 
- Os componentes do heme (ferro e protoporfirina) são 
separados 



 

- Protoporfirina é transformada em biliverdina que então é 
convertida em bilirrubina indireta 

- Formação de Cálculos biliares 
- Toda hemólise crônica predispõe a formação de cálculos 
biliares 
- Aumento da produção de bilirrubina é a condição 
predisponente 

· Formação dos cálculos de bilirrubinato de cálcio 
- Índice de Produção Reticulocitária 

- Ocorre intenso aumento na produção de reticulócitos 
- Reticulocitose = IPR > 2 
- Além das anemias hemolíticas, a anemia pós hemorragia 
aguda também cursa com reticulocitose 

Crises Anêmicas 
- São exacerbações agudas de uma anemia hemolítica crônica 
- Crise Aplásica 

- Crise mais comum 
- Principal etiologia é a infecção por parvovírus B19 (vírus do 
eritema infeccioso) 
- Vírus tem tropismo especial pelo pró-eritroblasto, 
culminando com anemia com reticulopenia 
- Tratar com hemotransfusão 
- Infecção pelo B19 é autolimitada (3-7 dias) 

- Crise Megaloblástica 
- O alto turn over medular acaba extinguindo os estoques de 
ferro, ácido fólico e B12 
- O ácido fólico é o mais propenso a acabar 

- Crise Hemolítica 
- Infecções virais que ativam o sistema reticuloendotelial 
podem aumentar a atividade dos macrófagos dos cordões 
esplênicos, promovendo uma exacerbação do processo de 
hemólise 

- Sequestro Esplênico 
- É uma crise exclusiva da anemia falciforme em crianças < 5 
anos 

Laboratório da Hemólise 
- 1 ou mais dos achados a seguir: 

- Leve icterícia (associada à palidez) 
- Esplenomegalia 
- História familiar positiva de anemia 
- Uso de medicamentos 
- Urina avermelhada ou marrom (hemoglobinúria) 

- Hiperbilirrubinemia indireta é comum, mas não é obrigatória na 
hemólise 
 
- Esplenomegalia 

- Indica uma neoplasia hematológica ou uma anemia 
hemolítica crônica 



 

- As talassemias são aquelas que mais aumentam o baço, 
dentre as anemias hemolíticas 
- Raramente ocorre nas anemias carenciais e nunca na 
anemia aplásica! 

- Hemoglobinúria 
- Confirma o diagnóstico de hemólise intravascular 
- Crise hemolítica aguda intravascular geralmente se 
manifesta com febre, lombalgia, palidez, icterícia e urina 
escura 

- LDH (desidrogenase Lática) 
- Quase sempre elevado na hemólise 
- Devido liberação dessa enzima do interior das hemácias 
- Média em torno de 580 
- Na anemia megaloblástica é mais alto (3800) 

· Alias, outros parâmetros de hemólise também estão 
presentes na anemia megaloblástica (↑ BI, ↓ 
haptoglobina), sendo a diferenciação feita pela IPR 
normal ou baixa na megaloblastose 

- Haptoglobina 
- Diminuem na presença de hemólise e hepatopatias 
- Aumentam nos caos de estados inflamatórios crônicos 

- Indicadores de Hemólise Intravascular 
- Hemoglobinemia 

· Hemoglobinemia real, sendo que um valor > 50 torna o 
plasma avermelhado 

- Hemossiderinúria 
· Quando a capacidade de ligação da hemoglobina na 

haptoglobina se excede, a hemoglobina começa a ser 
filtrada pelos rins e reabsorvida pelo túbulo proximal 

· Nete local é catabolizada, tendo o ferro armazenado na 
hemossiderina e ferritina 

· As células epiteliais se descamam e a hemossiderina é 
identificada na urina  

- Hemoglobinúria 
· Ocorre quando a hemólise intravascular é ainda mais 

intensa, ocorrendo saturação da hemossiderina 
· Agora a hemoglobina filtrada não é reabsorvida, sendo 

excretada na urina 
- Hemopexina e Metemalbumina 

· Redução dos níveis de hemopexina livre 
· Aumento dos níveis de metemalbumina 

 
 
 

- Índices Hematimétricos 
- A anemia da hemólise é normo/normo, porém em casos de 
hemólise grave, pela liberação de shift cells, o VCM pode se 
tornar elevado < 120 



 

- Hematoscopia 
- Anisocitose e poiquilocitose 

Etiologias diversas: 
 Hereditárias Adquiridas 

Ex
tr

av
as

cu
la

r 

Hemoglobinopatias 
(falciforme, 
talassemias) 

 

Defeitos do 
citoesqueleto 
(esferocitose, 
eliptocitose) 

Hemólise auto-imune 
 

Hiperesplenismo 
 

Insuficiência Hepática Grave 
(acantócitos) 

In
tr

av
as

cu
la

r 

Deficiência de 
G6PD 

Hemoglobinúria Paroxística 
Noturna 

 

Anemia hemolítica 
microangiopática 

 (SHU, PTT, HELLP, CIVD, crise 
renal da esclerodermia, HAS 

maligna) 
 

Prótese valvar cardíaca 
Lesão térmica/osmótica 
Hemólise do corredor 

Malária 
Sepse por clostridium 

Drogas (Dapsona) 
Envenenamentos (cobras, 

aranhas) 

 



 

 

5.3. ANEMIA APLÁSICA 

 
Introdução 

- Marcada pelo surgimento de pancitopenia 
- Biópsia contendo menos de 30% do espaço medular ocupado 
por células hematopoiéticas  

- Restante contém apenas células adiposas (M.O. amarela) 
- 2 picos: 2ª/3ª década e idosos 

Causas diversas de pancitopenia 
Doenças Primárias da M.O. Aplasia secundária a 

doenças sistêmicas Anemia Aplásica 
Disceratose Congênita 

Mielodisplasias 
Pancito auto-imune idiop 

Hemoglobinúria Parox Not 
Mielofibrose Idiopática 

Leucemia Aguda Aleucêmica 
Mieloma Múltiplo 

Tricoleucemia 
Linfo-histiocitose hemofagoc 

Anemia por ocupação 
medular (linfomas, 

carcinomas, TB, sarcoidose) 
Anemia Megaloblástica 

Hiperesplenismo 
LES 

Sepse grave 
SIDA 

Etiologias da Anemia Aplásica 
- 50% dos casos adquiridos é idiopática 
- Nos 50% restantes está relacionado a algum fator agressor: 

- Radiação ionizante 
- Benzeno / inseticidas 
- Drogas (cloranfenicol, fenilbutazona, quimioterápicos) 
- Infecções virais (hepatites, Epstein-Barr, HIV) 
- Reação enxerto x hospedeiro 
- Outros (transplante hepático, fasciite eosinofílica) 

- Anos após tratamento de uma anemia Aplásica, pode surgir 
Hemoglobinúria Paroxística Noturna por eventual seleção de 
clones defeituosos 

Patogênese 
- Ocorre geralmente devido lesão da célula tronco (steam cell) – 
injúria tipo I 
- Pode acometer progenitores mais tardios – injúria tipo II 
- Sempre tem natureza auto-imune, dependente de linfócitos T 
ricos em interferon-gama 

Anemia de Fanconi 
- Doença genética, autossômica recessiva 
- Instabilidade genômia (DNA suscetível a quebras e 
translocações) 
- Clínica: Anemia Aplásica severa + série de anomalias congênitas 
(polegares anômalos, baixa estatura, manchas café com leite, 
anomalias renais, microcefalia, retardo mental) 
- Risco aumentado para neoplasias 
- Melhor chance de cura é o transplante alogênico de medula 
óssea 
 



 

Manifestações Clínicas da Anemia Aplásica 
- Semelhante ao da leucemia aguda, tríade: 

- Astenia 
- Hemorragia 
- Febre 

- Febre se deve as infecções pela neutropenia (Pseudomonas, S. 
aureus, Candida e Aspergillus) 
- Palidez cutâneo-mucosa 
- Petéquias, equimoses, sangramento gengival 
- Não há hepatoesplenomegalia!!! (diferente da leucemia aguda) 

Laboratório 
- Pancitopenia 
- Anemia normo ou macrocítica com VCM < 115 
- Queda mais expressiva dos neutrófilos 

- Neutropenia < 1000 
- Neutropenia Grave < 500 

- Esfregaço de sangue periférico é inocente: 
- Se encontrar blastos, é leucemia aguda 
- Granulócitos jovens ou eritroblastos, indica anemia por 
ocupação medular 

- Aspirado de MO é aquoso, revelando hipocelularidade 
Confirmação Diagnóstica 

- Biópsia: Apenas 30% da medula é composto por células, o 
restante é tecido adiposo 

Tratamento 
- Sombrio! 
- Aplasia grave quando 2 critérios positivos: 

- Reticulocitopenia < 20.000 ou 1% no IRC 
- Plaquetas < 20.000 
- Neutrófilos < 500 

- Muito grave se neutropenia < 200 
- Terapia de Suporte (TS) 

- Transfusão de plaquetas para controle do sangramento, 
que só ocorre se < 20.000 

· Transfusão profilática só se < 10.000 
- Cuidado: a transfusão aumenta a chance de rejeição ao 
transplante, principalmente se o sangue transfundido vier de 
parente! 

· Indicar transfusão em último caso 
- TS: Abordagem do neutropênico Febril 

- Exame clínico e laboratorial para pesquisa de foco 
infeccioso (encontrado apenas em 30%) 
- Culturas de sangue, urina e escarro 
- Cobrir Pseudomonas sempre 
- Monoterapia: cefepime, imipenem ou meropenen 
- Terapia combinada: Cefalosporina, penicilina ou 
carbapenêmico + aminoglicosídeo 



 

- Se após 3-5 dias ainda tiver febre ou piora clínica, iniciar 
vancomicina 
- Vanco deve fazer parte do esquema inicial se o paciente 
estiver instável ou houver suspeita de S. aureus / MRSA 
- Ampliar cobertura para fungos se manter febre após o 
5º/7º dia 

· Anfotericina B, Caspofungina ou Voriconazol 
- Terapia Definitiva 

- Ideal é o alotransplante de MO 
· Necessário ser jovem (< 40anos) e ter irmãos (chance de 

30%) 
· Inicar aplasiando a MO por completo com globulina 

antitimócito (ATG) e ciclofosfamida 
· Semear a MO com as células tronco 
· Prevenir a doença enxerto x hospedeiro com 

ciclosporina + metotrexate 
- Acima de 40 anos o transplante não é indicado pois os 
riscos de complicação são muito grandes: 

· Má tolerância à terapia de ablação medular 
· Rejeição 
· Doença enxerto x hospedeiro 

- Naqueles que não são candidatos ao alotransplante o 
tratamento é feito com ATG + ciclosporina 

Aplasia eritróide Isolada 
- Apenas a série eritrocítica apresenta-se depletada 
- Várias etiologias 
- Infecção por parvovírus B19 é uma importante causa 
- Geralmente é autolimitada 
- Timoma pode estar relacionado a este tipo de aplasia por 
mecanismo imunológico 
- Pode se tornar grave e crônica 
- LES pode causar raramente aplasia eritróide 
- Forma congênita: Sd. de Diamond-Blackfan 
- Tratamento consiste na remoção do fator desencadeante 
- Naqueles sem resposta pode-se usar prednisona e nos 
refratários associar ciclosporina 

 



 

 

5.4. ANEMIA NAS DESORDENS SISTÊMICAS 

 
Anemia de Doença Crônica 

- Introdução 
- Se desenvolve nos pacientes que apresentam condições 
inflamatórias (infecções e doenças reumatológicas) ou 
neoplásicas 
- Necessário período de 20-60 dias 
- Achado paradoxal de ferro sérico baixo associado à ferritina 
sérica normal ou alta 

- Condições associadas: 
Infecções subagudas ou crônicas 

Abscesso pulmonar 
Empiema 

TB 
Pneumonia Bacteriana prolongada 

Endocardite infecciosa 
Osteomielite 

Dça inflamatória pélvica 
Micoses profundas 

Meningite 
Infecção pelo HIV 

Doenças Inflamatórias não infecciosas 

AR, LES, vasculites 
Doença inflamatória intestinal 

Sarcoidose 
Trauma severo 

Neoplasias Malignas 

Carcinomas 
Neoplasias hematológicas 

Idiopática 

- Patogênese 
- Liberação de várias citocinas que levam às seguintes 
consequências: 

· Redução da vida média da hemácia (80 dias) 
· Redução da produção renal de eritropoietina (EPO) 
· Menor resposta dos precursores eritróides à EPO 
· Aprisionamento do ferro em seus locais de depósito 

(principal) 
- Laboratório 

- Característicamente normo/normo 
· Pode ser microcítica-hipocrômica ou até normocítica-

hipocrômica 
- Índice de reticulócitos Corrigido é normal 
- Ferro sérico baixo (<50 mcg/dL) 
- Ferritina sérica alta (50-500 mcg/mL) 
- TIBC normal ou baixo (< 300 mcg/dL) 
- Saturação de transferrina levemente baixa (10-20%) 

- Conceitos Importantes: 



 

- A principal causa de anemia microcítica-hipocrômica e 
mesmo normo/normo é a anemia ferropriva 

· A segunda causa de ambas é a ADC (exceto se VCM < 72, 
daí é a talassemia) 

- ADC é a principal causa de anemia em pacientes 
hospitalizados e no LES 

- Tratamento 
- Deve enfocar apenas na doença de base 
 

Anemia da Insuficiência Renal Crônica 
- Patogênese 

- Anemia se instala de forma insidiosa quando a TFG é < 30-
40 mL/min e Cr > 2-3 mg/dL 
- Embora seja multifatorial, a principal responsável é a 
deficiência de produção de EPO pelo parênquima renal 

- Laboratório 
- A anemia é progressiva, podendo chegar a um Hct de 15-
30% 
- Tipicamente é normocítica/normocrômica 
- O índice de reticulócitos corrigidos é normal 
- Há presença de equinócitos (hemácias crenadas) e alguns 
poucos esquizócitos em capacete (fragmentos de hemácias) 
- Ferritina é > 100 ng/mL 

- Tratamento 
- Deve ser feito com EPO por via subcutânea (ou EV) na dose 
de 50-150 U/Kg 3x/semana, objetivando um hct de 33-36% 
- A presença de St transferrina < 20% ou ferritina < 200 
autoriza o início da reposição de ferro 

Reposição 
Ferro EV 100 mg 

por 10 sessões de 
HD 

Iniciar se St tr < 20% ou 
ferritina < 200 

Interromper se > 

Manutenção 
Ferro Ev 25-100 

mg 1x/sem 

Iniciar após St tr >20 e ferritina 
> 200 

Interromper se >50% ou > 500 

- Ferroterapia deve ser interrompida se St transferrina > 50% 
ou ferritina > 500 pelo risco de hemocromatose secundária 
- A reposição de ácido fólico também pode ser necessária 
(devido a perda na hemodiálise) 
 

Anemia da Hepatopatia Crônica 
- Introdução 

- Na maioria dos casos é meramente dilucional como 
resposta da retenção hidrossalina da hipertensão Portal 
- Apenas 40% relamente possuem redução da massa de 
hemácias circulante 

- Patogênese 
1. Redução da vida média das hemácias para 20-30 dias 

· Hiperesplenismo (esplenomegaliad da HP) 



 

· Hemácia instável (alterações no metabolismo 
eritrocitário e aumento do teor de colesterol/lecitina da 
membrana) 

2. Redução da resposta da EPO à anemia 
· Efeito direto do álcool na M.O. 
· Anemia megaloblástica por carência de folato 
· Anemia ferropriva por sangramento crônico (varizes, 

doença ulcerosa, hemorroidas...) 
- Sd. de Zieve 

- Anemia hemolítica aguda autolimitada em pacientes 
etilistas crônicos, sem hepatopatia grave 
- Esplenomegalia, icterícia e hiperlipidemia 

- Laboratório 
- Anemia normocítica ou macrocítica 
- Índice de reticulócitos elevado (aprox. 8,5%) 
- Macrocitose ocorre em 30-50% dos casos, não excedendo 
limite de VCM de 110 fL 
- Presença de hemácias em alvo (idênticas as encontradas 
nas hemoglobinopatias e na esplenectomia, ocorre devido 
aumento do teos de lipídeos na membrana) 
- Presença de acantócitos (indica hemólise 
grave/hiperesplenismo importante) 

- Anemia por ocupação medular 
- Ocorre em uma série de doenças, especialmente as 
neoplasias malignas, levando a uma progressiva mielofibrose 

Neoplasias Malignas Hematolóticas 

Leucemias & Linfomas 
Mieloma múltiplo 

Metaplasia mielóide agnogênica 
Policitemia Vera 

Trombocitemia essencial 

Neoplasias Malignas não Hematológicas 

Carcinomas metastáticos (mama, pulmão, 
próstata e estômago) 

Infecções Granulomatosas disseminadas 

TB miliar (mieloftísica) & Micoses profundas 

Doenças inflamatórias não infecciosas 

Sarcoidose & LES (mielofibrose) 

Outros 

Osteopetrose 
Doença de Gaucher 

- Nos estágios avançados, o aspirado pode ser seco e a Bx 
demonstrar apenas um extenso grau de fibrose 
- É comum a pancitopenia 
- A anemia (normocítica ou macrocítica) é o achado precoce 
mais precose na mielofibrose secundária 
- Leucoeritroplastose (eritroblastos e granulócitos jovens em 
grande quantidade no sangue periférico, na presença de 
anemia e leucopenia) 



 

- Presença de hemácias em lágrima 



 

 

5.5. ANEMIA FALCIFORME 

 
Introdução 

- É a doença hematológica mais comum 
- Simples mutação do gene beta da hemoglobina 
- A hemoglobina formada dessas cadeias mutantes é a HbS, a qual 
tem tendência a se polimerizar, quando dessaturada (desligada do 
O2) 
- 2 importantes componentes: 

- Destruição precoce das hemácias no sistema 
reticuloendotelial (hemólise) 
- Oclusão aguda ou crônica da microvasculatura 

Epidemiologia 
- No cinturão da malária (africa) 45 % da população possui o gene 
βS – o qual confere uma proteção a malária, configurando uma 
seleção natural! 

Genética 

Doença 
HbA 
α2β2 

HbS 
α2βS2 

HbA2 
α2δ2 

HbF 
α2γ2 

HbC 
α2βC2 

Normal 97% - 2% 1% - 

SS 
Anemia falciforme 

- 93% 2% 5% - 

AS 
Traço falcêmico 

57% 40% 2% 1% - 

SC 
Hemoglobinopatia 

- 47% 2% 1% 50% 

Variante S/b0 da 
Talassemia 

- 80% 5% 15% - 

Variante S/b+ da 
Talassemia 

15% 70% 5% 10% - 

Variante S/HPFH* - 70% 1% 29% - 
*HPFH – Persistência hereditária da HgF 

- HbS é uma HbA mutante 
- Na Doença SS não há formação de HbA, porém há aumento de 
HbF 

Patogênese 
- Polimerização da HbS 

- A polimerização não é imediata, por isso em condições 
normais as hemácias não obstruem a microvasculatura 
- Porém se houver alentecimento do fluxo capilar, o 
afoiçamento ocorrerá, determinando fenômenos 
vasoclusivos 
- Existe um perncentual de hemácias permanentemente 
afoiçado (ISC = Irreversibly Sickle Cells), que varia conforme o 
pct falcêmico (5-50%!) 

- Fatoreses determinantes da Polimerização da HbS 
- Principal fator é a dessaturação / desoxigenação 

· Por isso há mais sintomas nas grandes altitudes onde a 
PO2 é menor 



 

· O mesmo pode ser dito da medula renal – um tecido 
pobremente vascularizado 

- Acidose também estimula a polimerização, por reduzir a 
afinidade da hemoglobina por O2 
- Os sinais e sintomas da anemia falciforme só surgem após 
os 6 meses, quando diminuem os teores de HbF 

- Fênomeno Vasoclusivo 
- Esses fenômenos são iniciados pela adesão das hemácias ao 
endotélio na micro-circulação 
- Determinados estímulos aumentam esta adesividade, 
iniciando a crise vasoclusiva 
- Com as hemácias aderidas ao endotélio, o fluxo é 
lentificado, permitindo que o afoiçamento ocorra na 
microvasculatura 
- A maior adesividade eritrocitária se deve: 

· Desidratação celular 
· Estresse oxidadtivo da membrana 
· Fatores inflamatórios e hemostáticos 

- Possíveis fatores desencadeantes das crises vasoclusivas: 
· Infecção 
· Estresse cirúrgico 
· Desidratação 
· Menstruação, gestação 
· Frio, estresse emocional, alcoolismo 

- Hemólise 
- O tipo predominante de hemólise é o extravascular 
- A meia vida da hemácia com HbS é de 20 dias 

Clínica 
- Os órgãos mais afetados pela disfunção isquêmica crônica são: 
baço, fígado e rins 
- Ocorre autoesplenectomia, levando a predisposição à sepse por 
bactérias encapsuladas (ex: pneumococo) 
- Crises Vasoclusivas 

- Se manifestam como crises álgicas, sendo os principais: 
Crise óssea, Crise abdominal, Crise torácica e Priapismo 
- Crise Óssea 

· Mais comum 
· Provém de isquemia aguda ou infarto da MO 
· Mais comum em ossos longos (úmero, fêmur e tíbia), 

coluna vertebral e arcos costais 
· Dor intensa com necessidade de opiáceos 
· Radiografia normal e ausência de sinais flogísticos 

- Crise Abdominal 
· Dor abdominal difusa, súbita, com distensão e defesa 
· Devido microinfastros mesentéricos 
· Pode simular abdome agudo cirúrgico 
· Mantém peristalse 

 



 

- Crise Hepática 
· Obstrução de sinusoides hepáticos, levando a hepatite 

isquêmica aguda 
· Hepatomegalia dolorosa, elevação de TGO/TGP e 

Bilirrubinas 
· Deve ser diferenciada da coledocolitíase 

- Síndrome Torácica Aguda 
· Uma das complicações mais graves 
· Febre alta, taquipnéia, dor torácica, leucocitose e 

infiltrado pulmonar 
· Gênese é multifatorial, predominando a infecção 

pulmonar na criança e TEP no adulto 
- Priapismo 

· Ereção prolongada e dolorosa 
· Decorrente do afoiçamento de hemácias obstruindo os 

sinusóides do corpo cavernoso 
· Geralmente é recorrente e autolimitado (3h) 
· Associa-se com impotência se não tratada 

- AVC 
- Ocorre em 5-15% 
- AVCi mais comum na criança (2-15 anos) e AVCh no adulto 
- Recorrência elevada se não tratado (70-90%!) 

· Hemotransfusão frequente para manter HbS abaixo de 
30% reduz para 10% 

- AVCh provém de rotura de um aneurisma arterial 
- AVCi é devido lesão macrovascular tromboembólica nas 
artérias cerebrais de médio calibre 

- Disfunção Esplênica 
- Pela extensa fibrose, aos 2-5 anos o baço encontra-se 
endurecido, tornando-se pequeno e impalpável na fase 
escolar (autoesplenectomia) 
- Esplenomegalia em criança > 5 anos sugere a variante SC e 
praticamente exclui doença SS 
- Evidencia-se achados de hipoesplenismo – corpúsculos de 
Howell-Jolly, de Heiz e hemácias em alvo 
- Maior predisposição a germes encapsulados (pneumococo, 
H. influenzae tipo B e salmonella)  
- Necessária vacinação contra pneumococo e meningococo 
no adulto 
- A maioria das infecções se devem ao pneumococo, exceto 
2: 

· Osteomielite – Salmonella 
· Pneumonia – germes atípicos (Mycoplasma 

pneumoniae, Chamydia pneumoniae, Legionella 
pneumophila e viral) 

- Sepse pneumocócica é a causa mais comum de óbito em 
crianças falcêmicas 

- Anemia Hemolítica e Crises Anêmicas 



 

- Crise do Sequestro Esplênico 
· Crise anêmica mais grave 
· Letalidade de 10-15% 
· Fênomeno vasoclusivo dos sinusóides esplênicos, 

dificultando a drenagem venosa do baço 
· Orgão acumula sangue e aumenta agudamente de 

tamanho, provocando hipovolemia e anemia grave 
· Reticulócitos estão bastante elevados 
· Incomum após os 2 anos 

- Crise Aplásica 
· É a crise anêmica mais comum 
· Relacionada à infecção pelo parvovírus B19 
· Instala-se hipoplasia eritróide que na presença de 

anemia crônica, leva a queda abrupta do Hct e da 
contagem de reticulócitos 

· Tratamento é hemotransfusão 
· Auto-limitada 

- Crise Megaloblástica 
· Devido ao auto turn-over 
· Lembre-se: repor ácido fólico 1 mg/dia em toda anemia 

hemolítica crônica 
- Crise Hiper-hemolítica 

· Exacerbação da anemia e reticulocitose em virtude de 
aumento da taxa de hemólise, relacionada a infecção 

- Envolvimento Osteoarticular crônico 
- Atraso no crescimento e desenvolvimento, porém atingindo 
alvo genético de crescimento 
- Ocorrem alterações ósseas degenerativas devido ao efeito 
de múltiplos infatrtos silenciosos 
- A hiperplasia eritróide também acaba aumentando o 
espaço medular e reduzindo a cortical do osso 
- Osteonecrose da cabeça do Fêmur é uma importante 
complicação, sendo mais comum na variante SC 

- Envolvimento Renal Crônico 
- 3 formas de envolvimento renal: 

· Hematúria 
· Isostenúria 
· Glomerulopatia, levando a síndrome nefrótica e IRC 

- A obstrução da microvasculatura medular leva a necrose de 
papila, responsável pela hematúria 
- Isostenúria é a perda da capacidade renal de concentrar a 
urina, mesmo com ADH em dose alta. Ocorre devido ao 
sofrimento isquêmico crônico da medula renal 
- A perda de alguns glomérulos pelos múltiplos infartos 
corticais, estimula os néfrons remanescentes a hiperfiltração, 
resultando na GEFS com proteinúria nefrótica 
- Anemia falciforme é uma causa clássica de IRC com rim 
aumentado de tamanho 



 

- Envolvimento Hepatobiliar crônico 
- Principais envolvimentos hepáticos são: 

· Colelitíase/coledocolitíase 
· Crise hepática vasoclusiva 
· Hepatite viral 
· Hepatopatia falcêmica crônica 

- Hemólise crônica leva a produção contíunua de bilirrubina, 
podendo formar os cálculos de bilirrubinato de cálcio (que 
aparecem na radiografia de abdome) 
- Cronicamente o fígado evolui com fibrose periportal 
podendo chegar a cirrose nodular, hipertensão portal e ascite 
(semelhante a viral ou alcoolica) 

- Envolvimento Pulmonar 
- Insuficiência respiratória aguda na crise torácica é a causa 
mais comum de óbito nos pacientes falcêmicos! 
- TEP ou embolia gordurosa é o principal achado na síndrome 
torácica do adulto 

· Bacteremia presente em 4% apenas 
- Envolvimento Cardiovascular 

- Coração encontra-se sobrecarregado pela anemia crônica, 
geralmente dilatado e mantendo um alto débito mesmo em 
repouso 
- Também podem agredir o coração: 

· Hipertensão pulmonar (devido a pneumopatia / TEP) 
· HAS (pela nefropatia) 
· Hemocromatose secundaria as transfusões  

- Isquemia e IAM são incomuns! 
- Envolvimento do SNC 

- Além do AVCi/AVCh podem ocorrer pequenos infartos 
cerebrais silenciosos, justificando déficits cognitivos 

- Envolvimento Ocular (retinopatia) 
- Provém da obstrução das arteríolas retinianas 
- A variante SC é mais associada a retinopatia, sendo a perda 
visual uma das principais complicações de morbidade 

- Envolvimento Cutâneo 
- Comuns as úlceras maleolares (75% dos jovens do sexo 
masculino) 

· Decorrentes da isquemia crônica da pele e subcutâneo 
· Podem sofrer infecção bacteriana secundária 
· Tratamento exige repouso, cuidados locais e ATB terapia 

sistêmica 
 
 

- Complicações da Gravidez 
- Toda gestação é de alto risco podendo ocorrer sd torácica 
aguda, pré-eclâmpsia, pielonefrite, fenômenos 
tromboembólicos... 

Diagnóstico 



 

- Laboratório Inespecífico 
- Anemia moderada (hgb 8) normo/normo 
- VCM baixo sugere associação com ferropriva ou talassemia 
- VCM elevado pode ser crise megaloblástica 
- Indíce de reticulócitos está elevado como toda anemia 
hemolítica (10%) 
- Presença de drepanócitos (hemácias afoiçadas) 
- Algumas hemácias em alvo 
- Hipoesplenismo favorece aparecimento de corpúsculos de 
Howell-Jolly e Pappenheimer 
- Eritropoise acelerada também é evidenciada pelos 
eritroblastos, policromatofilia e pontilhado basofílico 
- Frequente leucocitose neutrofilica e trombocitose (esta 
pelo hipoesplenismo) 
- VHS caracteristicamente baixo 
- Achados típicos de hemólise: elevação de LDH, queda de 
haptoglobina e hiperbilirrubinemia indireta 

- Teste de Afoiçamento 
- Consiste em selar uma gota espessa de sangue em 2 
láminas de forma a impedir a passagem de oxigênio, levando 
a hemácia a se polimerizar 
- Acurácia limitada 

- Eletroforese de Hemoglobina 
- Exame padrão ouro, fechando o diagnóstico e verificando 
possibilidade de variantes 

Tratamento 
- Medidas Gerais 

- Prevenção de Infecções 
- Imunização (hepatite B, pneumococo, meningococo e anti-
hemófilo na criança) 
- Ácido fólico 1 mg/dia 
- Crise álgicas 

· Hidratação vigorosa (3-4 L/dia EV) 
· Meperedina (dolantina) 0,75-1,5 mg/Kd a cada 2-4 horas 
· Morfina 0,1-0,15 mg/Kg a cada 3-4 horas 
· Dor deve ser prontamente aliviada 
· Administrar O2 e tratar a causa precipitante 

- Hemotransfusões 
- Transfusão tem como objetivo reduzir o percentual de HbS 
para baixo de 30% 
- Exanguineotransfusão está indicada nas crises vasoclusivas 
potencialmente fatais 
- Transfusão pode ser indicada nas crises vasoclusivas 
refratárias (hidratação, analgesia e oxigênio) 
- Hipertransfusão está indicada quando ocorre AVC, com 
objetivo de manter HbS abaixo de 30% nos próximos 3 anos 

· Reduz a chance de novos AVCs de 90 para 10% 



 

· 5-10 mL/Kg de papa de hemácias a cada 3-5 semanas 
mantendo a Hgb em torno de 12 g/dL 

- A hemotransfusão repetida pode levar a hemocromatose 
por acúmulo de ferro, podendo ser necessário o uso do 
quelante deferoxamina 

- Hidroxiuréia 
- Agente mielossupressor que ativa a síntese de HbF, a qual 
protege a hemácia do afoiçamento por inibir a polimerização 
da HbS 
- Reservado para episódios álgicos frequentes, com história 
de sd torácica, eventos vasoclusivos, AVC e anemia severa 
- Efeito adverso é a leucopenia e aumento do VCM pela 
megaloblastose 

- Transplante de medula óssea 
- Tem sido bastante eficaz 

Traço Falcêmico 
- São indivíduos heterozigotos para o gene da HbS (doença AS) 
- São totalmente assintomáticos 
- Apenas aconselhamento genético 

Hemoglobinopatia SC 
- Indivíduos duplo heterozigotos (α2βC2) com HbS e HbC 
- Gravidade intermediária entre a anemia falciforme e o traço falcêmico 
- HbC estimula a polimerização da HbS 
- Comparada a doença SS (sobrevida de 42 anos) a variante SC possui 
sobrevida melhor (68 anos) 
- Primeiros sintomas aparecem após os 10 anos 
- Esplenomegalia sempre presente (não há autoesplenectomia) 
- 2 complicações são mais comuns: 

- Retinopatia falcêmica 
- Osteonecrose da cabeça do fêmur 

- Anemia é leve ou inexiste 
- Achado mais característico são as hemácias em alvo (doença 
mais associada a presença das hemácias em alvo) 

Variante Falciforme/Talassemia 
- São pacientes duplos heterozigotos para o gene da HbS e da 
beta-talassemia 
- S/b0: Têm um quadro clínico semelhante a anemia falciforme 
(doença SS) 
- S/b+: Já lembra mais a variante SC com esplenomegalia e doença 
apenas após os 10 anos 



 

 

5.6. ANEMIA FERROPRIVA 

 
O metabolismo do Ferro 

- Ferritina 
- Capacidade de armazenar grandes quantidades de ferro 
- A concentração sérica de ferritina é diretamente 
proporcional às reservas de ferro no organismo 
- Níveis normais 20-200 ng/mL 

- Hemossiderina 
- Derivado da ferritina 
- Também é armazenadora de ferro, porém de liberação 
muito lenta 

- Transferrina 
- Responsável pelo transporte do ferro no plasma 
- Fígado é  a principal fonte para sua síntese 

O Ciclo do Ferro 
- Duodeno e jejuno proximal são os responsáveis pela absorção 
- A mucosa intestinal é um importante compartimento 
armazenador de ferro 
- A descamação das células da mucosa intestinal é a principal via 
de eliminação do ferro e de proteção contra uma sobrecarga 
dietética 
- Vitamina C é um poderoso estimulante da absorção intestinal de 
ferro não-heme (origem vegetal) e deve ser prescrito junto com o 
sulfato ferroso (melhor absorção em pH ácido) 
- Inibem a absorção de ferro não-heme: cereais, chá preto, café, 
refrigerante, fosfato (ovos e leite), albumina e caseína, aditivos 
EDTA e minerais (Ca, Zn, Cu, Co, Mn) 
- Uma vez absorvido pela mucosa intestinal, o ferro é 
transportado pela transferrina até os receptores na medula óssea, 
onde pode ser armazenado pela ferritina ou captado pelas 
mitocôndrias dos eritoblastos para formar o grupo heme da 
hemoglobina 
- No baço, as hemácias senis são fagocitadas por macrófagos, que 
dissociam a hemoglobina em globina e heme que é então 
oxigenado liberando ferro e biliverdina. O ferro então pode ficar 
armazenado ou ser transportado 
- O organismo não possui nenhuma via fisiológica para eliminação 
do ferro 

- Por isso, transfusões repetidas cronicamente pode levar a 
hemossiderose (intoxicação por ferro) 
- A mucosa intestinal é quem protege da intoxicação por 
ferro 
- Talassemias, anemia sideroblástica e hemocromatose 
primária elevam patologicamente a absorção do ferro 
- Em geral, quem tem carência de ferro são indivíduos com 
perda sanguínea crônica (menstruação, Neoplasia colon) 



 

- Sangramento crônico é a principal causa de anemia 
ferropriva 
- Sangramento agudo não causa anemia ferropriva (ainda há 
estoques de ferro!) 

Laboratório do Ferro 
- Conceitos: 

- Praticamente todo o ferro sanguíneo circulante está ligado 
à transferrina 

· O Ferro sérico dosado mede o ferro ligado a transferrina 
(60-150 mcg/dL) 

- Transferrina é um conjunto de moléculas com diversos 
sítios ligados ou livres de ferro 

- Capacidade Total de ligação ao ferro (TIBC) 
- Estima a dosagem de transferrina (exame não realizado, 
caro) 
- Não sofre influência direta das variações do ferro sérico 
- É uma soma dos sítios ligados + sítios livres 
- Os sítios ligados são representados pelo ferro sérico 
- Os sítios livres são representados pela capacidade latente 
de fixação do ferro 
- Valor normal 250-360 mcg/dL 

- Saturação de transferrina 
- Nem sempre aumenta com o aumento do ferro sérico, pois 
se a transferrina também aumentar (pois o fígado produz 
mais transferrina), a saturação não sofre variações 
- Representa qual o percentual de todos os sítios da 
transferrina estão ocupados pelo ferro 
- Calculada pela fórmula: Ferro sérico/TIBC 

- Ferritina 
- Quanto maior a quantidade de ferro nos estoques celulares, 
maior será o valor da ferritina sérica e vice-versa 

 Normal Aumentam Diminuem 

Ferro Sérico 60-150 

Hemossiderose 
Hemocromatose 

Talassemia 
Perniciosa 

Hepatite Aguda Grave 

Ferropriva 
ADC 

Sd. Nefrótica 

Transferrina 200-400 
Deficiência de Ferro 

Gestação 
Uso Progesterona 

ADC 
Hemocromatose 

Sd. Nefrótica 
Desnutrição 

Hipertireoidism 

TIBC 250-360 = transferrina = transferrina 

Saturação 
transferrina 

30-40% 

Hemocromatose 
Hemossiderose 

Talassemia 
Uso Progesterona 

Excesso Ferro 

Ferropriva 
ADC 

Sd. Urêmica 

Ferritina 20-200 
ADC 

Hemocromatose 
Hemossiderose 

Ferropriva 



 

Etiologias das anemias ferroprivas 
- Para desenvolver estado ferropênico é necessário que haja um 
balanço negativo durante meses/anos, até que todo estoque 
armazenado seja consumido 
- Defeitos na absorção do ferro também são causas importantes: 

- Doença celíaca (compromete a absorção no duodeno e 
jejuno proximal) 
- Cirurgia bariátrica: diminui acidez e absorção 

- Etiologias mais comuns: Gestação, hipermenorréia, 
hemodiálise, coleta frequente de sangue, verminose, hemorroida, 
doença ulcerosa, CA cólon 

Manifestações Clínicas 
- Sinais/Sintomas de anemia 

- Por ser de instalação insidiosa, os sintomas demoram a 
ocorrer 
- Astenia, insônia, palpitações, cefaleia... 
- Palidez cutaneomucosa, sopro sistólico funcional 

- Sinais/Sintomas da ferropenia 
- Glossite (ardência e língua despapilada) 
- Queilite angular (lesão nos ângulos da boca) 
- Unhas quebradiças e coiloníquia (em colher) 
- Escleras azuladas 
- 15% esplenomegalia de pequena monta 
- Perversão do apetite (terra, gelo, amido) 
- Sd. de Plummer-Vinson: Disfagia por formação de 
membrana fibrosa 

Laboratório 
- Hemograma 

- Inicialmente anemia leve normo/normo que se transforma 
em anemia moderada/grave microcítica e hipocrômica 
- Microcitose instala-se primeiro que hipocromia 
- Trombocitose 
- RDW alargado (>14%, geralmente 16%), diferente da 
talassemia minor (RDW 13%) 
- Reticulócitos corrigidos são normais (anemia 
hipoproliferativa) 

- Ferro Sérico 
- Geralmente < 30 mcg/dL 
- Eleva-se imediatamente após reposição 

- Ferritina 
- É o primeiro parâmetro a se alterar 
- Níveis < 15 ng/mL são típicos 
- Níveis > 60 ng/mL excluem o diagnóstico 
- Na associação com Anemia de Doença Crônica (ADC) pode 
estar entre 20-60 ng/mL 
- Na ADC pura está entre 50-500; nas talassemias e anemia 
sideroblástica > 200 
 



 

 
 

- TIBC 
- Elevado (> 360 mcg/dL), devido aumento na produção de 
transferrina no fígado em resposta a carência de ferro 

- Saturação de Transferrina (Fe/TIBC) 
- Geralmente < 15% 

- Hematoscopia 
- Anisocitose 
- Poiquilocitose (hemácias diferentes, neste caso em forma 
de cigarro e micrócitos bizarros) 
- É a relacionada ao maior grau de anisopoiquilocitose 

- Mielograma (aspirado de m.o.) 
- Exame de maior acurácia para diagnóstico 
- Só solicitado em casos duvidosos 
- Estoques de ferro são avaliados pela coloração com azul da 
prússia 

· A presença de qualquer ferro corável afasta o 
diagnóstico 

Tratamento 
- Dose de 60 mg de ferro elementar (300 mg de sulfato ferroso) 3-
4x ao dia 

- 1-2h antes das refeições e junto com vitamina C ou suco de 
laranja (aumenta absorção) 

- Resposta ao tratamento é observada avaliando-se a contagem 
de reticulócitos 

- Elevam-se nos primeiros dias de reposição com pico entre 
5-10 dias 
- Hgb e Hct começam a subir em 2 semanas, normalizando 
em 2 meses 
- Reposição de ferro deve durar 3-6 meses após normalização 
do Hct (total de 6-12 meses) 

- Indicações de Ferro parenteral 
- Sd de má absorção (doença celíaca...) 
- Intolerância aos preparados orais 
- Anemia ferropriva refratária 
- Necessidade de reposição imediata (IRC em tratamento 
dialítico + uso de EPO) 
- Déficit de ferro (dose de ferro parenteral) 

· (15-Hgb) x peso x 2,3 + 1000 (homem) 
· (15-Hgb) x peso x 2,3 + 600 (mulher) 

- Pode ser administrado em única dose diluída em SF ou SG 
5% ou em doses fracionadas 
- Pode causar anafilaxia 

 



 

 

5.7. ANEMIAS MEGALOBLÁSTICA 

 
Introdução 

- Distúrbio ocasionado por um bloqueio na síntese do DNA 
- A divisão celular se torna lenta, mas o crescimento 
citoplasmático é normal 
- O citoplasma se prepara para uma divisão que não ocorre 
- Essa assincronia, torna o citoplasma maior, portanto, 
células maiores - megablastos 
- Ocorre em todo o organismo, mas as mais afetadas são 
aquelas que possuem renovação mais rápida (medula óssea, 
mucosa do TGI) 

- Nem toda anemia macrocítica é megaloblástica, sendo outras 
causas: anemia hemolítica, sd. mielodisplásica, anemia 
relacionada ao álcool, hipotireoidismo...) 
- Os megablastos são reconhecidos como células defeituosas 
pelos macrófagos da própria M.O., sendo destruídos – 
iretropoiese ineficaz 
- Sua etiologia pode ser por carência de ácido fólico (folato) e/ou 
vitamina B12 (cianocobalamina), importantes fatores da síntese 
de DNA 
- Megaloblastose é um alteração do núcleo dos precursores 
eritróides (só é encontrado na MO) 
- A alteração que mais sugere anemia megaloblástica é a 
hipersegmentação do núcleo dos neutrófilos 
- É a anemia macrocítica que mais aumenta o VCM (>115) 

Fisiologia do Ácido Fólico 
- Principal fonte: vegetais verdes frescos (mais importante), 
fígado, aveia e frutas 
- Necessidade diária 50-200 mcg 
- É absorvido pelo duodeno e jejujno proximal (mesmo local de 
absorção do ferro) 
- O maios reservatório é o fígado 

- É secretado na bile para ser reabsorvido no jejuno (ciclo 
êntero-hepático) 

- É excretado na urina 
- O estoque de folato dura pouco (como a maioria das vitaminas 
hidrossolúveis) 
- O balanço negativo é decorrente de dieta inadequada, má 
absorção ou utilização exagerada 
- A má absorção pode ocorrer na gastroplastia, doença celíaca e 
espru tropical 
- O uso de determinados fármacos também interefere na 
absorção (sulfasalazina, anticonvulsivantes) 
- HD causa perda excessiva do folato 
- A Vit B12 é necessária para a manutenção do folato no meio 
intracelular 
 



 

 
Fisiologia da Vitamina B12 (cobalamina) 

- As únicas fontes dietéticas são de origem animal (carnes, ovos e 
laticínios) 
- Vegetarianos estritos necessitam realizar reposição 
- Metade das reservas estão no fígado e o estoque é bastante 
duradouro (3-6 anos) 
- A etiologia mais frequente é a má absorção 
- A absorção da vitamina B12 

- B12 vem sempre ligada a proteínas na dieta 
- No estômago ela se desprende, ligando-se ao ligante R 
- No duodeno é dissociada do ligante R por proteases do suco 
pancreático, ligando-se ao fator intrínseco (produzido pelas 
células parietais do estômago) 
- O complexo B12-FI é interiorizado pelo enterócito 
- No enterócito o complexo se dissocia e a B12 se liga a TC-2 
(transcobalamina 2) que a distribui no plasma 

Bioquímica do Ácido Fólico 
- Função de transferir 1 carbono (metileno) para aceptores que 
darão origem a bases nitrogenadas (purinas e pirimidinas), 
constituintes do DNA 
- Folato doador é o tetridrofolato (THF) 
- Após doar grupamentes metileno o THF é convertido em 
diidrofolato (DHF), que para se regenerar em THF é necessária a 
participação da diidrofolato redutase 

Bioquímica da Vit B12 
- É importante em 2 reações: 

- Converter o metiltetraidrofolato (forma circulante do 
folato) em THF (forma celular, folato ativo) 

· Feito pela enzima metionina sintase, que usa a 
cobalamina como co-fator 

· Sem a cobalamina, o folato não entra na célula 
- Converção do metilmalonil CoA em succinil CoA 

· Isso faz elevar os níveis séricos e urinários do ácido 
metilmalônico 

- O quadro neurológico da carência de B12 deve-se a dois 
mecanismos: 

· Níveis aumentados de metilmalonil CoA promovem a 
síntese de ácidos graxos não fisiológicos 

· Sem metionina, há diminuição da produção de 
fosfolipídios contendo colina, que são elementos 
fundamentais na bainha de mielina 

Principais Etiologias da Anemia Megaloblástica 
- Deficiência de Ácido Fólico 

- Alimentação inadequada, alcoolatras, gestantes e 
portadores de sd. disabsortivas no jejuno proximal (doença 
celíaca e espru tropical) 



 

- Alcool dificulta a absorção do folato, seu ciclo enterro-
hepático e diminui a ingestão de alimentos 
- Anticonvulsivantes (fenitoína, ácido valpróico, primidona) e 
barbitúricos prejudicam a absorção 
- Pirimetamina, trimetroprim e metotrexate inibem o 
metabolismo da vitamina 
- Gestação, anemia hemolítica crônica, malignidade e 
doenças cutâneas esfoliativas (psoríase...) predispões a 
carência de folato por consumo excessivo 

- Deficiência de Vitamina B12 
- As principais são: 

· Acloridria gástrica (não há separação da B12 das 
proteínas alimentares) 

· Deficiência de fato intrínseco (anemia perniciosa e 
gastrectomia total) 

· Insuficiência exócrina pancreática (pancreatite crônica) 
· Hiperproliferação bacteriana (alças cegas pós-

gatrojejunostomias e alças atônicas da esclerodermia e 
DM) 

· Doença primária ou ausência da mucosa ileal (Crohn, 
linfoma ileal e ressecção ileal) 

· Vegetarianos 
- Conceitos importantes: 

- Principal causa de deficiência de B12: anemia perniciosa 
- Principal causa de deficiência de folato: alcoolismo (outros: 
gestação, desnutrição) 

Clínica 
- Deficiência de B12 

- Manifestações hematológicas 
· Instalação insidiosa – tolera baixíssimos níveis de 

hemoglobina 
· Pode ter petéquias e púrpuras pela plaquetopenia 

- Manifestações digestivas 
· Diarréia e perda ponderal, ambos da má absorção 
· Pode ocorrer glossite e queilite angular – semelhante a 

anemia ferropriva 
- Manifestações neurológicas 

· Parestesias em extremidades (mais precoce) 
· Diminuição da sensibilidade profunda (proprioceptiva e 

vibratória) 
· Desequilíbrio, marcha atáxica, sinal de Romberg (reflete 

a perda da propriocepção inconsciente nos MMII) 
· Fraqueza e espatisticidade nos MMII com Babinski, 

hiperreflexia patelar (reflete Sd. piramidal nos MMII) 
· Déficits cognitivos, demência e psicoses 
· O acometimento da sensibilidade produnda (cordão 

posterior da medula espinal) associado ao 



 

comprometimento dos feixes piramidais dá o nome de 
Sd dos sistemas combinados ou mielinose funicular 

- Manifestações dermatológicas 
· Pode cursar com hipersegmentação difusa da pele 

- Deficiência de Folato 
- Semelhante a da carência de B12, exceto por: 

· Manifestações TGI mais exuberantes 
· Não ocorrem as manifestações neurológicas 

Anemia Perniciosa 
- Desenvolvimento de auto-anticorpos que atacam as células 
parietais reduzindo tanto a produção de ácido e pepsina, quanto a 
de fato intrínseco 

- Anticorpos anticélular parietais (90%) 
- Anti-Fator intrínseco (60%) 

- Resultado é desenvolvimento de hipocloridira e anemia 
megaloblástica por má absorção de B12 
- Incidência entre45-65 anos 
- Mulheres 1.6:1 
- É fator de risco para adenocarcinoma gástrico 
- Está associada a outras doenças auto-imunes (Hashimoto, 
vitiligo, Addison, hipoparatireoidismo e Graves) 

Laboratório 
- Hemograma 

- VCM > 110 (diagnóstico provável) 
- VCM > 120 – praticamente não há outro diagnóstico! 
- Aumento do RDW (anisocitose) 
- Quando associado com anemia ferropriva pode dar anemia 
normocítica (multicarencial) 
- Pancitopenia pode ocorrer (leve a moderada) 
- Sangue periférico: Hipersegmentação dos neutrófilos 

- Mielograma 
- Medula hipercelular 
- Diminuição da relação mieloide/eritroide 
- Identificação de ferro corável em teores expressivos 
- Alterações morfológicas megaloblásticas (nucleares) 
costumam ser vistas em todos os tipos de celulares, 
especialmente na série vermelha 
 
 
 

- Dosagem de Cobalamina e Ácido Fólico 

 
Valor 

Normal 
Diagnóstico 

Certeza Possível Improvável 

B12 200-900 < 200 200-300 > 300 

Folato 2,5-20 < 2 2-4 > 4 

- Deficiência de B12 pode levar a aumentos no folato do 
sangue 

- Dosagem de Ácido Metilmalônico e Homocisteína 



 

- São os melhores parâmetros para o diagnóstico e 
diferenciação entre as deficiências de B12 e folato 
- Ácido metilmalônico só se eleva na deficiência de B12 
- Homocisteína se eleva tanto na deficiência de B12 quanto 
na de folato 

- Outros Achados 
- LDH e bilirrubina indireta estão aumentados pela destruição 
de células vermelhas no interior da MO (eritropoiese ineficaz) 
- Anemia megaloblástica é aquela que mais eleva o LDH 

· Normal até 240  
· Anemia hemolítica: em torno de 580 
· Megaloblastose: em torno de 3.8000 

- Contagem de reticulócitos normal ou baixa (diferenciando 
de vez das anemias hemolíticas) 

Diagnóstico Etiológico – Teste de Schilling 
- 1ª Fase: Administração de 1.000 mcg de B12 IM para saturar os 
sítios de receptores, seguida da administração de 0,5-2 mcg de 
B12 por via oral marcada radioativamente. A radioatividade é 
medida na urina de 24 ou 72 horas 

- Se maior que 34% o teste é normal 
- Se menor que 34% prosseguir teste 

- 2ª fase – Etapa 1:Administrar B12 marcada ligada ao FI, se for 
detectada na urina é anemia perniciosa 
- 2ª fase – Etapa 2: B12 junto com extrato pancreático, se agora 
for detectada é insuficiência pancreática exócrina 
- 2ª fase – Etapa 3: Se mesmo assim não for detectada, pensamos 
em hiperproliferação bacteriana e inicia-se tratamento empírico 
com metronidazol (250 mg 8/8h) + Cefalexina (250 mg 6/6h) e 
repetir teste em 4 dias 
- Se mesmo assim ainda não for detectada, deve-se suspeitar de 
Crohn, linfoma, ressecção ileal, TB... 

Tratamento 
- Se o problema é na absorção de B12: iniciar reposição parenteral 
(1000 UI por dia por 7 dias, seguidas da mesma dose 1x/semana 
por 1 mês e depois 1x por mês) 
- Se for deficiência de folato, pode-se usar na dose 1-5 mg/dia, 
porém se for na absorção, usar até 15 mg/dia 
 
- Resposta ao tratamento  

- Pico reticulocitário entre 5-8 dias 
- Anemia começa a melhorar após 10 dias e regride 
completamento após 1-2 meses 
- Quadro neurológico possui uma resposta mais lenta, 
melhorando após 4-6 meses 
- Pode haver sequelas neurológicas se tratamento tardio 

- Complicações do tratamento 



 

- Hipocalemia é um achado laboratorial que sobrevém 
durante a reposição devido ao consumo de potássio pelas 
células hematológicas em multiplicação exagerada 

- Prova terapêutica 
- Idealmente não deve ser feita 
- A reposição de altas doses de B12 ou folato pode corrigir 
ambos os distúrbios, porém se repormos apenas folato e a 
causa for falta de B12, o quadro neurológico irá persistir 
- Por isso, a prova terapêutica deve ser feita com baixas 
doses de B12 IM (10 mcg/dia) 

· Se responder, submeter também a reposição de folato 
(200-400 mcg/dia) pois pode haver dupla deficiência 
(25% dos casos) 

- Profilaxia de reposição de B12 
- RN e lactentes de mães deficientes em B12 
- Pacientes com disabsorção crônica de B12 
(gastrectomizados, anemia perniciosa, acloridria ou 
insuficiência pancreática) 

· Necessários doses maiores: 2000 mcg/dia 
- Profilaxia de reposição de ácido fólico 

- Gestantes 
- Mulheres em idade reprodutiva que façam uso de 
anticonvulsivantes (400 mcg/dia) 
- Portadores de hemólise crônica e doenças 
mieloproliferativas (1 mg/dia) 
- Ácido folínico deve ser usado de rotina em pacientes em 
uso de metotrexate, pirimetamina ou trimetoprim 

· O motivo de ser ácido folínico (e não ácido fólico) é que 
esse não é metablizado pela diidrofolato redutase 
(enzima inibida por essas drogas) 

· Dose de 1mg/dia 
 

 



 

 

5.8.1 MIELODISPLASIAS 

 
Introdução 

- Importante causa de anemia crônica em idosos 
- Desordem imunológica adquirida  
- O setor mais comprometido é o eritróide 
- O quadro clínico predominante é de uma anemia crônica 
refratária ao tratamento medicamentoso 

Patogênese 
- Transformação mutagênica de um clone de um progenitor 
hematopoiético da medula óssea 
- Medula esta normo ou hipercelular, porém com redução da 
produção das diversas linhagens hematopoiéticas 
- Pode surgir anemia, bicitopenia e até pancitopenia 
- Existem 2 formas: 

- Idiopática (idosos, curso arrastado) 
- Secundária (induzida por drogas, geralmente 10 anos após 
qumio ou radioterapia) 

· Maior chance de evoluir para LMA 
Clínica & Laboratório 

- Suspeitar em todo indivíduo que apresente anemia (normo ou 
macrocítica) ou pancitopenia, uma vez descartada a anemia 
megaloblástica 
- Laboratório 

- Anemia sem reticulocitose 
- Anemia normo / normo ou macrocítica (porém com VCM 
até 115 fL) 
- Leucopenia/neutropenia em 50% dos casos 
- Plaquetopenia em 25% dos casos 
- Presença de macroovalócitos, neutrófilos 
hipossegmentares e hipogranulares, anomalia de pseudo-
Pelger-Huet (neutrófilo com núcleo em forma de halteres) 

- Infecção 
- A chance de infecção é desproporcional ao grau de 
neutropenia, devido à disfunção dos neutrófilos gerados 
pelos mielócitos displásicos 

· A causa mais comum de óbito é infecção 
- Sd. de Sweet 

- Dermatose neutrofílica febril 
- Complicação da mielodisplasia 
- Prenuncio de evolução para LMA 
- Placas eritematosas em tronco/face, febre alta e 
leucocitose neutrofílica 

- Leucemia Mielóide Aguda 
- Evolução abrupta com piora da anemia, trombocitopenia e 
leucocitose à custa de blastos mielóides 
- É a segunda causa de morte nas mielodisplasias 

Diagnóstico 



 

- Confirmação só é feita com a Biópsia de MO 
- Mielograma pode sugerir, ao mostrar algumas displasias 
- A medula está hiper ou normocelular (diferente da anemia 
aplásica) 
- Presença de sideroblastos em anel 

- Eritroblastos que acumularam ferro em suas mitocôndrias, 
as quais ficam envolta do núcleo, formando uma espécie de 
anel de ferro 
- Quando representam mais de 15% dos eritroblastos da 
medula, temos a anemia sideroblástica 

Prognóstico 
- Fatores de Mau Prognóstico 

- Mielodisplasia secundária (quimioterápicos) 
- Maior percentual de blastos (>5%) na medula 
- Localização anormal dos precursores imaturos (ALIP) 
- Displasia multilinhagem e/ou múltiplas citopenias 
- Imuno-histoquímica CD34+ 
- Deleção 7q, trissomia 8, monossomia 7 

- Fatores de prognóstico favorável 
- Menor percentual de blastos (<5%) na medula 
- Displasia apenas do setor eritróide, hemograma com 
anemia isolada 
- Deleção 5q / 20q 

Tratamento 
- Depende de 3 variáveis: idade do paciente, performance status e 
escore IPSS 
- Baseado nisso, escolhemos entre cuidados de suporte, terapia 
de baixa intensidade ou de alta intensidade 

- Na terapia de alta intensidade, utiliza-se quimioterapia em 
alta dose, para aplasiar toda a medula, preparando-a para 
receber o transplante alogênico de M.O. 

- Performance Status: 
- Serve para avaliar grosseiramente o estado clínico do 
paciente, sendo um PS muito ruim (alto) contraindica 
quimioterapia 
- PS 0: Atividade Normal 
- PS 1: Sinais e sintomas de doença, mas deambula e leva seu 
dia-dia normal 
- PS 2: Fora do leito mais de 50% do tempo 
- PS 3: No leito mais de 50% do tempo. Carece de cuidados 
mais intensivos 
- PS 4: Restrito ao leito 



 

 

5.8.2 ANEMIA SIDEROBLÁSTICA 

 
Introdução 

- Grupo de desordens heterogêneas que além da anemia 
apresentam depósitos de ferro nas mitocôncrias dos eritroblastos 
- A mitocôndria carregada de ferro assume localização perinuclear 
– sideroblastos em Anel 

Fisiopatologia 
- Tem como base um distúrbio na síntese do heme 
- Duas consequências surgem disso: 

- Prejuízo à síntese da hemoglobina, levando à hipocromia e 
anemia 
- Acúmulo de ferro na mitocôndria 

- O heme atua em feedback negativo dentro do eritroblasto. Sem 
ele, o eritroblasto contínua acumulando ferro 
- O ferro mitocondrial acumulado é lesivo, levando a destruição 
do eritoblasto – eritropoiese ineficaz 

- Explica a hiperplasia eritróide sem elevação de reticulócitos 
- Há estímulo para absorver mais ferro, podendo levar a 
hemossiderose ou hemocromatose 

- Grande parte do quadro clínico é devido a este acúmulo de 
ferro nos tecidos 

· Hepatoesplenomegalia, lesão hepática e cardíaca 
- Não há um distúrbio único na falha da síntese do heme: 

Formas de Anemia Sideroblástica 

Hereditária 
Herança ligada ao X 
Herança autossômica dominante 
Congênita – Sd. Pearson 

Adquirida 

Idiopática pura 
Assoaciada à mielodisplasia, doenças 
mieloproliferativas e quimioterapia 
Alcoolismo 
Drogas (isoniazida, pirazinamida, 
cloranfenicol) 
Deficiência de Cobre (nutricional, toxicidade 
pelo zinco) 
Hipotermia 

Laboratório 
- Micrositose e hipocromia (reflete a produção inadequada de 
hemoglobina) 
- Também há hemácias macrocíticas – decorrentes da 
eritropoiese acelerada dos eritroblastos não afetados pela 
doença, por estímulo da eritropoietina 
- Predomínio microcitose: forma hereditária 
- Predomínio macrocítico: forma adquirida 
- Ferro sérico, ferritina e transferrina altos 
- TIBC normal 

Quando suspeitar de Anemia Sideroblástica 



 

- Sempre que houver coexistência paradoxal de hipocromia com 
ferro sérico alto, saturação de transferrina elevada e ferritina 
elevada 
- Talassemias também podem apresentar esse padrão, sendo a 
eletroforese de hemoglobina essencial para diagnóstico 
diferencial 

Corpúsculos de Pappenheimer 
- Aparecem no sangue periférico 
- Ocorre por retenção das hemácias circulantes de mitocôndrias 
sideróticas 

Confirmação diagnóstica 
- Mielograma pelo encontro de mais de 15% de eritroblastos do 
tipo sideroblastos em Anel 

Tratamento 
- Correção da anemia 

- Na hereditária é corrigida (60%) pela reposição de vitamina 
B6 
- Na adquirida não costuma responder muito bem, mas pode 
ser feito EPO e granulokine (G-CSF) 

- Correção da hemocromatose 
- Acompanhar a dosagem da ferritina, se maior que 500 e 
Hgb > 9, pode-se usar flebotomia repetida, se Hgb < 9 pode-
se usar quelante de ferro desferoxamina (EV) 

 
 



 

 

5.9. ANEMIAS HEMOLÍTICAS ADQUIRIDAS 

 

A- HEMÓLISE EXTRAVASCULAR 
 

Hiperesplenismo 
- O Baço também funciona como uma espécie de armazenador de 
plaquetas e de leucócitos 
- Esplenomegalias são as principais condições associadas ao 
hiperesplenismos, sendo 2 grandes causas: 

- Cirrose Hepática 
- Esquistossomose 

- Na esplenomegalia o baço aumenta seu poder de hemocaterese, 
fazendo hemólise extravascular 

- Anemia tende a ser leve, pois a medula aumenta a 
produção de hemácias (aumentando o Índice de Produção 
reticulocitária) 
- Mais importante que a anemia é a trombocitopenia, pelo 
sequestro esplênico, além de uma possível neutropenia pelo 
mesmo mecanismo 

- 4 critérios para fechar hiperesplenismo: 
- 1- Citopenia de uma ou mais linhagens 
- 2- Hiperplasia reativa compensatória na MO 
- 3- Esplenomegalia 
- 4-Correção das anormalidades após esplenectomia 

Anemia Hemolítica com Acantócitos 
- 5% dos pacientes com cirrose hepática avançada, especialmente 
se alcoolica 
- Hepatopatia avançada aumenta o teor de colesterol e lecitina na 
membrana eritroblástica, gerando as hemácias em alvo 
- Quando o teor de colesterol supera o de lecitina surge os 
acantócitos (Células com espinhos) 
- Os acantócitos tem meia vida de 6 dias, sendo destruídos no 
baço, levando ao hiperesplensmo 
- Outra causa de acantócitos é a abetalipoproteinemia 

Anemia Hemolítica Auto-imune (AHAI) 
- Alta frequência e grande potencial de gravidade 
- Geralmente é ocasionada por autoanticorpos, mas também 
pode ser por aloanticorpos 
- Pode ser induzida pela ligação de anticorpos e/ou complemento 
à membrana da hemácia 
- Opsonização (Opson = tempero) 

- É como se as moléculas IgG temperassem a hemácia para 
ela ser devorada pelos macrófagos 

- AHAI por IgG (Anticorpos QUENTES) 

- IgG = GUENTE 
- Mais comum 
- Principal local de hemólise é o baço 
- 50% dos casos é idiopática 



 

- Outras causas: drogas, LES, esclerodermia, AR, RCU, LLC, 
Linfoma não-Hodgkin, TB, CMV 
- A forma idiopática é mais comum em mulheres, entre 50-60 
anos ou na gravidez 
- Ocorre leve icterícia e esplenomegalia 

· Quando surge esplenomegalia de grande monta, pensar 
em LLC e linfoma  

- A reação auto-imune também pode atacar plaquetas e 
neutrófilos, levando a pancitopenia autoimune 
- Associação AHAI + PTI é conhecida como síndrome de 
Evans 
- VCM pode ser normal ou elevado (pelo consumo de folato e 
shift cells) 
- Podem aparecer microesferócitos (= na esferocitose) 
- Diagnóstico é confirmado pelo Coombs Direto 

· Identifica a presença de anticorpos ou complemento 
legado a hemácia do pct 

· 2% de falso negativo 
- Tratamento é a base de corticoides, que apresentam 3 
efeitos: 

· Reduzem a afinidade dos receptores dos macrófagos 
esplênicos 

· Reduzem a afinidade dos anticorpos IgG pelos antígenos 
de membrana 

· Diminuem produção de IgG 
- Em casos refratários pode ser necessária a esplenectomia 

· 10% ainda são refratários a esplenectomia, sendo 
necessário ciclofosfamida, azatioprina ou rituximab 

- Sempre prescrever ácido fólico para todo paciente com 
hemólise crônica 
- Hemotransfusão torna-se difícil pois o soro do paciente tem 
anticorpos contra todos os grupos Rh, dessa forma, mesmo 
com a prova cruzada mostrando aglutinação, pode-se 
tranfurndir sangue ABO e Rh compatível com o do pct 

- AHAI por IgM (Anticorpos FRIOS) 
- IgM geralmente é dirigido contra o antígeno I (i) da 
membrana eritrocitária 
- Por ter maior atividade em temperaturas baixas (0-10º C) 
são chamados de crioaglutininas 
- Aqui a destruição das hemácias ocorre no FÍGADO por ação 
de seus macrófagos (células de Kuppfer) e não no baço 
- A etiologia é variada, mas predomina a forma idiopática 
(Doença da crioaglutinina) 
- Pode vir relacionada com doenças linfoproliferativas 
(linfomas não-Hodgkin), CMV, caxumba, Epstein-Barr e LES 
raramente 
- A causa mais comum não idiopática é a infecção por 
Mycoplasma pneumoniae 



 

- Pneumonia atípica evoluindo com discreta anemia e 
icterícia após a primeira semana 
- Quadro clínico mais brando e indolente do que a AHAI por 
IgG (GUENTE) 
- Diagnóstico é feito pelo teste de Coombs Direto estendido 
e Títulos Séricos de Crioaglutinina 
- A forma idiopática responde a imunossupressores – 
clorambucil 
- Não há resposta com corticoides e nem com a 
esplenectomia!!! 
- Evitar exposição ao frio (ativa melhor os anticorpos / 
crioaglutininas) 

- AHAI farmacoinduzida 
- Os mais importantes são: alfa-metildopa, levodopa, 
penicilina e quinidina 
- Pode ser dividida em 2 tipos: autoimune e Hapteno 
- Tipo Autoimune 

· Alfa-metildopa e levodopa 
· Droga altera o complexo antigênico Rh, tornando-o 

autoantigênico 
· Mediada por IgG / Anticorpos q(G)uentes 

- Tipo Hapteno 
· Hapteno é quando uma molécula não proteica, ao se 

ligar  a uma proteína do organismo forma um complexo 
antigênico 

· Altas doses de Pen G Cristalina (IgG mediada) e quinidina 
(IgM mediada) 

 

B- Hemólise Intravascular 
 

Introdução 
- Grande marco de hemólise intravascular é a presença de 
hemoglobinúria e hemossiderinúria 
- Nos casos crônicos, a perda de ferro pode levar a anemia 
ferropriva associada 
- Nos casos agudos, hemoglobinúria acentuada pode levar a 
necrose tubular aguda / IRA oligúrica grave 
- Incompatibilidade ABO é a mais grave das reações hemolíticas 
transfusionais 

- Anticorpos são da classe IgM (ativadores do sistema 
complemento) 

- Picada da aranha marrom (Loxosceles sp.) é uma importante 
causa de hemólise intravascular grave 

- Malária também é uma causa clássica 
- A rotura mecânica dos eritrócitos na microvasculatura define a 
sd. das anemias hemolíticas microangiopáticas (SHU, PTT, 
HELLP...) 

Hemoglobinúria Paroxística Noturna 



 

- Introdução 
- Desordem clonal adquirida ao nível da célula-tronco (steam 
cell), tendo como principal característica a produção de 
subpopulações de granulócitos, plaquetas e hemácias 
hipersensíveis ao sistema complemento 
- 15-30% dos casos de anemia aplásica irão desenvolver HPN 

- Clínica 
- Doença de adultos jovens 
- Anemia crônica com períodos de exacerbação 
- Pode existir predisposição a eventos tromboembólicos 

· Síndrome de Budd-Chiari é o evento mais clássico – 
trombose das veias supra-hepáticas / hipertensão prtal 

- Hemoglobinúria só é a queixa inicial em 25% dos casos  
· Urina escura pela manhã, pois a hemólise ocorre mais 

frequentemente a noite durante o sono 
- Laboratório 

- Anemia com parâmetros de hemólise intravascular  
· hemoglobinúria, hemossiderinúria 

- Plaquetopenia e neutropenia são comuns 
- Diagnóstico 

- Análise das proteínas ligadas as GPI (glicosilfofatidilinositol) 
nos eritrócitos por citometria de fluxo 

- Tratamento 
- Hemotransfusões em presença de anemia intensa 
- Corticóides para inivir hemólise 
- Androgenos (danazol) em casos de hipoplasia medular 
- Reposição de ferro libera células vermelhas jovens e 
extremamente sensíveis ao complemento 

· Repor ferro junto com corticoide 60mg/dia 
- Transplante de MO deve ser considerado em jovens com 
hipoplasia medular e tromboses de repetição 

Hemólise Mecânica com Fragmentação de Hemácias 
- Quando os eritrócitos estão sujeitos a trauma físico excessivo no 
sistema cardiovascular, eles se fragmentam prematuramente e 
dão origem aos fragmentos de hemácias (esquizócitos) 
- Na fragmentação por prótese valvas as mais comuns são as 
aórticas 
- Nos corredores de maratona ocorre destruição em consequência 
da lesão dos pequenos vasos dos pés 
- Anemia Hemolítica Microangiopática 

- Deposição de fibrina decorrente de lesão endotelial cria 
uma malha de fibrina dificultando a passagem das hemácias 
pela microcirculação (especialmente nos glomérulos) 

· Leva a trauma da hemácia e consequente fragmentação 
- Pela formação de microtrombos, ocorre plaquetopenia 
- As principais doenças que cursam com AHM são: 

· Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU) 
· Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT) 



 

· Coagulação intravascular disseminada (CIVD) 
· Complicação da gestação (Sd. HELLP, eclampsia) 
· Hipertensão arterial maligna 
· Crise renal da esclerodermia 
· Carcinomatose disseminada 
· Presença de hemangiomas gigantes (Sd. de Kasabach-

Merrit) 
- Hemólise causada por efeito tóxico direto à Hemácia 

- Queimaduras extensas 
- Exposição a altas temperaturas (> 49oC) 
- Lise osmótica (infusão de água destilada) 
- Agentes químicos (dapsona, piridium, nitrato de amila, 
nitrato de isobutila, nitrato de potássio, fenacetina) 
- Doença de Wilson (intoxicação pelo cobre) 
- Ingestão de sulfato de cobre 



 

 

5.10. ANEMIAS HEMOLÍTICAS HEREDITÁRIAS 

 

A- ALTERAÇÕES DO CITOESQUELETO E MEMBRANA 
ERITROCÍTICA 

Esferocitose Hereditária 
- Patogênese 

- Desordem autossômica dominante (80%) 
- Deficiência um uma das seguintes proteínas do 
citoesqueleto: espectrina, anquirina, banda 3 e proteína 4.2 

- Fisiopatologia 
- Os esferócitos não conseguem passar pelas fendas 
sinusoidais, ficando mais tempo em contato com os 
macrófagos esplênicos 

· Ocorre perda de pequenos pedaços da membrana, 
transformando-os em microesferócitos 

· Outros são destruídos, gerando a hemólise 
- Tanto o esferócito quanto o micro-esferócito é uma célula 
com pouca superfície de membrana em relação ao volume 

· Extremo oposto da hemácia em alvo (pouco volume e 
muita superfície) 

· Por isso, a associação de esferocitose com causas de 
hemácias em alvo (talassemia, ferropriva e crise biliar) 
pode reduzir o número de esferócitos e o grau de 
hemólise 

- Clínica 
- O grau de anemia geralmente é moderado 
- Comum o diagnóstico em crianças com esplenomegalia 
- Podem ocorrer as crises (biliar, Aplásica, hemolítica ou 
megaloblástica) 

- Laboratório 
- Normocítica e hipercrômica 
- Única causa de anemia hipercrômica 
- Presença de micro-esferócitos (assim como na anemia 
imuno-hemolítica) 

- Diagnóstico 
- Ausência de Coombs direto positivo para afastar causa 
imune 
- Teste de fragilidade osmótica positivo (indica presença de 
microesferócitos – por isso não serve para diferenciar da 
anemia imune) 

- Tratamento 
- Esplenectomia – cura a anemia e todas as complicações da 
doença, sem eliminar os esferócitos 

Eliptocitose Hereditária 
- Desordem autossômica dominantes 
- Distúrbio na síntese da espectrina ou proteína 4.1 
- Afeta as forças horizontais 
- Maioria é assintomática 



 

- Sangue periférico revela ovalócitos e eliptócitos 
- Teste de fragilidade osmótica é normal (superfície e volume 
compatíveis) 
- Esplenectomia indicada somente nos casos graves 
 

B- DEFEITOS ENZIMÁTICOS 
Deficiência de G6PD (Shunt da Hexose-Monofosfato) 

- Epidemiologia 
- Extremamente comum em todo o mundo 
- 200 milhões de pessoas 
- Herança ligada ao X  mais comum em homens 

- Patogenia 
- Resumindo, acaba reduzindo o glutation reduzido, 
elemento que protege a Hgb e a membrana da hemácia de 
radicais livres que são formados apenas durante processos 
infecciosos e exposição a drogas e toxinas 
- A meia vida da G6PD normal é de 60 dias 
- No mutante GdA- (negros/pardos) a meia vida é reduzida 
para 13 dias, ou seja, as hemácias jpvens ainda são 
protegidas 
- No mutante GdMed (Brancos/Mediterrâneo) a atividade é 
deficitária desde o início, sendo mais grave 

- Como ocorre a hemólise 
- As crises hemolíticas são desencadeadas por algum estresse 
oxidativo (infecção, drogas...) 
- As principais drogas são: sulfas, dapsona, primaquina, 
nitrofurantoína, piridium, naftaleno 
- A desnaturação oxidativa da hemoglobina produz 
precipitados intracelulares - os corpúsculos de Heinz 
- Ao passar pelo baço, os macrófagos retiram os corpúsculos 
de Heinz, deixando a hemácia com um pedaço arrancado 
(apple, cell mordida ou cell bolhosa) 
- Além da hemólise extravascular, ocorre também hemólise 
intravascular decorrente da rotura da membrana 

- Clínica 
- Hemólise intravascular aguda associada a febre, lombalgia, 
palidez e icterícia – precipitada por infecção ou drogas 
- A intensa hemoglobinúria pode levar a necrose tubular 
aguda, com IRA oligúrica 
- Nos negros é autolimitada 

- Laboratório 
- Alterado somente na crise 
- Hemoglobinemia, hemoglobinúria 
- Metalbuminemia 
- Além dos outros achados de hemólise 
- Células mordidas e corpúsculos de Heinz 
 

- Diagnóstico: 



 

- Dosagem da atividade da G6PD na crise (mutante do 
mediterrâneo) ou após 6-8 semanas da crise (mutante A-) 
- Não há tratamento específico: 

· Hemotransfusão e suporte nos casos graves 
· Profilaxia das crises (tratamento das infecções e evitar as 

drogas citadas) 
 
 



 

 

5.11. HEMOSTASIA 

 
Introdução 

- Processo fisiológico encarregado de parar o sangramento e 
reparar o tecido 
- Dividido em: 

- Hemostasia Primária: estanca o sangramento pela 
formação do tapão plaquetário 
- Hemostasia Secundária: evita o ressangramento pela 
formação da rede de fibrina. 

Hemostasia Primária 
- A vida média das plaquetas livres é de 7-10 dias 
- Adesão plaquetária 

- As plaquetas circulantes tem que se agarrar com força no 
colágeno subendotelial exposto na parede do vaso lesado 
- Sua superfície tem receptores de colágeno (GP Ia/IIa e GP 
VI), mas elas sozinhas não geram força suficiente para isso 
- É a ligação entre a matriz extracelular, fVW e o receptor GP 
Ib que estabiliza o tampão plaquetário 

· Ausência ou disfunção do fVW causa a Doença de Von 
Willebrand e a de seu receptor (GP Ib) a Síndrome de 
Bernard-Soulier 

- Ativação Plaquetária 
- As plaquetas são estimuladas pelos agonistas plaquetários – 
inicialmente o colágeno, mas também epinefrina e trombina 
- Essa estimulação também induz a síntese de tromboxane 
A2 (TxA2) pela Ciclo-oxigenase 1 (COX-1) 
- O TxA2 amplifica a ativação plaquetária, além de recrutar 
plaquetas ainda em repouso que estejam passando por perto 
da área lesada 

· O AAS faz um bloqueio irreversível na  COX-1 
plaquetária, podendo reduzir a formação de trombos 
por 7-10 dias 

· Demais AINES induzem bloqueios reversíveis (48h) 
- A liberação de ADP também contribui para a ativação de 
novas plaquestas 

· É nessa etapa que atuam a Ticlopidina e o Clopidogrel 
- Agregação Plaquetária 

- É um fenômeno mediado pela Glicoproteína IIB/IIIa 
- Utilizando o fibrinogênio como ponte para ligar uma 
plaqueta à outra 
- Antes do processo de ativação, a GP IIb/IIIa é incapaz de 
ligar fibrinogênio 
- Existem 3 drogas anti-plaquetárias endovenosas que atuam 
nesse processo: Acbiximab, Tirofiban e Eptibatide – Todas 
com grande eficiência antiplaquetária e com alto risco de 
hemorragias 



 

- Existe uma doença genética que cursa com disfunção da GP 
IIb/IIIa, é a Trombastenia de Glanzmann 

Hemostasia Secundária 
- A fibrina se polimeriza e forma uma rede em volta do plug 
plaquetário, acumulando também hemácias e leucócitos: trombo 
vermelho 
- Trombo branco é composto quase exclusivamente por 
plaquetas e predomina na circulação arterial 
- TODOS os fatores de coagulação são sintetizados no fígado 

- O fator VIII também é sintetizado no rim 
- Os fatores II, VII, IX, X e também os anticoagulantes Proteína C e 
S necessitam da vitamina K para se tornarem ativos 

- Os cumarínicos (Warfarin) atuam inibindo a reação de 
carboxilação dependente de vitamina K, bloqueando esses 
fatores 

· Inicialmente (48h) pelo bloqueio da Proteína C e S são 
pró-coagulantes! 

- Via Intrínseca 
- É desencadeada pelo sangue em contato com cargas 
elétricas negativas (colágeno, vidro, caolin) 
- É avaliada pelo PTTa (Tempo de Tromboplastina Parcial 
Ativado) 

- Via Extrínseca 
- É iniciada pela presença do Fator tecidual, que esta 
localizado nas células subendoteliais 
- É avaliada pelo TAP (Tempo de Atividade de Protrombina) 

- Via Comum 
- Ambas as vias convergem para a via final comum, a partir 
do momento em que o fator X é ativado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Exame Fator 

Via Extrínseca TAP Fator Tecidual e VII (7) 

Via Intrínseca TTPa VIII, IX, XI, XII (8, 9, 11, 12) 



 

Pré-calicrína, CAPM 

Via Comum 
TAP 
TTPa 

V, X (5, 10) 
II (protrombina), I (fibrinogênio) 

Vitamina K 
TAP e 
TTPa 

II, VII, IX, X (2, 7, 9, 10) 

O Bloqueio da Hemostasia 
- O endotélio íntegro consegue bloquear a hemostasia primária e 
secundária: 

- Bloqueio na Hemostasia Primária: 
· Através da produção de Oxido Nítrico e Prostaciclina, 

ambos próximos a parede do vaso, inibindo a ativação 
plaquetária 

- Bloqueio na Hemostasia Secundária: 
· Trombomodulina: forma um complexo com a trombina, 

ativando a Proteína C, que passa a degradar os fatores 
VIIIa e Va 

· Proteína S: Além de ser cofator da Proteína C, pode 
inativar os fatores Va, VIIIa e Xa 

· Heparan-sulfato: acelera a hidrólise pela antitrombina III 
dos fatores dependentes de vitamina K (II, VII, IX, X) 

· Inibidor da Via do Fator Tecidual: Inibe o fator tecidual, 
interrompendo a via extrínseca 

- Estímulo a fibrinólise 
· Liberação de tPA (Ativador Tecidual do Plasminogênio), 

transformando o plasminogênio em plasmina, o 
principal agente fibrinolítico endógeno 

- A trombofilia mais comum (40-50%) é a síndrome de resistência 
a proteína C ativada, tornando o fator V resistente a hidrólise 
exercida pela proteína C 
- O endotélio lesado implica na perda de todos os mecanismos 
anti-trombo, além de expor a matriz subendotelial, com colágeno, 
fibronectina, vitronectina e laminina 

 

AVALIAÇÃO DO PACIENTE COM DISTÚRBIOS DE HEMOSTASIA 
História Clínica e Exame Físico 

- Quando suspeitar de distúrbio hereditário? 
- Na Hemofilia, geralmente se manifesta na infância, quando 
a criança começa a deambular, tornando-se mais susceptível 
ao trauma 
- Em distúrbios mais brandos, como a Doença de von 
Wilebrand, o início é só após uma extração dentária ou 
outras cirurgias 

- Quando suspeitar de distúrbio adquirido? 
- Geralmente vem acompanhada de outros sinais e sintomas 
da doença de base 
- CIVD geralmente acompanha-se de sepse e complicações 
obstétricas 
- O hepatopata com distúrbios de coagulação apresenta os 
estigmas de insuficiência hepática e hipertensão portal 



 

- Na IRC existem os sinais da sd urêmica 
- PTI é o principal distúrbio idiopático adquirido, mas 
também pode ser secundária (leucemia, anemia Aplásica, 
LES, infecção...) 
- Nos distúrbios adquiridos é comum a associação de 
distúrbio plaquetário com coagulopatia 

- Onde está o Problema? Hemostasia 1ª ou 2ª??? 
- Sangramento Plaquetário: 

· Predomina na pele e mucosas 
· Gengivorragia, epistaxe, menorragia, hematúria, 

petéquias e equimoses 
· Petéquias e equimoses são tipos de púrpura 
· Existe persistência do sangramento após cortes 

superficiais (ex: fazendo a barba) 
· O sangramento persiste em pequenas quantidades por 

longos períodos, mas pode ser controlado por 
tamponamento mecânico 

- Sangramento por Coagulopatia 
· Predomina nos órgãos e tecidos internos 
· Hemartrose, hematoma dissecante, hematomas 

musculares, retroperitoneais ou em órgãos internos 
· Hemartrose predomina nas hemofilias 
· Após extração dentária o sangramento cessa de 

imediato, entretanto recidiva horas depois com um 
sangramento de grande monta e difícil controle 

- Alguns sangramentos são comuns nos dois tipos de 
desordens: hemorragia cerebral, retiniana, digestiva, 
hematúria e menorragia 

Contagem Plaquetária 
- A plaquetometria normal varia entre 150.000-450.000/mm3 

Nº Plaquetas Risco de Sangramento 

> 100.000 Não há risco de sangramento anormal 

50.000-100.000 
Eventual sangramento acima do normal 
após trauma grave 

20.000-50.000 
Sangramento acima do normal após 
trauma ou cirurgia 
Eventual sangramento espontâneo 

10.000-20.000 Sangramento espontâneo Comum 

< 10.000 
Risco de sangramento grave ou 
incontrolável 

< 5.000 
Risco muito alto de sangramento grave e 
fatal 

Tempo de Sangramento 
- Teste de Duke 
- Tempo necessário para que um pequeno corte superficial na 
pele pare de sangrar 
- Depende da hemostasia primária (plaquetas, fVW) e da 
integridade vascular cutânea 
- Valor normal é de 3-7 minutos 



 

- TS alargado com plaquetometria normal sugere: 
- Doença de von Willebrand 
- Distúrbio Genético de função plaquetária (trombastenia de 
Glanzmann, Sd Bernad-Soulier) 
- Adquirido (uremia, circulação extracorpórea, 
paraproteinemia) 

Tempo de Coagulação 
- Teste de Lee-White 
- Tempo necessário para que o sangue coagule dentro de um tubo 
de ensaio 
- Valor normal é de 5-10 minutos 
- Elevado quando há alguma deficiência grave de algum fator da 
via intrínseca ou comum 

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPa) 
- Mede a via intrínseca 
- Normal entre 25-35 segundos 
- Deve ser interpretado entre o tempo do paciente x controle 
(semelhante ao INR) 
- Esta alargado nas coagulopatias da via intrínseca ou comum 
- Condições que mais elevam o PPTa: 

- Uso de heparina não fracionada 
- Deficiência do fator VIII (hemofilia A) 
- Deficiência do fator IX (hemofilia B) 
- CIVD 
- Inibidores circulantes (anticoagulante lúpico, anticorpo 
antifator VIII) 
- Doença de von Willebrand (pela leve deficiência associada 
de fator VIII) 

Tempo de Protrombina (TAP ou TP) 
- Avalia a via extrínseca (fator tecidual e VII) 
- Normal é 10-13 segundos 
- INR é a relação entre o tempo do paciente e o tempo do 
controle 
- Esta alargado nas coagulopatias da via extrínseca ou comum 
- Condições que mais elevam o TAP: 

- Uso de cumarínicos (warfarin) 
- Deficiência de vitamina K 
- Insuficiência Hepática 
- Deficiência do fator VII ou do fator X 

Tempo de Trombina 
- Medido adicionando-se trombina humana a uma amostra de 
pasma 
- Trombina converte o fibrinogênio solúvel em fibrina, formando 
o coágulo 
- Normal é de 5-15 segundos 
- Tempo de trombina alargado associa-se com: 

- Afibrinogenemia 
- Hipofibrinogenemia (fibrinogênio < 100 mg/dl) 



 

- Disfibrinogenemia 
- CIVD é o principal exemplo de hipofibrinogenemia grave 
adquirida 
- Também esta alargado com uso de antitrombínicos (heparina e 
veneno botrópico) 

Dosagem do Fibrinogênio Plasmático 
- Melhor do que o TT para a hipofibrinogenemia 
- Normal é acima de 100 mg/dL 
- Hipofibrinogenemia hereditária e CIVD são as principais causas 
de hipofibrinogenemia 

Como utilizar as provas de hemostasia??? 
- As 4 provas mais importantes são: 

- Contagem de Plaquetas 
- Tempo de Sangramento 
- TAP 
- TTPa 

- Situação 1: Trombopenia com TAP/TTPa normais 
- Procurar causas de trombocitopenia (PTI, PTT, SHU, anemia 
Aplásica, leucemia, hiperesplenismo....) 

- Situação 2: Trombopenia + TAP ou TTPa alargados 
- Pensar em: insuficiência hepática com hiperesplenismo, 
CIVD ou uso de hepatina 

· Uso de heparina pode induzir trombopenia 
imunomediada! 

- Para pesquisar CIVD dosar o tempo de trombina ou o 
fibrinogênio 

- Situação 3: TS alargado com plaquetas normais 
- Suspeita recai na Doença de von Willebrand ou distúrbios 
hereditários raros ou adquiridos (uremia, paraproteinemia...) 
- Na Doença de von Willebrand também tempos o TTPa 
alargado (pela deficiência leve de fator VIII) 

- Situação 4: Apenas TTPa alargado 
- O problema está na via intrínseca 

· Uso de heparina 
· Deficiência hereditária de fatores da via intrínseca (VIII 

da Hemofilia A ou dVW, IX da Hemofilia B, XI) 
· Anticorpos antifator VIII, IX ou XI 

- Situação 5: Apenas TAP alargado 
- Problema está na via extrínseca 

· Insuficiência Hepática 
· Deficiência de vitamina K (colestase...) 
· Uso de cumarínicos 
· Alguns casos de CIVD 
· Anticorpo antifator VII ou deficiência 

- Situação 6: TTPa e TAP alargado 
- Problema está na via Comum: 

· Insuficiência hepática 
· Deficiência de vitamina K 



 

· Uso de cumarínicos 
· Uso de heparina 
· CIVD 
· Deficiência hereditária de fibrinogênio, protrombina, 

fator X ou V 
- Situação 7: Todas as provas normais 

- Pensar em 4 possibilidades: 
· Doença de Von Willebrand (alguns casos podem ter TS e 

PTTa normais 
· Hiperfibrinólise 
· Deficiência de fator XIII (promove a adesão 

fibrina/fibrina) 
· disfibrinogenemia 

 



 

 

5.12.DISTÚRBIOS DA HEMOSTASIA 

 
Doença De Von Willebrand 

- Introdução 
- Desordem hemorrágica hereditária mais comum (1% da 
população!) 
- O fVW além de ser responsável pela adesividade 
plaquetária ainda funciona como transportador do fator VIII, 
impedindo sua depuração por proteases 
- A doença geralmente é branda e afeta a adesão plaquetária 
- A depleção do fator VIII ocorre pelo aumento de sua 
degradação, mas não a ponto de causar hemorragia por 
distúrbio da hemostasia secundária, embora alargue o PTTa 
- Existem 3 tipos: 

· Tipo 1: mais comum  (80%), com redução leve nos níveis 
do fator 

· Tipo 2: o defeito é qualitativo 
· Tipo 3: raro. Ausência quase total do fVW 

- Clínica 
- Suspeita-se quando o indivíduo apresenta um sangramento 
imediato após trauma ou procedimentos invasivos como a 
extração dentária 

- Laboratório: 
- TS prolongado 
- PTTa alargado (pela deficiência parcial de fator VIII) 
- Demais provas normais 
- Pode cursar, nas formas brandas com todas as provas 
normais!!! 

- Diagnóstico 
- Medida da atividade do fVW pelo teste da ristocetina 
- Medida do antígeno do fVW por métodos sorológicos 

- Tratamento 
- Evitar drogas anti-plaquetárias 
- No tipo 1 a profilaxia do sangramento operatório pode ser 
feito com DDAVP que aumenta a síntese endotelial do fVW 
- A terapia mais eficaz é a reposição de concentrados ricos no 
fVW como o crioprecipitado 
- Para procedimentos dentários simples podemos usar 
antifibrinolíticos como o ácido épsilon-aminocaproico (EACA) 
e o ácido tranexâmico (transamin®) 
 
 
 
 
 

Hemofilias 
- Introdução 

- Distúrbios da coagulação de caráter hereditário 



 

- Herança ligada ao sexo (cromossoma X), quase exclusiva do 
sexo masculino 
- Atividade muito baixa... 

· ...do fator VIII na hemofilia A ou  
· ...do fator IX na Hemofilia B 

- Hemofilia A 1:10.000 / Hemofilia B 1:100.000 
- Clínica 

- Na hemofilia A 70% possuem a forma grave, enquanto que 
na B apenas 40% 
- As manifestações clínicas da forma grave começam pelos 2-
4 anos, quando a criança começa a deambular 
- É comum a hemartrose de joelho, onde a articulação 
encontra-se inflamada, semifletida, com eritema e difícil 
mobilização 

· Reposição do fator e o repouso articular ajudam na 
reabsorção do sangue na cavidade 

- Outras manifestações: 
· Hematomas intramusculares que podem até levar a 

síndrome compartimental 
· Hematomas retroperitoneais 
· Hematomas do psoas (simula apendicite aguda) 
· Hemorragia intracraniana em 10% com mortalidade de 

30% 
- Laboratório. 

- PTTa alargado 
- Diagnóstico é confirmado pela dosagem dos fatores VIII e IX 

- Tratamento da Hemofilia A 
- Antigamente usava-se o crioprecipitado, hoje temos 
disponível o fator VIII purificado e o recombinante 
- Reposição sempre indicada quando houver hemorragia ou 
no peroperatório 
- O DDAVP pode funcionar como adjuvante na terapia, 
aumentando a atividade do fator 5-10% 
- Antifibrinolíticos (EACA e transamina) podem ser usados 
antes de procedimentos na cavidade oral 

· São contra-indicados na presença de hematúria pelo 
risco de formar coágulos obstrutivos no sistema 
uroexcretor 

- Tratamento da Hemofilia B 
- No passado era feito com plasma fresco congelado, hoje 
existe o fator IX purificado e o recombinante 
 
 
 

- Hemofilia C 
- Doença raríssima de deficiência do fator XI 
- Autossômica recessiva mais comum em judeus sefarditas 
- Tratar o sangramento com plasma fresco congelado 



 

Deficiência de Vitamina K 
- Introdução 

- Vitamina K é um co-fator fundamental para a gama-
carboxilação hepática dos fatores II, VII, IX e X além dos 
anticoagulantes endógenos proteína C e S 

- Principais estados deficitários: 
- Recém nascido 
- Paciente debilitado em uso de antibióticos 
- Síndromes de má absorção intestinal 
- Colestase e hepatopatias 

- Diagnóstico 
- Como o fator VII é o de menor meia vida, logo fica 
deficiente na carência de vit K, assim, o TAP alarga mais e 
muito antes do que o PTTa 

- Tratamento 
- Reposição da vitamina 10 mg parenteral (SC ou EV) 
restaurando a hemostasia em 10-12h 

· IM pode formar hematoma! 
- Plasma fresco congelado pode ser usado em casos de 
urgência hemorrágica 

Doença Hepática 
- O hepatócito sintetiza todos os fatores da coagulação, com 
atenção especial ao fator VII (de menor meia-vida) 

- Por isso o alargamento mais precoce e intenso do TAP 
- Como é o fígado que produz também os anticoagulantes 
endógenos (antitrombina III, proteína C e S), há predisposição à 
trombose e CIVD 
- A resposta a vitamina K é imprevisível e precária nos casos 
avançados, devendo abordar o sangramento com plasma fresco 
congelado 

- Ainda assim, vitamina K é recomendada pois alguns 
pacientes podem responder 

CIVD 
- Etiologia 

- Grave desordem adquirida da hemostasia, relacionada a 
doenças gravíssimas: sepse por gram-negativos, 
complicações obstétricas, neoplasias malignas 
(adenocarcinoma mucinoso, LMA M3), politrauma, grande 
queimado... 

- Patogênese 
- Exposição do fator tecidual é o principal fator na gênese 
dessa síndrome 
- Como resultado, a coagulação é exacerbada a ponto de 
levar à formação de fibrina em vários pontos da 
microvasculatura, consumindo plaquetas e fatores da 
coagulação, além de destruir hemácias e obstruir pequenos 
vasos: 

· Trombopenia 



 

· Coagulopatia 
· Anemia hemolítica microangiopática (com esquizócitos 

na periferia) 
· Gangrena periférica 

- O fibrinogênio pode chegar a valores indetectáveis 
- Ocorre aumento dos PDFs (produtos de degradação de 
fibrina), entre eles o Dímero D 

- Formas 
- Aguda: relacionada à sepse, trauma, complicações 
obstétricas, LMA 
- Crônica: quase sempre relacionada a tumores sólidos 
secretores de fator tecidual 

- Clínica & Laboratório 
- Deve ser suspeitada em qualquer paciente grave com os 
fatores de risco assinalados e que apresente diátese 
hemorrágica 
- Critérios que definem o diagnóstico: 

· Hipofibrinogenemia (<70 mg/dL) 
· Aumento dos PDFs (D-dímero) 
· Alargamento do PTTa, TAP e TT 
· Trombocitopenia 
· Anemia hemolítica com esquizócitos 

- Além da hemorragia, ainda apresentam microtrombose 
difusa, levando à IRA, disfunção hepática, depressão do 
sensório e gangrena de dígitos 

- Tratamento 
- Mortalidade de até 80% 
- Sangramento deve ser abordado com: 

· Reposição de plaquetas 
· Plasma fresco congelado 
· Crioprecipitado (para manter fibrinogênio > 100) 

- Na CIVD crônica a heparinização está indicada para tratar os 
eventos macrotrombóticos 
- Antifibrinolíticos são contra-indicados em qualquer forma 
de CIVD pois podem agravar a microtrombose 
 

Inibidores de fatores da coagulação 
- Autoarticorpos antifator VIII IgG podendo aparecer no 
Hemofílico que recebeu componentes do sangue, Puerpera, LES e 
Algumas imunodeficiências 
- Cursa com grave diátese hemorráfica irresponsiva a adição de 
plasma (sem anticoagulante lúpico) 
- Paciente não responde a reposição de fator VIII pois o antígeno 
continua atuante 
- Melhor alternativa é a infusão do concentrado de complexo 
protrombínico (Prothromplex) por conter fatores II, IX e X 
ativados, bypassando o fator VIII  

 



 

 

5.13. DISTÚRBIOS PLAQUETÁRIOS 

 
Introdução 

- Podem ser por: 
- Desordens numéricas (trombocitopenia ou trombocitose) 
- Desordens funcionais 

- Vida média da plaqueta: 7-10 dias 
- Após abandonar a medula, 1/3 das plaquetas é sequestrado no 
baço 

Trombocitopenia 
- Pode existir por 5 mecanismos: 
1. Pseudotrombocitopenia (artefatual) 

- Deve ser confirmada pela contagem manual 
2. Destruição acelerada 

- Causa mais comum 
- Pode ser por aumento do consumo ou destruição 
- Estimula a trombopoiese, aumentando o número, tamanho 
e taxa de maturação dos precursores megacariocíticos 

3. Diminuição de sua produção pela medula óssea 
- Mielodisplasias e anemia aplásica 
- A leucemia ocupa espaço na medula e produz substâncias 
que inibem a hematopoiese 

4. Trombopoiese ineficaz 
- Distúrbio semelhante a anemia megaloblástica por carência 
de Vit. B12 ou ácido fólico 

5. Distribuição anormal 
- Aumento do baço por hipertensão portal ou doenças 
infiltrativas (LMC, linfomas) pode levar a um maior sequestro 
de plaquetas 
- Trombocitopenia dilucional 

1. Pseudotrombocitopenia (artefatual) 

Necessário contagem manual 

2. Destruição acelerada 

Imune: PTI, LES, LLC, HIV, Dengue, mononucleose, 
CMV, pós-transfusional, drogas (heparina e quinidina) 
Não Imune: CIVD, PTT, SHU, SAF 

3. Diminuição de sua produção pela medula óssea 

Drogas citotóxicas, radioterapia, anemia aplásica, 
leucemias, mielodisplasias 

4. Trombopoiese ineficaz 

Anemia Megaloblástica 

5. Distribuição anormal 

Hiperesplenismo 
Dilucional 

 
 

1-Púrpura Trombocitopênica Idiopática 
Introdução 



 

- Vida média passa de 7 dias para algumas horas 
- Observa-se expansão da massa megacariocítica na medula óssea 
(tentativa de compensar a perda) 

Forma Infantil 
- Aguda (< 6 meses) e autolimitada (4-6 semanas) 
- Resolução espontânea em 90% dos casos 

- 10% evolui para forma crônica 
- Pico de incidência 2-6 anos 
- 75% ocorre após infecção viral respiratória ou vacinação 
- Não são comuns sangramentos graves 
- Tratamento: 

- Apenas nos casos de plaquetopenia < 30.000 e que 
apresentem sangramento mucoso (“úmido”): prednisona 
2mg/Kg/dia por 2-4 sem 

Forma Adulto (Crônica) 
- Sexo feminino (3:1), 20-40 anos 
- Início insidioso 
- Não há antecedente infeccioso e nem esplenomegalia 
- Remissão espontânea é rara (!0%) 

Clínica 
- Sangramento sob a forma de petéquias e equimoses 
- Hematomas não ocorrem (clássicos dos distúrbios de 
coagulação) 
- Sangramento gengival e bolhas hemorrágicas 
- Epistaxe pode ocorrer, mas não é grave 
- Menorragia pode ser o primeiro sintoma 
- Sangramento geniturinário é frequente 
- Indivíduos com < 10.000 pode apresentar sangramentos que 
põem em risco a vida (AVCh) 

Diagnóstico 
- Diagnóstico de exclusão 
- Plaquetopenia < 50.000 com ausência de esquizócitos, blastos e 
causas secundárias (drogas, HIV, LES, LLC) 
- Aspirado de medula óssea é realizado para afastar doenças 
hematológicas (leucemias, mielodisplasias) 

- M.O.: Normal ou moderada hiperplasia do setor 
megacariocítico 

- HMG é normal, mas pode ter anemia pelo sangramento, bem 
como leucocitose 

Tratamento 
- Indicação 

- Plaquetopenia < 50.000 com sangramento mucoso ou < 
20.000 mesmo sem sangramento 
- Os demais devem apenas ser acompanhados 
- Mesmo aqueles com plaquetopenia grave podem se manter 
assintomáticos 

- Tratamento inicial 



 

- Prednisona 1 mg/Kg/dia por 4-6 semanas, seguido da 
redução paulatina por 4-6 semanas 
- 70% evoluem com > 50.000 em 2-4 semanas 
- Se manter plaquetas > 30.000 apenas acompanhar 
- 90% dos casos recidiva com a redução do corticoide 

- Esplenectomia 
- Indicada nos casos em que há necessidade de manter 
corticoide em dose superior a 10 mg em dias alternados 
- Pode ser indicada de urgência naqueles com <10.000 que 
não respondem ao corticoide em 6 semanas 

- Terapias Alternativas na PTI refratária: 
- Imunoglobulina venosa Polivalente 

· Usada em sangramentos incoercíveis ou em pré-
operatórios 

· 1g/Kg/dia em 2 dias sucessivos 
· Resposta em 85%, mas efeito de apenas 1 mês 

- Anticorpo anti-D (RhoGAM) 
· Pacientes Rh + 
· Efeito demora 48-72h, por isso não é terapia de urgência 

- Pulsos de dexametasona 
· 10-40 mg/dia por 4 dias a cada 4 semanas, mantendo 

10mg/dia de prednisona entre eles 
· Indicado naqueles com sangramento ou plaquetopenia < 

20.000 
- Rituximab 

· Pode ser oferecido, com boa resposta 
- Transfusão de plaquetas: 

- Não é indicado, pois são rapidamente destruídas pelos 
anticorpos 
 

2-Púrpura Trombocitopênica Imune Secundária 
PTI Induzida por drogas 

- Principais: quinidina e heparina 
- Outras: sulfonamidas, ampicilina, penicilina, HCTZ, furosemida, 
fenitoína, metildopa, digitálicos, carbamazepnia, ranitidina, AAS, 
paracetamol, dipirona, procainamida, rifampicina, acetazolida 
- Tratamento: Suspensão da droga, com melhora em 1 semana 

PTI no LES 
- 5-15% dos pacientes com PTI 
- Curso e tratamento idênticos a PTI 

PTI no HIV 
- 40% dos soropositivos são acometidos 
- 10% dos pcts HIV abrem o quadro com PTI 
- Tratamento de escolha é com AZT 
- Corticóide deve ser evitado 

Outras causas de PTI 
- Dengue, CMV, Epstein-Barr, Parvovírus B19, caxumba e rubéola 
- Malária 



 

- Leptospirose, meningococcemia, sepse 
 
 
 

3-Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT) 
Introdução 

- Oclusão trombótica disseminada na microcirculação 
- Mulheres 2:1; 20-40 anos 
- Fisiopatologia está na infúria endotelial 
- Deficiência ou anticorpos contra ADAMST-13 
- Os microtrombos são responsáveis por: 

- Isquemia de múltiplos órgãos 
- Consumo de plaquetas 
- Lise de hemácias (com formação de esquizócitos – 
fragmentos de hemácias) 

Clínica 
- 40% possuem a pêntade clássica: 

- Anemia hemolítica microangiopática (100%) 
- Insuficiência Renal Aguda leve 
- Trombocitopenia (100%) 
- Febre (50%) 
- Sintomas neurológicos (100%) 

- Geralmente inicia-se com mal-estar e fraqueza, seguidos por um 
quadro neurológico variável 
- Exame físico: púrpuras, mucosas descoradas e icterícia leve 

Laboratório 
- HMG: anemia, leucocitose neutrofílica com algum desvio, 
plaquetopenia < 50.000 
- Todos os critérios de hemólise presentes: 

- Reticulocitose acentuada 
- Policromatofilia 
- LDH 400-1000 
- Elevação de bilirrubina indireta 
- Queda acentuada da haptoglobina 

- Esfregaço de sangue periférico deve revelar esquizócitos 
- Ao contrário da CIVD as provas de coagulação estão normais 

Diagnóstico 
- Clínico 
- Biópsias (pele, gengiva, medula óssea) 

- Depósitos hialinos subendoteliais 
Tratamento 

- Plasmaferese (troca de plasma) possui eficácia dramátia: 
manifestações neurológicas desaparecem em horas 

- Em geral por 10 dias 
- Pode usar corticoide como terapia auxiliar 

- Enquanto aguarda a plasmaferese pode transfundir diariamente 
plasma fresco congelado (> 10UI) 
- PROIBIDO TRANSFUNDIR PLAQUETAS 



 

- Aumenta a formação de microtrombos, piorando a função 
renal e neurológica! 
 
 
 
 

4. Outras púrpuras Microangiopáticas 
- Sd. Hemolítico Urêmica 
- CIVD 
- Sd. HELLP 
 

5. Desordens funcionais das Plaquetas 
Hereditárias 

- Trombastenia de Glanzmann 
- Sd. de Bernard Soulier 
- Doença do pool de Armazenamento de Plaquetas 

Disfunção Plaquetária Urêmica 
- Pcts com Sd. urêmica apresentam disfunção plaquetária 
- As plaquetas necessitamde maior quantidade de fator de von 
Willebrand para se manterem aderidas à parede do vaso 
- A anemia (HCT < 24%) piora a função das plaquetas, por isso 
manter HCT > 26% faz parte da terapêutica 
- Tratamento:  

- Hemodiálise 
- DDAVP melhora a função plaquetária por aumentar a 
atividade do FvWB 
- Transfusão de plaquetas não está indicada, pois as 
plaquetas transfundidas também ficam disfuncionais 

Drogas Anti-plaquetárias 
- AAS 

- 300 mg é suficiente para inibir irreversivelmente a 
ciclooxidase plaquetária 
- Efeito dura 5-7 dias 
- Se houver sangramento, pode-se transfundir plaquetas pois 
após 24h não há mais salicilato circulante 

- AINES 
- Inibem a função plaquetária de forma reversível (48h) 

- Clopidogrel e ticlopidina 
- Inibem a ativação plaquetária pelo ADP, por bloquearem os 
receptores purinérgicos na membrana das plaquetas 

- Inibidores da GP IIb/IIIa 
- Tirofiban, abciximab 
- São os mais potentes antiplaquetários 
- Se sangramento, transfundir plaquetas 

Outras desordens adquiridas 
- Paraproteinemias (mieloma múltiplo) 
- Distúrbios mieloproliferativos e mielodisplasias 
 



 

6. Transfusão de Plaquetas 
Indicações Terapêuticas 

- Sangramento ativo + um dos abaixo: 
- Plaquetopenia < 50.000 
- TS > 12 segundos 
- P.O. de cirurgia cardíaca com CEC e < 150.000 

Indicações Profiláticas 
- Ausência de sangramento ativo + um dos abaixo: 

- Procedimento invasivo e < 50.000 
- Neurocirurgia ou oftalmocirurgia e < 100.000 
- < 10.000 pós-quimio, leucemia ou anemia aplástica, sem 
febre ou pequenos sinais hemorrágicos 
- < 20.000 pós-quimio, leucemia ou anemia aplástica, com 
febre ou pequenos sinais hemorrágicos 

Dose 
- 1 Unidade de concentrado de plaquetas a cada 10Kg 

-  7 U num adulto de 70 Kg 
- Após 1 hora o esperado é um incremento de 30.000 plaquetas 

Considerações 
- Em casos de destruição periférica acelerada ou hiperesplenismo, 
a transfusão aumenta muito pouco a plaquetometria 
- Melhora de maneira efetiva nos casos de produção diminuída 
(anemia aplásica e leucemias) 
- Indicada nos casos de sangramento pós uso de antiplaquetários 
- Contra-indicado na PTT 

Resposta inadequada ocorre em: 
- Armazenamento incorreto 
- Esplenomegalia 
- PTI Idiopática ou secundária 
- Febre no momento da transfusão 

 



 

 

5.14. HEMOTRANSFUSÃO 

 
Concentrado de Hemácias 

- Hgb e Htc não podem ser os únicos parâmetros a indicar 
hemotransfusão 
- Cada bolsa de hemácias eleva a hemoglobina em 1 g/dL 
- Cada bolsa possui 300 mL (80% de hemácias e 20% de plasma) 
- Deve ser armazenado em geladeira (1-6º) com validade de 35-42 
dias 
- Indicado em: 

- Hemorragias agudas 
· Perda volêmica > 30% (>1500 mL) 
· Hct só irá se alterar em 48-72h 
· Volume de sangue perido deve ser estimado pela 

inspeção do sangramento e pelos sinais vitais 
(taquicardia, queda > 30 mmHg na PAS, oligúria, 
alterações do sensório) 

- Pré e peroperatório 
· Se Hgb < 7 ou Hct < 21% 
· Se Hgb < 8 ou Hct < 24% + perda sanguínea prevista > 

250 mL/h ou > 1 L ou distúrbio de hemostasia 
· Se Hgb < 10 ou Hct < 30% + comorbidades + perda 

sanguínea prevista > 250 mL/h ou > 1 L 
- Anemias 

· Somente se descompensada (geralmente Hgb < 7 ou <9 
com comorbidades) 

- Podem passar por: 
- Leucodepleção (filtragem de neutrófilos) 

· Indicada para reações febris não hemolíticas ou para 
aqueles que precisaram de múltiplas transfusões de 
plaquestas (pelo anti-HLA) 

- Lavagem (retirada do plasma sobrenadante) 
· Indicados para aqueles com história de alergia ou 

anafilaxia a proteínas do plasma 
- Irradiação (mata os linfócitos T) 

· Indicada para imunodepremidos e aquesles que 
receberão sangue doado por familiar (prevenir a doença 
enxerto x hospedeiro ao matar os linfócitos T) 

Concentrado de Plaquetas 
- Dose recomendada é de 1 unidade a cada 10 Kg 
- 1 unidade eleva em 5.000-10.000 pontos após 1-3h 
- Transfusão de plaquetas é contra-indicada na PTT e na 
trombopenia induzida por heparina por aumentar a formação dos 
microtrombos 
- Pode ser armazenado com ar-condicionado (24oC) 
- Validade de 5 dias 
 
 



 

- Indicações de Transfusão de plaquetas: 
- Terapêutica: Sangramento ativo + 1 desses: 

· < 50.000 
· Disfunção plaquetária 
· Pós operatório de cirurgia cardíaca com <150.000 

- Profilática:  
· Procedimento invasivo e < 50.000 
· Neurocir ou oftalmocirurgia e < 100.000 
· < 10.000 sem febre ou pequenos sinais hemorrágicos 
· < 20.000 com febre ou pequenos sinais hemorrágicos 

- Causas de aumento inadequado pós-transfusão: 
- Armazenamento incorreto 
- Destruição imune (PTI) 
- Esplenomegalia/sequestro esplênico 
- Febre durante a infusão 
- Formação de aloanticorpos contra HLA (os leucócitos do 
sangue doado contribuem para a formação dos anticorpos 
anti-HLA) 

Plasma Fresco Congelado (PFC) 
- Contém todos os fatores da coagulação, além de outras 
proteínas circulantes, como a albumina 
- É o plasma pobre em plaquetas 
- Armazenado em freezer a -18oC 
- Validade de 1 ano 
- Indicado atualmente para reposição de fatores da coagulação: 

- Intoxicação por cumarínicos 
- Insuficiência hepática 
- CIVD 
- PTT 
- Coagulopatias hereditárias, exceto hemofilia A 

- Usado somente se houver sangramento por coagulopatia ou se 
o pct for submetido a procedimento invasivo e tiver INR > 1,5, TAP 
< 50% ou PTTa > 55s 
- Dose de 15-20 mL/Kg 

Crioprecipitado 
- Derivado do plasma fresco congelado 
- Concentrado rico nos seguintes elementos: fibrinogênio, fator 
VIII, FvW, Fator XIII e fibronectina 
- Armazenar congelado por até 1 ano 
- Era usado no tratamento da Hemofilia A (fator VIII) 
- Indicação atual é para repor fibrinogênio na CIVD 

Exames sorológicos realizados no branco de Sangue 
- Obrigatórios 

- Anti-HIV 1 e 2 
- Anti-HTLV 1 e 2 
- HBsAg e Anti-HBc 
- Anti-HCV 
- VDRL 



 

- Outros que podem ser realizados 
- Antígeno p24 
- Sorologia para chagas (se área endêmica) 

Grupos Sanguíneos 
- Sistema ABO 

- Formado por glicoproteínas ligas ao antígeno H 
- Grupo O possui apenas o antígeno H 
- 45% O; 40% A; 11% B e 4 % AB 
- Raríssimos casos não possuem nem o antígeno H (grupo 
Bombay), não podendo receber sangue de nenhum outro 
grupo 
- Possue anticorpos naturais anti-A e/ou anti-B 

· São do tipo IgM, possuem alto poder de aglutinar 
hemácias (aglutininas fortes) e de ativar o sistema 
complemento  

· Leva a hemólise intravascular 
- Sistema Rh 

- Composto por um grupo de até 5 antígenos (D, C, E, c, e) 
- O antígeno D é o mais imunogênico  
- Rh positivo significa a presença do antígeno D 
- 85% dos brancos são Rh + 
- O anticorpo anti-D é da classe IgG e não é um anticorpo 
natural, necessitando haver sensibilização prévia 
(hemotransfusão ou gestação anterior) 

· Tem propriedades de uma aglutinina fraca, ativando 
fracamente o complemento 

· Quando se lega as hemácias elas sofrem um processo de 
opsonização sendo então destruídas pelos macrófagos 
esplênicos 

· Hemólise extravascular 
· É mais branda e tardia que a ABO 

- Alguns pacientes Rh negativos possuem pequenas 
quantidades do antígeno D na membrana de suas hemácias 
(D fraco ou Variante Du) 

· O Grupo Du equivale ao Rh +, não podendo doar para 
receptores Rh – 

- Outros Sistemas de Grupo Sanguíneo 
- Existem pelo menos 30 sistemas de antígenos na 
membrana de nossas hemácias 
- As reações transfusionais devido a esses sistemas só 
ocorrem em 15-20% dos politransfundidos 
- O sistemas mais importantes são o Kell, Duffy e Kidd 
- Os anticorpos que desencadeiam esse tipo de reação são 
denominados Anticorpos irregulares, anticorpos atípicos ou 
aloanticorpos 

- Prova Cruzada 



 

- Antes de liberar a bolsa de sangue o laboratório faz a prova 
cruzada, verificando se há aglutinação das hemácias do 
doador no soro do receptor 
- Ela será sempre positiva nos casos de anemia hemolítica 
autoimune por anticorpos quentes 

· Nesse caso, liberar o sangue com aglutinação menos 
intensa 

Complicações da Hemotransfusão 
- 1. Aloimunização 

- Na transfusão de hemácias ocorre 1% devido aos sistemas 
Rh, Kell, Duffy e Kidd 
- No caso dos leucócitos e plaquetas os antígenos 
aloimunizantes são do grupo HLA 

- 2. Reação Transfusional Hemolítica Aloimune 
- A. Incompatibilidade ABO 

· Quadro mais grave de todos 
· 1 em cada 12.000 
· Ocorre por erros logísticos! 
· Ocorre intensa hemólise intravascular que se inicia 

imediatamente após a transfusão 
· Todas as hemácias doadas são imediatamente 

hemolisadas  
· Sistema complemento é hiperativado, produzindo 

fatores quimiotáticos para neutrófilos, que liberam 
citocinas e ativam o sistema de coagulação, provocando 
CIVD 

· Febre, mal-estar, taquidispnéia, dor lombar, taquicardia, 
flush facial, choque, IRA 

· Letalidade de 40% 
· Tratamento: suspender imediatamente a transfusão, 

suporte e hiperhidratação 
- B. Incompatibilidade Rh 

· Ocorre 1 em cada 1.000 transfusões 
· Reação mais branda e tardia 
· Anemia hemolítica leve/moderada após 2-10 dias da 

transfusão 
· Febre, icterícia, reticulocitose 
· Coombs direto é + 

- C. Incompatibilidade de Outros Sistemas 
· Funciona semelhante a incompatibilidade Rh 

- 3. Reação Febril não hemolítica 
- É a reação mais comum (1 a cada 30 a 100) 
- Mais comum ainda na transfusão de plaquetas 
- Pode ser causada por: 

· Aloimunização contra antígenos HLA de leucócitos (do [ ] 
hemácias) ou plaquetas 

· Formação de citocinas pelos leucócitos que estão 
contaminando a bolsa 



 

- Calafrios seguidos de hipertemia e mal-estar 
- Evolução benigna 
- Tratamento: suspensão transitória da transfusão e 
antipiréticos 
- Se o paciente sempre faz essa reação, fazer profilaxia com 
paracetamol e hemácias leucodepletadas 
 

- 4. Sepse Bacteriana 
- Apenas a Yersinia enterocolytica resiste a temperatura de 
4oC do [ ] de hemácias, sendo a bactéria mais comum 
- Já na transfusão de plaquetas, a chance de contaminação é 
bem maior 

- 5. Injúria Pulmonar Relacionada à transfusão (TRALI) 
- Complicação potencialmente grave 
- 1 a cada 5.000 
- Depende de aloanticorpos do plasma do doador que 
reagem contra os leucócitos do receptor, induzindo-os a se 
agregarem e a aderirem no endotélio alveolar, liberando 
citocinas e aumentando a permeabilidade vascular 
- Horas após a transfusão o indivíduo apresenta Febre, 
calafrios, taquidspnéia, cianose, hipotensão e infiltrados 
difusos no Rx  
- O quadro pode se agravar e se transformar numa SARA 

- 6. Reação Alérgica ou anafilática ao plasma 
- Alergia a proteínas do plasma 
- 1 a cada 100 transfusões 
- Mais comum na transfusão de plasma, mas pode ocorrer na 
de hemácias 
- Urticária, angioedema, broncoespasmo leve 
- Tratamento é feito com anti-histamínicos 
- Choque anafilático é raro (1 a cada 150.000) 

· Mais comum nos pacientes com deficiência hereditária 
de IgA que reagem contra a IgA do plasma transfundido 

- 7. Doença Enxerto-versus-hospedeiro 
- Tanto a papa de hemácias quanto a de plaquetas possuem 
linfócitos T citotóxicos 
- Quando transfundidos em imunodeprimidos, podem se 
proliferar e reagir contra os tecidos do receptor 
- Febre, rash cutâneo, diarreia e pancitopenia 
- Mortalidade de 90%!!! 
- Incidência aumenta se sangue de parente com HLA 
semelhante 

- 8. Hemotransfusão Maciça 
- Ocorre com mais de 8-10 bolsas transfundidas (1 volemia 
em 24 horas) 
- O armazendamento do sangue a 4ºC leva a: 

· Depleção do ATP e do 2,3 DPG 
· Queda no pH 



 

· Extravasamento de porássio das hemácias 
· Degeneração das plaquetas e dos fatores lábeis da 

cogulação (V e VIII) 
- Consequencias da hemotransfusão maciça 

· Hipotermia (pelo sangue frio) 
· Alcalose metabólica (pela presença de citrato como 

conservante) 
· Hipercalemia (pelo K+ extravasado, somente em renais 

oligúricos) 
· Hipocalemia (devido a alcalose metabólica induzida pelo 

citrato) 
· Hipocalcemia transitória (o citrato é um quelante do 

cálcio) 
· Hipervolemia e Congestão pulmonar nos cardiopatas e 

nefropatas graves (pelo volume) 
· Trombocitopenia Dilucional (causa mais comum de 

diátese hemorrágica nos politransfundidos após 
correção da hipotermia) 

· Coagulopatia Dilucional 
 



 

 

5.15. LEUCEMIAS AGUDAS 

 
Introdução 

- Neoplasia maligna extremamente agressiva que possui 
expressiva taxa de letalidade 
- O que lhes caracteriza é o acúmulo de progenitores ou 
precursores da linhagem linfoide ou mielóide (blastos), incapazes 
de se diferenciar em células maduras 

- Já nas leucemias crônicas, o acúmulo é de células maduras 
- LMA é a leucemia mais comum no adulto 
- LLA é o câncer mais comum na criança 

Epidemiologia 
LMA Leucemia Mielóide Aguda 45% 

LLC Leucemia Linfocítica Crônica 30% 

LMC Leucemia Mielóide Crônica 15% 

LLA Leucemia Linfóide Aguda 10% 

Tricoleucemia Leucemia de células pilosas 1% 

 
Patogênese 

- Uma célula progenitora sofre uma mutação e começa a se 
proliferar descontroladamente, ocupando a medula e sem 
conseguir se tornar madura 
- Existem 8 subtipos de LMA 
- 80% das LLA é da linhagem B / 20% da T 
- Inicialmente os blastos infiltram a MO, ocupando mais de 20% 
(critério diagnóstico da OMS) 
- Ocorre ocupação do espaço medular, culminando com 
pancitopenia 
- Estes blastos podem ser lançados na corrente sanguínea, 
justificando o termo leucemia (células brancas no sangue) 

- Pode levar a leucocitose 
- Apesar da leucocitose, tais células não são maduras e 
portanto não tem atividade fisiológica 
- Os blastos também podem infiltrar órgãos 

- Quando o diagnóstico é feito numa fase que a doença é restrita 
a MO, chamamos de leucemia aleucêmica 

Classificações 
Subtipos de LMA 

Classificação da FAB (French-American-British) 

Subtipo Freq Nome 

M0 2% Leucemia Aguda Indiferenciada 

M1 20% LMA com diferenciação mínima 
M2 40% LMA com diferenciação (mieloblastos) 

M3 10% Leucemia Promielocítica Aguda 

M4 20% Leucemia mielomonocítica aguda 

M5 10% Leucemia monocítica Aguda 

M6 5% Eritroleucemia Aguda 

M7 1% Leucemia Megacariocítica Aguda 

 



 

Subtipos de LLA 
Classificação da FAB (French-American-British) 

Subt Criança Adulto Nome 

L1 80% 25% LLA Variante infantil 

L2 17% 70% LLA Variante do Adulto 

L3 3% 5% LLA Variante Burkitt-símile 

- Em 2008 a OMS reclassificou as leucemias sob uma ótica 
distinta, definindo grupos de prognóstico e tratamento 
diferenciados 

Tipagem e Imunofenotipagem 
- Imunofenotipagem é o método padrão-ouro para tipar as 
leucemias 
- LMA 

- Blastos são um pouco maiores que na LLA 
- Geralmente apresenta grânulos azurófitos 
- Os bastonetes de Auer (filamentos eosinofílicos) são 
patognomônicos 
- Coloração mieloperoxidase ou Sudan Black B indica LMA 
mieloblástica (M1, M2, M3, M4) 
- Coloração para esterases indica LMA monoblástica (M4, 
M5) 

- LLA 
- Coloração para PAS sugere LLA de células B 
- Coloração para fosfatase ácida – LLA de cél T 

Alterações Citogenéticas 
- LMA 

- Cromossomo Philadelfia – t(9,22) – sempre indica 
prognóstico ruim, assim como cariótipos complexos 

- LLA 
- Hiperploidia é alteração típica da forma infantil e indica 
bom prognóstico 
- A única translocação de bom prognóstico é a t(12,21) 
- Cromossomo Philadelfia denata prognóstico reservado 

Fatores de Risco 
- As leucemias agudas podem ser primárias ou secundárias (sd 
mielodisplásicas, sd mieloproliferativas e uso de quimioterápicos) 
- Toda leucemia secundária possui prognóstico reservado 
- Leucemias secundárias são geralmente LMA 
- Fatores de risco para mutações genéticas 

- Radiação Ionizante 
- Exposição a benzeno e derivados do petróleo 
- Agentes alquilantes 
- Inibidores da topoisomerase II 
- Distúrbios hereditários (Fanconi, Bloom...) 
- Anomalias congênitas (Down, Patau...) 
 
 
 



 

 
 

LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA (LMA) 
Introdução 

- Leucemia mais comum 
- Incidência começa a se elevar com 15 anos e progride com a 
idade 
- Adulto com leucemia aguda provavelmente terá LMA! 
- Ligeira preferência pelo sexo masculino (como a maioria das 
neoplasias hematológicas) 

Clínica 
- Tríade Clássica das Leucemias Agudas: 

- Astenia 
- Hemorragia 
- Febre 

- Mesma tríade da anemia Aplásica, sendo um importante 
diagnóstico diferencial quando não há leucocitose no hemograma 
- Astenia é o principal componente da síndrome anêmica 
(dispneia, cefaleia, tontura postural...) 
- Sangramento é devido a plaquetopenia grave ou distúrbio de 
coagulação (CIVC na LMA M3) 
- Febre pode ser da neutropenia ou neoplásica (pela proliferação 
clonal) 
- Sintomas decorrentes da infiltração leucêmica: 

- Hepatoesplenomegalia é complicação frequente e é 
importante no diagnóstico diferencial com a anemia Aplásica 
onde ela não ocorre 
- A Esplenomegalia não é maior que na LMC 
- Linfadenopatia pode ocorrer (mais na LLA) 
- Dor óssea decorre da expansão medular (mais na LLA) 
- Hiperplasia gengival é mais comum em M4 e M5 
(monócitos) 
- Infiltração cutânea leva a leucemia cútis 

- Quando a leucocitose é > 50.000 pode instalar-se a leucostase 
- Os leucócitos aumentam a viscosidade do sangue, podendo 
aderir ao endotélio e levar a sintomas neurológicos (cefaleia, 
torpor, convulsão), pulmonares (dispneia, IRespA) e 
genitourinário (priapismo, IRA) 

Laboratório 
- Bicitopenia (anemia + plaquetopenia) com leucometria variável 
- Anemia moderada a grave, normo/normo sem reticulocitose 
- Leucocitose é comum, mas pode iniciar com leucopenia 
(leucemia aleucêmica) 
- Pela hiperproliferação celular há acúmulo de ácido úrico, 
levando a hiperuricemia 

- Sd da Lise tumoral é uma temida complicação da quimio e 
deve ser prevenida 

- Pode ocorrer falsa hipercalemia e hipoglicemia 



 

 
Diagnóstico 

- Deve sempre ser confirmado pelo mielograma 
- Presença de mais de 20% de blastos 

LMA – M3 (Leucemia promielocítica) 
- Nesse caso o quadro clínico é marcado pelo sangramento 
desproporcional ao grau de plaquetopenia devido a CIVD 
- O tratamento é com ácido trasretinóico (ATRA ou tretinoína) 
apresentando um ótimo prognóstico com essa medicação 

- ATRA induz maturação dos promielócitos neoplásicos! 
Tratamento 

- Neutropenia Febril 
- Causa mais comum de mortalidade precoce 
- Está mais relacionada a quimio aplasiante 
- Classificação da neutropenia: 

Neutropenia Neutrófilos 

Leve 1500-1000 

Moderada 1000-500 

Grave < 500/mm3 

Gravíssima <100/mm3 

- Definição de Neutropenia febril 
· Neutrófilos < 500 ou < 1000 mas com previsão de queda 

nos próximos 2 dias 
· Febre > 38,3 ou > 38 por 1 hora 

- Com neutropenia, as infecções cursam sem sinais flogísticos 
distintos e sem formar exsudatos purulentos 
- Chance maior de invasão da corrente sanguínea 
(bacteremia), justificando a febre como único sinal 
- Germes: Predominam os Gram-negativos entéricos 
(Pseudomonas, E.coli, Klebsiella...), seguidos pelos cocos 
Gram positivos (MRSA, estreptococo, pneumococo...) e os 
fungos (Candida e Aspergillus) 
- Após identificada a síndrome, devemos coletar 
hemocultura e iniciar imediatamente ATB terapia empírica 
- Solicitar Rx tórax, urocultura (pct sondado) e cultura do 
aspirado de qualquer lesão cutânea suspeita) 
- ATB empírico deve ter ampla cobertura, inclusive 
antipseudomonas: 

· Cefepime 
· Imipenem 
· Meropenem 
· Ceftazidime 

- Vancomicina deve ser acrescentada no esquema inicial se 
flogose em sítio de acesso venoso, celulite, mucosite, 
hipotensão arterial, colonização por MRSA, crescimento de 
gram + na cultura ou uso prévio de quinolonas 
- Vancomicina deve ser adicionada se a febre persistir por 
mais de 3 dias 
- Após o 3º dia reavaliar: 



 

· Afebril e cresceu germe específico na cultura: direcionar 
tratamento e manter por 14 dias 

· Afebril e não cresceu nenhum germe: manter ATB até 
neutrófilos > 500 

· Mantém febre: iniciar Vanco (vide acima) 
- Se a febre persistir por mais de 5-7 dias, considerar infecção 
fungica e inciar antifúngico empírico (anfotericina B, 
caspofungina, itraconazol ou voriconazol) 
- Neutropênicos febris de baixo risco (>1000) podem tratar 
ambulatorialmente com ciprofloxacino + clavulin 
- Granulokine (fator estimulador de colônia – CSF), embora 
reduza a neutropenia, não teve mudança na mortalidade, 
não sendo recomendado rotineiramente 

· Podem ser benéficos em casos graves ou com 
neutropenia prevista prolongada 

- Plaquetopenia 
- Indicações de transfusão de plaquetas: 

· Terapêutica: sangramento mucoso ou orgânico com 
plaquetopenia < 50.000 

· Profilático: Plaquetopenia < 10.000 ou                 < 20.000 
associado com febre/infecção 

- Dose da transfusão é de 1 Unidade a cada 10Kg 
- Coletar sangue 1h após transfusão para avaliar a resposta 

· Espera-se elevação de 10.000 a 30.000, sendo 
incremento inferior a 2.000 pontos por cada Unidade 
transfundida inadequado  

· Causa mais comum de refratariedade à transfusão é a 
aloimunização por anticorpos anti-HLA 

- Anemia 
- Transfusão está indicada somente nos pacientes com 
sintomas de anemia 
- Alguns autores recomendam manter a Hgb acima de 8 

- CIVD 
- Problema específico do subtipo M3, devendo-se usar o 
ácido transretinóico (controle da CIVD em 3 dias) 
- Durante o sangramento, manter plaquetas em torno de 
50.000 e fibrinogênio (através da transfusão de 
crioprecipitado) acima de 100 
- Existe benefício da infusão de heparina 5 U/Kg/h contínuo 
!!! 

- Prevenção da Sd de Lise Tumoral 
- Durante a quimio, ocorre liberação aguda de ácido úrico 
pela lise dos blastos 
- Sd da lise tumoral é uma nefropatia aguda tubular 
obstrutiva por cristais de ácido úrico 
- Para prevenir, todo paciente deve receber 48h antes da 
quimio: 

· Hidratação venosa com SF 3 L/24h 



 

· Bicarbonato de sódio para manter pH urinário > 7 
· Alopurinol 300 mg/dia 

- Quimio só esta liberada se o ácido úrico for < 8 e creatinina 
< 1,6 

- Leucostase 
- Provocada pela formação de plugs de blastos obstruindo a 
microvasculatura 
- A transfusão de hemácias pode agravar a síndrome, 
devendo ser evitada 
- Transfusão de plaquetas pode ser feita se houver 
hemorragia 
- Tratamento deve ser feito com a própria quimio ou com 
hidroxiuréia 
- Leucoaférese é reservada para casos refratários 

- Terapia Específica 
- Não será aqui abordada devido a complexidade 

Fatores prognósticos da LMA 
- São fatores de prognóstico desfavorável na LMA: 

- Idade > 60 anos 
- Status performance ruim 
- Hiperleucocitose 
- Citpopenias no hemograma há mais de 1 mês 
- LMA pós agentes citotóxicos ou pós-mielodisplasia 
- Doença extramedular (ex cloroma) 
- Leucemia bifenotípica (blastos mielóides e linfoides) 
- Subtipos da ponta (MO, M1, M6 e M7) 
- Cariótipos del (5q / 7q), cromossomo philadelfia e 
cariótipos complexos 
- Marcador CD34 + 
- Fenótipo MDR-1 (multidroga resistente – existe uma bomba 
na membrana do blasto que joga a quimio para fora da 
célula!) 
 
 

LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA (LLA) 
Introdução 

- Leucemia mais comum na infância (90%) 
- Pico de incidência entre 2-10 anos 
- Chance de cura em torno de 80% 
- LLA no adulto tem pior prognóstico, com cura de 30% 

Clínica 
- Semelhante a LMA com algumas diferenças: 

- Dor óssea mais frequente (80%) 
- Adenomegalia cervical ou generalizada, mais frequente 
(75%) 
- Podem ocorrer massas mediastinais (subtipo de céls T do 
timo) 
- Acometimento do SNC e testículos 



 

- Febre neoplásica é mais comum (70%) 
- Hiperplasia gengival não ocorre 

Diagnóstico 
- Presença de linfoblastos na MO > 25% do total de células 
nucleadas 
- Deve ser realizado Rx ou TC tórax em busca de adenomegalias 
(comum nos casos de leucemização do linfoma linfoblástico) 
- Punção lombar é necessária como parte do tratamento para 
administrar quimio intratecal 

- Na 1ª punção coletar líquor para análise de invasão por 
blastos 

Tratamento 
- Terapia de suporte idêntica da LMA 
- Terapia específica não será aqui abordada 

Fatores Prognósticos 
- São fatores de prognóstico desfavorável na LLA: 

- Idade > 10 anos ou < 1 ano 
- Hiperleucocitose (>50.000) 
- Cromossomo Philadelfia t(9;22) 
- Outras translocações t(4;11) e t(1;19) 
 

 



 

 

5.16. LEUCEMIAS CRONICAS 

 
Introdução 

- Acúmulo lento e gradativo de leucócitos neoplásicos na MO e 
sangue 
- Diferente das agudas, aqui os leucócitos são maduros 
- Curso clínico insidioso 
- Sobrevida de 2-5 anos na LMC e 1-10 anos na LLC 
- A mais comum é a LLC (30% de todas as leucemias) 
- A LMC foi a primeira neoplasia que se descobriu uma droga 
direcionada ao alvo molecular causador da doença – mesilato de 
imatinibe – mudando o prognóstico da doença 
- Já na LLC a grande revolução no tratamento foi o rituximab (anti-
CD20) e o alemtuzumab (anti-CD52) 

Leucemia Mielóide Crônica (LMC) 
- Epidemiologia 

- Não há bloqueio da maturação, as células chegam até 
granulócitos, hemácias e plaquetas 
- Pico de incidência é 45-55 anos 
- Discreto predomínio no sexo masculino 

- Patogênese 
- 95% apresentam o cromossomo Philadelfia t(9;22) 
- Ocorre acúmulo no sangue periférico de neutrófilos, 
bastões, metamielócitos, mielócitos e raros mieloblastos 
(<5%) 

· Eosinófilos e basófilos também se elevam pois também 
são granulócitos 

- Monócitos e plaquetas podem se elevar, mas ocorre 
anemia pela ocupação medular neoplásica, inibindo a 
eritropoiese 

- Clínica 
- Marco da doença é:. 

· LEUCOCITOSE NEUTROFÍLICA ACENTUADA COM DESVIO 
A ESQUERDA + 

· ESPLENOMEGALIA DE GRANDE MONTA 
- Os sintomas são decorrentes da esplenomegalia, da anemia 
e/ou da disfunção plaquetária 
- Infecções não são frequentes pois o clone neoplásico é 
capaz de se diferenciar até o neutrófilo maduro 
(segmentado) que tem função apenas levemente diminuída 
- Pode haver hepatomegalia em 50% 

- Laboratório 
- Contagem leucocitária pode atingir 1.000.000/mm3 com 
intenso desvio para esquerda 
- A anemia é normo/normo 
- ANEMIA + HIPERLEUCOCITOSE + TROMBOCITOSE 
- Apesar da trombositose as plaquetas não disfuncionais, 
elevando risco de sangramentos 



 

- Leucostase torna-se comum com leucometria maior que 
200.00/mm3 

· Dispnéia, hipoxemia, sangramento, desorientação, 
cefaleia, borramento visual e ataxia 

· Graves: Priaprismo, crise convulsiva e coma 
- Outros achados laboratoriais: hiperuricemia, elevação de 
B12 e LDH 

- Reação Leucemóide x LMC 
- Reação leucemóide: leucocitose neutrofílica > 25.000 não 
associada a leucemia 
- Eosinofilia e basofilia na LMC 
- Eosinopenia e basopenia na RL 
- Fosfatase alcalina leucocitária estará elevada na RL e baixa 
na LMC 

- Diagnóstico 
- Suspeitar em todo paciente com leucocitose acentuada + 
esplenomegalia 
- Diferenciar das reações leucemoides e sd. 
mieloproliferativas (policitemia vera, metaplasia mieloide, 
trombocitemia essencial) 
- Realizar mielograma e Bx de MO 
- Confirmação é feita pelo achado do cromossoma Philadelfia 

- Evolução e Prognóstico 
- Se não tratados evoluem para crise blástica, uma leucemia 
aguda rapidamente fatal (sobrevida de 3 meses e causa mais 
comum de óbito) 
- A crise blástica pode ser mielóide ou linfoide 

- Tratamento 
- O uso do mesilato de imatinibe (Glivec®) mudou o 
prognóstico da doença. É um inibidor da tirosino kinase (TK) 
específico do bcr/abl 
- O transplante tornou-se tratamento de segunda linha! 
- O objetivo do tratamento com Glivec é normalizar o 
hemograma com 3 meses de uso, desaparecer o cromossoma 
philadelfia em 12 meses e desaparecer o PCR para brc/abl em 
18 meses 
- O alopurinol é utilizado como medida de prevenção de gota 
e nefropatia por deposição de urato 

Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) 
- Patogênese 

- É a segunda leucemia mais comum  (30%) 
- População idosa 
- Sexo masculino 2:1 
- Curso indolente 
- Clone neoplásico é um linfócito B maduro, porém 
bloqueado na fase de diferenciação, sem virar plasmócito 
produtor de anticorpos 



 

- Não existe etiopatogenia conhecida e não há uma única 
alteração cromossomial como na LMC 
- É uma doença cumulativa ao invés de proliferativa 
- Existe uma maior incidência de outras neoplasias não 
hematológicas (pulmão e gástrico) 

- Clínica 
- LINFOCITOSE ACENTUADA + ADENOMEGALIA 
- Linfocitose sempre acima de 5.000 e geralmente entre 
25.000 e 150.000 
- Além da adenomegalia, pode coexistir esplenomegalia 
(40%) e hepatomegalia (10%) 
- Anemia normo/normo (20%) e plaquetopenia (10%) são 
sinais de doença avançada pela ocupação medular 
- Anemia hemolítica autoimune (Coombs direto positivo) 
pode ocorrer em 10% dos casos 

· PTI ocorre em 5% 
- Outro achado é a hipogamaglobulinemia decorrente do 
bloqueio da maturação dos linfócitos B neoplásicos 

- Diagnóstico 
- Linfocitose persistente > 10.000 + 
- Aspirado de MO com > 30% de linfócitos (normal é até 10%) 

- Estadiamento 
Estadiamento de RAI 

Estádio Marco Sobrevida 

0 Somente linfocitose > 10 anos 

I Linfadenopatia 8 anos 

II Hepatomegalia ou esplenomegalia 6 anos 

III Anemia não hemolítica 2 anos 

IV Plaquetopenia < 100.000 2 anos 

 
Estadiamento de Binet 

Estádio Marco 

A Linfocitose + acometimento de menos de 3 
cadeias linfoides (cervical, axilar, inguinal, baço e 
fígado) 

B Linfocitose + acometimento de 3 ou mais cadeias 
linfoides 

C Anemia ou Plaquetopenia 

- Síndrome de Richter é descrita em 5% dos casos e trata-se 
de transformação da LLC em linfoma não Hodgkin agressivo 

- Prognóstico 
- Marcadores de Mau prognóstico 

· Ausência de mutação na região hipervariável do gene de 
imunoglobulina (IgV) 

· Expressão de CD8 ou proteína ZAP-70 
· Altos níveis de beta-2 microglobulina no plasma 
· Del(17q) 
· Cariótipo complexo 
· Inativação do gene p53 



 

 
- Tratamento 

- Estágios 0, I ou II e A devem apenas ser acompanhados uma 
vez que a sobrevida é boa e o paciente já é idoso, vindo a 
óbito de outras causas 
- Indicações de terapia específica: 

· Falência medular (estádio > III ou C) 
· Sintomas constitucionais 
· Adenomegalia > 10 cm ou progressiva 
· Esplenomegalia > 6 cm do RCE ou progressiva 
· Linfocitose > 300.000 ou aumento > 50% em 2 meses 
· Hipogamaglobulinemia associada com infecções de 

repetição 
· Anemia auto-imun ou PTI refratária 

- Objetivo do tratamento é melhora dos sintomas (qualidade 
de vida) já que não existe cura 

Leucemia de Células Pilosas (Hairy Cell Leukemia) 
- Tricoleucemia 
- Tipo incomum de leucemia crônica (1%) 
- Prognóstico favorável e ótima resposta terapêutica 
- 50 anos, sexo masculino (5:1) 
- Clone neoplásico é derivado do linfócito B 
- Citoplasma com projeções em forma de pelo (daí o nome) 
- HMG com pancitopenia incluindo monocitopenia 
- Marcos da doença 

- Pancitopenia + esplenomegalia de grande monta 
- Linfocitose relativa + monocitopenia + aspirado SECO 

- Pela monocitopenia há predisposição para TB e doenças fúngicas 
- O aspirado é seco pela mielofibrose avançada 

 



 

 

5.17. LINFOMA DE HODGKIN 

 
Introdução 

- Célula de Reed-Sternberg é o clone neoplásico da Doença de 
Hodgkin (DH) 

- É derivado de linfócitos B do centro germinativo do 
linfonodo 

- 2 picos: 20-30 anos e 50-60 anos 
- Sexo masculino 1,3:1 
- Alta chance de cura 
- É relativamente um tipo comum de Linfoma 

Célula de Reed-Sternberg 
- Célula grande 
- Citoplasma abundante 
- Núcleo bilobulado 
- Proeminentes nucléolos eosinofílicos 
- Representa apenas 5% da população neoplásica 
- Não é patognomônica da DH 

Classificação 
- 1. LH Clássico 

- Marcadores CD15 e CD30 
- Subdividido em 4 tipos 
- A. Esclerose Nodular 

· Mais comum 65% 
· Adenopatia cervical e/ou mediastinal  
· 2º de melhor prognóstico 

- B. Celularidade Mista 
· Segundo mais comum 25% 
· Sintomas B mais comuns 
· Associado ao Epstein-Barr 
· Subtipo mais comum dos SIDA 

- C. Rico em linfócitos 
· É o de melhor prognóstico 
· 5% 

- D. Depleção linfocitária 
· Pior prognóstico 
· Menos comum 

- 2. LH com predomínio linfocitário 
- Marcadores de linfócitos B CD 20 

Clínica 
- Mais comum é a adenomegalia 
- Linfonodos são móveis e fibroelásticos, porém maiores que 2 
cm e persistentes 

- Eventualmente podem estar endurecidos 
- Cadeias mais acometidas são cervical e supraclavicular 
- Comprometimento mediastinal também é importante e pode vir 
de maneira isolada 



 

- Acometimento extranodal é mais incomum, mas pode ocorrer 
no fígado e MO por via hematogênica ou ainda nos pulmões por 
contiguidade 
- Sintomas B em 35 % 
- Febre de Pel-Ebstein: dias de febre alta alternados com dias sem 
febre. É bastante sugestivo 
- Pode ocorrer prurido e dor nos linfonodos desencadeada pela 
ingestão de bebidas alcoólicas 

Laboratório 
- Discreta anemia normo/normo 
- Leucocitose, linfopenia, monocitose, eosinofilia e trombocitose 
- Eosinofilia é frequente, especialmente naqueles com prurido 
- VHS, LDH e beta2-microglobulina elevados 

Diagnóstico 
- É dado pelo histopatológico 
- Células de Reed-Sternberg cercadas por um pano de fundo de 
linfócitos, plasmócitos, histiócitos e eosinófilos 

Estadiamento de Ann Arbor / Cotswolds 
Estádio Descrição 

I Única cadeia linfonodal 

II 2 ou mais cadeias no mesmo lado do diafragma 

III Acometimento de cadeias linfonodais em ambos 
os lados do diafragma 

IV Acometimento extranodal 

- A: sem sintomas 
- B: com sintomas 
- E: acometimento extranodal contíguo (não entra como estádio 
IV) 
- X: presença de grande massa 

Tratamento 
- A maioria é diagnosticada no estádio IIA (assintomáticos) 
- Cura mesmo no IV e IIIB é de 60% 
- Baseia-se em quimioterapia e radioterapia 
- As recidivas podem aparecer nos primeiros 3 anos 
- Cintilografia com gálio 67 ou PET são excelentes exames para 
detectar recidiva 



 

 

5.18. LINFOMAS NÃO HODGKIN 

 
Introdução 

- Neoplasias originárias do tecido linfoide 
- Nascem no tecido linfoide e podem infiltrar a MO ou outros 
tecidos 
- Além dos linfonodos, as amígdalas, timo e baço também 
apresentam tecido linfático, assim como pequenas ilhas na 
mucosa do TGI, respiratório e urinário – MALT (Mucosa Associated 
Lymphoid Tissue) 

Epidemiologia 
- Incidência vem aumentando (3-4% ao ano) 

- Devido a AIDS, idosos e transplantados 
- Pico de incidência 50-65 anos 
- Em crianças só perdem em incidência para LLA e neoplasias 
neurais 
- Ligeira preferência para sexo masculino e raça branca 

Etiopatogenia 
- Agentes ambientais e anormalidades genéticas participando de 
alterações cromossomias que ativam proto-oncogenes ou 
inativam anti-oncogenes 
- SIDA 

- Aumenta risco de LNH mais de 100x!!! 
- Predominam os Linfomas B de alto grau de malignidades: 

· Linfoma B difuso de grandes células 
· Linfoma de Burkit 
· Linfoma primário do SNC 
· Linfoma de cavidades serosas 

- Linfomas de cavidades serosas é praticamente específica da 
AIDS e associada aos vírus de Epstei-Barr e herpes 8 (o 
mesmo do sarcoma de Kaposi) 

- Transplantes de Órgãos 
- Devido ao uso de imunossupressores 
- Predominam nos transplantes de coração e pulmão. Mais 
raros nos transplantes renais 

- Eptein Barr 
- Linfoma de Burkit e relacionados  ao HIV e transplantados 

- HTLV-I 
- Leucemia e linfoma de células T 

- Helicobacter pylori 
- Linfoma MALT 
- Erradicação é capaz de regredir o linfoma 

- Sd. Sjögren 
- Linfoma MALT 

- Hashimoto 
- Linfoma MALT de tireóide 

- Doença Celíaca 



 

- Aumenta o risco de 40x linfoma intestinal de células T – 
EATL (Entheropathy Associated T Lymphoma) 

- Exposição a fatores ambientais 
- Tratamento do LH, herbicidas, radiação, solventes, resinas 
de cabelo 

Classificação 
- Folicular: proliferação restrita aos folículos linfáticos 
- Difuso: Acometimento de toda a arquitetura do gânglio, com 
perda da estrutura folicular 
- Classificam-se em Indolentes, agressivos e altamente agressivos 
- Os linfomas B contituem 85% de todos os LNH 
- O mais comum é o linfoma difuso de grandes células B (30%) 
seguido pelo linfoma folicular (20%)                                                                                                                                                                                                                                                                         

Clínica 
- Linfadenomegalia periférica não dolorosa é  manifestação inicial 
de 66% dos pacientes 
- Indicações de Bx linfonodo (apenas 1): 

- Tamanho > 2 cm 
- Localização supraclavicular ou escalênio 
- Crescimento progressivo 
- Consistência endurecida, aderido aos planos 

- Bx deve ser de todo linfonodo 
- Os sintomas B (febre, sudorese noturna, perda ponderal > 10% 
em 6 meses) ocorrem em 40% dos LNH e indicam pior prognóstico 
- Somente os que surgem no próprio baço cursam com 
esplenomegalia de grande monta 
- óprio baço cursam com esplenomegalia de grande monta 
- O acometimento extranodal (TGI, cutâneo, MO) é mais comum 
nos LNH (50%) do que na DH 

- Hepatomegalia e rins aumentados, sem perda da função! 
- No acometimento da MO leva a pancitopenia 
- Hipercalcemia ocorre nos linfomas T associados ao HTLV-1 
- Hiperuricemia pode ocorrer, especialmente na sd de lise 
tumoral pós quimio 

Prognóstico 
- Bastante dependente do tipo histológico 
- Paradoxo prognóstico dos LNH: 

- Os indolentes possuem maior sobrevida 
- Os agressivos maior taxa de cura 
- Dessa forma, após 6 anos de doença, começam a morrer 
mais pacientes com linfoma indolente! 

Tratamento 
- Linfomas indolentes possuem geralmente tratamento paliativo 
- Nos linfomas agressivos o tratamento deve ser intensivo pois a 
cura pode ser alcançada 
- Houve uma grande evolução no tratamento com o rituximab, 
tositumomab e transplante autólogo 



 

 

5.19. MIELOMA MÚLTIPLO 

 
Gamopatias Monoclonais 

- Um pico monoclonal (uma única imunoglobulina específica) é 
detectado na eletroforese de proteínas, sendo denominado 
componente M (M de monoclonal) 
- Componente M é encontrado em 3% da população acima dos 70 
anos, mas em 60% destes nenhuma doença é detectada 
(Gamopatia Monoclonal de Significado Indeterminado) 

- 25% irão desenvolver Mieloma Múltiplo 
- 15% Macroglobulinemia de Waldenström 
- 5% Amiloidose primária 
- 20% mantém a Gamopatia Monoclonal Benigna 
- 35% morrem de outras causas 

- Imunoglobulinas são proteínas compostas por 4 cadeias 
polipeptídicas (2 pesadas e 2 leves) 

- Existem 5 cadeias pesadas (gama/IgG, alfa/IgA, mu/IgM, 
delta/IgD e épsilon/IgE) 
- Só existem 2 cadeias leves (Kappa e Lambda) 

- O componente M pode ser formado pela imunoglobulina 
completa, por uma cadeia pesada ou uma cadeia leve 

Introdução ao Mieloma Múltiplo 
- É o principal representante das neoplasias plamocitárias 
- Afeta população > 50 anos 
- 10% das neoplasias hematológicas 
- Sexo masculino e raça negra mais comuns 
- Marcos da doença: gamopatia monoclonal, anemia, dor óssea, 
hipercalcemia e Insuficiência Renal 
- O termo mieloma múltiplo é porque a doença acomete 
múltiplos focos da MO (costelas, coluna vertebral, esterno, 
clavículas, crânio, pelve...) 

Clínica 
- Os ossos acometidos podem ser fonte de dores contínuas, 
fraturas patológicas e lesões líticas  
- Anemia ocorrer pela ocupação medular e, principalmente, pela 
secreção de fatores inibitórios da EPO pelas células do mieloma 
- 80% possuem o componente M na urina – proteinúria de Bence 
Jones 

- Ela é toxica aos túbulos renais, levando a uma nefropatia 
crônica 

- A destruição óssea contínua promove liberação de cálcio, 
levando a hipercalcemia e hipercalciúria 

- Contribuem para a IRC 
- Os níveis plasmáticos das imunoglobulinas normais e 
funcionantes está baixo, deixando os pacientes 
imunocomprometidos 
 
 



 

- Lesões esqueléticas 
- Dor desencadeada pelo movimento, intensa e refratária ao 
uso de AINES 
- Fratura patológicas 
- Lesões líticas arredondadas do tipo insuflantes vistas na 
radiografia 

· Diagnóstico diferencial com metástases ósseas do 
carcinoma de Mama, pulmão e tireóide 

- Não são detectadas pela cintilografia óssea (atividade 
osteoblástica está inibida) 

· Pelo mesmo motivo a fosfatase alcalina costuma ser 
normal 

- Susceptibilidade a infecções 
- A infecção bacteriana é a principal causa de morte nos 
pacientes com MM 

· Devido a hipogamaglobulinemia funcional  
- Ocorre também diminuição dos níveis de linfócitos T CD4+ 

- Envolvimento Renal 
- Metade dos pacientes com MM apresenta redução do 
cleareance de creatinina 
- As cadeias leves aparecem na urina – proteinúria de Bence 
Jones – provocando lesões irreversíveis as células tubulares 
- As células tubulares proximais podem endocitar a PBJ, 
extraindo-a do flúido tubular, porém ela é lesiva a essas 
células, levando a síndrome de Fanconi (bicarbonatúria ou 
acidose tubular tipo II, aminoacidúria, glicosúria, 
hipofosfatemia, hipouricemia) 

· MM é a causa mais comum de Fanconi em adultos! 
- Numa fase mais avançada, as PBJ não são mais 
reabsorvidas, se ligando no nefron distal à proteína de 
Tamm-Horsefall para formar os Cilindros de Cadeia Leve, que 
levam a obstrução do lúmen tubular 

· Rim do mieloma é uma nefropatia crônica obstrutiva por 
cilindros 

- Hipercalcemia 
- É decorrente da maior reabsorção óssea somada a 
imobilidade 
- Hipercalcemia leva a deposição de cálcio no parênquima 
renal, também levando a IRC 
- Também facilita a formação dos cilindros de cadeia leve, 
podendo levar a IRA 
- Além disso, hipercalcemia leva a poliúria e vômitos, 
contribuindo para IRA por desidratação 
- É a principal causa de IRA 

 
 
 
 



 

- Amiloidose AL 
- Ocorre em 10% 
- Decorre do depósito tecidual progressivo de cadeias leves 
que se transformam em fibrilas amiloides (coradas pelo 
Vermelho-Congo) 
- Evolui como uma síndrome nefrótica 
- A maioria morre pela cardiopatia amiloide 

- Nefropatia por Ácido Úrico 
- Hiperuricemia crônica é um achado comum nos pacientes 
com MM por se tratar de uma neoplasia hematológica de 
alto turn over celular 

- Envolvimento neurológico 
- As células do mieloma do acometimento vertebral invadem 
o canal espinhal, causando dor radicular e podendo levar até 
perda da função esfincteriana e paraplegia por compressão 
medular 
- Níveis de cálcio > 12 já são suficientes para causar a crise 
hipercalcêmica, dada por cefaleia, náuseas, desorientação, 
convulsões, torpor e coma 

- Síndrome de Hiperviscosidade 
- Imunogloblulinas em excesso (principalmente IgM, IgG3 e 
IgA) podem aumentar a viscosidade sérica levando a cefaleia, 
fadiga, distúrbios visuais, papiledema, epistaxe, hemorragias 
retinianas, tinido e ataxia 

Alterações laboratoriais 
- Anemia normo/normo 
- Fenômeno de rouleaux (empilhamento de hemácias) pela 
anulação das cargas negativas das membranas das hemácias 
devido as paraproteínas 
- VHS > 50 
- Hipercalcemia 
- Albumina baixa 
- Creatinina elevada (50% dos casos) 
- Beta-2-microglobulinemia elevada (>2,5 mg/L), proteína 
produzida pelas células do mieloma 

Componente M 
- O exame solicitado é a eletroforese de proteínas 
- A quantificação do componente M é importante para o 
prognóstico 

- Níveis acima de 3g/dL são sugestivos de MM ou 
macroglobulinemia de Waldenström 
- Níveis inferiores são encontrados na gamopatia monoclonal 
e na Síndrome POEMS 

- O componente M urinário (PBJ) não costuma ser detectado na 
eletroforese urinária, mas aparece na imunoeletroforese 

Tipo de Mieloma Múltiplo segundo o componente M 

Tipo Frequência 

IgG (melhor prognóstico, mais infec) 55% 

IgA (mais hipercalcemia e hiperviscosidade) 25% 



 

Cadeia leve isodala (mais IRC, hiperCA, AM) 20% 

IgD (pior prognóstico) 1% 

- Cadeia leve mais comum é a Kappa (2:1) 
- A gamopatia monoclonal com IgM não se chama mieloma, mas 
sim macroglobulinemia de Waldenström 

Diagnóstico 
- Plasmocitose medular > 10% ou plasmocitoma + 1 dos abaixo 

- Componente M no soro (>3g/dL) 
- Componente M na urina (> 1 g/dL) 
- Presença de lesões de órgão alvo: 

· Cálcio alto 
· Anemia 
· Rim (IRC) 
· Osso (lesões ósseas) 

Diagnósticos Diferenciais 
- Gamopatia monoclonal de significado indeterminado 
- Mieloma múltiplo assintomático (smoldering) 
- Plasmocitoma Solitário 
- Mieloma múltiplo não secretor 
- Leucemia de célular plasmocitárias 

Estadiamento 
- Estadiamento do MM (Durie-Salmon) 

I 

Todos Abaixo: 
- Hgb > 10 
- Ca < 12 
- Exames radiológicos normais 
- Produção baixa do componente M (IgG < 5; 
IgA<3; Cadeia leve < 4) 

II Nem I e nem III 

III 

Um dos Abaixo: 
- Hgb < 8,5 
- Ca > 12 
- Exames radiológicos com lesões líticas 
avançadas 
- Produção alta do componente M 

· Sufixo A se Creatinina < 2 ou B se > 2 

- Estadiamento do MM pela ISS (International Staging System) 

ISS Albumina Beta2-MicroGb Sobrevida 

1 > 3,5 < 3,5 5 anos 

2 < 3,5 3,5 – 5,5 4 anos 

3 - > 5,5 2 anos 

Tratamento 
- Não visa a cura, mas sim aumento de sobrevida e qualidade de 
vida 
- Início do tratamento apenas para sintomáticos ou com 
progressão da doença (aumento da proteína M, IRC, anemia) 



 

- Nos candidatos a transplante autólogo (<70 anos sem 
comorbidades) a terapia deve ser baseada em dexametasona (+ 
talidomida, +ciclofosfamida, +velcade, +lenalidomida) 
- Nos não candidatos, terapia baseada em Melfalan (+prednisona, 
+ talidomida, +Velcade/Bortezomib) 

Tratamento das Complicações 
- Anemia responde a EPO 
- O bifosfonatos devem ser usados em todo paciente com lesões 
líticas ou osteopenia 
- A crise hipercalcêmica pode ser abordada com hidratação para 
estimular diurese, furosemida (diurético hipercalciúrico), 
corticoterapia (prednisona 25 mg 6/6h) e bifosfonatos 
- A IRA pode ser revertida com hidratação ou plasmaferese na 
hiperviscosidade. Tratar também a hipercalcemia com bifosfonato 
e a hiperuricemia com alopurinol 

A MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTÖM 
- Epidemiologia 

- 2% das neoplasias hematológicas 
- Idoso, sexo masculino 
- Presença de IgM monoclonal 

- Clínica 
- Manifesta-se de forma insidiosa 
- A apresentação clínica mais comum é com a síndrome de 
hiperviscosidade 

· Viscosidade da água = 1, do sangue = 1,8 
· Ocorre com viscosidade > 4 
· Sintomas são provenientes do prejuízo ao fluxo orgânico 

cerebral e retiniano, sobrecarga cardíaca e alterações na 
hemostasia 

· Cafaléia, tonteira, vertigem, borramento visual, 
sonolência, torpor, coma 

· Sangramento de mucosas 
- Fadiga, indisposição, predisposição ao sangramento 
- Acometimento de tecido linfoide (hepatoesplenomegalia e 
adenopatia cervical ou generalizada) 
- Pele pode apresentar nódulos e pápulas, com vasculite 
leucocitoclástica e lesões urticariformes 
- Em 15% dos casos o IgM monoclonal tem propriedades de 
crioglobulina 
- Em alguns pacientes pode haver crioaglutinina (anticorpo 
que aglutina hemácias em temperaturas baixas < 28oC) 

- Laboratório 
- Anemia normo/normo 
- Plaquetopenia 
- Elevação de VHS 
- Formação de rouleaux 
- Hiperuricemia 
- Pseudo-hiponatremia 



 

- Aumento do LDH 
- Aumento da Beta2-microglobulina 
- 20% tem a PBJ 
- Imuno-histoquímica confirma marcadores de célula B como 
o CD20 

- Tratamento 
- Baseia-se no uso de clorambucil 
- Estudos demonstratam melhor resposta com rituximab 
isolado ou associado ao clorambucil 



 

 

5.20. NOÇÕES DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA 

 
Locais de extração de células tronco 

- Medula Óssea 
- Sangue periférico 
- Cordão umbilical 

Tipos de Transplante 
- Transplante alogênico 

- Doador é outro ser humano 
- O ideal é que seja um parente de primeiro grau (irmão) com 
HLA totalmente compatível 
- Pode ser um doador aparentado com HLA parcialmente 
(50%) compatível 
- Doador não precisa ter o mesmo grupo sanguíneo! 

- Transplante singênico 
- Doador é um irmão gêmeo univitelino 
- Existem menos complicações de rejeição 
- Porém chance de recidiva é maior pela ausência do efeito 
enxerto-versus-leucemia 

- Transplante autólogo 
- Doador é o próprio paciente 
- Extração realizada de células tronco criopreservadas para 
serem infundidas após a quimiorradioterapia mieloablativa 

Técnica do transplante 
- A quimiorradioterapia mieloablativa é usada para erradicar o 
clone neoplático, exterminando toda ou quase todas as células 
hematopoiéticas do paciente, que em seguida recebe células 
novas 
- Há ainda o efeito enxerto-versus-leucemia em que as células T 
citotóxicas do doador destroem imunologicamente as células 
neoplásicas (efeito importante no tratamento das leucemias) 

Compatibilidade HLA 
- Cada indivíduo possui seis genes que codificam o HLA, 
representados por 2 grupos de três alelos (A, B e DR): 

 
- A chance de um irmão ser HLA totalmente compatível é de 25% 
e de ser parcialmente (50%) é de 50% 

Complicações do transplante 
- Rejeição do enxerto – Falha de enxertia 

- Recuperação hematopoiética esperada ocorre após uma 
média de 3 semanas após o transplante bem sucedido 

· Plaquetas > 20.000 e neutrófilos > 500 
- Falha é descrita em 5% dos casos 



 

- Com incompatibilidade HLA ou crossmatch positivo o índice 
aumenta para 10-15% 

- Reações adversas não infecciosas imediatas 
- Mais comuns: náuseas, vômitos, diarreia, enterite, 
estomatite, alopecia e convulsões (pelas altas doses de 
bussulfan) 
- Esquema profilático de fenitoína é usado para evitar as 
convulsões do bussulfan 
- Complicações menos comuns: cistite hemorrágica (pela 
ciclofosfamida), pneumonite intersticial, hemorragia 
pulmonar, pericardite, miocardite 
- A complicação mais temida é a doença hepática 
venoclusiva (hepatomegalia dolorosa, icterícia, ascite e 
retenção de fluidos, com mortalidade de 30% e sem 
tratamento) 

- Infecções 
- Juntamente com a reação enxerto x hospedeiro aguda, são 
as maiores responsávels ela mortalidade 
- Necessária imunização após o transplante: 

· Antipneumocócica polivalente (12m/24m) 
· Anti-hemófilo tipo B (12, 14 e 24m) 
· Anti-influenza (6m) 
· Anti-hepatite B 
· Vacina DT 3 doses 

- Esquemas de profilaxia recomendados 
Germe Esquema 

P. carinii Bactrin durante toda a terapia imunossupressora 

HSV-1 Aciclovir 250 mg IV 12/12h do transplante até a 
enxertia) 

Varicela 
zoster 

Aciclovir 500 mg vo 8/8h (por 6 meses naqueles 
com passado de catapora) 

CMV Ganciclovir 5mg/Kg IV 12/12h por 5 dias e depois 
5 mg/Kg/dia por 100 dias naqueles que 
receberam transplante de doador soropositivo 

Candida Fluconazol 400 mg/dia vo por 75 dias 
Se possível usar Itraconazol que também serve 
para Aspergillus 

- Doença enxerto-versus-hospedeiro AGUDA 
- Uma das principais causas de mortalidade pós-transplante 
alogênico 
- Ocorre em 30% dos casos (se compatível) ou 60% dos casos 
se doador HLA parcialmente compatível 
- Idade > 45 anos é fator de risco considerável 
- Deve ser diferenciada da sepse 
- Tratamento é com metilprednisolona 2mg/Kg/dia 

· Só metade dos pacientes apresenta resposta e 
mortalidade continua alta 

- Doença enxerto-versus-hospedeiro CRÔNICA 



 

- Ocorre em 20-50% dos pacientes sobreviventes após 3 
meses do transplante 
- Assemelha-se a uma doença auto-imune 
- Costuma resolver com terapia imunossupressora 
(prednisona + ciclosporina) 

- Outras complicações tardias 
- Disfunção gonadal 
- Hipotireoidismo 
- Fibrose pulmonar 
- Linfoma não Hodgkin relacionado ao vírus Epstein-Barr 



 

 

5.21.SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVAS CRÔNICAS 

 
Introdução 

- Síndromes Mieloproliferativas: 
- Leucemia Mielóide Crônica (LMC) 
- Policitemia Vera (PV) 
- Trombocitemia Essencial (TE) 
- Mielofibrose (MF) 
- Leucemia Neutrofílica Crônica 
- Mastocitose 
- Leucemia Eosinofílica Crônica 

- Características das Síndromes mieloproliferativas 
- Esplenomegalia 
- Medula hiperplásica na fase inicial 
- Possíve evolução para mielofibrose com metaplasia 
mieloide 
- Possível progressão para Leucemia Aguda secundária 

Policitemia Rubra Vera 
- Epidemiologia 

- Desordem mieloproliferativa neoplásica de curso insidioso 
- 50-80 anos com discreto predomínio homem 
- O clone neoplásico dá origem a progenitores da linhagem 
eritróide capazes de se proliferar na ausência de 
eritropoietina (EPO) 
- Pode cursar com leucocitose neutrofílica e trombocitose 

- Abordagem do Paciente com Eritrocitose 
- A eritrocitose pode ocorrer por 2 mecanismos: 

· Redução do volume plasmático, mantendo-se a mesma 
massa eritrocitária (eritrocitose relativa) 

· Aumento da massa eritrocitária (eritrocitose absoluta ou 
Policitemia) 

1.Eritrocitose Relativa 
· Hemoconcentração 
· Ocorre nos casos de desidratação 
· Perda de líquido para o 3º espaço 
· Exemplo: dengue hemorrágico 
· Síndrome de Gaisböck tem o tabaco como etiologia, 

ocorre em homens HAS e tabagistas 
2.Policitemia Secundária à Hipóxia 

· Os estados hipoxêmicos crônicos estimulam a liberação 
renal de EPO 

· DPOC, grandes altitudes e Sd de Pickwick 
3.Policitemia secundária à produção não fisiológica de 
Eritropoietina 

· Abusos de androgênios 
· TU produtor de EPO (carcinoma de cel renais, hepatoCA)  
· Algumas nefropatias benignas (hidronefrose, cisto 

simples renal, rins policísticos) 



 

4.Policitemia Vera 
· Doença mieloproliferativa neoplásica 
· Expansão da massa eritróide medular independente da 

ação da EPO 
- Para diferenciar eritrocitose relativa de policitemia pode-se 
usar marcação com radioisótopos para a massa eritrocitária 

- Manifestações Clínicas 
- Deve ser suspeitada em um paciente assintomático com 
eritrocitose a/e 
- Os sintomas mais frequentes são provenientes do aumento 
da viscosidade sanguínea: cefaleia, tontura, distúrbios visuais, 
parestesias 
- Hipervolemia pode levar a HAS 
- Hipervolemia + hiperviscosidade sobrecarrega o coração, 
levando a dispneia 
- Prurido é frequente pela basofilia e consequente hiper-
histaminemia 

· Desencadeado pelo banho quente 
- Exame físico revela pletora facial, esplenomegalia (70%), 
hepatomegalia (40%), pletora conjuntival, eritrocianose de 
extremidades 
- Incidência de úlcera péptica e HDA esta elevada pela hiper-
histaminemia 

- Laboratório 
- Leucocitose em 50% dos casos 
- Trombocitose em 30% 
- Facilmente confundível com LMC 
- Aumento da fosfatase alcalina leucocitária e presença de 
eritrocitose sugerem policitemia 
- A única neoplasia hematológica que cursa com Pancitose é 
a policitemia Vera 
- Hiperuricemia e pseudo hipercalemia são comuns 

- Diagnóstico 
Critérios diagnósticos de Policitemia Vera 

Maiores Menores 
Massa eritrocitária 
aumentada (radioisótopo) 

Leucocitose > 12.000 
Trombocitose > 400.000 

Saturação arterial de O2 > 
92% 

Fosfatase alcalina 
leucocitária > 100 

Esplenomegalia B12 > 900 pg/mL 

- Dosagem sérica de EPO deve estar normal ou baixa, porém 
na Sd. de Budd-Chiari secundária a PV os níveis de EPO estão 
aumentados 

- Prognóstico 
- 95% dos pacientes sofreram algum evento trombótico 
arterial ou venoso: AVC, IAM, trombose mesentérica e TVP 
são os principais 
- Existe também maior risco de eventos hemorrágicos 
(mecanismo desconhecido) 



 

- Pode complicar com mielofibrose com metaplasia mielóide 
ou leucemia aguda 
- A medula óssea vai sendo progressivamente ocupada por 
colágeno, estabelecendo o baço e fígado como órgãos da 
hematopoiese – metaplasia mielóide 
- O óbito ocorre por eventos trombóticos ou pela leucemia 
aguda 
- Sobrevida média de 18 meses 

- Tratamento 
- Flebotomia: retirada diária de 100-500 mL de sangue com 
objetivo de atingir Hct < 45% 

· Após isso, flebotomia semanal/mensal 
· Aumenta a sobrevida para 10 anos! 

- Flebotomia pode aumentar risco de eventos trombóticos 
nos primeiros 3 anos, podendo-se usar a hidroxiuréia, um 
agente mielossupressor 
- AAS 100 mg/dia nos pacientes sem contra-indicação 
- Hiperuricemia é um problema frequente, devendo ser 
tratada com alopurinol 300 mg/dia 

Metaplasia Mielóide Agnogênica (idiopática) 
- Introdução 

- Mielofibrose precoce e metaplasia mielóide 
- Adultos velhos e idosos, sem preferência sexo 
- Esplenomegalia de grande monta é o marco 
- Apesar da metaplasia mielóide, a formação de cels 
hematológicas ainda ocorre principalmente na MO 

- Patogênese 
- O crescimento do baço leva a uma esplenomegalia de 
grande monta, contribuindo para o hiperesplenismo (anemia 
e plaquetopenia) e hipertensão portal 

- Clínica 
- Fadiga, astenia, perda ponderal, sudorese noturna e 
desconforto abdominal no HCE 
- Esplenomegalia de grande monta 
- Hepatomegalia (50%) 
- Podem apresentar petéquias, equimoses, adenopatia e 
hipertensão portal 

- Laboratório 
- Anemia (60%), leucocitose (50%) e trombocitose (50%) 
- Leucopenia pode ocorrer em 25% e plaquetopenia é a regra 
em fases avançadas 
- Hemácias em lágrima ou Dacriócitos 

· Significa hematopoiese extramedular 
- Leucoeritroblastose (presença no sangue periférico de 
células jovens da linhagem granulocítica e hemácias 
nucleadas) 

· Significa ocupação medular 
- Hiperuricemia 



 

- Aumento da fosfatase alcalina leucocitária e sérica (esta 
pela lesão óssea) 
- Aumento da LDH e dos níveis de B12 
- Hipoalbuminemia 
- Pode ocorrer hemólise por hiperesplenismo ou HPN 

- Diagnóstico 
- Tríade: Leucoeritroblastose, hemácias em lagrima e 
mielofibrose 
- Aspirado de MO seco 

- Causas de Esplenomegalia Maciça 
Hematológicas Infecciosas 

LMC Calazar 

Metaplasia mielóide Agnogênica Malária 
Fase avançada da P Vera e T essencial Esquistossomose 

Linfoma Esplênico Outras 
Tricoleucemia Doença de Gaucher 

Raros: LLC, MM Sd de Felty 

- Prognóstico 
- Sobrevida 3-7 anos 
- Causas mortis: cardiovascular, leucemia aguda, infecção e 
hemorragia 

- Tratamento 
- Não tem cura 
- Tratamento melhora sintomas mas não interfere na 
sobrevida 
- Anemia pode ser controlada com androgênios, EPO ou 
corticoide nos casos com autoimunidade 
- Hidroxiureia nos casos de leucocitose e trombocitose 
- Radioterapia na esplenomegalia sintomática 
- Esplenectomia tem mortalidade de 10% e pode culminar 
com leucemia aguda (15%), piora da hepatomegalia (15%) e 
trombocitose excessiva (25%) 

Trombocitemia Essencial 
- Introdução 

- Sd mieloproliferativa rara 
- Idosos, mulheres 
- Bom prognóstico 

- Patogênese 
- O aumento da produção de plaquetas é o marco da doença 
- > 1.000.000 eleva o risco de eventos trombóticos e 
hemorrágicos! 

· Doença de Von Willebrand adquirida 
- Causas de Trombocitose 

- Trombocitemia essencial é rara 
- São mais comuns causas infecciosas (30%), injúria tecidual 
(IAM, cirurgia, politrauma), anemia ferropriva, sangramento 
agudo, pós-esplenectomia 
- Nas infecções é chamada de  trombocitose reativa e é 
induzida por interleucina 6 



 

- Clínica 
- Maioria assintomática 
- Suspeitada pela trombocitose > 600.000 
- Hepatoesplenomegalia pode estar presente 
- Complicações: trombóticas, hemorrágicas e eritromelalgia 
quando plaquetas > 1.000.000 
- Eventos Trombóticos 

· Podem ser arteriais ou venosos 
· Arteriais: AVC, AIT, IAM, trombose mesentérica ou 

femoral 
· Venosos: trombose ileofemoral, seios venosos cerebrais, 

veia mesentérica 
- Eventos Hemorrágicos 

· Equimoses, petéquias, HDA, sangramento no PO 
- Eventos Vasomoteres 

· Cefaleias, alterações visuais, tonteira, parestesias, 
acrocianose, úlceras cutâneas, eritromelalgia 

- Eritromelalgia 
· Sd composta por dor, disestesias, calor e eritema nas 

extremidades 
· Pode ser autolimitada ou evoluir para gangrena 
· Obstrução microvascular por agregados de plaquetas 
· Responde bem ao uso de AAS 

- Diagnóstico 
- Bx de MO com proliferações megacariocítica anormal 
(megacariócitos grandes) sem eritrocitose e neutrófilos em 
número aumentado, ausência de critérios para PV, 
mielofibrose, LMC, mielodisplasia ou trombocitose reativa 
- Presença de mutação JAK-2 

- Tratamento 
- Se assintomático, não há necessidade de tratamento: 
sobrevida não muda 
- Naqueles com eventos trombóticos, usar mielossupressores 
(hidroxiureia) 

· Pode usar plaquetoferese nos casos agudos 
· Anticoagulação plena na fase aguda, seguida de 

manutenção com AAS 



 

 

5.22.TALASSEMIAS 

 
Introdução 

- São Desordens Hereditárias que tem como característica Básica 
uma deficiência na síntese das cadeias de globina 
 

BETA-TALASSEMIAS 
Epidemiologia 

- Forma mais comum de talassemia no Brasil 
- Das hemoglobinopatias, só perde para a anemia falciforme e sua 
variante SC 
- Grande parte dos casos encontra-se no mediterrâneo 

Mecanismos Genéticos 
- Diminuição ou ausência na síntese de cadeias beta de globina 
- O gene da cadeia beta fica localizado no cromossoma 11, 
juntamente com as outras cadeias globínicas não-alfa 
- Podemos ter 2 mutações no gene: 

- Gene totalmente incapaz de produzir cadeia beta (gene β0) 
- Gene com produção inferior ao normal (gene β+) 

- Dessa forma podemos ter os seguintes tipos de Beta-
Talassemia: 

- Beta-Talassemia Major (Anemia de Cooley) 
· Homozigotos β0/β0 – não produzem nenhuma cadeia 

beta 
· Duplo Heterozigotos β0/β+ - produzem pouquíssima 

cadeia beta 
· Quadro extremamente grave e letal 
· Depende de hipertransfusão para sobreviver 

- Beta-Talassemia Intermedia 
· Homozigotos β+/β+ 
· Quadro moderadamente grave de talassemia, mas não 

dependente de hipertransfusão 
- Beta-Talassemia Minor 

· Heterozigotos β/β0 ou β/β+ 
· Apresentam traço talassêmico 
· São totalmente assintomáticos 

Fisiopatologia 
- A falta da produção de cadeias beta leva: 

- Diminuição da síntese de hemoglobina, promovendo 
microcitose, hipocromia e anemia 
- Sobram cadeias alfa no citoplasma dos eritroblastos, que 
possuem efeito tóxico, culminando na destruição dos 
eritroblastos – eritropoiese ineficaz 

· Somente 15-30% dos eritroblastos escapam da 
destruição medular na major 

· Ainda assim irão gerar hemácias defeituosas com 
corpúsculos de inclusão (remanescentes da cadeia alfa) 



 

que as tornam susceptíveis aos macrófagos do baço – 
hemólise extravascular crônica 

- A eritropoiese ineficaz estimula a absorção de ferro levando a 
hemocromatose 
- Dessa forma é preciso ter em mente que a anemia é devido há 3 
fatores: 

- Redução da síntese de hemoglobina 
- Eritropoiese ineficaz 
- Hemólise extravascular crônica 

Quadro Clínico e Laboratório 
- Anemia de Cooley – Beta-Talassemia MAJOR 

- Até os 3-6 meses pela presença de HbF não sintomas 
- Após esta idade a doença se instala com anemia grave (Hgb 
3-5) 
- Ocorre estímulo para hiperplasia eritróide pela EPO, 
levando há intensa expansão da MO e culminando a 
deformidades ósseas da talassemia (Fáscie de esquilo) 
- Pelo intenso consumo das reservas metabólicas para a 
produção reticulocitária, as funções de crescimento, 
desenvolvimento e resposta imune ficam prejudicadas 

· Baixa estatura, inanição, suscetibilidade a infecções 
- Ocorre ainda litíase biliar e úlceras maleolares 
- Hepatoesplenomegalia é um achado clássico 
- As repetidas hemotransfusões levam a hemocromatose 

· Com o início precoce de quelante de ferro a sobrevida 
hoje chega a 31 anos 

- A anemia é grave, microcítica e hipocrômica 
- Presença de sinais de hemólise (hiperbilirrubinemia 
indireta, aumento do LDH, redução da haptoglobina e 
reticulocitose) 
- Pela anemia não ser exclusiva da hemólise, o índice de 
reticulócitos é de apenas 5-15% 
- Pode ocorrer leucocitose neutrofílica 
- Plaquetas normais 
- Presença de hemácias em alvo e eritroblastose (hemácias 
nucleadas) 

- Beta-Talassemia Intermedia 
- Diagnóstico é feito na adolescência ou adulto 
- Indivíduos cronicamente anêmicos, com Hgb de 6-9 
- Ocorrer as deformidades ósseas, icterícia intermitente, 
episódeios de litíase biliar e esplenomegalia moderada 
- Crescimento, desenvolvimento e fertilidade são 
preservados 
- Absorção de ferro intestinal também é aumentada levando 
a hemocromatose 
- Achados laboratoriais são idênticos a Major, porém com 
anemia moderada 

- Beta-Talassemia Minor 



 

- Entidade benigna 
- Usualmente confundida com anemia ferropriva 
- Paciente é assintomático, sendo o seu problema descoberto 
por HMG de rotina 
- Alguns possuem anemia discreta (Hgb > 10) 
- Microcitose, hipocromia e hemácias em alvo, pontilhado 
basofílico 

Diagnóstico 
- Padrão ouro é a Eletroforese de Hemoglobina 
- Ocorre aumento da HbF (90%) e da HbA2 (8%) 

Tratamento 
- Anemia de Cooley – Beta-Talassemia MAJOR 

- Se baseia na Hipertransfusão Crônica 
- Objetivo de manter a Hgb em torno de 12 e maior que 10 
- Reposição de ácido fólico 1 mg/dia 
- Esplenectomia é recomendável sempre que as necessidades 
de transfusão aumentarem mais de 50% 
- Terapia com deferoxamina parenteral (quelante do ferro) 
deve ser implementada assim que possível, via SC infundida 
em 12 horas com dose de 1,5-2,5g/dia 5x/semana 
- O transplante alogênico de medula tem excelentes 
resultados 

- Beta-Talassemia Intermedia 
- Acompanhados para avaliação contínua dos seus sintomas, 
função cardíaca e sinais de sobrecarga de ferro 
- Reposição de ácido fólico 1 mg/dia 
- Hemotransfusões necessárias para os sintomáticos e com 
ICC 
- Quelante de ferro se ferritina > 1000 

- Beta-Talassemia Minor 
- Não exige tratamento, apenas aconselhamento genético 
 

ALFA-TALASSEMIAS 
Epidemiologia 

- Mais comum no sudeste da Ásia e China, além de negros da 
África 
- Existem 4 genes de cadeia alfa dispostos no cromossoma 16 
- São decorrentes da deleção de um ou mais desses genes 
- O genótipo normal é αα/αα 
- São genótipos possíveis: 

- Hidropsia Fetal: _ _ / _ _ (4 deleções) 
- Doença da HbH: α _ / _ _ (3 deleções) 
- Alfa-Talassemia Minor: α _ / α _ ou α α / _ _ (2 deleções) 
- Carreador Assintomático: α α / α _ (1 deleção) 

Formas Clínicas 
- Hidropsia Fetal 

- Incompatível com a vida extrauterina 



 

- Resultado é um natimorto ou nascimento de bebê com 
hidropsia fetal, rapidamente fatal 

- Doença da Hemoglobina H 
- Nascimento de bebês já com anemia 
- Quadro se desenvolve tal como uma talassemia intermedia, 
com hemólise extravascular e moderada eritropoiese ineficaz 
- Pacientes chegam a fase adulta sem necessidade de 
transfusões 
- Apresentam esplenomegalia e anemia moderada 
microcítica e hipocrômica 
- A sobra de cadeias betas não possui efeito tóxico (como a 
sobra das cadeias alfa) 

· Forma-se um tetrâmero de cadeias beta (β4), 
denominado HbH 

- Alfa-talassemia minor 
- São pacientes assintomáticos, mas com microcitose e 
hipocromia 

Diagnóstico 
- Eletroforese de Hemoglobina 
- A Alfa-talassemia minor é mais difícil de ser diagnosticada, 
podendo lançar mão de mapeamento genético 

Tratamento 
- Só é indicado na doença da HbH 
- Semelhante ao preconizado para a beta-talassemia intermedia 

- Hemotransfusão quando sintomático ou ICC 
- Quelante de ferro se ferritina > 1000 
- Reposição de ácido fólico 1 mg/dia 
- Esplenectomia se refratariedade 



 



 



 

  



 

6.1.HEPATITES VIRAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 
Conceitos Básicos 

- Existem diversos vírus que podem lesionar o hepatócito seja de 
maneira direta ou imuno-mediada 
- A Hepatite Viral aguda geralmente é auto-limitada e não 
apresenta complicações, contudo pode evoluir para insuficiência 
hepática fulminante em raros casos 
- Vírus como o Epstein-Barr, CMV, Herpes, dengue, febre amarela, 
rubéola... também podem gerar hepatite 

Principais Vírus da Hepatite 
Vírus Transmissão Incubação Forma Crônica 

A Fecal-Oral 2-6 sem Não 

B 

Vertical 
Horizontal 

Sexual 
Percutânea 

Hemotransfusão (rara) 
Transplante 

2-24 sem 

Sim 
RN: 90% cronifica 
Crianças: 20-50% 
Adultos: 5-10% 

C 

Uso Drogas EV 
Hemotransfusão 

Hemodiálise 
Outros (sexual, vertical, 

acidentes) 
Desconhecido (45%) 

2-26 sem 
Sim 

Adultos: 85-90% 
cronificação 

D 

Sempre como co-
infecção com o vírus B 

Percutânea 
Sexual 

- Sim 

E Fecal-Oral 2-8 sem Não 

Quadro Clínico – HV Aguda 
- Fase Prodrômica 

- Sintomas inespecíficos, semelhantes a gripe 
· Mal-estar, astenia, anorexia 
· Náuseas, Vômitos, diarreia 
· Febre baixa (até 38,5), mialgias, cefaleia 
· Tosse, coriza 
· Artralgias ou artrite (15%) 
· Esplenomegalia (10%) 
· Glomerulonefrite Aguda 

- Sintomas mais brandos em crianças 
- Fase Ictérica 

- Após período de dias a poucas semanas, surge icterícia que 
pode ser de padrão colestático (colúria, hipocolia fecal e 
prurido) 
- Pode não acontecer 

- Fase de Convalescência 
- Melhora dos sintomas com volta gradual da sensação de 
bem estar 

- Síndrome Pós-Hepatite Aguda 



 

- Persistência de sinais e sintomas (fadiga, peso no HCD, 
intolerância alimentos gordurosos e ao álcool) com elevação 
discreta de transaminases 
- Pode persistir por meses, mas tem bom prognóstico 

Laboratório– HV Aguda 
- Leucopenia evoluindo para linfocitose com elevação de linfócitos 
atípicos 
- Grande aumento das transaminases (10x), porém não guarda 
relação com gravidade ou prognóstico 

- TGP (ALT) > TGO (AST) 
- Bilirrubinas > 20 com predomínio de direta 
- Elevações moderadas da fosfatase alcalina e gama-GT 
- No caso de evolução para insuficiência hepática, há alteração 
das provas de função hepática: 

- Albuminemia 
- TAP 
- Bilirrubinas 
- Amonemia 

Hepatite Viral Crônica 
- Doença essencialmente oligossintomática ou mesmo 
assintomática 
- Diagnóstico feito por achados de rotina de alterações no 
hepatograma ou por marcadores sorológicos 
- A dosagem das transaminases é o melhor exame para 
acompanhamento das hepatites, mas é a biópsia o melhor 
parâmetro prognóstico 
- Elevação das transaminases é menor que na hepatite aguda (1,5-
5x) 
- TGP > TGO, sendo a inversão deste padrão sugestivo de doença 
avançada (cirrose) ou lesão pelo álcool 
- Fosfatase alcalina e gama-GT estão normais ou discretamente 
elevadas 
- Só há alteração de albuminemia ou TAP nos casos de evolução 
para cirrose 

 

2. HEPATITE VIRAL A 
Epidemiologia 

- Vírus de RNA 
- 5-14 anos 
- Transmissão fecal-oral 
- Importante em aglomerados humanos (asilos, creches...) 
- Transmissão parenteral e sexual são raras, mas possíveis 
- A grande maioria da nossa população adulta já teve contato e 
está imunizada 

- Uma vez infectado se adquire imunidade 
Patogenia 

- Uma vez ingerido ganha a corrente sanguínea a partir do TGI 



 

- Lesão hepatocelular provavelmente é imuno-mediada por 
linfócitos TCD8 
- Manifestações imunes extra-hepáticas (GN, artrite e vasculite) 
são extremamente raras 
- Pode desencadear hepatite crônica auto-imune tipo I em 
indivíduos pré-dispostos 

Clínica 
- É a hepatite viral mais relacionada a Sd. Colestática intra-
hepática 
- Circo formas de apresentação possíveis: 

Assintomática Mais comum em crianças 

Sintomática 
Clássica (pródromos/ictérica/convalescência) 
Auto-limitada (cerca de 8 semanas) 

Colestática 
Icterícia colestática que pode durar mais de 
3 meses 

Recidivante 
10% dos casos 
2 ou mais ataques de hepatite aguda 

Fulminante 
Rara (0,35%) 
Mortalidade até 50% 
Susceptíveis: Idosos, hepatopatas 

Diagnóstico 
- Incubação 2-6 sem 
- Pico de viremia ocorre no período de incubação, ou seja, a 
transmissibilidade ocorre antes dos sintomas 
- Anti-HAV positivo antes dos sintomas (IgM dura até 6 meses) 
- Fator reumatoide positivo pode levar a falso positivo para Anti-
HAV IgM 

Tratamento 
- Não existe tratamento específico 
- Repouso relativo 
- Dieta equilibrada (aumento da ingestão calórica) 
- Medicamentos sintomáticos 

Prognóstico 
- Prognóstico excelente, sem sequelas 
- Não Cronifica 
- Forma fulminante rara (0,1-0,5%) com mortalidade de 30-50% 

Prevenção 
- Uma vez que a eliminação viral acontece antes dos sintomas e 
até 2 semanas de doença, o isolamento do paciente só é 
recomendado em entidades (creches, escolas, asilos...) por até 2 
semanas 

Imunização 
- Vacina de vírus morto/inativado 
- IM em duas doses com intervalo de 6 meses 
- Recomendada para: 

- Hepatopatas crônicos 
- Adultos HIV+HBV, Crianças com HIV 
- Coagulopatas 
- Doenças de depósito 



 

- Fibrose cística 
- Trissomias 
- Imunodepressão 
- Candidatos a transplante de órgãos e Transplantados 

- Existe imunização passiva (Gamaglobulina Imune Comum (GIC) 
com eficácia de 90% até 2 sem da exposição 

3. HEPATITE VIRAL B 
O Vírus: 

- Bem diferente do vírus A 
- Possui um envoltório lipídico e um núcleo central denso (core) 
- Envoltório lipídico expressa o antígeno de superfície (HBsAg) 
- Núcleo central expressa uma proteína interna do core – HbcAg 

- Não é detectado no sangue pois faz parte da estrutura 
interna do vírus e não é secretado 

- O Core secreta um antígeno, o HBeAg, fartamente secretado 
durante a fase de replicação viral 
- Para cada um desses antígenos existe um anticorpo específico 
(anti-HBs; anti-HBc; anti-HBe) 
- Apresenta 8 genótipos 

- A e B respondem melhor ao interferon 
- C e F têm maior chance de causar hepatocarcinoma 

Os marcadores sorológicos 

HBsAg 

Quando positivo indica a presença do vírus B 
1-5% dos pacientes com infecção ativa pelo 
vírus B possuem HBsAg negativo 
Positiva antes de qualquer sintoma 
Quando negativo o indíviduo é incapaz de 
transmitir o vírus (cura, janela para cura) 
Sua presença além de 6 meses indica 
cronificação 

Anti-HBs 
Ocorre após o desaparecimento do HBsAG, 
indicando a cura da hepatite B 

Anti-HBc 

É o principal marcador de infecção pelo vírus B 
(ativa ou curada) 
IgM – denuncia Hepatite viral Aguda (surge 
com os sintomas e desaparece em 4-5 meses) 
IgG – Pode ser cicatriz sorológica ou Hep. B 
Crônica 

HBeAg 
Marcador da fase de alta viremia (fase 
replicativa de alta infectividade) 

Anti-HBe 

Marca a fase não replicativa – baixa 
infectividade 
Positiva quando o HBeAg torna-se negativo 
Existe o mutante pré-core, em que apesar da 
alta taxa de replicação não apresentando o 
antígeno HBeAg, com Anti-HBe positivo 

 

 HBsAg 
Anti-
HBs 

Anti-HBc 

IgM 
Anti-

HBc IgG 
HBeAg 

Anti-
HBe 

Aguda Inicial + - + - + - 



 

Aguda Tardia + - + + - + 
Janela 

 para cura - - + 
(aguda) + - +/- 

Crônica 
replicat + - - + + - 

Crônica Não 
replic + - - + - + 

Vacinação - + - - - - 
Cicatriz pós-

cura - + - + - +/- 

Epidemiologia 
- Prevalência do HBsAg 0,5-1,1 SUL; 1-3% SUDESTE; 5-15% 
AMAZÔNIA 

Modos de Transmissão 
- Vírus presente em altas concentrações nos fluidos corporais 
(esperma, saliva) e no sangue – principalmente em indivíduos 
HBeAg positivos 
- Transmissão Perinatal / Vertical 

- Cesariana não diminui o risco 
- Amamentação não esta contra-indicada 
- Gestantes HBeAg + tem risco de transmissão de 90%, e se 
negativo apenas de 10-15% 
- Alta taxa de cronicidade (90%) 
- Realizar vacina e imunoglobulina no RN 

- Transmissão Sexual 
- Modo de transmissão mais comum 

- Transmissão Percutânea 
- Acidentes com material perfuro-cortante 
- Usuários de drogas endovenosas 
- Reutilização de instrumentação (tatuagens, tratamento 
dentário, manicures, acupuntura, piercing) 
- Hemodiálise 
- Compartilhamento de escova de dente, lâminas de barbear 

- Transfusão 
- Atualmente o risco é irrisório pelos testes do banco de 
sangue 

- Transmissão Horizontal 
- Pelo contato interpessoal muito próximo (pequenas feridas 
na pele ou membranas mucosas) 
- Importante em crianças 

- Outras possíveis transmissões 
- Transplante de órgãos 

Patogênese 
- Assim como o HAV não é diretamente citopático 
- Lesão imuno-mediada por TCD8 e citocinas 
- Resposta imune insuficiente leva a cronificação 
- Resposta imune exacerbada pode causar hepatite fulminante 
(Anti-HBc IgM altíssimo, HBsAg negativo) 

Hepatite B Aguda 



 

- Apresenta sintomas mais intensos quando comparada ao vírus A 
ou C 
- Crianças apresentam quadro clínico mais brando, porém com 
maior chance de cronificação (25%) 
- Adultos experimentam sintomas proeminentes, porém com 
pouca chance de cronicidade (10%) 
- Formas anictéricas (70%) tem maior chance de cronificação 
- Forma Assintomática: elevação de transaminases, presença dos 
marcadores, mas sem clínica 
- Forma anictérica (70%): sintomas prodrômicos (gripais) com 
elevação de transaminases > 500 
- Forma Ictérica: Clássica, de fácil diagnóstico 
- Forma Recorrente/Recrudescente: Nova elevação de 
transaminases em pacientes que já haviam normalizado 
(recorrente) ou estavam caminhando para tal (recrudescente) 
- Forma Colestática: Intensa acolia fecal e prurido associado com 
aumento da bilirrubina direta, fosfatase alcalina e gama-GT 
- Forma Fulminante: 1% dos casos. Evolução para encefalopatia 
hepática (sinal de insuficiência hepática) num período de 8 
semanas  

- A acentuação dos sintomas gastrointestinais na fase ictérica 
mantém correlação com formas graves 
- A icterícia se intensifica e surgem os sinais de insuficiência 
hepática (flapping, distúrbios eletrolíticos, queda do nível de 
consciência) 
- Transaminases tendem a sofrer redução 
- Leucocitose neutrofílica com desvio para esquerda pode 
ocorrer 
- Intensa necrose do parênquima hepático 
- Desenvolvimento precoce de anti-HBs, anti-HBc e anti-HBe 
- Anti-HBc IgM presente em altos títulos 

- Laboratório 
- Leucopenia (comum em quadro virais agudos) 
- VHS normal 
- Na hepatite fulminante leucocitose neutrofílica com desvio 
a esquerda 
- TGP/TGO muito elevados, com necessidade de dosagem 
quinzenal 
- TGO (AST) não necessariamente indica lesão de hepatócitos 
- TGP (ALT) correlaciona-se melhor com lesão hepática 
- Bilirrubinas podem elevar-se por lesão hepatocelular ou 
colestase 
- Elevação de fosfatase alcalina e gama-GT são características 
das formas colestáticas 

- Tratamento 
- Apenas sintomático 

Manifestações Extra-Hepáticas 



 

- Estão relacionadas com a circulação de imuno-complexos 
contendo o HBsAg 
- Mononeurite, mielite, Guillain-Barré 
- Púrpura de Henoch-Schönlein 
- Pericardite, pleurite 
- Crioglobulinemia mista essencial 
- Acrodermatite Papular (Dç de Gianotti) 
- Poliarterite Nodosa 

- 30% dos pacientes com PAN apresentam HBsAg + 
- Glomerulonefrite 

- GNDA é mais comum em crianças 
- Glomerulonefrite membranosa é a forma mais comum, mas 
no adulto pode ser membranoproliferativa 
- A doença hepática tende a ser leve 
- Em adultos 33% evolui para IRC 

Vírus mutante na região pré-Core 
- Nesses casos há falha na expressão do antígeno e 
- Associada ao surgimento de hepatites fulminantes e 
exacerbações da hepatite crônica com maiores graus de morbi-
mortalidade que o vírus selvagem 

Vírus mutante por escape 
- Vírus que sofreram alteração no HBsAg impedindo a atividade 
neutralizante do anti-HBs 
- HBsAg e Anti-HBS positivos, ou HBsAg negativos 

Profilaxia 
- Imunização Ativa 

- Vacina indicada para todos RNs e crianças, além de adultos 
sob risco (profissionais de saúde, hemofílicos, nefropatas, 
comunicantes sexuais...) 
- 3 doses: 0, 1 e 6 meses 
- Proteção vacinal pode durar até 10 anos 
- Imune: indivíduo com Anti-HBs > 10 UI/mL 
- Indivíduos em diálise devem ser imunes (dosar anti-HBs 
anualmente) 

- Imunização Passiva 
- Indicada em todos RNs filhos de mães HBsAg+, até 12h do 
nascimento, via IM, na dose 0,06 mL/Kg 
- Também indicado para pacientes expostos a material 
contaminado com prazo máximo de 7-14 dias 

Hepatite B Crônica - Introdução 
- 50% evolui para cirrose 
- Dos pacientes com cirrose, 5-15% evoluim para 
hepatocarcinoma 
- Na Hepatite B Crînica o hepatocarcinoma pode surgir na 
ausência de cirrose em até 50% dos casos (diferente da hepatite C 
em que isso não ocorre) 
- Fatores que aumentam a chance de cronificação: 

- Idade (quanto menor, maior o risco) 



 

- Sexo masculino 
- Imunodepressão 
- IRC 
- Infecção pelo HIV 
- Sd. Down 

- Fatores que aumentam a chance de cirrose e CA 
- Álcool, Fumo 
- Sexo masculino 
- Extremos de idade 
- Replicação viral persistente 
- Genótipo C e F 
- Mutante pré-Core 
- Coinfecção pelo HIV, HDV, HCV 
- Hepatopatas 

Hepatite B Crônica – Fases Evolutivas/História Natural 
- Fase de Imunotolerância 

- No adulto dura o período de incubação (4-24 sem) e na 
criança pode durar décadas 
- Intensa replicação viral – sistema imune ainda não 
reconheceu, logo as transaminases são normais (não há lesão 
hepática) 
- Alta transmissibilidade  
- Carga viral (DNA) > 20.000 cópias 

- Fase de Imunoeliminação 
- Ocorre importante lesão hepatocitária pelo ataque imune 
associada a alta replicação viral 
- Transaminases sobem, Bx demonstra lesão necro-
inflamatória e fibrose 
- Duração variável (meses... anos...) 
- Conversão para próxima fase é de 10% ao ano 

- Fase de Soro-conversão 
- HBeAg se negativa enquanto o anti-HBe se torna positivo 
- DNA viral indetectável ou baixo 
- Regressão parcial ou total das lesões necro-inflamatórias 
hepáticas, porém manutenção da fibrose 
- Transaminases normais 
- Portadores inativos – bom prognóstico, tratamento não 
indicado 
- Fatores de soro-conversão: idade > 40 anos, TGO > 2x, 
genótipo A ou B 
- Durante a soro-conversão costuma haver uma nova 
elevação das transaminases (flare) 
- Na maioria das vezes o HBsAg permanece positivo 
indefinidamente (taxa de negativação de 0,5-2% ao ano) 

- Fase de Reativação 
- 4-20% dos pacientes na fase de soroconversão 



 

- Pode ocorrer por imunodepressão do hospedeiro (HBeAg 
volta a ser positivo) ou por desenvolvimento de mutações do 
vírus (pré-core) 
- Devido a possibilidade de reativação, todo paciente na fase 
de soroconversão deve ser monitorado com dosagem de 
carga viral a cada 6 meses 

Hepatite B Crônica – Quadro Clínico 
- Assintomática ou Oligossintomática (fadiga, náuseas, vômitos, 
anorexia, dor leve em HCD) 
- Durante as exacerbações agudas o quadro é idêntico a Hepatite 
Aguda 

Hepatite B Crônica – TRATAMENTO 
- Medidas Gerais 

- Suspender uso de álcool 
- Solicitar sorologias para HAV, HCV e HDV 
- Afastar hemocromatose (ferro sérico e TIBIC) 
- Vacinar indivíduos negativos para anti-HAV 
- Dosar aminotransferases (AST/ALT) e marcadores de função 
hepática (bilirrubinas, TAP, albuminemia) e plaquetas 
- Dosar HBeAg e Anti-HBe para determinar a fase: 

· Replicativa: HBeAg + ou mutante pré-core 
· Não-replicativa: Anti-HBe+ (exceto mutante) 

- Carga viral e biópsia não são obrigatórias em todos os 
pacientes 

- Objetivos do tratamento 
- O ideal é a cura (HBsAg-/Anti-HBs+) 
- O controle da replicação viral é o mínimo esperado com o 
tratamento (HBeAg-/Carga Viral baixa) 
- Nos mutantes pré-core a carga viral é o único parâmetro de 
replicação (obrigatória nestes casos) 
- Carga viral esta suprimida quando é < 10.000 cópias/mL (ou 
2.000 UI/mL) 

- Indicações de Tratamento:  
- Paciente sem cirrose HBeAg reagente 

· Transaminases > 2x 
· Biópsia >= A2 e/ou F2 
· Droga de escolha: interferon-alfa 

- Pacientes sem cirrose HBeAg negativo 
· Carga Viral > 10.000 cópias/mL 
· Carga Viral baixa (<1.000), porém com Transaminases > 

2x e biópsia >= A2 e/ou F2 
· Droga de escolha: tenofovir 

- Paciente com cirrose 
· HBeAg + 
· Child A e transaminases > 2x 
· Child A e carga viral baixa (>1.000 cópias/mL) 
· Child B e Child C (tratar e indicar transplante) 
· Droga de escolha: entecavir (ETV) 



 

- Principais Drogas Utilizadas 
- Interferon-alfa convencional (IFNc) 

· Citocina Humana recombinante, estimuladora do 
sistema imunológico 

· Uso SC (diário ou 3x/semana) 
· Efeitos antivirais, antiproliferativos e imunomoduladores 
· Efeitos colaterais: reações auto-imunes (tireoidistes), 

irritabilidade, depressão, psicose, neutropenia, 
plaquetopenia, alopecia, rash, diarreia, parestesias 

· Escolha nos não cirróticos HBeAg + 
· Monitorar: HMG c/ PLQ; TGO/TGP mensalmente e 

TSH/T4L + GJ a cada 3 meses 
- Peg-Interferon-alfa (peg-IFN) 

· Interferon ligado a uma molécula de polietilenoglicol 
(PEG) 

· Maior meia vida, permitindo administração semanal SC 
· Indicado na co-infecção HBV+HDV ou HBV+HCV 

- Tenofovir (TDF) 
· Análogo nucleotídeo inibidor da enzima transcriptase 

reversa 
· Efeitos colaterais: nefrotoxicidade e desmineralização 

óssea 
· Escolha no não-cirrótico HBeAg – 
· Indicado como esquema de resgate 
· Monitorar: Uréia, Creat, Cleareance e EAS a cada 3 

meses 
· Carga viral na 12ª e 24ª semana do tto 

- Entecavir (ETV) 
· Análogo nucleosídeo que bloqueia as 3 funções da DNA 

polimerase viral: inibe a iniciação da transcrição, 
transcrição reversa e síntese dependente de DNA 

· Escolha no paciente cirrótico 
· Droga de escolha se intolerância ao Tenofovir 

- Lamivudina (3-TC) 
· Análogo nucleosídeo inibidor da enzima transcriptase 

reversa 
· Seguro em gestantes 
· Não possui grandes efeitos colaterais 
· Já foi droga de resgate – hoje não mais 

- Adefovir (ADF) 
· Análogo nucleosídeo inibidor da enzima transcriptase 

reversa 
· Inferior ao Tenofovir, exceto no mutante YMDD 

resistente a lamivudina 
· Alta nefrotoxicidade 
· Usado em associação com entecavir quando não se 

obtem resposta com entecavir isolado 
- Esquemas de Tratamento e acompanhamento 



 

- Paciente não-cirrótico HBeAg+ 
· Interferon-alfa 5 milhões de unidades/dia SC por 16 a 24 

semanas 
· Alternativa: 10 MUI 3x/semana SC 
· Reavaliar HBeAg e Anti-HBe em 16 sem: 
· Respondedor sorológico: HBeAg-/Anti-HBe+. Termino 

do tratamento, acompanhamento semestral com 
transaminases e carga viral 

· Respondedor parcial: HBeAg-/Anti-HBe-. Extender tto 
para 24 sem 

· Não respondedor: HBeAg+. Extender tto para 24 sem 
· Terminado as 24 sem, após 3 meses se dosa novamente 

o Anti-HBe, se - e carga viral > 10.000 iniciar tenofovir 
 

- Paciente não cirrótico HBeAg- 
· Tenofovir 300 mg vo 1x/dia 
· Interromper tratamento somente se ocorrer negativação 

do HBsAg e surgimento do Anti-HBs 
- Paciente cirrótico HBeAg+ 

· Entecavir 0,5 mg vo 1x/dia – 12 meses 
· Resposta sorológica se houver soroconversão – 

interromper tratamento somente com carga viral 
indetectável após 6 meses 

· Se resposta parcial ou não-respondedor com carga viral 
> 10.000, tratamento de resgate indicado associando 
tenofovir 

· Se resposta parcial ou não-respondedor com carga viral 
< 10.000, manter entecavir até soroconversão 

- Paciente cirrótico HBeAg- 
· Entecavir 0,5 mg vo 1x/dia – 12 meses 
· Resposta sorológica se HBsAg negativar e Anti-HBs+ - 

interromper tratamento somente com carga viral 
indetectável após 6 meses 

· Se resposta parcial (HBsAg-/Anti-HBs-) ou não-
respondedor (HBsAg+/Anti-HBs-)  com carga viral > 
10.000, tratamento de resgate indicado associando 
tenofovir 

· Se resposta parcial ou não-respondedor com carga viral 
< 10.000, manter entecavir até soroconversão 

- Definição de Resistência ao tratamento: 
- Elevação de 1 log em relação ao nadir obtido 
- Carga Viral > 10.000 cópias após 12 meses tto 
- Elevação TGP sem outra causa 
- Piora Clínica 
- A grande droga de resgate é o tenofovir 

- Tratamento nas Coinfecções 
- HBV + HDV 

· Interferon-alfa-peguilado 



 

· Tratamento por 48 semanas 
· Se Carga viral > 10.000 associar 3-TC 

- HBV + HIV 
· Se houver indicação para tratamento do HIV preferir a 

associação 3TC+TDF 
· Indicações de tto na coinfecção: 

· Sinais de replicação viral 
· Fibrose >= F1 ou Inflamação >=A2 
· Cirrose 

- HBV + HCV 
· HBeAg+: Peg-INF + Ribavirina por 48 sem 
· HBeAg-: Peg-INF + Ribavirina + 3-TC por 48 sem 

 
 
 

4. HEPATITE VIRAL C 
Epidemiologia 

- Vírus de RNA 
- 11 genótipos e 76 subtipos 
- Genótipo 1 (1a e 1b): mais agressivos e menor resposta ao 
tratamento 
- Genótipos 1, 2 e 3 são os mais comuns 
- Vacina inexistente 
- Principal causa de cirrose e carcinoma hepatocelular  

Modo de Transmissão 
- Presente em baixas concentrações nos fluidos corpóreos – 
chance de transmissão sexual, percutânea e perinatal é bem 
menos provável 
- O sangue ainda é a maior fonte de vírus C para transmissão 

- Já foi a principal forma de infecção 
- O uso de drogas EV tem sido a principal forma de transmissão do 
HCV 
- A transmissão sexual só foi evidenciada em pacientes com 
práticas sexuais de risco e DSTs associadas 
- Apenas 5-10% dos RNs de mães Anti-HCV + contraíram a doença 
- Amamentação só deve ser evitada se houver fissura mamária 
- HCV é bem menos contagioso que HBV ou HIV 
- Forma de transmissão desconhecida em até 50% 
- Prevenção só é possível pela redução dos fatores de risco para 
transmissão (não há vacina) 

Hepatite C Aguda 
- Incubação de 2-26 sem (geralmente 8 semanas) 
- Apenas 30% sintomáticos, desses apenas 25% ictéricos 
- Probabilidade de cronificação alta (80-90%) 
- Hepatite fulminante extremamente rara 
- Lesão pode ser citopática e imuno-mediada 
- Anti-HCV costuma ser negativo no episódio agudo, somente 
carga viral + 



 

- Possibilidade de manifestações extra-hepáticas 
- Tratamento 

- Se tta com interferon (24 sem) reduz a chance de 
cronificação!!! 

Diagnóstico 
- Na suspeita de hepatite C Aguda somente o PCR pode ser 
positivo 

- PCR qualitativo é mais sensível 
- Anti-HCV só aparece no soro 8-12 sem após o início do quadro 
- Todo paciente Anti-HCV+ deve ser pesquisado PCR 

Hepatite C Crônica 
- Clínica / História Natural 

- Maioria é assintomática – diagnóstico por exames de rotina 
ou banco de sangue 
- Fadiga, náuseas, vômitos e anorexia são os sintomas mais 
relatados 
- Manifestações extra-hepáticas mais comuns: 
crioglobulinemia mista tipo II, glomerulonefrite 
membranoproliferativa, porfiria cutânea tarda e líquen plano 
- Dos contaminados, 80-90% cronificam, destes 30% ficam 
estáveis, 30% evoluem para cirrose e 40% evolução variável 
- Preditores para evolução desfavorável: 

· Sexo masculino 
· Idade > 40 anos 
· Genótipo 1 
· Duração prolongada da infecção 
· Associação com HIV, HBV, alcoolismo ou obesidade 

- Tratamento 
- Candidatos ao tratamento com INFc + Ribavirina: 

· Idade entre 12-70 anos 
· Bx hepática >= A2 ou F2 
· Plaquetas > 50.000 e neutrófilos > 1.500 
· Ausência de critérios de exclusão do tto com interferon 

ou ribavirina 
- Candidatos ao tratamento com Peg-INF + Ribavirina 

· Genótipo 1 
· Plaquetas > 75.000 

- Tempo de tratamento 
· Genótipo 1: 12 meses 
· Genótipo 2 ou 3: 6 meses 

- Efeitos Colaterais principais e tratamento: 
· Neutropenia Grave com INF: usar granuloquine (fator 

estimulador de colônias de granulócitos-macrófagos 
GM-CSF) 

· Anemia Grave com ribavirina: usar eritropoietina 
recombinante 

· Evitar gestação com ribavirina 
- Resposta Virológica Inicial (RVI): 



 

· Queda >= 2 logs (100x) no RNA viral após 3 meses no 
genótipo 1 

· Queda >= 2 logs (100x) no RNA viral após 6 meses no 
genótipo 4 e 5 

- Considerações gerais 
· Genótipos 1, 4 e 5 sem RVI são considerados não 

respondedores e o tratamento deve ser interrompido 
· Pacientes Gen 1, 4 e 5 com RVI devem realizar o 

tratamento até o fim, dosando PCR qualitativo após 48 
sem, se negativo e após 6 meses mantiver negativo – 
Resposta virológica sustentada (RVS) 

· Portadores do Gen 2 e 3 só realizam PCR qualitativo ao 
final do tratamento (6º mês), se positivo é considerado 
não respondedor, se negativo, nova dosagem com 6 
meses para avaliar RVS 

· RVS é conseguida em 50% no Gen 1 e até 80% no Gen 2 
e 3 

 

5. HEPATITE VIRAL D 
Considerações Gerais 

- Necessita da função do vírus B para sua sobrevivência e 
disseminação 

- Os vírions do HDV necessitam do envelope sintetizado pelo 
HBV para terem sua formação completa 

- Pode infectar o indivíduo de forma simultânea ao HBV (Co-
Infecção) ou infectar um indivíduo HBsAg+ (superinfecção – mais 
comum) 
- Diagnóstico é feito pela pesquisa do Anti-HDV 
- Hepatite D + B tende a ser mais grave que a B isolada, com maior 
risco de hepatite fulminante, hepatite crônica grave e cirrose 
- O vírus D é o único comprovadamente citotóxico 
- A Co-infecção não aumenta o risco de cronificação do HBV 
- Tratamento de escolha é com peg-IFN por 12 meses, associado 
com lamivudina (3-TC) se HBV-DNA > 10.000 cópias/mL 
 

6. HEPATITE VIRAL E 
Considerações Gerais 

- Vírus RNA semelhante ao vírus A 
- Transmissão fecal-oral 
- Endêmica na Ásia, África e América Central 
- Raríssimos casos no Brasil 
- Hepatite viral branda de curso auto-limitado 
- Em gestantes pode levar a hepatite fulminante (10-20% dos 
casos) 
- Não cronifica 
 



 

 

6.2. CIRROSE 

 
Definição 

- É um processo patológico irreversível do parênquima hepático 
com fibrose hepática e rearranjo da arquitetura dos hepatócitos 
nos chamados “nódulos de regeneração” 
- É a resposta comum do parênquima hepático a qualquer 
estímulo lesivo persistente, como inflamação e necrose 
hepatocitária 
- São as células estreladas (responsáveis pela armazenação da Vit. 
A) que sintetizam o colágeno e citoquinas, responsáveis pelo 
processo de fibrose hepática progressiva e cirrose 
- Os nódulos de regeneração são uma tentativa frustrada de 
tentar recuperar a função hepática, mas são ineficientes, pois 
neste novo rearranjo inexiste a veia centrolobular 
- O tamanho do fígado depende do grau de cirrose: nos casos 
avançados a tendência é a redução 
- A medida que a cirrose vai se estendendo, o paciente evolui com 
piora dos sinais de insuficiência hepática 
- Distúrbios endócrinos (hiperestrogenismo) e hemodinâmicos 
predominam nas fases iniciais da hepatopatia, enquanto 
problemas mais graves (EH, hipoalbuminemia e coagulopatia) nas 
fases mais avançadas 

Principais síndromes da Cirrose Hepática 
- Sinais de Hipertrogenismo/hipoandrogenismo 

- Eritema palmar 
- Telangectasias (aranha vascular) 
- Ginecomastia 
- Atrofia testicular 
- Rarefação de pelos 
- Redução massa muscular  

- Distúrbios Hemodinâmicos 
- Vasodilatação 
- Alto débito (IC) 
- Retenção hidrossalina (ascite, anasarca) 
- Hipovolemia  redução do volume circulante efetivo 
- Aumento das parótidas 
- Baqueteamento Digital 

- Sinais de Hipertensão Portal 
- Ascite (extravasamento através dos sinosóides hepáticos; 
retenção hidrossalina Sist. RAA) 
- Varizes de esôfago e fundo gástrico – HDA 
- Esplenomegalia congestiva com hiper-esplenismo e, 
conseqüente, pancitopenia 
- Circulação colateral no abdome 

- Sinais de Ins. Hepática descompensada 
- Encefalopatia hepática 
- Coagulopatia 



 

- Hipoalbuminemia – anasarca! 
- Sd. Hepato-Renal e hepato-pulmonar 

Laboratório 
- Aminotransferases 

- Enquanto que na hepatite crônica temos           TGP > TGO, 
na fase cirrótica temos TGO > TGP 
- Na doença hepática alcoólica temos                        TGO > TGP 
já na fase de esteato-hepatite 

- Fosfatase Alcalina e Gama-GT 
- Elevam-se nas hepatopatias colestáticas, com elevação 
menos pronunciada nas lesões predominantemente 
hepatocelulares 
- Na hepatopatia alcoólica no entanto, temos grande 
elevação de Gama-GT 

- Bilirrubinas 
- A hiperbilirrubinemia na cirrose hepática é sinal de mal 
prognóstico, ocorrendo ↑ B. Direta 

- Hipoalbuminemia 
- Denota insuficiência crônica da síntese hepatocelular – 
insuficiência hepática 
- Nos alcolatras há também por desnutrição 

- ↑ Tempo de Protrombina e ↓ atividade de protr. 
- O fígado é a principal sede de síntese de fatores de 
coagulação (exceto o VIII). Quando há redução importante de 
hepatócitos, há tendência hemorrágica 

- Hipergamaglobulinemia 
- Hepatopatia alcoólica: ↑ IgA 
- Cirrose biliar primária: ↑ IgM 
- Hepatite auto-imune: ↑ IgG 
- Na fibrose avançada e na cirrose estabelecida há 
hipergamaglobulinemia policlonal 

- Pancitopenia 
- Devido ao hiperesplenismo: plaquetopenia, anemia e 
leucopenia 
- Na hepatite C, a plaquetopenia pode surgir mesmo sem 
hiperesplenismo 

Diagnóstico 
- Nas fases iniciais, USG, TC e RNM podem ser normais 
- Nas fases avançadas USG, TC e RNM podem detectar:  

- Nodularidade da superfície hepática 
- Heterogenicidade do parênquima hepático 
- Hipertensão Portal  alargamento da veia porta 
- Redução do volume hepático total 
- Aumento do lobo caudado e segmento lateral do lobo E 
- Identificação de nódulos regenerativos (RNM) 
- Esplenomegalia 

- A USG e alfa-fetoproteína são usados como rastreamento 
semestral de CA hepato-celular 



 

- Biópsia 
- O diagnóstico de cirrose hepática é fundamentalmente 
histológico! 
- No entanto nos casos avançados e com exames 
laboratoriais e de imagem sugestivos a biópsia é 
desnecessária e até arriscada (ativ. Protrombina < 50%; INR > 
1,3; plaquetas < 80.000) 

Principais Etiologias 
- A hepatite crônica C e a doença hepática alcoólica são 
responsáveis por cerca de 80% dos casos de cirrose no Brasil 
- Podemos agrupar as principais causas de cirrose em 8: 

1. Hepatites Virais (C; B; B+D) 
2. Álcool 
3. Drogas (metildopa, amiodarona, metotrexate, isoniazida...) 
4. Hepatite auto-imune (inclui cirrose biliar primária) 
5. Doenças Metabólicas (Hemocromatose, Dç Wilson, Def. 

Alfa-1-antitripsina, esteato hepatite não-alcoólica) 
6. Hepatopatias colestáticas (obstrução biliar, colangite 

esclerosante) 
7. Doenças da infância (fibrose cística, atresia biliar...) 
8. Cirrose Idiopática – Criptogênica 

Estadiamento de Child-Pugh (BEATA) 
Pontos 1 2 3 

Bilirrubinas <=2 2-3 >3 

Enc. Hep. - I-II III-IV 

Ascite - Leve Moderada 

TAP (INR) <1,7 1,8-2,3 >2,3 

Albumina >3,5 2,8-3,5 <2,8 

- Grau A: 5-6 pontos, sobrevida 100% (1a) 85% (2a) 
- Grau B: 7-9 pontos, sobrevida 80% (1a) 60% (2a) 
- Grau C: 10... pontos, sobrevida 45% (1a) 35% (2a) 

Encefalopatia Hepática (EH) 
- Uma das principais funções do fígado é a depuração de toxinas 
provenientes da absorção intestinal, dentre estas a mais 
importante é a Amônia (NH3), derivada dos enterócitos e do 
catabolismo protéico das bactérias colônicas 
- É reversível, mas a hepatopatia crônica pode provocar 
alterações denerativas cerebrais 
- Sintomas: flapping (asterixis), distúrbios de comportamento, 
inversão do ciclo sono-vigília, fala arrastada, incoordenação 
muscular e hipertonia, escrita irregular, reflexos exacerbados ou 
alentecidos, babinski, crises convulsivas, descerebração. 

 
 
 
 

- Classificação 
- EH I: confusão leve (euforia ou depressão), inversão sono-
vigília, incoordenação motora, tremor leve 



 

- EH II: flapping, ataxia, sonolência e letargia, alteração de 
personalidade e comportamento inapropriado 
- EH III: Desorientação temporo-espacial, ataques violentos, 
discurso incoerente, hiperreflexia, babinski 
- EH IV: Coma, postura de descerebração 

- Fatores Precipitantes 
- HEMORRAGIA DIGESTIVA (principal!!!) 
- Dieta hiperprotêica 
- Constipação intestinal 
- Alcalose metabólica ou respiratória 
- Infecções (incluindo PBE) 
- Hipovolemia, hipóxia, diuréticos, hipocalemia 
- Sedativos, cirurgias, TIPS 

- Na hipocalemia, a EH é desencadeada pelo rim pelo aumento da 
produção de Amônia 
- Na alcalose, ocorre EH porque, no rim, há conversão de amônio 
(NH4

+) em amônia (NH3) para liberação de H+ e correção do pH 
alcalino. 
- Na HDA, o sangue liberado no tubo digestivo é digerido pelas 
bactérias colônicas, que metabolizam a hemoglobina em amônia 
que é absorvida pelos enterócitos e desencadeia EH. Dieta 
hiperprotêica e constipação também aumentam o metabolismo 
dessas bactérias. 
- Paciente cirrótico e maior risco de HDA 

- 1. Distúrbio de hemostasia (plaquetopenia + coagulopatia) 
- 2. Varizes de esôfago 
- 3. ↑ risco de úlcera péptica (acúmulo de gastrina) 
- 4. Sd. De Mallory-Weiss (vômitos repetidos do alcolatra) 

- Tratamento de EH 
- Baseia-se na redução da produção de Amônia no cólon e 
controle dos fatores precipitantes 
- 1. Restrição Protéica 
- 2. Lactulose (corrige a constipação, reduz pH colônico, 
transforma Amônia em amônio...) 
- 3. Neomicina ou metronidazol (reduz a flora bacteriana 
produtora de amônia) 

Déficit de Síntese Hepática 
- Várias proteínas são sintetizadas pelo fígado, sendo a principal a 
albumina. Outras: globulinas, ferritina, PCR... 
- Todos fatores de coagulação, exceto o VIII, são sintetizados pelo 
fígado 
- Hipoalbuminemia 

- Albumina: Principal responsável pela pressão 
coloidosmótica do plasma (prende o líquido no intravascular) 
- Normal: 3,5-5,5 g/dL 
- Hipoalbuminemia é característica de hepatopatia crônica e 
não aguda 
- Também é marcador do estado nutricional 



 

- Coagulopatia 
- O fator VII é o primeiro a se reduzir na Ins. Hep., logo, o 
primeiro exame que se altera é o TAP/INR (via extrínseca) 
- O PTT (via intrínseca) se altera depois 
- Ins. Hep.: Ativ. Protrombina <50% e INR > 2 
- A colestase reduz a secreção biliar e diminui a absorção de 
vitaminas lipossolúveis, dentre elas a Vitamina K, importante 
para a ativação dos fatores II, VII, IX e X. 
- O hepatopata que está sangrando precisa de plasma fresco 
congelado (único que fornece todos os fatores de coagulação). 
Só fazer Vitamina K não adianta pois não é so colestase, tem 
falta dos fatores também! Fazer só crioprecepitado (I, VIII e XIII) 
também não adianta 

Manifestações Hematológicas 
- Anemia 

- Na maioria dos casos é meramente dilucional pela retenção 
hidrossalina 
- Há anemia verdadeira pela redução da vida média das 
hemácias (hiperesplenismo, hemácias instáveis, alterações de 
membrana) e pela redução da resposta eritropoiética à 
anemia (carência de folato e ferro – HDA; ↓ eritropoetina 
hepática; efeito do alcoól) 
- Sd. De Zieve: anemia hemolítica auto-limitada 

- Hiperesplenismo 
- Hipertensão Portal  esplenomegalia congestiva 
- A anemia pelo hiperesplenismo tende a ser leve, pois 
geralmente há resposta medular (avaliar reticulócitos) 
- O mais importante do hiperesplenismo é a trombocitopenia 
(baço congesto também seqüestra as plaquetas) 
- Baço também pode seqüestrar os neutrófilos 

Sd. Hepato-Renal 
- Perda progressiva da função renal, havendo vasoconstricção 
renal (com ↓ TFG) e vasodilatação extra-renal (com hipotensão 
arterial) 
- Apresenta-se como uma IRA com função tubular normal 
- Inicial: deficiência na excreção de água e Na, com hiponatremia 
- Final: azotemia progressiva, hiponatremia, hipotensão, ascite de 
difícil controle 
- Tto: transplante hepático 
 

Sd. Hepato-Pulmonar 
- Tríade 

- Doença hepática avançada 
- Alteração das trocas gasosas pulmonares 
- Dilatação vascular pulmonar 

- Dispnéia, cianose de extremidades, baqueteamento, aranhas 
vasculares e platipnéia 
- Mecanismos 

- Shunts intrapulmonares 



 

- Alteração da relação difusão-perfusão 
- Alteração V/Q 

- TTO: transplante hepático 



 

 

6.3. HIPERTENSÃO PORTAL 

 
Introdução 

- Todas as substâncias que vêm do intestino e do baço chegam ao 
fígado pelo sistema porta 
- Hipertensão porta é quando a pressão na veia porta é > que 10 
mmHg (normal=5-10). 
- A síndrome é composta basicamente por: 

- Esplenomegalia congestiva 
- Varizes gastro-esfágicas (veias gástricas curtas que drenam 
para a ázigos) 
- Circulação colateral visível no abdome 

- A Ascite é causada pelo extravasamento de líquido a nível 
sinosuidal, logo se a etiologia for antes dos sinusoides hepático, 
não haverá ascite, como na esquistossomose 

Etiologia 
- Pré-Hepatica 

- Fístula Arteriovenosa Esplancnica 
- Trombose de veia Esplênica (doenças do pâncreas) 
- Trombose de veia porta (população pediátrica – infecção de 
veia umbilical) 
- Esplenomegalia de grande monta 

- Intra-Hepática  Pré-Sinusoidal 
- Esquistossomose Hepato-Esplênica (+ comum causa de HP 
sem ascite, mas com o tempo pode acometer os 
sinusóides...) 
- Sarcoidose (manifestação rara) 
- Hiperplasia Nodular Regenerativa (doenças do colágeno – 
AR, Felty, LES – e vasculites) 
- Cirrose Biliar Primária na fase pré-cirrótica 
- Doença de Wilson na fase pré-cirrótica 
- Malignidade Hepática 

- Intra-Hepática  Sinusoidal 
- Cirrose Hepática (+ comum causa de HP) 
- Hepatite crônica (inicialmente componente pré-sinusoidal, 
posteriormente sinusoidal) 

- Intra-Hepática  Pós-Sinusoidal 
- Doença Hepática Veno-oclusiva (“trombose” das veias 
centrais dos lóbulos) 

- Pós-Hepática 
- Sd. De Budd-Chiari (trombose das veias pós-hepáticas – 
associada as sd. Trobofílicas e neoplásicas) 
- Obstrução de Veia Cava Inferior 
- Doenças Cardíacas (qualquer aumento de pressão em 
cavidade direita do coração – cardiopatia valvar, 
cardiomiopatia ou pericardite constrictiva) 

Diagnóstico 



 

- Combinação dos achados clínicos: ascite, esplenomegalia, 
encefalopatia, circulação colateral ou varizes esofageanas 
- Exames laboratoriais auxiliam para saber se há disfunção 
hepatocelular associada (albumina, HMG, TGO/TGP, TAP-
coagulograma) 
- USG 

- Calibre da veia porta aumentado (em torno de 15mm) 
- Avalia Hepatomegalia e *Esplenomegalia* 
- A inabilidade de visualizar a veia porta é sugestiva de 
trombose deste vaso 

- EDA 
- Necessária em qualquer caso suspeito de HP para avaliar a 
presença de varizes esofageanas, uma pequena parcela não 
tem, portanto não tem risco de HDA tão alto 

- Outros 
- TC, RNM, Angiografia 
- Medidas hemodinâmicas 

Varizes gastro-esofageanas 
- As conseqüências mais importantes da HP estão ligadas a 
formação de colaterais porto-sistêmicos 
- EX: varizes esofageanas, varizes anoretais, cabeça de meduza 
- As varizes esofageanas são muito prevalentes (80%) e possuem 
alto risco de sangramento; as varizes fúndicas são menos 
freqüentes, mas sangram mais 
- A mortalidade do primeiro sangramento é de 30-50%; e a 
recorrência é de cerda de 70% em até um ano, como novo risco 
de letalidade de 30% 
- Conduta no Sangramento 

- 1. Controle Hemodinâmico: a estabilização da PA é a 
primeira medida em qualquer hemorragia digestiva, a 
reposição com cristalóide (SF 0,9%) e mesmo sangue é 
recomendada 
- 2. Controle Farmacológico:  

· Ínicio imediato uma vez diagnosticado o sangramento 
por varizes 

· Vasoconstitores que reduzem o fluxo sanguineo porta: 
Octreotide, soma-tostatina, vasopressina, terlipressina... 

· Vasodilatadores que reduzem a resistência vascular 
intra-hepática e, portanto, a pressão porta: 
nitroglicerina 

- 3. Terapia Endoscópica: Após estabilização hemodinâmica, 
EDA deve ser realizada com escleroterapia ou ligadura 
elástica do vaso sangrante. Apesar de 60% cessarem 
espontâneamente, a terapia endoscópica é sempre 
necessária devido ao risco de ressangramento! 

- Profilaxia Primária do Sangramento 
- Deve ser realizada antes do primeiro episódio de 
sangramento, já na evidência de HP 



 

- Os beta-bloqueadores por reduzirem a pressão porta são as 
drogas empregadas - propranolol 
- Nos pacientes com contra-indicação ao BB podem usar o 5-
mononitrato de isossorbida 
- A terapia dupla é superior (BB+nitrato) 
- Propranolol, embora seja usado como profilaxia, não deve 
ser usado no evento agudo! 

- Profilaxia Secundária 
- Realizada após o primeiro episódio de hemorragia 
- Os Beta-bloqueadores são eficazes no resangramento 
- Uma outra modalidade empregada é a terapia endoscópica, 
que consiste em ligadura elástica ou escleroterapia 



 

 

6.4. ASCITE 

 
Introdução 

- Significa derrame de líquido na cavidade peritoneal 
- Não representa uma doença, mas uma manifestação comum a 
várias doenças 
- Existe um transudato fisiológico (até 100mL), responsável pela 
lubrificação das membranas peritoneais 
- Os derrames de sangue ou pus não representam ascite, mas sim 
hemoperitôneo ou pioperitôneo 

Exame Físico 
- Quando a ascite é volumosa, o abdome é globoso 
- A cicatriz umbilical pode se aplanar ou até everter (diferente da 
gravidez e meteorismo) 
- Quando a ascite é leve/moderada e o abdome flácido, ele pode 
ficar “em avental” (pct em pé) ou “batráquio” (pct deitado) 
- Sinal do piparote só é importante em ascite volumoso (>5L) 
- Macicez de Decúbito é o melhor método semiológico para 
detecção de ascite 

Exames Complementares 
- Radiografia 

- Muito pouco valor 
- USG 

- É o método de escolha para detectar pequenas coleções 
líquidas no abdome (imagens anecóides) 
- Também visualiza se o derrame está encistado ou faz parte 
de massas complexas (sólidas e líquidas – Tu necrosado) 
- Pode ser diagnóstico etiológico ou guiar a punção 
diagnóstica 

- TC 
- Permite o diagnóstico de ascite com segurança 
- Frequentemente usado para o diagnóstico etiológico 

- Paracentese 
- Tem basicamente 2 finalidades 
- 1. Obtenção de material para análise (diagnóstico 
etiológico) 
- 2. Alívio sintomático (sintomas compressivos) 

- Biópsia Peritoneal 
- Elucidação de causa de ascite por doença peritoneal 

Exame do líquido Ascítico 
- Macroscopia 

- Seroso: mais comum, líquido claro e transparente ou 
amarelo citrino 
- Hemorrágico: diferente de hemoperitôneo, mais comum 
em neoplasias peritoneais, peritonite tuberculosa, trombose 
mesentérica e torção de alças 
- Infectado: aspecto turvo e de odor fétido 



 

- Lactescente: líquido branco-amarelado, leitoso. Próprio de 
obstrução linfática por trauma ou neoplasias 
- Bilioso: coloração esverdeada, traumas de vias biliares 
- Gelatinoso: amarelado e espesso; neoplasias do peritôneo 
ou na ascite do mixedema 

- Bioquímica 
- Gradiente de albumina soro-ascite (GASA) 
- pH: ↓ nas infecções peritoneais e neoplasias 
- triglicerídios: ↑ nas ascites quilosas 
- Bilirrubinas: ↑ nas ascites biliares 
- Uréia e Creatinina: ↑ nas ascites urinárias 
- Amilase: + na ascite pancreática 
- Outros: LHD, proteínas, glicose 

- Citologia 
- Hemácias: ↑ TB peritoneal e neoplasias 
- Leucócitos: ↑ PMN sugere infecção aguda; ↑LMN sugere 
TB 
- Citologia oncótica 

- Bacteriologia 
- Bacterioscopia (gram/Ziehl-Nielsen) 
- Cultura (fungos, bactérias e BK) 

Etiologia Principais das Ascites 
- Hipertensão Porta (HP) 

- Como numa panela de pressão, os sinusóides hepáticos são 
a válvula do sistema porta, que extravasam líquido (ascite) 
em caso de hipertensão porta 
- Se as obstruções forem pré-sinusoidais, dificilmente há 
ascite, porque não envolvem os sinusóides (EX: 
esquistossomose) 
- Ascite é transudativa, pobre em proteínas (GASA > 1.1) 

- Doenças do Peritóneo 
- Neoplasias e tuberculose peritoneal 
- Resultam das seguintes causas: 

· 1. ↑ permeabilidade dos capilares do peritôneo 
(processo inflamatório) 

· 2. Obstrução, pelas células tumorais, dos canais 
linfáticos que ligam a cavidade peritoneal aos plexos 
linfáticos 

- Ascite é exsudativa, com elevado teor de proteínas (GASA < 
1.1) 
- Neoplasias:  

· ovário, colorretal, estômago, pâncreas 
·  LDH e colesterol elevados 
·  laparoscopia é o exame de melhor valor diagnóstico, 

pode visualizar e retirar material para biópsia 
 
 
 



 

 
- TB peritoneal: 

· Uma das grandes causas de ascite nos pacientes jovens 
não cirróticos 

· A infecção é secundária e resulta da reativação de um 
foco latente, disseminado pelo sangue na infecção 
primária 

· QC: ascite e febre moderada 
· LMN – linfomononucleares! 
· ADA ↑ 
· Bacterioscopia 5%, cultura 80% 

Formas Raras de Ascite 
- Ascite Pancreática 

- Complicação rara da pancreatite 
- Costuma ser indolor (sem irritação peritoneal) 
- Exsudato amarelo-citrino, eventualmente hemorrágico 
- ↑ proteína, leucócitos e amilase (> 1.000) 
- USG e TC 

- Ascite Biliar 
- Coleperitôneo 
- Lesão da vesícula ou um de seus ductos (pode ser trauma 
cirúrgico) 
- Pode levar a peritonite biliar aguda ou uma forma 
oligossintomática (ascite biliosa) 
- Ascite biliar = peritonite infecciosa 
- Líquido esverdeado com ↑ bilirrubinas 
- Paciente ictérico 

- Ascite Quilosa 
- Possui triglicerídeos elevados (>250) 
- Associada a malignidade (linfoma 

- Ascite Nefrogênica 
- Sd. Nefrótica: hipoalbuminemia, desnutrição... geralmente 
parte de um quadro de anasarca! 
- Ascite urinária: acúmulo de urina por trauma das vias 
urinárias (↑Ur/Cr) 

- Ascite associada ao Mixedema 
- Complicação rara do hipotireoidismo 
- Devido lentidão da drenagem linfática e um aumento da 
permeabilidade capilar 
- GASA < 1.1; proteína elevada 
- Puran T4 corrige o distúrbio 

- Ascite da SIDA 
- Peritonite por micobactéria 
- Colite por CMV 
- Sarcoma de Kaposi  
- Linfoma de cels T do peritônio 

- Ascite da Sd. De Meigs (fibroadenoma de ovário) 
- Tumor de ovário + ascite + derrame pleural 



 

- Transudato (GASA > 1.1) 
- Ascite Cardiogênica 

- Toda IVD resulta em grau de hipertensão porta e sistêmica 
(ambos desembocam em VD) 
- Paciente com turgência jugular, edema de MMII e ascite  
geralmente parte de um quadro de anasarca! 

Abordagem diagnóstica 
- Na prática, se a ascite não faz parte de um quadro de anasarca 
só sobram duas possibilidades: 

- Hipertensão Porta (transudato - GASA > 1.1) 
- Doença do Peritôneo (exsudato - GASA <1.1) 

- GASA 
- Gradiente de Albumina Soro – Ascite 
- SUBTRAÇÃO SORO menos Ascite 
- TRANSUDATO  GASA > 1.1 g/dL 
- EXSUDATO  GASA < 1.1 g/dL 

Manejo das Ascites 
- Depende, obviamente, do tratamento da doença de base 
(peritoneal, hepática, HP) 
- Dieta pobre em sódio e repouso 
- Propranolol deve ser usado em pacientes com HP pois diminui a 
hipertensão porta 
- IECA e alfa-bloq também podem ser usados na HP, mas pioram a 
função renal em cirróticos 
- Os diuréticos devem ser usados, mas a perda líquida diária não 
deve ultrapassar 750 mL/dia devido ao risco de hipoperfusão 
renal (em pacientes sem Edema de MMII) 
- Espironolactona é o diurético de escolha  devemos monitorar 
se não há hipercalemia ou ginecomastia dolorosa 
- Furosemida deve ser acrescentada em indivíduos não 
responsivos a espironolactona 
- Ascite Refratária 

- Aquela que resiste a associação de furosemida (160mg) + 
espironolactona (400mg) 
- Também quando a ascite se refaz num período de 4 
semanas após paracentese de grande volume (>5L) 
- Requer : 

· TIPS 
· shunt peritônio-venoso: cateter drenando liquido 

ascitico para veia cava superior; pode complicar com 
CIVD, infecção de cateter e oclusão trombótica 

· Cirurgia de descompressão porta 
- Ascite Recidivante 

- 3 ou mais episódios ocorrendo durante 1 ano em pacientes 
com terapia ótima 

- Paracentese de Grande Volume 
- Quando > 5L 



 

- Deve ser feito infusão de colóides (albumina) para segurar o 
líquido no intravascular, evitando hipovolemia e ativação do 
sist. RAA 
- Indicado para alívio de pacientes internados visando 
estabilização mais rápida 
- Indicada para ascite refratária ao tto diurético 
 

Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE) 
- Todo paciente com ascite possui risco de PBE, especialmente os 
com HP e cirrose alcoólica 
- É a infecção da ascite que surge na ausência de uma fonte 
contígua de contaminação (perfuração de alça, abscesso 
abdominal) 
- Fisiopatologia: bacteremia e translocação bacteriana à partir do 
tubo digestivo 
- Mortalidade de 20% 
- Recorrência de 70% em 1 ano 
- PBE é um dos fatores mais frequentemente associados a 
descompensação clínica de pacientes cirróticos 
- Sobrevida média de 9 meses após primeiro PBE! 
- Após 1º PBE – colocar paciente em fila de transplante hepático 
- Bacterias do PBE 

- Monobacteriana 
- 70% flora normal do intestino, principalmente gram-
negativas aeróbias 
- 50% Escherichia coli 
- 20% Streptococcus SP. 
- 5% Enterococcus 

- Diagnóstico PBE 
- PMN no líquido ascítico > 250 
- Se o líquido for hemorrágico, subtrai-se 1 PMN de cada 250 
hemácias 

- Tratamento 
- Antibioticoterapia empírica (antes dos resultados 
microbiológicos do líquido ascítico) 
- 7-10 dia de tto (3 opções igualmente eficazes) 
- 1: Cefalosporina de 3ª Geração (Ceftriaxone) 
- 2: Amoxicilina-clavulanato 
- 3: Ampicilina/sulbactan 

- Profilaxia Primária 
- Aguda: Indicada após qualquer HDA em paciente cirrótico, 
com ou sem ascite  norfloxacino 400mg por 7 dias 
- Crônica: Pacientes cirróticos com proteína da ascite < 1.0  
norfloxacino 400mg/dia ou Bactrim 5 dias/semana ou ainda 
ciprofloxacino 750 mg/semana 

- Profilaxia Secundária 
- Todos pacientes que desenvolveram PBE (risco de 
recorrência de 70%!) 



 

- Norfloxacino 400mg até o desaparecimento da ascite ou até 
o óbito (doença alcoólica) 
- Se PBE durante uso de norfloxacino, pensar em germe 
Gram + 



 

 

6.5. ICTERÍCIAS 

 
Metabolismo da Bilirrubina 

- Hemoglobina 
- Heme  biliverdina  bilirrubina livre  bilirrubina indireta 
(ligada a albumina – insolúvel em água – bilirrubina não 
conjugada) 
- Metabolismo hepático: 

- Captação: Bilirrubina Indireta chega ao hepatócito e é 
incorporada por ele 
- Conjugação: conjugação realizada pela glicuronil-
transferase  transforma a bilirrubina não-conjugada em 
uma forma hidrossolúvel (bilirrubina conjugada/direta) 
- Excreção para a bile: etapa limitante do processo, primeira 
a ser afetada num distúrbio do hepatócito, qualquer 
alteração desta etapa significa acúmulo de BD no hepatócito, 
que aos poucos regurgita para o plasma  

- Fase Intestinal 
- Após secreção via biliar na luz intestinal a bilirrubina pode 
seguir dois caminhos: 

· Ser excretada nas fezes 
· Ser metabolizada em urobilinogênio 

- Excreção Renal 
- A bilirrubina Direta pode ser excretada na urina (não é 
ligada a albumina como a BI) 
- Quando a BI é exposta à luz visível, ocorre a produção de 
isômeros, que podem ser excretados na urina e na bile, sem 
necessidade de conjugação 

Icterícia – Definição:  
- Refere-se a pigmentação amarelada da pele e da esclerótica pela 
hiperbilirrubinemia (BT > 1) 

Etiologias 
- Acúmulo de Bilirrubina Indireta 

- Superprodução (acumula BI) 
· Hemólise 
· Eritropoiese Ineficaz 

- ↓ Captação (acumula BI) 
· Doença Hepatocelular 
· Medicamentos 
· Jejum prolongado, Infecção 

- ↓ Conjugação (acumula BI) 
· Sd. De Gilbert (↓ leve da transferase) 

· 7% da população*** 
· Deficiência hereditária leve da glicoruniltransferase 
· Leve e persistente hiperbilirrubinemia indireta 
· Icterícia se agrava por: jejum prolongado, exercício 

intenso, álcool, ácido nicotínico 
· Diagnóstico por exclusão, não necessita de tto 



 

· Crigler-Najjar tipo I 
· Deficiência completa da glicoronil-transferase 
· RN acometido morre no 1ano de Kernicterus 

· Crigler-Najjar tipo II 
· Deficiência apenas parcial da glicorunil-transferase 
· BI entre 6-20 
· Fenobarbital é eficaz na redução dos níveis séricos de 

BI  é indutor de transferase 
- Deficiência adquirida de transferase (medicamentos, 
doença hepatocelular) 
- Icterícia Neonaltal Fisiológica (imaturidade enzimática) 

- Acúmulo de Bilirrubina Direta  
- Alteração da excreção (acumula BD) 

· Sd. Dubin-Johnson 
· Defeito na secreção de BD dos hepatócitos para a bile 
· Estigmas da colestase (prurido e esteatorréia) estão 

ausentes 
· Sd. Rotor 

· Distúrbio de armazenamento da BD, o hepatócito 
regurgita-a 

· Doença Hepatocelular 
· Infecção 
· Colestase da gravidez ou induzida por drogas 

- Obstrução Biliar (acumula BD) 
· Calculose – coledocolitíase 
· Estenose 
· Tumor 
· Corpo estranho 

- Icterícia da doença Hepatocelular 
· Interfere com as principais fases do metabolismo da 

bilirrubina: captação, conjugação e excreção 
· Mas o predomínio é de BD, pois é a excreção a etapa 

limitante do processo 
Abordagem ao Paciente Ictérico – Anamnese e exame 

- Criança: hepatite A? 
- Idosos: neoplasia? 
- Profissão: contato com ratos (leptospirose), proximidade com 
bebidas alcoólicas? 
- Há dispepsia prévia, intolerância a alimentos gordurosos ou 
cólica biliar?  coledocolitíase? 
- Houve cirurgia prévia?  calculose residual? Estenose 
traumática? 
- Idoso, com queda do estado geral, emagrecimento e icterícia 
progressiva?  neoplasia periampular? 
- Sangue oculto nas fezes?  neoplasia periampular 
- Tríade de Charcot (febre, calafrios, cólica biliar) ou Pêntade de 
Reynolds (charcot+hipotensão e alteração da consciência): 
colangite por litíase ou estenose biliar? 



 

- Ausência de colúria e acolia?  icterícia hemolítica 
- Multípara, obesa?  coledocolitíase? 
- Anemia?  hemólise, CA, cirrose? 
- Estigmas de insf. Hepática crônica? 
- Indícios de etiologia alcoólica? 
- Encefalopatia hepática?  icterícia hepatocelular 
- Equimoses?  distúrbio de coagulação por déficit hepático 
- Petéquias?  Trombocitopenia (cirrose hepática? HP?) 
- Xantomas e xantelasmas  colestases crônicas (=cirrose biliar 
primária) 
- Ascite? Circ. Colateral  HP? 
- Fígado de volume reduzido exclui colestase extra-hepática 
- Sopro arterial sobre o fígado: hepatite alcoólica? CHC? 
- Ponto cístico doloroso? Sinal de Murphy?  colecistite aguda? 
- Sinal de couvoisier Terrier (vesícula palpável indolor)  
neoplasia periampular 
- Toque retal  TU de reto? 

Avaliação Laboratorial 
- Predomínio de BI 

- Seguir algoritmo d investigação de hemólises  
· Reticulócitos, LDH, esfregaço de sangue periférico, curva 

de fragilidade osmótica, teste de afoiçamento, teste de 
Coombs Direto, mielograma e/ou bx de medula 

- Gilbert e Crigler-Najjar II como diagnósticos diferenciais 
- Predomínio de BD 

- Lesão dos hepatócitos 
· Elevação de TGP/TGO (5-20x) e discreto aumento de 

Fosf. Alcalina e Gama GT 
- Obstrução das vias biliares (Sd. Colestase) 

· Grande elevação de Fosf. Alcalina e Gama GT, com 
pouco ou nenhum aumento de TGO/TGP (2-3x) 

- Fosfatase Alcalina 
· Pode elevar em certos distúrbios ósseos e na gestação 

- Gama GT 
· Eleva-se nas hepatopatias medicamentosas ou pelo 

álcool 
· Não se eleva em distúrbios ósseos 

 
 
 
 
 
Exames de Imagem 

- USG 
- Opacificação com um cone de sombra acústica é indicador 
de obstrução por cálculo 
- Sinais de hepatopatia crônica? HP? Cirrose? 

- TC 



 

- Não é tão sensível em detectar colelitíase porque somente 
cálculos calcificados são visualizados 

- Colangiografia por RNM (colangiorresonância) 
- Não é invasivo e nem usa contraste 
- Boa definição diagnóstica, mas $ 

- CPRE – Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógrada 
- Procedimento de escolha quando há suspeita de 
coledocolitíase 
- Constitui uma intervenção terapêutica 
- Método invasivo, de custo elevado e com mortalidade de 
0,2% e complicação 3% 

- Colangiografia Trans-hepática Percutânea (CTPH) 
- Requer a passagem de uma agulha através da pele no 
interior do parênquima hepático até um ducto biliar 
periférico 
- Invasivo e com contraste 

- Biópsia Hepática 
- Laparoscopia 

Observações 
- A dilatação do sistema biliar intra-hepático indica 
necessariamente obstrução mecânica (intra ou extra-hepática) 
- Se houver dilatação dos ductos biliares, deve-se determinar a 
localização e a natureza da lesão com CPRE ou CTPH 

 



 

  



 

7.1. ABORDAGEM DA PCR – ACLS & BLS 

 
Introdução 

- Na PCR não há fluxo cerebral fazendo com que a cada segundo 
graus irreversíveis de lesão neurológica se instalem 
- O mesmo ocorre com o miocárdio 
- A FV só pode ser revertida com desfibrilação elétrica. Cada 
minuto sem desfibrilação a chance de reversão cai 10% 
- Uma massagem cardíaca BEM FEITA mantém a perfusão mínima 
do cérebro e miocárdio, aumentando a chance de sucesso da 
desfibrilação / reversão da parada e minimizando as sequelas 
neurológicas 
- Únicas medidas eficazes para reverter a PCR 

- Massagem cardíaca bem feita 
- Pronta desfibrilação elétrica (FV/TV) 

- Massagem Cardíaca Correta 
- 1. As compressões afundam a metade inferior do esterno 
em pelo menos 5 cm 
- 2. Frequência mínima: 100 compressões/min 
- 3. Retorno completo do esterno entre cada compressão 
- 4. No hands-off: massagem só é parada se estritamente 
necessária 

- Quem primeiro evidencia uma PCR é o chamado bystander 
(pessoa leiga ou não) que deve chamar imediatamente o socorro 
e iniciar a massagem cardíaca sem demora 
- BLS: Basic Life Support – realizado pelo bystander até a chegada 
da equipe médica 
- ACLS: Advanced Cardiac Life Support – realizado pelo medico 

Basic Life Support 
- 1. Reconhecer a PCR 

- Segurar os ombros do pct e sacudí-lo na tentativa de 
acordá-lo 
- Avaliar a respiração (ausente ou em gasping – respiração 
agônica) 
- Leigos não devem tentar checar o pulso (pela demora e 
inexperiência) 

- 2. Chamar Ajuda 
- Caso o bystander esteja sozinho, deverá primeiro chamar 
ajuda e depois iniciar a massagem do BLS 
- SAMU 192 / Bombeiros 193 

- 3. Iniciar a Massagem Cardíaca 
- O novo protocolo do BLS mudou a sequencia ABC para CAB 
uma vez que comprovadamente, quanto mais precoce for 
iniciada a massagem, maior a chance de reanimação 
- Socorristas leigos devem apenas realizar a massagem 
cardíaca, sem realizar ventilações (hands only) 
- Socorristas treinados devem proceder 30 compressões 
torácicas com 2 ventilações 



 

- Exceção da sequencia: 
- Na PCR por asfixia (hipóxia – afogamento, obstrução de vias 
aéreas por corpo estranho) deve-se primeiro realizar um ciclo 
de reanimação antes de chamar ajuda, isso pq tais pacientes 
apresentam hipóxia desde o ínicio da PCR e o mero 
reestabelecimento da oxigenação já pode resolver a PCR 

- A (Abrir vias aéreas – Airways) 
- 1. Retirar próteses dentárias ou qualquer corpo estranho da 
via aérea 

· Na suspeita de corpo estranho não visível, realizar 
manobra de Heimlich 

- 2. Extensão cervical e elevação do queixo 
· Na suspeita de lesão cervical a abertura das vias aéreas 

deverá ser feita pela tração da mandíbula 
- B (Beath – Ventilar o paciente) 

- Apenas executado por socorristas treinados 
- Após 30 compressões torácicas, abrir vias aéreas e realizar 
duas ventilações 

· Tempo inspiratório de 1 segundo 
· Volume suficiente para gerar discreta elevação torácica 

bilateral 
· Boca-boca, boca-nariz, boca-máscara facial 

- C (Circulation – massagem cardíaca) 
- O objetivo do BLS é manter o paciente vivo e com o sistema 
neurológico o mais intacto possível até a chegada do 
desfibrilador 
- Como já dito, no novo protocolo sempre iniciar pelo C – 
massagem cardíaca 

Desfibrilador 
- Desfibrilador Externo Automático (DEA) 

- Pode ser realizada por leigos 
- Desfibrilador Manual 

- Untar as pás com gel e acoplá-las ao tórax do paciente 
- O ritmo é monitorado pelas próprias pás que funcionam 
como eletrodos 
- Se houver FV/TV procede-se o choque imediatamente 
- Intervalo entre a parada da massagem e o choque deve ser 
o mínimo possível 
- Atualmente, apenas um choque com carga elevada deve ser 
aplicado (não mais 3)  
- Logo após o choque deve-se proceder um ciclo de RCP (5 
séries de 30:2 ou 2 minutos) e somente após o ciclo checar o 
ritmo e o pulso 
- Caso o ritmo permaneça em TV/FV novo choque seguido de 
novo ciclo... 
- Na Assistolia e AESP, não há indicação para choque, 
proceder apenas RCP 
 



 

- Choque Monofásico x Bifásico 
- Monofásico (tradicional): Corrente caminha apenas em um 
sentido. Carga mínima 360 J 
- Bifásico: Corrente com percurso de ida e volta, aumentando 
a eficácia da desfibrilação. Usa carga menor de acordo com o 
fabricante: 120-200 J 

Advanced Cardiac Life Support 
- O mais importante é reduzir o tempo entre o início da 
massagem e a chegada do desfibrilador 
- Se o paciente é ventilado bem com máscara e ambu, não é 
obrigatória a intubação 
- ABCD por razões didáticas, na verdade tudo deve ser feito ao 
mesmo tempo, com prioridade para a massagem 
- A (Airways) 

- Garantia de ventilação adequada e proteção da 
broncoaspiração 
- O mais clássico é a intubação orotraqueal (IOT) auxiliada 
por laringoscopia 
- A confirmação da posição do tubo deve ser feita pelo 
exame clínico e capnografia contínua 
- Na intubação difícil pode-se utilizar: 

· Combitube (tubo esofágico-traqueal) que pode ser 
passado às cegas – um tubo se direciona ao esôfago e 
outro à traqueia 

· Mascara laríngea: via aérea supraglótica, também 
dispensa laringoscopia 

- Em situações de TCE pelo risco de lesão cervical é mais 
seguro passar uma máscara laríngea do que tentar IOT 

- B (Breath) 
- O paciente deve ser HIPOventilado durante a PCR: 

· Hiperventilação é deletéria 
· Durante a massagem cardíaca bem feita, o DC fica entre 

25-30% do normal, sendo que para manter a relação 
ventilação-perfusão a ventilação também deve ser de 
25-30% 

· Hiperventilação aumenta a pressão intratorácica o que 
diminui o retorno venoso, caindo ainda mais o DC 

- 30:2 somente quando o paciente não está intubado 
- Após intubação, manter uma frequência ventilatória de 8-
10 por minuto com tempo inspiratório de 1 segundo e 
compressão do Ambu (1-2L) pela metade (garante um 
Volume corrente de 600 mL) 

- C (Circulation) 
- Puncionar um acesso venoso periférico para administração 
das drogas (vasopressores e antiarrítmicos) 
- Vasopressores: promovem vasoconstricção periférica, 
desviando o fluxo cardíaco para o cérebro e coração 



 

- Antiarrítmicos: aumentam a chance de retorno da 
circulação espontânea em pacientes com TV/FV refratária 
- A primeira droga a ser usada deve ser a vasopressina (40 U) 
ou adrenalina (1mg) EV em bolus seguida da administração 
de 20 mL de solução salina e elevação do membro para 
facilitar a chegada da droga a circulação central 
- Vasopressina só pode ser usada uma vez no lugar da 
primeira ou segunda dose da adrenalina 
- Adrenalina pode ser repetida a cada 3-5 min 
- Na falha do acesso venoso 4 drogas podem ser feitas pelo 
tubo (dose 2-2,5x a dose EV): 

· Vasopressina 
· Naloxone 
· Epinefrina 
· Lidocaína 

- Atropina (que também podia ser administrada pelo tubo) 
foi retirada do ACLS pois não existem evidências de seu 
benefício terapêutico 
- Amiodarona não pode ser feita pelo tubo 

- D (Diferential diagnosis) 
- Todas as causas de PCR podem estar relacionadas aos 5Hs e 
5Ts 

5 H’s 5 T’s 

Hipóxia Trombose Coronariana (IAM) 

Hipovolemia Trombose pulmonar (TEP) 

H+ (acidose) Toxicidade (medicamentos) 

Hipo/Hipercalemia Tensão no Tórax  
(pneumotórax Hipertensivo) 

Hipotermia Tamponamento Cardíaco 

- Uma vez definindo a etiologia, sua correção favorece o 
sucesso da reanimação 
- Macetes para avaliar os 5Hs e 5Ts 

· 1. O paciente tem turgência jugular? 
· Se sim, pensamos em 4 T’s (tamponamento, 

pneumotórax, TEP e IAM) 
· Traquéia desviada? Pneumotórax – puncionar o tórax 

no 2º espaço intercostal 
· Traquéia normal? Tamponamento? – realizar 

pericardiocentese as cegas 
· TEP e IAM = trombolítico (não é contra-indicado na 

massagem!) 
· Na ausência de turgência, pensar nos 5H’s ou em 

toxicidade 
 
 
 
 
Tratamento da FV/TV Refratária 



 

 
Tratamento da Assistolia e AESP 

- Não há indicação de choque na Assistolia e AESP 
- Não há indicação de marca-passo na asistolia 

- Miocárdio parado não captura o estímulo do marca-passo 
- Não há indicação de antiarrítmicos na Assistolia e AESP 
- As únicas drogas infundidas são a adrenalina e a vasopressina 
(1x) cujo intuito é aumentar a pressão de perfusão cerebral e 
coronariana 

Cuidados Pós-Parada 
- No pós parada ocorre uma injúria de isquemia-reperfusão 
(geração de radicais livres em excesso) 
- A vasodilatação generalizada – acompanhada por aumento da 
permeabilidade vascular – promove uma tendência à instabilidade 
hemodinâmica progressiva (má perfusão tecidual) semelhante ao 
choque séptico 
- Necessidade de UTI – monitoramento contínuo dos sinais vitais, 
troca gasosa e hemodinâmica 
- No paciente que permanece em coma, a hipotermia terapêutica 
previne a progressão da lesão neurológica 
- Já na UTI, é a hora de, com calma e segurança, realizar uma IOT 
(nos pacientes que estavam com combitube ou máscara laríngea) 
para garantir uma ventilação adequada e proteção contra bronco-
aspiração 
- O mesmo vale para o acesso venoso – agora é a hora de pegar 
um acesso central 

Vasopressina 40 U EV  (ou adrenalina 1mg EV)

Choque

Amiodarona 300 mg EV em bolus

Choque

Adrenalina 1 mg EV  (vasopressina não pode ser repetida)

Choque

Amiodarona 150 mg ev em bolus

Choque

Adrenalina 1 mg EV

Choque

Lidocaína 1,5 mg/Kg EV em bolus

Choque...



 

- Aminas vasoativas em veia periférica podem estourá-la e 
induzir necrose de pele e subcutâneo 
- No paciente em uso de trombolítico existe uma contra-
indicação relativa ao acesso central 

Terapia Guiada por Objetivos no Pós-PCR 
Otimizar 

ventilação 
e 

oxigenação 

Manter St O2 >= 94% 

Usar menor FIO2 possível 

Manter pCO2 40-45 (normal alto) 

Não hiperventilar (vol. corrente 6-8 mL/Kg) 

Otimizar 
perfusão 
tecidual 

PAS > 90 e PAM > 65 

Repor solução salina 1-2 L SF ou Ringer (usar 
gelado para induzir hipotermia) 

Se refratário a reposição volêmica, usar 
vasopressor: 

1. Dopamina 5-10 mcg/Kg/min 
2. Noradrenalina 0,1-0,5 mcg/Kg/min 
3. Adrenalina 0,1-0,5 mcg/Kg/min 

Se disfunção miocárdica, inotrópicos: 
1. Dobutamina 5-10 mcg/Kg/min 
2. Balão aórtico 

Não usar antiarrítmicos profiláticos 

Otimizar 
controle 

metabólico 

Dosar lactato seriadamente (avalia perfusão) 
Controle do potássio (evita arritmias) 

Hemodiálise se IRA 

Controle glicêmico 144-180 

Hipotermia 
terapêutica 

Indicação: pct pós PCR em coma 

Temperatura central (esôfago, bexiga, cateter 
em Artéria pulmonar) entre 32-34ºC por 12-
24h  

Conduta nos sobreviventes da morte súbita cardíaca 
- A maior preocupação é na recidiva de uma FV/TV 

- Aqueles que tiveram FV/TV nas primeiras 48h de um IAM 
não possuem risco aumentado 
- 50% dos sobreviventes de uma FV/TV não isquêmica 
morrem de PCR após 2 anos se nada for realizado 

- Estratégias que visam impedir a recidiva da PCR: 
- Revascularização miocárdica 
- Drogas antiarrítmicas 
- Cardiodesfibrilador Implantável (CDI) 

 
 

  
 



 

 

7.2. CHOQUE 

 
Definição 

- Estado de hipoperfusão orgânica 
- As células não recebem o aporte de O2 necessário 
- Choque não é sinônimo de hipotensão arterial: Nem todo 
hipotenso está em choque e nem todo paciente chocado está 
hipotenso (PAS < 90) 

Introdução 
- A perfusão efetiva depende de 2 fatores: 

- Fluxo sanguíneo 
- Distribuição adequada do fluxo ao órgão 

Tipos de Choque 
- Choque Hipovolêmico: 

- Ocorre devido à redução do volume sanguíneo 
- Leva a queda das pressões e volumes de enchimento 
diastólico ventricular 

- Choque Cardiogênico 
- Falha da bomba cardíaca 
- Leva ao aumento das pressões e volumes de enchimento 
diastólico ventricular 

- Choque Obstrutivo Extracardíaco 
- Fator extracardíaco que dificulte a circulação sanguínea 
- Tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, TEP 
maciço 

- Choque Distributivo 
- Ocorre devido à perda do controle vasomotor e distúrbio 
microcirculatório, que levam a vasodilatação arterial e 
venosa inapropriadas 
- Após a reposição de fluídos evolui para um estado de alto 
débito e baixa resistência vascular sistêmica 
- Choque Séptico, sirético, anafilático e neurogênico 

Introdução a Fisiologia hemodinâmica 
- Débito Cardíaco e o fluxo total de sangue produzido pela bomba 
cardíaca 
- Para adequada perfusão a PAM deve ser mantida entre 60-120 
mmHg 

- PAM = DC x RVS 
- RVS é determinada pelo tônus muscular das arteríolas 

- Vasoconstricção arteriolar aumenta a RVS 
- Vasodilatação arteriolar reduz a RVS 
- Os próprios órgãos controlam a RVS para garantir uma 
pressão ideal para perfusão dos órgãos nobres (cérebro, 
miocárdio... rim) 

- Distribuição da volemia 
- 70% leito venoso 
- 20% leito arterial 
- 10% leito capilar 



 

- Quando as veias se dilatam, chega menos sangue ao coração, ou 
seja, há uma queda no retorno venoso e, consequentemente, no 
débito cardíaco (DC), devido a queda na pré-carga 
- O DC depende de 4 fatores: 

- Pré-carga 
- Pós-Carga 
- Contratilidade miocárdica 
- Frequência Cardíaca 

- Pré-carga = retorno venoso = volume de enchimento diastólico 
- Pós-Carga é a dificuldade imposta à ejeção ventricular, 
determinada pela RVS e outros 
- DC = DS x FC 

- Nas taquiarritmias (FC muito elevada), o tempo de 
enchimento diastólico é muito pequeno, reduzindo o DC 
- Nas bradiarritmias, o tempo de enchimento diastólico é 
elevado, elevando o volume diastólico e o débito sistólico. 
Porém se a FC é muito baixa (FC<40), o DC cai 
significativamente 

Parâmetros e monitorização hemodinâmica 
- O Cáteter de Swan-Ganz é usado para monitorização 
hemodinâmica 

- É introduzido em uma veia profunda (jugular ou subclávia) e 
levado até a artéria pulmonar 
- Possui 4 elementos: 

· Lúmen distal para medir a Pressão da artéria Pulmonar 
(PAP) 

· Lúmen próximal para medir a pressão atrial direita 
(=PVC) 

· Balonete na extremidade distal que permite a medida da 
pressão capilar pulmonar (PCP encunhada) 

· Têrmometro na extremidade distal que, através do uso 
de AD fria injetada, é capaz de calcular o Débito cardíaco 
(DC) 

- Pressão venosa Central (PVC): reflete as pressões de 
enchimento do coração direito 
- Pressão Capilar Pulmonar encunhada (PCP): reflete as pressões 
de enchimento do coração esquerdo 
- Índice Cardíaco: significa DC em relação à superfície corporal 

Valores Normais dos Parâmetros do Swan-Ganz 

Débito Cardíaco (DC) 4,5-6,5 L/min 

Índice Cardíaco (IC) 2,8-4,2 L/min/m2 

Resistência Vascular Sistêmica (RVS) 500-1500 

Índice de RVS (IRVS) 1300-1930 
Pressão Capilar Pulmonar encunhada (PCP) 4-12 mmHg 
Pressão Arterial Pulmonar Média (PAP) 10-20 mmHg 

Pressão Venosa Central (PVC) 1-5 mmHg 

Débito Sistólico (DS) 



 

 
Alterações Hemodinâmicas no Choque 

- Os choques se dividem em dois tipos básicos: 
- Choques hipodinâmicos (Baixo débito e aumento da RVS - 
vasoconstricção) 
- Choques Hiperdinâmicos (Alto débito e redução da RVS - 
vasodilatação): São os choques distributivos 

- Choques Hipodinâmicos 
- DC está comprometido, por redução primária do retorno 
venoso (hipovolemia), defeito na bomba cardíaca 
(cardiogênico) ou obstrução mecânica à circulação 
(obstrutivo) 
- Se cai o DC, a PAM também cai, prejudicando a perfusão 
dos órgãos, mas devido a mecanismos compensatórios, há 
uma ativação do SN simpático e da medula adrenal, liberando 
catecolaminas que se elevam nas fendas sinápticas do 
coração e dos vasos sanguíneos (noradrenalina) e na própria 
circulação (adrenalina) 

· Promovem vasoconstricção arteriolar e venosa (alfa)  
eleva a RVS e evita a queda na PA 

· Aumentam a contratilidade e a FC (beta 1)  eleva mais 
um pouco o DC 

- O choque se instala quando esses mecanismos 
compensatórios tornam-se insuficientes 
- Cérebro e Miocárdio são os últimos órgãos a sofrerem 
isquemia. O rim também é poupado nas fases mais iniciais 

- Choques Hiperdinâmicos 
- Existem os seguintes problemas primários: 

· Vasodilatação sistêmica inapropriada, venosa e arterial 
· Má distribuição do fluxo a nível microvascular 
· Extravasamento de fluídos para o espaço intersticial 
· Presença de microtrombos na circulação (CIVD) 
· Perdas hídricas comuns na sepse (vômito, diarreia, 

distensão...) 
- Vasodilatação associada com perda de líquido intravascular 
acarreta uma redução significativa no retorno venoso e, 
portanto, no DC nas fases iniciais do choque séptico 
(componente hipovolêmico) 
- Após reposição vigorosa de fluídos, o retorno venoso é 
corrigido, permitindo o aparecimento da natureza 
hiperdinâmica do choque séptico: 

· Choque com DC elevado e RVS deprimida 
- O choque séptico também tem um componente 
cardiogênico, mas o coração trabalha com uma pós-carga 



 

muito baixa (pela vasodilatação), facilitando a ejeção 
ventricular 
Choques Hipodinâmicos (↓ DC e ↑ RVS) 

Tipo de Choque 
Presão Capilar 

Pulmonar 

Pressão Arterial 
Pulmonar 
Diastólica 

Pressão 
Venosa Central 

Choque 
Hipovolêmico 

↓↓ ↓↓ ↓↓ 

Choque 
Cardiogênico 

(VE) 
↑↑ ↑ ↑ 

Choque 
Cardiogênico 

(VD) 
Normal Normal ↑↑ 

Tamponamento 
Cardíaco 

↑ ↑ ↑ 

Pneumotórax 
hipertensivo 

↓↓ ↓↓ ↓↓ 

TEP maciço N ↑↑ ↑↑ 

Choques Hipedinâmicos (↑ DC e ↓↓ RVS) 

Tipo de Choque 
Presão Capilar 

Pulmonar 

Pressão Arterial 
Pulmonar 
Diastólica 

Pressão 
Venosa Central 

Fase Inicial 
(↓ DC) 

↓ ↓ ↓ 

Após Volume ↑ ↑ ↑ 

 
Alterações Microvasculares no Choque 

- São comuns em todos os tipos de choque, porém mais precoces 
no choque séptico 
- São decorrentes da ação de toxinas bacterianas, mediadores 
inflamatórios e sistema de coagulação 
- Decorrentes da própria injúria tecidual hipóxica 
- Após desencadeada a injúria tecidual e liberados diversos 
mediadores, o processo acaba evoluindo para o extravasamento 
de líquidos para o espaço intersticial, ou seja, mesmo com a 
reposição de fluídos, ele irá para o 3º espaço 

- Por isso, no choque hemorrágico a reposição de fluidos 
nunca deve ser postergada 

Metabolismo Celular no Choque 
- A célula começa a trabalhar em anaerobiose devido a falta de O2 
- Há então acúmulo de lactado, que se liga ao H+ (liberado da 
reação de quebra do ATP em ADP), transformando-se em ácido 
lático que chega até o plasma 

- O resultado é a acidose lática, a causa mais comum de 
acidose metabólica 
- O aumento dos níveis de lactato (> 2,5) e aparecimento de 
um déficit de bases (base excesso negativo) são os primeiros 
indícios que um paciente está em choque 

Resposta Hormonal no Choque 
- Estresse isquêmico e inflamatório estimula a liberação de 
corticoide, adrenalina e glucagon: 



 

- Promovem glicogenólise nos tecidos e gliconeogênese 
hepática, lançando mais glicose no sangue: razão da 
hiperglicemia 
- A adrenalina plasmática, ao agir nos receptores beta2 do 
músculo esquelético, promove o influxo de potássio, levando 
à hipocalemia 

- Há ativação do SRAA: 
- Angiotensina II promove vasoconstricção 
- Aldosterona promove retenção de sal/água 

Extração tecidual de O2 no Choque 
- No choque, o resultado final é a falta de O2 às células, levando-
as a perder as reservas de energia (ATP) e produzir ácido lático 
- A oferta de oxigênio aos tecidos (DO2 /normal 700-1200 
mL/min), mede a quantidade de O2 que chega aos tecidos na 
unidade de tempo, ela depende do DC, do teor de hemoglobina 
no sangue e da saturação de oxigênio arterial  

- Uma queda expressiva da DO2 caracteriza os choques 
hipodinâmicos 

- O Consumo tecidual de oxigênio (VO2 / normal 280 mL/min) 
mede a quantidade de O2 extraída pelos tecidos na unidade de 
tempo 
- A taxa de extração tecidual de oxigênio (TEO2 ) é o percentual 
da DO2 que é efetivamente extraída  

- TEO2 =( VO2/DO2) x 100 
- Em condições normais, a TEO2 é de 25-35% 
- Quando a DO2 começa a cair, a TEO2 se eleva para manter a 
VO2 inalterada 
- A TEO2 eleva-se até cerca de 70% para manter a VO2 apesar 
da queda da DO2, a partir disso, começa a haver queda na 
VO2 concomitante 

- No choque séptico quem está comprometida é a TEO2, que se 
encontra abaixo dos 25% 

- É o motivo da hipóxia tecidual na choque séptico 
Saturação Venosa de Oxigênio 

- Nos choque hipodinâmicos, a queda da DO2 será compensada 
pelo aumento na TEO2, o que levará há uma queda na saturação 
venosa central (SvO2) 
- Outros fatores também se correlacionam com a queda na SvO2: 
Queda da PaO2, diminuição do DC, redução da Hgb e aumento da 
VO2 
- No choque séptico, a TEO2 reduzida leva há um aumento gradual 
da SvO2, tendendo, inicialmente a normalidade 

Mecanismos de Injúria Celular no Choque 
- O mecanismo letal no choque é a disfunção de múltiplos órgãos 
e sistemas (DMOS), que ocorre pois o estímulo inflamatório 
acontece em vários órgãos e tecidos ao mesmo tempo 



 

- O sistema de coagulação e as plaquetas também são ativadas no 
choque, justificando a formação de microtrombos na rede capilar 
que contribuem para o distúrbio circulatório 
- O mediador inflamatório mais importante no choque é o fator 
de necrose tumoral alfa (TNF-alfa) 
- O TNF-Alfa age no endotélio, produzindo uma enzima especial 
capaz de sintetizar níveis 100x maiores de óxido nítrico (NO) – um 
potente vasodilatador 
- O NO além de ser um importante inotrópico negativo, reage 
com o ânion superóxido (O2

-), formando um radical livre 
altamente lesivo para as mitocôndrias – Radical Peroxinitrito 
(ONOO-) 
- Quando reperfundimos um tecido depletado previamente em 
ATP, o fornecimento de O2 na reação de reconstituição da 
hipoxantina em AMP-ADP-ATP, acaba formando o ânion 
superóxido (O2

-), que se transforma no peróxido de hidrogênio 
(H2O2) que logo libera o radical hidroxila (OH), altamente reativo e 
citotóxico 

Quadro Clínico dos Choques Hipodinâmicos 
Critérios Empíricos para diagnóstico de Choque 

Fáscies de Sofrimento ou alteração do estado mental 

Taquicardia (FC > 100) 

Taquipnéia (FR > 22 ou PCO2 < 32) 

Base Excess < -5 mEq/L ou Lactato > 4mM 

Débito Urinário < 0,5 mL/Kg/h (Oligúria) 

Hipotensão Arterial por mais de 20 min (PAS < 90) 
*Necessários 4, dos 6 critérios para diagnóstico de choque hipodinâmico  

- O restante do quadro depende da causa do choque 
- Diante de um quadro de choque, o médico precisa tomar 
algumas decisões rápidas: 

- Monitorar e tratar empiricamente o paciente 
- Coletar uma curta anamnese, exame físico sumário, ECG, RX 
tórax, gasometria arterial e ECO para melhor avaliação e 
mudança na conduta 

- Sobre o choque Cardiogênico: 
- A causa mais comum é o IAM 
- Outras causas possíveis são: 

· Miocardite Aguda 
· Endocardite infecciosa aguda com Insuf. Aórtica ou 

mitral grave 
· Complicações mecânicas do IAM (rotura de músculo 

papilar ou de septo interventricular) 
· Cardiomiopatia crônica grave descompensada 

Quadro Clínico nos Choques Hiperdinâmicos 
- Choque séptico deve ser suspeitado em vigência de um quadro 
de sepse associado à disfunção orgânica e/ou presença de 
hipotensão arterial (PAS < 90) não responsiva à reposição de 
fluidos 



 

- Após reposição volêmica, o choque se transforma em um 
quadro hiperdinâmico: 

- Pulsos radiais amplos 
- PA divergente 
- Febre 
- Taquicardia e Taquipnéia 
- PAS < 90 
- Disfunção orgânica: 

· Oligúria, Alteração do estado mental... 
- Laboratório costuma mostrar: 

· Leucocitose > 12.000 
· Desvio para esquerda sugere infecção por bactérias 

· Acidose Lática (lactato > 4) 
- Anion gap elevado também indica acidose metabólica (> 15) 

- AG = Na – (Cl + HCO3) 
- Critérios de mau prognóstico: 

- Hipotermia (Tax< 36º C) 
- Leucopenia < 4.000 

- Choque anafilático 
- Desencadeado pela exposição a um determinado alérgeno 
- Reação tipo I 
- Ligação do alérgeno ao IgE do mastócito numa segunda 
exposição desencadeia a degranulação em massa dessas 
células 
- Paciente apresenta: 

· Lombalgia 
· Prurido 
· Lesões cutâneas do tipo urticária 
· Angioedema de face 
· Edema de glote, broncoespasmo e choque 

- Pode ser revertido prontamente com volume e adrenalina 
- Aplicação de corticoide e anti-histamínicos (H1/fenergan e 
H2/ranitdina) também é recomendada 

- Choque neurogênico 
- Causado por grandes AVCs hemorrágicos, TCEs ou TRMs 
- Paciente evolui com intensa vasoplegia, consequente a uma 
súbita desnervação vascular (acometimento SN Simpático) 
- A venoplegia reduz o Retorno venoso, consequentemente, 
o DC 
- Dilatação arteriolar é responsável pela queda da RVS 
- Clínica: Pct chocado, porém com extremidades quentes e FC 
tendendo a bradicardia 

Disfunções Orgânicas no Choque 
- A DMOS é definida com a presença de 3 ou mais 
comprometimentos orgânicos 
- Cérebro 

- É protegido da isquemia 
- Só é acometido quando a PAM < 50 



 

- No choque séptico, mediadores inflamatórios podem inibir 
diretamente a função neuronal: encefalopatia séptica 
- Distúrbios tóxicos, eletrolíticos e metabólicos também 
contribuem para a disfunção cerebral 

 
 
- Coração 

- Também é protegido da isquemia 
- Pela descarga adrenérgica, o efeito do choque é a 
taquicardia, aumento da contratilidade e arritmogênese 
- Os mediadores inflamatórios, principalmente o TNF-alfa, 
podem ser inotrópicos negativos 

- Rins 
- São órgãos de prioridade intermediária 
- Lesados depois dos outros órgãos, mas antes do cérebro e 
coração 
- TFG começa a cair com uma PAM < 70 
- Paciente então desenvolve uma pré-rnal que leva a oligúria 
e azotemia, mas que é responsiva a reposição de flúidos 
- Porém uma isquemia prolongada leva a NTA, não 
responsiva a reposição volêmica, mas que melhora após 7-21 
dias de estabilização do paciente 
- Quando a necrose se estende para a córtex (Necrose 
cortical aguda/raro), a disfunção renal torna-se irreversível 

- Pulmões 
- Resposta mais comum do choque é a taquipnéia e a 
hiperpnéia 
- Na ausência de acidose metabólica prévia, a hiperpnéia leva 
a alcalose respiratória 
- Síndro do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) 

· Ocorre acúmulo de neutrófilos aderidos ao endotélio 
alveolar que liberam mediadores responsáveis por uma 
grave lesão alveolar: 

· Formação de membrana hialina 
· Edema alveolar não cardiogênico (↑ da 

permeabilidade capilar) 
· Perda do surfactante por lesão dos pneumócitos 

tipo II 
· Sem surfactante, alvéolos entram em colapso, 

formando pequenas atelectasia 

· Resultado final é um grave distúrbio de troca gasosa, 
levando a hipoxemia e necessidade de ventilação 
mecânica com altos níves de PEEP (pressão positiva no 
final da expiração) 

- Fígado 
- Ocorre uma hepatite isquêmica, com aumento de 
transaminases, FA e BT 
- Função hepática pode tornar-se comprometida, levando à 
hipoalbuminemia e alargamento do TAP 



 

- Porém na maioria dos casos o comprometimento hepático 
é leve 
 
 

- Sistema Hematológico 
- Estímulo a produção de leucócitos é comum 
- Nas fases mais avançadas, o paciente evolui com 
insuficiência medular – pancitopenia 
- A CIVD é comum na sepse 

- Trato Gastrointestinal 
- É um dos primeiros a sofrerem com a vasoconstricção 
adrenérgica: 

· Ocorre gastrite isquêmica – causa importante de 
Hemorragia digestiva 

· Isquemia mesentérica aguda não oclusiva 
· Colecistite acalculosa, pancreatite 
· Íleo metabólico 
· Translocação de toxinas provenientes das bactérias da 

microbiota ileocolônica (endotoxina é uma das 
principais) 

Abordagem Terapêutica – Medidas Gerais 
- Monitor -  Oxigênio - Veia (MOV) 
- HMG, BQM, Gaso Arterial, enzimas cardíacas, lactato e PCR 
- Observar sinais de insuficiência ventilatória, ventilação mecânica 
pode ser necessária 
- Cuidado com uso de sedativos: pioram a instabilidade 
hemodinâmica 
- PEEP elevado reduz o Retorno Venoso, cuidado! 
- StO2 deve ser mantida > 92% 
- Iniciar reposição de fluidos prontamente (exceto se o paciente 
estiver hipervolêmico ou congesto) 
- Instalar Sonda Vesical de demora para quantificação do débito 
urinário (melhora da diurese é sinal de sucesso terapêutico) 

Perda Estimada 
Líquido/Sangue Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Perda san-
guínea 

< 750 mL 750-1500 1500-2000 > 2000 mL 

Perda San-
guínea % 

< 15% 15-30% 30-40% > 40% 

Pulso < 100 > 100 > 120 > 140 

PAM Normal Normal ↓ ↓ 

FR 14-20 20-30 30-40 > 35 
Diurese > 30 mL/h 20-30 5-20 < 5 mL/h 

Estado 
mental 

Levemente 
Ansioso 

Ansiedade 
moderada 

Ansioso, 
confuso 

Confuso, 
letárgico 

Reposição 
Volêmica 

Cristalóide Cristalóide 
Cristalóide 
e Sangue 

Cristalóide 
e Sangue 

- No tamponamento cardíaco, a pericardiocentese de alívio deve 
ser logo realizada, bem como a toracocentese de alívio no caso de 



 

pneumotórax hipertensivo (abocath 14, 2º espaço intercostal do 
lado afetado, linha hemiclavicular) 
- Pacientes refratários, devem ter acesso venoso profundo 
puncionado (jugular, subclávia ou femoral) para administração de 
drogas vasoativas 

- Importante monitorar a PVC e, caso necessário, usar o 
cateter de Swan-Ganz 

 
 
Tratamento: Drogas Vasoativas 

- Indicadas no choque refratário, com PAS < 80 ou PAM < 70 
- Agem através de vasoconstricção, aumentando o RVS e, 
portanto, a PAM – melhora a perfusão dos órgãos nobres 
- No choque séptico são de extrema importância pois agem no 
distúrbio de base: vasodilatação inapropriada 
- Apenas a Dobutamina é uma amina exclusivamente inotrópica, 
ou seja, sem ação vasopressora, diferente da dopamina, 
Noradrenalina e adrenalina 
- Dopamina 

- Baixas doses (3-5 mcg/Kg/min) 
· Provoca vasodilatação renal e esplâncnica, melhorando 

o débito urinário 
· Uso em pacientes com PAM controlada, mas com baixo 

débito urinário 
· Uso questionável 

- Doses Médias (5-10 mcg/Kg/min) 
· Já possui efeito cronotrópico e inotrópico (mais 

cronotrópico/↑FC) 
· Potencial efeito arritmogênico 

- Altas doses (10-20 mcg/Kg/min) 
· Efeito vasoconstrictor 

- Noradrenalina 
- Moderado efeito inotrópico 
- Potente efeito vasoconstrictor e venoconstrictor 

· Excelente no choque séptico! 
- Não tem poder cronotrópico 
- Dose: 0,1-1 mcg/Kg/min 

- Adrenalina 
- Catecolamina como efeito inotrópico e vasopressor mais 
potente 
- Utilizada nos casos de choque cardiogênico ou séptico 
refratário a outras aminas 
- Usada também na RCP e no choque anafilático 
- Dose: 0,1-1 mcg/Kg/min 
- Alto Poder arritmogênico 

- Dobutamina 
- Grande potência inotrópica, mas leve efeito vasodilatador 
arteriolar (não é vasopressora!) 



 

- Efeito inotrópico (↑ força contrátil) > cron. 
- Reduz a pós-carga (dilatando as arteríolas por ação beta2) e 
otimiza a pré-carga (aumentando o Retorno venoso pela 
venoconstricção alfa) 
- É menos arritmogênica 
- Melhora a perfusão coronariana 
- Sua principal indicação é no choque cardiogênico, já que a 
PAM é > 70 
- Não pode ser feita isoladamente em pacientes com PAM < 
70 (efeito arteriodilatador) 
- Dose: 3-20 mcg/Kg/min 

Tratamento do Choque Cardiogênico 
- Alta Letalidade (80%) 
- Principal causa é o IAM 
- Devem ser monitorados pelo Swan-Ganz 
- Após infusão cuidadosa de líquidos, monitorar a PCP (16-18) e 
iniciar dobutamina e noradrenalina 
- Duas medidas podem salvar esse paciente: 

- Balão intraaórtico de contrapulsão 
· Ao ser insulflado na diástole, o balão aumenta a PAD 

(PAD fica maior que a PAS), melhorando a perfusão 
coronariana e cerebral (dependentes da PAD) 

· Contra-Indicado na Insuficiência Aórtica 
- Angioplastia Primária (IAM) 

· Melhor maneira de salvar um doente com IAM 
· Delta-tempo de dor < 24h 
· Deve ser levado para angioplastia após estabilização 

com o BIA 
Tratamento da Acidose Lática 

- Cuidado: O bicarbonato dado no choque é convertido em CO2 
que se difunde para o interior das células, piorando a acidose 
intracelular: acidose celular paradoxal do bicarbonato de sódio 

- É aceito somente se pH < 7,1 ou 7,0 pelo alto risco da 
acidose metabólica 

- Uma outra base (THAM – tris-hidroximetil-amino-metano) é a 
única que pode ser utilizada, sendo capaz de tamponar o H+ e 
reduzir os níveis de CO2 
- A acidemia do choque deve ser tratada agindo-se no 
componente respiratório 

- Manter PCO2 levemente diminuída (30-35) 

Objetivos Imediatos do Tratamento do Choque 

Suporte hemodinâmico 

PAM > 60-70 mmHg 

PCP 15-18 mmHg 

IC 
> 2,2 L/min/m2 
> 4,0 L/min/m2 (choque séptico) 

Manter a oferta de O2 

Hemoglobina > 10 g/dL 



 

StO2 > 92% 

Tratar a disfunção orgânica 

Lactato < 2,5mM 

Diurese > 1 mL/Kg/hora 

Tratamento do Choque Séptico 
- Objetivos nas primeiras 6 horas: 

- PVC entre 10-16 cmH2O (8-12 mmHg) 
- PAM > 65 
- Débito urinário > 0,5 mL/Kg/h 
- SvO2 > 70% 

- 1. Ressucitação volêmica Inicial 
- Cerca de 5 Litros nas primeiras 6h 
- Cerca de 14 Litros nas primeiras 72h 
- SF 0,9% ou Ringer Lactato 
 

- 2. Vasopressores 
- Indicada se a ressuscitação volêmica não mantém a PAM > 
70 
- Noradrenalina é a droga de escolha 
- Nos pacientes com disfunção miocárdica associada, iniciar 
também dobutamina 

- 3. Culturas 
- Devem ser colhidas pelo menos 2 amostras (1 sangue 
periférico e 1 sangue central) antes do início do ATB 

- 4. Antibioticoterapia 
- Iniciar ATBterapia empírica até 1 hora do reconhecimento 
da sepse grave 
- Procurar o Foco 
- Realizar procedimentos minimamente invasivos nas 
primeiras 6h para retirar focos infecciosos (debridamento, 
drenagem abscessos) 

- 5. Corticoterapia 
- Hidrocortisona 50 mg 6/6h ou 100 mg 8/8h por 7 dias 
- Mostrou aumento de sobrevida por reduzir a resposta pró-
inflamatória 
- Indicado em caso de choque com uso de aminas ou após 
teste de função da supra renal com ACTH com resposta < 9 
mcg/dL em 30-60 min 

- 6. Proteina C Ativada 
- Xigris® 24 mcg/Kg/h durante 96h (4 dias) 
- Indicado na sepse APACHE II > 25, choque séptico, SARA ou 
DMO 
- Contra-Indicada em sangramento ativo, AVCh < 3m, TCE, 
Lesão SNC, Cateter epidural 

- 7. Controle Glicêmico 
- Intensivo: manter glicemia entre 80-150 
- Dextro 1/1h, 2/2h ou 4/4h 

 



 

 

7.3. DROGAS VASOATIVAS - CATECOLAMINAS 

 
Introdução 

- As catecolaminas são os agentes simpatomiméticos mais usados 
em terapia intensiva 
- As catecolaminas endógenas originam-se da tirosina que se 
transforma sucessivamente em dopa, dopamina, noradrenalina e 
adrenalina 
- A dobutamina é sintética 
- Em geral possuem vida média de 2 minutos 
- As ações das catecolaminas são determinadas pelas suas 
ligações aos receptores: alfa, beta e dopa 
Receptor Efeito principal 

Dopaminérgico 
tipo 1 

Vasodilatação coronariana e sistêmica 

Dopaminérgico 
tipo 2 

Vasodilatação sistêmica 

Beta 1 
Inotropismo, cronotropismo e aumento da 
velocidade de condução 

Beta 2 

Inotropismo, cronotropismo e aumento da 
velocidade de condução (só que menos 
potente) 
Vasodilatação sistêmica 

Alfa 1 Vasoconstricção e aumento da PA 

Alfa 2 
Vasoconstricção e aumento da PA 
Inibição da liberação de Noradrenalina 

- Dessa forma as catecolaminas são classificadas em alfa 
adrenérgicas, beta adrenérgicas, dopaminérgicas ou mistas 

Catecolamina Dopa β1 β2 α1 α2 

Dopamina +++ +++ ++ +++ + 

Noradrenalina - +++ + +++ +++ 

Adrenalina - +++ +++ +++ +++ 

Dobutamina - +++ + - - 

 
Indicações gerais 

- Indicadas no choque refratário, com PAS < 80 ou PAM < 70 
- Agem através de vasoconstricção, aumentando a RVS e, 
portanto, a PAM – melhora a perfusão dos órgãos nobres 
- No choque séptico são de extrema importância pois agem no 
distúrbio de base: vasodilatação inapropriada 

- Noradrenalina 
- Apenas a Dobutamina é uma amina exclusivamente inotrópica, 
ou seja, sem ação vasopressora, diferente da dopamina, 
Noradrenalina e adrenalina 

- Ideal no Choque cardiogênico, ICC e EAP 
 

Dopamina 
- Precursor imediato da noradrenalina 



 

- Não atravessa a barreira hematoencefálica, não apresentando 
ação no SNC 
- Principais Indicações 

- Indicada para os estados de baixo débito com volemia 
controlada ou aumentada (efeito beta adrenérgico) 
- Grande potencial cronotrópico (usada em bradiarritmias) 

- Efeitos colaterais: 
- Náuseas, vômitos 
- Arritmias (supraventriculares 4%, ventriculares 1%) 
- Necrose tecidual se extravasamento 

- Efeito Dose-dependente 
- Baixas doses (3-5 mcg/Kg/min) 

· Provoca vasodilatação renal e esplâncnica, melhorando 
o débito urinário 

· Uso em pacientes com PAM controlada, mas com baixo 
débito urinário (controverso) 

- Doses Médias (5-15 mcg/Kg/min) 
· Já possui efeito cronotrópico e inotrópico (mais 

cronotrópico/↑FC) 
· Potencial efeito arritmogênico 

- Altas doses (15-20 mcg/Kg/min) 
· Efeito vasoconstrictor 
· Faz, inclusive, vasoconstricção renal, piorando débito 

urinário 
· Risco aumentado de arritmias 

 
Noradrenalina 

- Precursor da adrenalina 
- Atividade tanto alfa como beta1 adrenérgico 
- Dependendo da dose utilizada, obtém-se aumento do volume 
sistólico, diminuição reflexa da FC e importante vasoconstricção 
periférica, com aumento da PA 
- Moderado efeito inotrópico, mas potente efeito vasoconstrictor 
e venoconstrictor 
- É um potente vasoconstrictor visceral e renal, o que limita sua 
utilização clínica 
- Também faz vasoconstricção pulmonar, devendo ser usado com 
cautela em hipertensão pulmonar 
- Principais Indicações 

- Droga de escolha no choque séptico 
- Efeitos colaterais & Cuidados: 

- Administrar preferencialmente em veia central pelo alto 
risco de necrose tissular 
- Monitorar a PA no mínimo a cada 15 minutos 
- Evitar em gestantes pelo efeito contrátil do útero 
- Altas doses pode preciptar hipotensão acentuada, IAM ou 
hemorragia cerebral 



 

- Uso limitado no choque cardiogênico devido o aumento do 
consumo de O2 (VO2) e do trabalho cardíaco (devido ao 
aumento da pós-carga) 
 

- Doses 
- Dose inicial de 0,05 a 0,1 mcg/Kg/min 
- Dose máxima de 1,5 a 2 mcg/Kg/min 

 
Adrenalina 

- Potente estimulador alfa e beta adrenérgico 
- O mecanismo de elevação da PA é devido ação direta no 
miocárdio, com aumento da contração ventricular (inotropismo), 
aumento da FC (cronotropismo) e vasoconstricção periférica 
(pele, rins e vênulas) 
- A sístole torna-se mais curta e potente 
- Aumentam o DC e o trabalho cardíaco, bem como a VO2 – risco 
de IAM 
- O período refratário do músculo ventricular diminui levando há 
um grande risco de arritmias 
- Pela ação beta2 promobe broncodilatação 
- Também eleva as concentrações de glicose e ácido lático e 
propicia hipocalemia 
- Principais Indicações 

- Choque circulatório que não respondem às outras 
catecolaminas – principalmente no choque cardiogênico 
- Usada em bolus nas manobras de RCP 
- Indicada no tratamento da anafilaxia 
- Recomendada no tratamento de broncoespasmos severos 
(dose 0,01 mg/Kg até 0,3 – a cada 20 minutos) 

· Preferir nebulização 
· Absorção subcutânea é lenta 

- Efeitos colaterais & Cuidados: 
- Administrar preferencialmente em veia central pelo alto 
risco de necrose tissular 
- Tremor, ansiedade, tensão, cefaleia, vertigem, dificuldade 
respiratória, hipertensão grave, hemorragia cerebral 
- Risco de Arritmias elevado e de Angina 
- Não pode ser exposta a luz (oxidação) 

- Doses 
- Dose inicial de 0,05 a 0,1 mcg/Kg/min 
- Dose máxima de 1,5 a 2 mcg/Kg/min 
 

Dobutamina 
- Ação predominante beta1 agonista 
- Droga inotrópica seletiva, com pequeno efeito vasodilatador 
arteriolar 
- Pouco efeito cronotrópico, mas potente efeito inotrópico 



 

- Reduz a pós-carga (dilatando as arteríolas por ação beta2) e 
otimiza a pré-carga (aumentando o Retorno venoso pela 
venoconstricção alfa) 
- Principais Indicações 

- Utilizada para melhorar a função ventricular e o 
desempenho cardíaco 
- Sua principal indicação é no choque cardiogênico, já que a 
PAM é > 70 
- Usada também na ICC  
- Droga de escolha no EAP não hipertensivo 

- Efeitos colaterais & Cuidados: 
- Cefaléia, ansiedade, tremores 
- Aumentos ou reduções excessivas na PA 
- É menos arritmogênica 
- Não pode ser feita isoladamente em pacientes com PAM < 
70 (efeito arteriodilatador) – associar noradrenalina 

- Doses 
- Dose: 3-20 mcg/Kg/min 

 



 

 
 Dopamina Noradrenalina Adrenalina Dobutamina 

Comercial Revivan - - Dobutrex 

Ampola 10 mL / 50 mg 4 mL / 4 mg 1 mL / 1 mg 
20 mL / 250 

mg 

Dose 
5-15  

mcg/kg/min 
0,1-2 

mcg/kg/min 
0,1-2 

mcg/kg/min 
3-20 

mcg/kg/min 

 Solução 1 

Preparo 
5 amp (50 mL) 
SG 5% 200 mL 

1 amp (4mL) 
SG 5% 246 mL 

5 amp (5 mL) 
SG 5% 245 mL 

1 amp (20mL) 
SG 5% 230 mL 

[ ] Sol 1 1000 mcg/mL 16 mcg/mL 20 mcg/mL 1000 mcg/mL 

Vel. Inf.* 21 mL/h 26 mL/h 21 mL/h 12,5 mL/h 

 Solução 2 

Preparo 
4 amp (40 mL) 
SG 5% 10 mL 

5 amp (20mL) 
SG 5% 230 mL 

- 
2 amp (40mL) 
SG 5% 60 mL 

[ ] Sol 2 4000 mcg/mL 80 mcg/mL - 5000 mcg/mL 

Vel. Inf.* 5 mL/h 5 mL/h - 2,5 mL/h 

*Velocidade de Infusão inicial em um adulto de 70 
Kg



 

 

7.4. MORTE SÚBITA 

 
Introdução 

- Morte súbita: início dos sintomas e óbito dentro de 1 hora 
- Na PCR o óbito é definido a partir do momento em que as 
funções encefálicas (cérebro + tronco) são extintas 
irreversivelmente 

Ritmos de Parada Cardio Respiratória 
- 1. Fibrilação Ventricular (FV) 

- Ondulações irregulares no traçado ECG 
- Frequencia > 320 bpm 
- Ausência de discernimento de Complexos 
- Para ocorrer FV existem 2 pré-requisitos: 

· O miocárdio deve estar eletricamente doente 
· Deve haver um gatilho (extra-sístole ou TV) 

- Mecanismo de Reentrada 
- 2. Taquicardia Ventricular (TV) 

- Abordada em capítulo específico 
- 3. Assistolia 

- Ausência de traçado no ECG 
- Causas mais comuns: 

· Cardiomiopatias não isquêmica + ICC avançada e 
distúrbio de condução 

· Distúrbios sistêmicos graves (hipóxia, acidose, choque, 
FMO, AVC) 

- 4. Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP) 
- O Coração não consegue realizar uma contração mecânica 
eficaz, embora receba o estímulo elétrico 
- Causas mais comuns: 

·  Insuficiência respiratória (hipóxia e acidose respiratória) 
· Hipovolemia 

Ritmo da PCR 
- Intra-Hospitalar 

- 66% Assistolia ou AESP 
· Aumento de doenças graves 

- FV em apenas 33% 
- Extra-Hospitalar 

- FV é o ritmo mais frequente (60-80%), mas evolui para 
assistolia após cerca de 10 minutos na ausência de manobras 
de ressuscitação 

Etiologias da PCR extra-hospitalar 
- 1. Doença Coronariana Aterosclerótica 

- Responsável por cerca de 80%  
- Na maioria das vezes o fator desencadeante é a isquemia 
miocárdica 

- 2. Cardiomiopatia Dilatada 
- Cardiomiopatias em geral são responsáveis por 10-15% 



 

- Na C. dilatada são fatores de risco para PCR baixa FE (<40%) 
e história prévia de síncope 

- 3. Cardiomiopatia Hipertrófica 
- Além de ser fator de risco independente também esta 
associada a doença coronariana, HAS e valvopatia aórtica 
- Causa mais comum de morte súbita em jovens hígidos (< 35 
anos) 

- 4. Displasia Arritmogênica de VD 
- Uma das causas de TVMS 

- 5. Valvopatias 
- Destaque para a Estenose Aórtica Grave 

- 6. Cardiopatias Congênitas 
- Destaque para estenose aórtica e shunt direita-esquerda 
(CIA, CIV, PCA) 

- 7. Arritmia induzida por Drogas 
- Cocaína: mecanismo pode ser oclusão coronariana por 
trombose ou vasoespasmo 
- Outras drogas relacionadas são aquelas que aumentam o 
intervalo QTc (tricíclicos, haloperidol, eritromicina, 
terfanadina) e os antiarrítmicos 

- 8. Morte súbita sem Cardiopatia Estrutural 
- Responsável por menos de 10% dos casos 
- Sd. de Wolff-Parkinson-White 

· Presença de uma via acessória com período refratário 
curto (< 250 ms) em face de uma FA, passando quase 
todos os estímulos pela via acessória, resultando em TV 
que degenera para FV 

- Sd. de Brugada 
· Dç autossômica dominante 
· Sexo masculino 9:1 
· Origem asiática 
· (1) padrão pseudo-BRD + supra de ST V1, V2 e V3; (2) 

propensão a FV espontânea; (3) ausência de cardiopatia 
estrutural 

- Commotio cordis 
· FV que surge em decorrência de um forte impacto 

torácico (transformação de energia mecânica do 
impacto em estímulo elétrico) 

- Sd. QT longo congênito 
- Fibrilação Ventricular idiopática 

Epidemiologia da Morte Súbita 
- Duas faixas etárias: 

- Lactentes (sd. morte súbita infantil) 
- Adultos entre 45-75 anos 

- Mais comum na raça negra e homens 
- Fatores de risco principais: 

- Tabagismo 
- Obesidade 



 

- Atividade física vigorosa sem condicionamento 
- Aterosclerose coronariana 

- Nas cardiopatias, a baixa FE é fator de risco elevadíssimo 



 

  



 

 

8.1 ANATOMIA & FISIOLOGIA RENAL 
 

Introdução 
- Os rins são uma espécie de filtro 
- Limpam nosso organismo das escórias nitrogenadas que são 
uma espécie de lixo resultante do metabolismo das proteínas; 
além de manter o equilíbrio hidro-eletrolítico 

Anatomia Básica 

 
- Tamanho normal: 11-12 cm longitudinal 

- As doenças renais crônicas cursam com rins reduzidos de 
tamanho, exceto: 

· Diabetes 
· Doença Renal policística 
· Amiloidose 
· Anemia Falciforme 
· Esclerodermia 
· Nefropatia Obstrutiva 
· Nefropatia pelo HIV 

- Peso normal: 150 g 
- Envolvendo o rim há uma camada de tc conjuntivo: a cápsula 
renal 

- Ao redor dela está a gordura perirrenal (fáscia de Gerota) 
- O hilo é por onde chegam os vasos e nervos 
- O parênquima renal é dividido em córtex e medula 

- O córtex num rim normal mede 1 cm e contém os 
glomérulos 
- A medula é formada pelas pirâmides de Malpighi 
- Entre as pirâmides existe extensões de tc contical (Colunas 
de Bertin) 



 

- As saliências das pirâmides de Malpighi nos cálices renais 
são as famosas papilas renais, sendo que cada papila se abre 
para um cálice menor 

- O rim pode ser dividido em lobos: 
- Formado por uma pirâmide de malpighi e seu tecido 
cortical adjacente 

- De todo fluxo sanguíneo renal, o córtex recebe 80% e a medula, 
onde estão os túbulos, apenas 20%, por isso num caso de 
hipovolemia (exemplo) ocorre necrose tubular aguda 

O Néfron 
- É a unidade funcional dos rins 
- Associação do corpúsculo de Malpighi com o sistema tubular 

 
- Córtex: Glomérulo, túbulos contorcidos proximal e distal e parte 
inicial do túbulo coletor 
- Medula: Ramos descendente e ascendente da alça de Henle e a 
maior parte do túbulo coletor 

O Corpúsculo de Malpighi 
- Formado pelo glomérulo (tufo glomerular) + a cápsula de 
Bowman 



 

 
- No glomérulo circula sangue arterial, cuja pressão hidrostática 
está sob controle da arteríola eferente 

- Quanto mais contraída, maior a pressão glomerular e maior 
o volume do filtrado 

 
 
 
- Fórmula que determina o filtrado glomerular 

- Filtrado = PCG – PHEB - πCG  
- PCG = Pressão Hidrostática do Capilar Glomerular 
- PHEB = Pressão hidrostática do Espaço de Bownman 
- πCG = Pressão oncótica do capilar glomerular 

· Ou seja, quando há hipoalbuminemia, diminui a pressão 
oncótica, aumentando o filtrado glomerular 

 
- Cápsula de Bownman 

- Possui 2 folhetos: 
· Visceral: são os podócitos - não é formado por uma 

camada celular contínua 
· Parietal (externo): forma um cálice que contém o espaço 

capsular 
- Entre os folhetos está o espaço capsular 

- Podócitos 
- Emitem prolongamentos primários que originam os 
secundários, os quais abraçam as alças capilares, como um 
polvo 



 

- O cruzamento dos prolongamentos secundários delimitam 
espaços – as fendas de filtração 

 
 
- Membrana Glomérulo Capilar 

- É através dela que o sangue é filtrado até se tornar o 
filtrado glomerular 
- Constituída pela: 

· Endotélio (fenestras endoteliais) 
· Membrana basal glomerular (contínua, mas cheia de 

poros) 
· Fendas de filtração dos podócitos 

- Existe a barreira de tamanho (não passam macromoléculas) 
e a barreira de carga (repele poliânions como a albumina) 

 
 

- Mesângio 
- Tecido conjuntivo de sustentação entre as alças capilares 
- Formado também pela célula mesangial 



 

- Há pontos que a lâmina basal envolve mais de um capilar. 
No espaço entre os capilares se localizam as células 
mesangiais 

 
 
O Sistema Tubular 

- O filtrado formado no glomérulo, agora vai percorrer os túbulos 
renais, sendo processado, elaborado e entregue aos cálices como 
urina 
- Dos cerca de 140 Litros / dia de filtrado que chegam ao sistema 
tubular, os cálicer renais recebem apenas 1-3 L/dia de urina 
- 99% é reabsorvido no sistema tubular 
 
 

O Aparelho Justaglomerular 
- Formado pelas células justaglomerulares + mácula densa 
- Antes de adentrar no glomérulo a arteríola aferente 
(apresentando células especiais (justaglomerulares), se encontra 
com o túbulo contorcido distal (em uma área especial do mesmo: 
mácula densa) 
-  Responsável pelo feedback tubuloglomerular, importante para 
regular a filtração glomerular 

A vascularização Renal 
- Quem nutre o córtex renal são as arteríolas eferentes 
- Já a medula é irrigada pelos vasos retos que são projeções das 
arteríolas eferentes 
- A Paila é a área mais distante das origens desses vasos retos e 
por isso é a estrutura mais sensível a alterações de perfusão, 
levando a Necrose de papila renal 

Aspectos Fisiológicos Gerais 
- A gênese da urina se inicia com a formação do filtrado 
glomerular nos corpúsculos renais 
- A função renal é proporcional a Taxa de filtração glomerular (80-
120 mL/min) 
- Como já dito, dos 140 L/dia de filtrado, 99% é reabsorvido pelos 
túbulos 



 

- É principalmente através da reabsorção tubular que os rins 
eliminam somente a quantidade estritamente necessária de água, 
eletrólitos e demais substâncias para manter a homeostase 
- Além da filtração e reabsorção tubular, também existe a 
secreção tubular 

Fisiologia nos Corpúsculos de Malpighi 
- Assim como o cérebro e o miocárdio, os rins também possuem 
um mecanismo de autorregulação de fluxo 
- O fluxo sanguíneo renal é mantido constante apesar de 
variações da PA (PAM de 80 – 200) 

- O controle é feito pela arteríola Aferente 
- Aumento da PA, contrai a aferente, reduzindo o fluxo 
glomerular – na verdade mantendo! 
- Dimuição da PA, dilata a aferente... 

· Contudo se a PAM cair mais que 80, os vasos já 
atingiram o máximo da dilatação 

- Os quatro mecanismos de controle da TFG: 
1. Vasoconstricção da arteríola Eferente 

· Pela ação da angiotensina II, fazendo aumentar a 
pressão intraglomerular, quando há baixo fluxo renal 

2. Vasodilatação da arteríola Aferente 
· Pela ação de PGE2, cininas e óxido nítrico, sua dilatação 

aumenta o fluxo sanguíneo renal 
3. Feedback tubuloglomerular 

· Controlado pelo aparelho justaglomerular 
· Capaz de ajustar a FG de acordo com o fluxo de fluido 

tubular 
· O mecanismo depende da absorção de Cl- pela mácula 

densa 
· Se a TFG esta baixa, menos NaCl chega ao TCD, logo 

ocorrendo uma vasodilatação na arteríola aferente 
· Se a TFG esta alta, mais NaCl chega ao TCD, logo 

ocorrendo uma vasoconstricção na arteríola aferente 
4. Retenção Hidrossalina e Natriurese 

· Aldosterona (produzida pela suprarrenais) é um potente 
retentor de Na e água pelos túbulos renais 

· A retenção volêmica contribui para a restauração do 
fluxo renal e TFG 

Fisiologia nos túbulos Contorcidos Proximais 
- Encarregados de reabsorver a maior parte do fluido tubular 
(65%) 
- Angiotensina II e Catecolaminas aumentam a proporção de 
sódio e líquido reabsorvidos nos TCP 
- O principal eletrólito reabsorvido é o sódio, de forma ativa, pela 
NaK-ATPase 
- Para manter o equilíbrio,  Na é reabsorvido junto com um ânion 

- Na primeira porção é o HCO3- de forma indireta, usando a 
anidrase carbônica 



 

HCO3- + H+ <-> H2CO3 <-> CO2 + H2O 
· Na Acidose tubular renal tipo II (ATR II) o TCP não 

reabsorve bicarbonato pela falta da anidrase carbônica, 
levando a acidose metabólica 

· O mesmo ocorre na Sd. De Fanconi, só que també não 
há reabsorção de outros elementos 

· A Acetazolamida, um diurético, age inibindo a anidrase 
carbônica, levando a natriurese e alcalinização da urina 

- Na segunda é o Cloreto de forma direta 
- A água é reabsorvida por osmose, mantendo a osmolaridade 
luminal intacta 
- Solvent drag: a passagem da água pelos espações intercelulares 
leva consigo outras moléculas (Na, Cl e K) 

- Todo o K reabsorvido no TCP é por este mecanismo 
- Outros solutos reabsorvidos no TCP: glicose, aminoácidos, 
fosfato e ácido úrico 
- Algumas substâncias são secretadas nos TCP (ex: ac. Úrico, 
penicilinas, cefalosporinas, creatinina, cimetidina...) 

- Os ácidos se transformar em ânions e são secretados pelos 
carreadores aniônicos 
- As bases, carreador catiônico 
 

Fisiologia na Alça de Henle 
- Reabsorção de 25% do sódio filtrado 
- Fundamental no controle da osmolaridade urinária 
- Mecanismo de Contracorrente 

- Responsável pela formação de um interstício hiperosmolar 
e um fluido tubular hipo-osmolar 
- Porção descendente aumenta a tonicidade do fluido 
tubular, por ser permeável a água e impermeável a solutos 
- Porção ascendente não reabsorve água, somente solutos  

· Carreador Na-K-2Cl 
· No final a urina é hipo-osmolar com um interstício renal 

hiperosmolar 
· Diurético de alça bloqueia a Na-K-2Cl (igual a síndrome 

de Barter) 
- Primeiro sintoma da IRC é a nictúria pq o indivíduo não 
consegue mais concentrar a urina pela fibrose na alça de henle 

Fisiologia nos túbulos contorcidos Distais 
- Reabsorção de 5% do líquido e sódio 
- Carreador Na-Cl 

- Inibido pelos diuréticos tiazídicos 
- HCTZ pode ser usada na litíase renal pois aumenta a 
reabsorção de Ca, fazendo hipocalciúria 

- Contém a mácula densa 
- Principal sítio de regulação da reabsorção tubular de cálcio, sob 
ação do PTH 

Fisiologia no túbulo coletor 



 

- Reabsorção de 5% do líquido e sódio 
- Encarreagado dos ajustes finos da reabsorção e secreção tubular 

- Responde a ação de vários hormônios reguladores do 
equilíbrio hidroeletrolítico 

- Reabsorção de sódio eletrogênica 
- Ocorre a reabsorção de sódio sem nenhum ânion 
acompanhado 
- Para manter o equilíbrio, um cátion é secretado 
- Célula Principal: Cátion secretado é o K+ 
- Célula intercalada: Cátion secretado é o H+, capaz de 
acidificar a urina 

· Defeito na célula intercalada leva a ATR I 
- A aldosterona é o hormônio que controla a reabsorção de 
sódio e a secreção de potássio e H+ 

- Hiperaldosteronismo = alta reabsorção de Na e secreção de 
K. Hipocalemia 
- Hipoaldosteronismo = hipercalemia e acidose metabólica 
(ATR IV) 

- TC responde a ação do ADH/vasopressina – Hormônio 
antidiurético 

- ADH age aumentado a reabsorção de água no TC – pelas 
aquasporinas 
- Osmolaridade máxima: 1200 mOsm/L 
- Se o ADH está suprimido, praticamente não há reabsorção 
de água no TC, levando a osmolaridade mínima de 50 
mOsm/L 

Outros aspectos importantes 
- A presença de deformidade calicial quase sempre indica 
pielonefrite crônica 
- Causas de Necrose de Papil: 

- DM 
- Nefropatia Obstrutiva 
- Anemia Falciforme 
- Nefropatia analgésica 
- Pielonefrite Grave 



 

 

8.2. DISTÚRBIOS DA ÁGUA CORPORAL/SÓDIO 

 
Fisiologia: 

- A natremia é o principal determinante da osmolaridade dos 
nossos fluidos 
- Natremia Normal: 135-145 mEq/L 
- Osmolaridade é a concentração de solutos em um meio aquoso 
- A diferencça de osmolaridade promove a transferência de água 
do meio menos concentrado (hipoosmolar) para o meio mais 
concentrado (hiperosmolar), até chegar ao ponto de equilíbrio 
- No nosso corpo atuam dois compartimentos distintos: 

- Intracelular (IC) 
· Osmolaridade depende do K+ 

- Extracelular (EC): Plasma 
· Osmolaridade depende do Na+ 

- Nesses compartimentos, a osmolaridade torna-se igual, com 
valor normal entre 285-295 mOsm/L 
- Para calcular a osmolaridade plasmática, decore a fórmula: 

Osmpl = 2 x [Na] + [Glicose] + [Uréia] 
                                18              6 

- A natremia é multiplicada por 2 para contar os ânios livres 
Cl- e HCO3

- 
- Mais importante do que a osmolaridade plasmática, é a 
osmolaridade efetiva ou tonicidade que é dada pela 
concentração de solutos que não passam livremente pela 
membrana plasmática 

- A uréia não é considerada na tonicidade por passar 
livremente pela membrana plasmática 

Osmpl-efetiva = 2 x [Na] + [Glicose] 
                                         18 

- Alterações na osmolaridade efetiva podem provocar oscilações 
do volume de água das células, prejudicando a função do 
neurônio 
- A osmolaridade plasmática e a natremia são reguladas por dois 
importantes mecanismos: 

- Hormônio antidiurético (ADH ou vasopressina) 
· É produzido pelos neurônios hipotalâmicos (centro 

osmorregulador) 
· O ADH nos protege contra a hiperosmolaridade, ao 

concentrar a urina, permitindo que os rins conservem 
água 

· O aumento da osmolaridade faz produzir mais ADH, 
concentrando mais a urina 

· A redução da osmolaridade, suprime o ADH, diluindo 
mais a urina 

· Diuréticos de Alça inibem esse efeito e levam a formação 
de uma urina isosmótica ao plasma (=300 mOsm/L) 



 

· Diminuição do volume arterial cirvulante também 
estimula a liberação de ADH por mecanismos 
barorrecepção, sendo importante na hipovolemia, em 
resposta ao trauma, na cirrose e na ICC 

- Centro da sede 
· Grupo de neurônios localizados no hipotálamo anterior 
· São ativados pelo aumento da osmolaridade > 290 
· A sede é o principal fator protetor contra a 

hiperosmolaridade (mais que o ADH) 
- O ADH e a sede nos protegem contra a hiperosmolaridade 

 
HIPONATREMIA (Na < 135 mEq/L) 
Introdução 

- Hiponatremia (Na < 135 mEq/L) 
- Geralmente leva ao estado hipoosmolar (<280 mOsm/L), pois o 
sódio é o principal determinante da tonicidade 

- Hiponatremia hipotônica é a única com repercussão clínica 
- Ela pode ocorrer quando a osmolaridade plasmática (não 
efetiva) for alta, como em casos de azotemia grave e 
intoxicação aguda por etanol 

- A hiponatremia também pode ser não hipotônica: 
- Hiponatremia hipertônica ou translocacional 

· Casos de hiperglicemia acentuada (estado hiperosmolar 
e cetoacidose) 

- Hiponatremia isotônica 
· Após uso de manitol 

- Pseudo-hiponatremia 
· Erro laboratorial 

- Hiponatremia = excesso de água no organismo! 
Causas de Hiponatremia Hipotônica 

- Hiponatremia Hipovolêmica 
- A Hipovolemia induz um aumento da secreção do ADH por 
mecanismo barorreceptor, gerando retenção de água livre, 
mas com perda primária de sódio 
- Hiponatremia Hipovolêmica com Na Urinário Baixo 

· Sódio urinário < 20 mEq/L 
· Perdas extra-renais: 

· Vômitos 
· Hemorragias 

- Hiponatremia Hipovolêmica com Na Urinário Ato 
· Sódio urinário > 40 mEq/L 
· Ocorre nas síndromes perdedoras de sal por via renal: 

· Diuréticos Tiazídicos: inibem a reabsorção de NaCl 
não acompanhada de água 

· Hipoaldosteronismo: Há defict de reabsorção de 
sódio, sendo que a perda de sódio, estimula a 
secreção de ADH, retendo água e levando à 
hiponatremia 



 

· Sd. Cerebral Perdedora de sal (CSWS): ocorre na 
primeira semana após uma lesão cerebral. O quadro 
se resolve em 2-4 semanas 

- Hiponatremia Hipervolêmica 
- A marca desse grupo é o edema 
- ICC e cirrose são causas comuns: diminuição do volume 
circulante efetivo 

· Nesses pacientes, altos níveis de ADH e hiponatremia 
persistente são fatores de mau prognóstico 

- IRC ou IRA com TFG < 10-20% também predispõe 
hiponatremia 

- Hiponatremia Normovolêmica com diurese hipertônica 
- Ocorre uma dificuldade dos rins em eliminar urina diluída 
em resposta à hiponatremia 
- Sódio Urinário > 40 mEq/L e osmolaridade urinária > 200 
mOsm/L 
- Insuficiência Supra Renal: 

· Hipocortisolissmo estimula a produção e liberação de 
ADH, pois o cortisol fazia feesback negativo constante na 
produção de ADH 

· Hipoaldosteronismo leva a hipovelemia que leva a 
hiponatremia 

- Hipotireoidismo 
· A hiponatremia é resultante do baixo débito cardíaco, 

que leva a uma baixa TFG e aumento da secreção de 
ADH por barorreceptores 

- Síndrome de Antidiurese Inapropriada (SIAD) 
· Ao lado da hipovolemia, é a principal causa de 

hiponatremia 
· Existem 4 tipos: 

· Secreção de ADH independente da osmolaridade 
plasmática 

· Reajuste do osmostato 
· Resposta normal do ADH nos estados hipertônicos. Com 

falha da sua supressão 
· Secreção normal do ADH mas com aumento da 

sensibilidade periférica 

· Ocorre hiponatremia hipotônica 
· Urina está inapropriadamente diluída para o grau de 

hiponatremia 
· A retenção hídrica resultante leva ao estado de hiper-

hidratação celular e edema celular 
· Volemia é mantida pelo peptídeo natriurético atrial 
· Na Urinário > 40 mEq/L 
· Há hipouricemia pela alta excreção de ácido úrico 
· No pós-operatório, o ADH é um dos hormônios liberados 

na resposta ao trauma 
· Deve ser distinguida da CSWS: 

· Hipovolemia = CSWS 



 

· Normovolemia+Hipouricemia(<4)= SIAD 

- Hiponatremia com Diurese Hipotônica 
- Único grupo que cursa com osmolaridade urinária baixa 
(<100) 
- Pode ser causada por: 

· Influxo de soluções hipotônicas 
· Polidipsia primária (psiquiatria) 
· PO de RTU pelo uso de manitol 

· Baixa ingestão de soluto 
· Alcoolismo 
· Para que o indivíduo possa eliminar o excesso de água 

ingerida, é necessário uma excereção mínima de solutos, 
pois, mesmo quando a urina está diluída ao máximo, ela tem 
50-70 mOsm de soluto por litro 

· Desnutrição proteico-calórica 
Causas de Hiponatremia Hipotônica 

Hipo-
volêmica 

Sódio urinário 
baixo (<20) 

- Vômitos 
- Hemorragias 

Sódio Urinário 
alto (> 40) 

- Diuréticos tiazídicos 
- CSWS 
- Hipoaldosteronismo 

Hipervolêmica 

- ICC 
- Cirrose 
- IRA/IRC 

Normo-
volêmica 

Diurese 
hipertônica 
(Na > 40 e 

Osm ur > 200) 

- Hipotireoidismo 
- Insf. Supra-Renal 
- SIAD 

Diurese 
Hipotônica 

(Osm < 100) 

- Polidipsia Primária 
- PO RTU 
- Alcoolismo 
- Desnutrição 

Hiponatremia Não-Hipotônica 
- Relaciona-se com os estados hiperglicêmicos (Estado 
hiperosmolar e Cetoacidose) 
- Aumento da glicose, faz com que o plasma puxe água das 
células, diluindo o plasma e levando a hiponatremia 
- Devemos corrigir o sódio nessas situações, pois para cada 100 
pontos de aumento da glicose, reduziu-se 1,6 pontos de natremia 

- Dessa forma, nesses casos, não devemos corrigir uma 
hiponatremia laboratorial, pois ela pode ser normal após 
correção do sódio (+1,6 para cada 100 pontos de glicose 
acima de 100) 

- O mesmo ocorre na infusão de manitol 
 
 

Manifestações Clínicas 
- Clínica ocorre agudamente quando Na <125, mas pode ocorrer 
com Na < 130 em idosos ou pacientes com lesões neurológicas  



 

- Pelo estado hipoosmolar, há transferência de água do plasma 
para as células, levando ao edema cerebral – Encefalopatia 
Hipoosmolar 

- Cefaléia 
- Náuseas, vômitos 
- Câimbras 
- Letargia, sonolência ou agitação 
- Desorientação 
- Hiporreflexia, Rigidez 
- tremor, nistagmo, ataxia, fasciculações 
- distonias 
- Sinais piramidais 
- Com Na < 115: Crise convulsiva, estupor, coma e óbito 

- Quando a hiponatremia é crônica (instalou-se de forma lenta e 
progressiva), ocorre um mecanismo protetor nos neurônios, 
contra a formação do edema. Eles eliminam solutos para ficarem 
hipoosmolares como o plasma. Nesses pacientes, hiponatremias 
muito baixas (110) podem ser assintomáticas 

- Nesses pacientes, a correção abrupta da hiponatremia pode 
levar a Sd. Osmótica desmielinizante, cuja lesão patológica 
chama-se mielinólise pontinha 

· Isso ocorre pois na correção rápida, o plasma fica 
hiperosmolar em relação ao neurônio, desidratando-o 

Tratamento 
- Hiponatremia Hipovolêmica 

- Reposição volêmica com cristaloide isotônico 
- SF 0,9% 
- Corrige a hiponatremia por restaurar a volemia do paciente 

- Hiponatremia Hipervolêmica ou Normovolêmica assintomática 
- ICC, Cirrose, IRA/IRC, SIAD: 

· Restrição Hídrica (até 1000mL/dia) 
· + qualquer líquido hipotônico (SG) 
· Deve ser corrigida ao longo de dias 
· Se não for suficiente, devemos usar furosemida para 

reduzir a osmolaridade urinária (300), permitindo maior 
balanço negativo de água livre 

- Hiponatremia Aguda Sintomática 
- Há urgência em se repor o sódio 
- Objetivo é aumentar a natremia em 1-2 mEq/L por hora nas 
primeiras 3 horas e seguir com manutenção de 0,5 mEq/L por 
hora até completar 24 horas 
- Máximo de reposição diária é de 12 mEq/L em 24h 
- A solução ideal é a salina a 3% (NaCl 3%), que pode ser 
preparada misturando-se 9 partes de SF 0,9% com NaCl 20% 
(9:1) 
- A solução de reposição tem que ter osmolaridade maior 
que a urinária!!! Caso contrário, iremos diminuir ainda mais o 
sódio por diluição!!! 



 

- Para corrigir a hiponatremia aguda sintomática relacionada 
à SIAD, ICC ou cirrose, devemos administrar inicialmente 
furosemida 20 mg EV para trazer a osmolaridade urinária 
para 300 mOsm/L 
- Fórmulas: 

· Homem 
Déficit de Na (mEq) = 0,6 x Peso x elevação desejada 

· Mulher 
Déficit de Na (mEq) = 0,5 x Peso x elevação desejada 

· Nas primeiras 3 horas, a variação desejada é 3 mEq/L 
· Nas próximas 21h é de 9 mEq/L (12-3) 
· Para converter mEq em mL de salina 3%, multiplica-se 

por 2 (na verdade 1,96) 
· Exemplo: Homem de 70 kg 
· Em 3h: 0,6 x 70 x 3 = 126 mEq 

126 mEq = 250 mL de salina 3% 
· Próximas 21h: 0,6 x 70 x 9 = 378 mEq 

378mEq = 738mL salina 3% 
- Deve-se manter avaliação seriada da natremia a cada 2-3 h 
- No caso de aumento acima do esperado, pode-se fazer a 
correção com solução hipotônica ou desmopressina (análogo 
do ADH) 

- Hiponatremia Crônica Sintomática 
- Evolução > 48h 
- Já houve adaptação dos neurônios ao estado hipotônico 
- Se os sintomas forem leves, infundir 0,5 mEq/L por hora (8-
12 mEq/L em 24h) 
- A partir da resolução dos sintomas, ou aumento > 10% da 
natremia, seguir com terapia basal de reposição do paciente 
crônico assintomático 
- Nos pacientes com sintomas graves, o tratamento é igual a 
Hiponatremia aguda 



 

 
 
HIPERNATREMIA (NA > 145) 
Introdução 

- Hipernatremia sempre cursa com um estado hiperosmolar (Osm 
efetiva > 300 mOsm/L) 
- Ahipernatremia é a definição mais precisa do estado de 
desidratação 

- Hipernatremia = falta de água no organimos 
Causas de Hipernatremia 

- Duas situações são necessárias: 
- Perda de água livre ou fluídos hipotônicos 
- Incapacidade de pedir ou ingerir líquidos 

· Quem tem sede pode beber água e não manterá o 
estado de hipernatremia 

· Justamente, os pacientes que não tem acesso fácil a 
água são os mais acometidos: Lactentes, idosos, 
intubados, torporosos e acamados 

- Perda de água livre 
- Aumento das perdas cutâneas 

· Suor é um líquido hipotônico, sendo sua produção 
excessiva em ambientes quentes, exercícios, febre alta 

· Queimadura 
- Perda respiratória 

· Pacientes taquipneicos perdem água livre pela 
respiração 

- Diabetes insipidus 
· É a situação patológica da insuficiência do ADH, que 

pode ser: 
· Central: por déficit de produção do hormônio no 

hipotálamo, ou de sua liberação na neuro-hipófise 
· Nefrogênico: por resistência à ação periférica renal 

deste hormônio 
· A urina sempre estará diluída (basicamente água!) 
· A queixa principal é a poliúria e polidipsia 

· Diagnóstico diferencial com DM 
· Caso se desenvolva em pacientes sem acesso a água, 

pode levar a hipernatremia grave e fatal 
· A situação mais típica de DI é em POI de neurocirurgia 

- Perda de fluídos hipotônicos 
- Nesse caso, há perda de água, levando a hipovolemia e 
perda de potássio (hipocalemia) 
- Diarréia Osmótica 

· Leva a perda de volemia e potássio, com acúmulo de Na 
- Diuréticos de Alça 

· Reduzem o poder de concentração urinária, tornando a 
urina isoosmolar 



 

· Se a ingestão de líquidos for reduzida, predispõe 
hipernatremia pelo prejuízo ao mecanismo de 
conservação de água pelo rim 

- Poliúria Osmótica 
· Pacientes com DM 
· A glicosúria leva a perda de água junto com a glicose (é 

uma substância osmótica) 
· Pode ocorrer com uso de manitol ou aumento da uréia 

urinária 
- Redução Patológica da ingestão de água 

- Hipodipsia Hipotalâmica: diminuição da sensação de sede 
- Ganho de sal ou soluções hipertônicas 

- Ingestão de sal ou infusão hipertônica 
- Hiperaldosteronismo primário 

· Leva a HAS por hipervolemia + hipocalemia + alcalose 
metabólica 

· A hipernatremia discreta é devido ao reajuste do 
osmostato hipotalâmico pela hipervolemia 

· Na síndrome de Cushing, o cortisol em excesso pode ter 
efeito mineralocorticoide, provocando os mesmo 
distúrbios do Hiperaldosteronismo: 

· Hipervolemia, Hipocalemia, Alcalose, Hipernatremia 
Clínica 

- Quando a osmolaridade efetiva > 330, surge rebaixamento da 
consciência, fraqueza, crise convulsiva e coma 
- A hipernatremia crônica também leva a um efeito protetor 
neuronal, sendo perigosa a reposição rápida de água livre pelo 
risco de edema cerebral 

Tratamento 
- Reposição de água livre de preferência por via oral ou cateter 
enteral 
- Na reposição venosa, a escolha é pelo SG 5% ou salina 0,2-0,45% 
- Hipernatremia Aguda Sintomática 

- Nesse caso é preciso baixar a natremia 0,5 mEq/L por hora 
(12 mEq/L em 24h) 
- Correção mais rápida do que esta acarretará edema 
cerebral 
- Homem (0,5) / Mulher (0,4) 
Déficit de água (L) = 0,5 X Peso X (Napaciente  – 1) 
                                                             Nadesejado   

- O Na desejado será de menos 12 mEq/L o Na do paciente 
- O déficit pode ser reposto com: 

· Água potável vo (x1) 
· SG 5% (1x) 
· Salina 0,2% (1,33x) 
· Salina 0,45% (2x) 
· OBS: temos ainda que adicionar a reposição das perdas 

insensíveis (1.500mL) 
 



 

Tratamento do Diabetes Insipidus 
- Deve ser tratado com reposição exógena de desmopressina 
(dDAVP) 
- Deve-se ainda restringir a ingestão de sal e proteína na dieta 
para diminuir a poliúria 
- No DI nefrogênico não adianta repor desmopressina 

- Tratamento baseia-se na restrição de solutos da dieta 
(sal/proteína) 
- Se a poliúria ainda for acentuada, devemos associar 
diuréticos tiazídicos, pois eles reduzem a poliúria no DI!!! =O 



 

 
 

8.3. DISTÚRBIOS DO POTÁSSIO 

 
FISIOLOGIA 
Introdução 

- 98% do potássio corporal está nas células, principalmente nos 
miócitos esqueléticos 
- Calemia plasmática normal: 3,5-5,5 mEq/L 
- O gradiente de concentração de potássio transmembrana 
influência nas propriedades eletrofisiológicas das células 
- Concentração de potássio média intracelular é de 150 mEq/L, 
enquanto a plasmática é de apenas 4mEq/L 
- A membrana celular é altamente permeável ao potássio por 
conter em sua estrutura uma inificidade de canais de potássio 

- A saída constante de K+ da célula manté um potencial de 
repouso negativo (-70 mV) 

- A NaK-ATPase retorna o potássio para o interior da célula, 
mantendo o gradiente de potássio transmembrana (IC 150 ↔ 4 
EC) 

Regulação 
- Numa alimentação normal, consome-se 40-150 mEq (0,5-2 
mEq/Kg) de K+/dia 
- O K+ é quase totalmente absorvido no intestino e ganha o 
plasma onde é tamponado pelas células pela Na-K-ATPase 
estimulada pela insulina e adrenalina 

- Após 6-8 horas o potássio que sobrou começa a ser 
eliminado pelos rins por ação da aldosterona (estimulada 
pelo aumento da calemia ou pela angiotensina II) 

· A aldosterona estimula diretamente a reabsorção de Na 
desacompanhada de Cl, sendo necessário secretar K+ ou 
H+ em troca 

· Seu efeito é a retenção de Na+ e excreção de K+e H+ no 
túbulo coletor 

· 90% do K+ filtrado é reabsorvido no túbulo contorcido 
proximal 

- Quanto maior o aprote de sódio ao néfron distal, maior será a 
excreção renal de potássio 

- Aumento da ingestão de Na pode aumentar a excreção de 
potássio 
- Restrição de Na tem efeito poupador de K 
- Com uso de tiazídicos e diuréticos de alça, há uma falha na 
reabsorção de sódio antes do túbulo coletor, aumentando o 
aporte distal de sódio e promovendo maior excreção urinária 
de potássio 
- Na hipovolemia, a elevação de aldosterona não causa 
hipocalemia pois há redução da TFG 

- Hipercalemia está fortemente ligada a acidose 
- Hipocalemia está ligada a alcalose 



 

 
- Mecanismos de proteção as situações de baixo consumo de K 

- Liberação de K das células para o plasma 
- Redução da excreção urinária de K (mínimo de 5-25 mEq/L) 

· Depende da supressão da aldosterona 
- Pacientes com incapacidade de eliminação renal de K, elevam a 
sua excreção fecal de 10% para 60% 

- Sd. diarreicas também podem cursar com perda importante 
de K 
 

HIPOCALEMIA (K < 3,5 mEq/L) 
Introdução 

- É o distúrbio eletrolítico mais comum na prática médica 
- 15-20% dos pacientes internados 
- 5% chegar a hipocalemia grave (K < 3 mEq/L) 
- Na maioria das vezes a hipocalemia é multifatorial 

Clínica 
- A hipocalemia aguda pode alterar a eletrofisiologia do sist. de 
condução e miócitos cardíacos (arritmias e distúrbios de 
condução), bem como a função das células musculares 
esqueléticas (paralisia hipocalêmica) e lisas (íleo metabólico) e os 
nervos periféricos (parestesias, hiporreflexia) 
- Sinais/Sintomas: 

- Fraqueza muscular,  
- Fadiga, intolerância ao exercício 
- Palpitações (extra-sistoles ou arritmias) 
- Dispnéia (fraqueza da musculatura) 
- Parestesias, câimbras, hiporreflexia 
- Constipação, distensão abdominal 

- A hipocalemia crônica pode levar ao diabetes insipidus 
nefrogênico e até mesmo Nefropatia hipocalêmica que pode 
evoluir para IRC 
- Arritmias são os efeitos mais temíveis. São mais frequentes 
quando há hipomagnesemia associada 

- Mais comum é a extra-sistolia 
- Hipocalemia pode predispor a intoxicação digitálica 
- Hipocalemia nos miócitos inibe a resposta vasodilatadora 
potássio-dependente após o exercício físico, predispondo dor 
muscular e câimbras 
- Hipocalemia predispõe alcalose metabólica pela maior produção 
de NH3. O mesmo mecanismo pode desencadear encefalopatia 
hepática em cirróticos 
- Alterações do ECG 

- Onda T aplainada e de duração aumentada 
- Aumento da onda U 
- Onda U proeminente (> T) 
- Desaparecimento da onda T, com onda U proeminente 
- Onda P apiculada e alta 
- Alargamento do QRS (raro) 



 

 
Causas de Hipocalemia 

Perda externa de Potássio 

Perdas gastrointestinais Laxantes, resinas 

Baixa ingestão ou reposição 
de K 

Diuréticos tiazídicos e de 
alça 

Hipomagnesemia Poliúia (qualquer causa) 

Alcalose Metabólica Acidose Tubular renal 

Hiperaldosteronismo 
primário 

Hipertensão renovascular 

Hidrocortisona, 
fludocortisona 

Anfotericina B, 
aminoglicosídeos 

Sd. Bartter, Sd. Gitelman, 
Sd. Liddle 

Diálise 

Influxo celular de Potássio 

Uso de insulina na cetoacidose diabética/estado hiperosmolar 

Pico de adrenalina no estresse (cirúrgico, traumático, clínico) 

Dobutamina, dopamina 

Uso de beta2-agonistas 
Alcalose metabólica 

Tratamento da anemia megaloblástica 

Hipotermia 

Hipertireoidismo 

Pseudo-Hipocalemia 

Leucemias Hemólise de coleta 

- Serão comentados abaixo, apenas os casos necessários. Para 
consulta, seguir a tabela acima. 

Perda Externa de Potássio 
- Perdas gastrointestinais acima do piloro 

- Essas secreções contém muito pouco potássio 
- Pela perda de HCl (suco gástrico), o paciente desenvolve 
uma alcalose metabólica, e é esta que irá causar a 
hipocalemia 
- “O indivíduo que vomita, perde K+ pelo rim!” 
- Ex: Estenose hipertrófica do piloro 

- Alcalose metabólica 
- Além de deslocar o K do EC para o IC, aumenta a excreção 
urinária de K – efeito caliurético 

- Hipomagnessemia 
- Presente em 40% dos casos! 
- Geralmente leva a hipocalemia refratária! 
- Possui efeito caliurético 

- Hiperaldosteronismo Primário 
- Apesar de não serem poliúricos, perdem grandes 
quantidades de K+ na urina 
- Hipertensão grave + Hipocalemia inexplicada + Alcalose 
metabólica 

- Hipertensão Renovascular 
- Pelo aumento da produção de renina 



 

- Comum na hipovolemia, uso de ACHO, CA de células renais, 
TU de Wilms e Ca de ovário 

- Hipercortisolismo 
- Sd. Cushing e administração de hidrocortisona em altas 
doses 
- Altas doses de corticoides possuem efeitos 
mineralocorticoides 
 

- Diálise 
- Por ser feita em pacientes hipercalêmicos (IRC) na maioria 
das vezes, o banho dialítico não contém K+. Se o paciente não 
tiver hipercalemia, a dialise sem K irá levar a hipocalemia 

Entrada de Potássio nas células 
- No paciente DPOC, o uso de Beta2-agonistas e hidrocortisona 
exacerba e mantém a hipocalemia 
- Nas cirurgias cardíacas, é frequente a hipocalemia no POI: 

- Hipotermia 
- Pico de adrenalina 
- Uso de diuréticos per-operatórios 
- Poliúria decorrente do aumento de PNA 

- No tratamento da anemia megaloblástica a resposta 
terapêutica é tão rápida que o pico de produção de hemácias 
depleta o potássio extracelular 

Estratégias diagnósticas nos casos ocultos 



 

 
- Deve-se dosar urina de 24 horas se o paciente estive poliúrico 
(urina diluída) ou oligúrico (urina concentrada) 
 
 
 
 
 

Tratamento 
- Considerações Gerais 

- Reposição deve ser feita com KCl sempre, mas se houver 
hipofosfatemia associada, deve-se fazer com KH2PO4 (fosfato 
ácido de potássio) 
- Preferência para via oral uma vez que todo potássio 
ingerido é absorvido 

- Xarope de KCl a 6% 
- Possui 8 mEq de K+ em cada 10 mL 

- Via venosa deve ser utilizada se: 
- Intolerancia TGI 
- Perdas gastrointestinais importantes: vômitos, diarréia, 
fístulas 
- Hipocalemia grave: apenas como complemento 

Dosar 
Potássio 
Urinário

< 20 mEq/L

< 20 mEq/24h

Perda de K 
extra-renal

Diarréia

Diálise

Perdas 
Cutâneas

> 30 mEq/L

> 30 mEq/24h

Perda de K 
Renal ou 

pré-pilórica

Dosar 
Cloreto 
Urinário

< 15 mEq/L

Perdas pré-
pilóricas

> 15 mEq/L

Diuréticos

Poliúria

Hipomagnesemia

Aminoglicosídeos

Anfotericina B

Hiperaldosteronismo

Hidrocortisona



 

- KCl 10% possui 13 mEq por ampola (10mL) 
- KCl 19,1% possui 25 mEq por ampola (10mL) 

- Limitações para infusão venosa de KCl 
- Velocidade máxima de infusão: 40 mEq/h 

· Risco de complicações cardíacas por hipercalemia 
transitória 

- Concentração máxima de KCl no soro: 40 mEq/L (veia 
periférica) e 60 mEq/L (veia profunda) 

· Concentração maior é irritativa, causando dor e flebite 
· Cada soro de 500 mL só poderá conter no máximo 2 

amp. (20mL) KCl a 10% (52 mEq/L) 
- Na hipocalemia grave não repor com Soro Glicosado 

· Reposição com SG induz produção de insulina que 
promove influxo de K para a célula, baixando ainda mais 
a calemia 

· O soro ideal é a salina 0,45% (SF 0,9%, pela necessidade 
de grandes quantidades, pode levar a hipernatremia) 

- A reposição de potássio é empírica! 
- Necessidade diária é de 40-100 mEq/dia 
- 0,5-1,5 mEq/Kg/dia 
- Na hipocalemia por perdas externas, para cada 1mEq/L de 
queda plasmática, houve uma perda corporal de 300 mEq! 

- Hipocalemia leve/moderada (K 3-3,5 mEq/L) 
- Reposição via oral 
- 40-80 mEq/dia 
- Exemplo: KCl 6% 15-30 mL 3x/dia 

- Hipocalemia grave (K < 3,0 mEq/L) 
- Será considerado urgência se: 

· Fraqueza muscular 
· Alterações no ECG 
· Calemia < 2,5 mEq/L 
· IAM hiperagudo 
· EH 
· Cetoacidose diabética/Estado Hiperosmolar 

- Reposição EV 
- Infundir 10-20 mEq/h por 8-12 horas (total de 120-160 
mEq) 
- Infusão de 20 mEq/h eleva a calemia 0,25 mEq/L por hora 
(1 mEq/L a cada 4 horas) 
- Ao final da infusão, dosar novamente o K 
- Uma vez, K > 3, passar para dose de manutenção via oral 
- Se após 72h a calemia não se elevou significativamente, 
dosar magnésio e repor em caso de hipomagnesemia com 
Sulfato de Magnésio 2-3g/dia (2-3 amp. a 10%) 
 

HIPERCALEMIA 
Introdução 

- Insf. Renal é a causa mais comum 



 

- Na IRA/IRC, a hipercalemia pode levar a PCR e óbito  
- Rabdomiólise e Sd. de lise tumoral! 

- Numa pessoa normal, após a dieta, a calemia eleva-se de forma 
transitória, mas há um rápido tamponamento para o interior das 
células, regulado por insulina e adrenalina 

- Após 6-8 h o K+ que sobrou começa a ser eleminado pelo 
rim por ação do aumento da aldosterona 

- Na IRC, pelo efeito da aldosterona, os néfrons remanescentes se 
hipertrofiam e a mucosa col^}onica passa a secretar potássio na 
fezes 

- Essa adaptação controla a calemia até uma TFG de 10 
mL/min 

Clínica 
- Calemia > 6,5 mEq/L 
- Alterações no ECG (por ordem de aparecimento) 

- Diminuição do intervalo QT + onda T alta e apiculada 
- Alargamento QRS + Aplainamento da onda P 
- Onda P desaparece (ritmo sinoventricular) 

- Há forte predisposição às arritmias por reentrada: 
- FV 
- Bradiarritmias e bloqueios 
- Assistolia 

- Elevações rápidas da calemia para níveis > 8 mEq/L, podem levar 
à paresia ou paralisia muscular esquelética 

Causas de Hipercalemia 
Retenção de Potássio 

Iatrogenia IRC/IRA 

Acidose Metabólica Addison – Insf. Supra-Renal 

Hipoaldosteronismo Pseudo-
Hipoaldosteronismo 

Politransfusão com sangue 
estocado 

Diuréticos poupadores de 
potássio 

IECA, AAT1, Heparina AINES 

Penicilina Potássica Bactrin, Ciclosporina 

Efluxo Celular – Saída de Potássio 

Hiperosmolaridade 
(Hipernatremia/Hiperglicemia) 

Deficiência de Insulina 

Exercício físico Extenuante Acidose metabólica 

Estado hipercatabólico (sepse) Rabdomiólise 

Hemólise Maciça Intoxicação por digital 

Beta-Bloq. Succinilcolina 

Pseudo-Hipercalemia 

Sangue Hemolisado Contração do antebraço 

- Serão comentados abaixo apenas os casos necessários, para 
consulta usar a tabela 

Retenção de Potássio 
- Acidose Metabólica 

- Para cada sódio reabsorvido no túbulo coletor, 1 K+ ou H+ é 
secretado 



 

- Estando o H+ em excesso, ele será secretado no lugar do K+ 
- Insuficiência Supra-Renal Primária 

- Principais causas: Addison, SIDA, TB, sepse 
- Há depleção de cortisol e aldosterona 
- Hipoaldosteronismo leva a hiponatremia, hipercalemia e 
acidose metabólica 
- Emagrecimento, anorexia, hipovolemia, hipotensão arterial 
refratária a volume 
- HMG: eosinofilia 
- Na secundária, não há hipercalemia pois os níveis de 
aldosterona são normais 

- Hipoaldosteronismo Hiporreninêmico 
- 80% é diabético 
- Há redução de angiotensina II e aldosterona 

- Sd. Gordon 
- Hipercalemia, acidose metabólica e expansão volêmica 

Saída de Potássio das Célula 
- Acidose Metabólica 

- Na acidemia, o H+ entra na célula para ser tamponado, em 
troca sai K+ 
- 0,1 ponto de pH = 0,5 mEq/L Calemia 

- Digitais 
- Hipocalemia aumenta chance de intoxicação digitálica 
- Intoxicação digitálica leva a Hipercalemia 

Tratamento 
- Hipercalemia Grave 

- K > 7,5 mEq/L ou Alterações ECG 
- Tratamento de urgência 

- Conduta na Hipercalemia Grave 
- Reposição Rápida de Cálcio 

· Primeira conduta na Hipercalemia grave 
· Não reduz a calemia, mas tem efeito protetor nas fibras 

cardíacas 
· Gluconato de cálcio ou Cloreto de Cálcio EV 2-3 minutos 
· Se não houver melhora do ECG deve ser repetida após 5-

10min 
· Contra-indicado na intoxicação digitálica 

- Ataque 
- Glicoinsulinoterapia 

· Insulina Regular 10U + Glicose 50% 100 mL EV, correr em 
20 minutos 

- Bicarbonato de sódio 
· Bicarbonato de Sódio 8,4% 50 mL EV em 20 minutos 
· Alcaliniza o plasma, promovendo entrada de K+ nas 

células, em troca da saída de H+ 
· Escolha na PCR 

- Beta2-Agonista 
· Nebulizar com 10-20 gts de fenoterol ou salbutamol 



 

· Estimulam entrada de K+ nas células por ação nos 
receptores beta2 

- Manutenção 
- Diuréticos de Alça (Furosemida) 

· Aumenta a perda calêmica na urina 
· Paciente não pode ser oligo/anúrico 

- Sorcal 
· Usado em pacientes oligúricos refratários à furosemida 
· Via Enteral durante as refeições 
· É uma resina de troca: não é absorvida pela mucosa TGI 

e promove a secreção intestinal de K+ em troca da 
absorção de Na+ ou Ca2+ 

- Quando indicar diálise 
- Paciente anúrico 
- Hipercalemia grave refratária 

 
 



 

 

8.5. EQUILÍBRIO DO FÓSFORO 

 
Introdução 

- Em sua forma iônica (fosfato PO4-3) é um importante 
componente estrutural do osso além de ter funções cruciais na 
homeostase celular 
- Fosfato é o principal ânion intracelular 
- Serve como transportador e armazenador de energia (ATP), 
substância tampão e mediador de reações de fosforilação 
enzimática 
- 86% ossos / 14% células / 0,03% no extracelular 

 Valores plasmáticos normais 

Mg/dL mM MEq/L 

Fósforo 2,5-4,5 0,8-1,45 1,45-2,5 

Regulação fisiológica 
- Calcitriol é o principal hormônio regulador 
- Queda do fosfato aumenta a produção de calcitriol que age 
aumentando os níveis de fosfato: 

- Aumentando a absorção intestinal 
- Inibindo a produção de PTH 

- O PTH promove excreção renal de fosfato (efeito fosfatúrico do 
PTH) 

Hipofosfatemia 
- P < 2,5 
- Grave quando P < 1,0 
- 3 mecanismos possíveis: 

- Redistribuição interna 
· Realimentação de desnutrido (pelo aumento de insulina) 
· Alcalose respiratória (estimula a glicólise) 

- Redução da absorção intestinal 
· Uso de quelantes (antiácidos a base de magnésio ou 

alumínio; carbonato de cálcio) 
· Síndromes disabsortivas 

- Perda renal 
· Poliúria osmótica na cetoacidose DM e EHNC (além da 

insulina estimular a glicólise e consumo de fosfato) 
· Hiperpara primário e secundário a def de vit D 
· Síndrome de Fanconi 

- Hipofosfatemia grave – Sintomas 
- Encefalopatia metabólica 
- Fraqueza muscular generalizada 
- Disfunção miocárdica 
- Rabdomiólise 
- Acidose metabólica 
- Hemólise 

- Tratamento 
- Fosfato ácido de potássio 2g/24h 

 



 

 
 
 
Hiperfosfatemia 

- P > 4,5 
- 2 mecanismos possíveis 

- Liberação celular 
· Rabdomiólise 
· Trauma muscular extenso 
· Terapia citotóxica para tumores agressivos 
· Hipotermia grave 

- Retenção renal 
· IRA / IRC 
· Hipoparatireoidismo 
· Pseudo-hipopara 
· Hipotireoidismo 

- A principal consequência da hiperfosfatemia aguda grave é a 
hipocalcemia sintomática 

- Fosfato se liga com o cálcio formando complexos que se 
precipitam nos tecidos moles 

- Tratamento 
- SF 
- Hemodiálise (IRC) 
- Quelante do fósforo 



 

 
 

EQUILÍBRIO DO MAGNÉSIO 

 
Introdução 

- Assim como o cálcio o Magnésio tem função como cátion 
divalente (MG++) – o de maior concentração intracelular 
- 54% osso / 45% intracelular / 1 % extracelular 
- A depleção de magnésio pode causar hipocalemia (aumento da 
perda renal de K) e hipocalcemia (supressão da secreção do PTH) 

 Valores plasmáticos normais 

Mg/dL mM MEq/L 

Magnésio 1,5-2,5 0,65-1 1,3-2 

Hipomagnesemia 
- Mg < 1,5 
- Mecanismos 

- Redução da absorção intestinal 
· Síndromes disabsortivas 

- Perda renal 
· Uso de diuréticos (tiazídicos e de alça) 
· Drogas (aminoglicosídeos e anfotericina B) 
· Alcoolismo 

- Consumo 
· Síndrome de fome óssea no PO de paratireoidectomia 

(consume Ca2+, PO4
-3 e Mg2+) 

- Pode causar ou acentuar a hipocalemia e a hipocalcemia 
- Predispõe a arritmias (atriais e ventriculares) 
- ECG com aumento do PR 
- Tratamento 

- 1-2g de sulfato de Mg (1-2 amp 10%) em 15 min seguido de 
BIC de 6g/24h por 3-7 dias 

Hipermagnesemia 
- Mg > 2,5 
- Mecanismos 

- Retenção renal 
· IRC / IRA 

- Iatrogênica 
· No tratamento da eclampsia por exemplo 

- Sintomas 
- Hiporreflexia tendinosa  arreflexia 
- Fraqueza muscular, bradipneia 
- PCR 

- Tratamento 
- Gluconato de Cálcio 1-2g EV  

· Cálcio funciona como antidoto do magnésio 



 

 

8.6. INTERPRETAÇÃO DA GASOMETRIAL ARTERIAL 
 

Introdução 
- O pH plasmático é determinado pela relação entre o 
bicarbonato (HCO3

-) e o dióxido de carbono (CO2) 
 

HCO3
- + H+  ↔ CO2 + H2O 

 

- Esse é o sitema bicarbonato-CO2 do plasma, o nosso principal 
sistema tampão (do plasma), que evita variações bruscas do pH 
- O bicarbonato funciona como a BASE do sistema pois consume 
H+ 
- O CO2 funciona como o ÁCIDO, pois libera H+ 
- Grave: Bicarbonato(HCO3

-)=Base, CO2=Ácido 
- O aparelho de gasometria só é capaz de medir o pH e os gases 
sanguineos, sob a forma de pressão parcial do gás, todos os 
outros parâmetros são calculados! 
- HCO3

- padrão ou standard é o HCO3
- do sangue após a correção 

da PCO2 para 40 mmHg (valor normal)  
- O HCO3

- real sofre influência da PCO2  
- O HCO3

- standard só se alterá quando realmente há excesso 
ou déficit de bicarbonato no sangue, significando um 
distúrbio metabólico primário ou compensatório crônico 
- Seus VR é idêntico ao HCO3

- real 
- BB (Buffer Base): é o total de bases presente no fluido 
extracelular (ecf) do paciente. O bicarbonato é a principal, mas 
não a única 
- BE (Base Excess): É a diferença entre o BB do paciente e o BB 
normal (48mEq/L) 

- Se >+3mEq/L: existe um aumento no total de bases 
(organismo retendo bases: distúrbio metabólico primário - 
alcalose metabólica - ou compensatório) 
- Se < -3mEq/L: houve redução no total de bases, o 
organismo perdeu bases devido a um distúrbio metabólico 
primário (acidose metabólica) ou compensatório 
- O BE não se altera nos distúrbios respiratórios agudos, pois 
não há tempo hábil para a resp. compensatória renal 

Valores de Referência normais 

pH 7,35-7,45 

PCO2 35-45 mmHg 

HCO3
- 22-26 mEq/L 

BB 45-51 mEq/L 

BE -3,0 - +3,0 mEq/L 

Como interpretar a Gasometria? 
- 1º Passo: Olhe o pH 

- < 7,35 : Acidose 
- > 7,45: Alcalose 
- Normal: não há distúrbio ou houve compensação 
 



 

- 2º Passo: Qual distúrbio justifica o pH 
- Acidose (pH< 7,35) 

· ↑ Ácido: ↑ PCO2 = Acidose respiratória (hipoventilação) 
· ↓ Base: ↓ HCO3

- = Acidose metabólica 
- Alcalose (pH> 7,45) 

· ↑ Base: ↑ HCO3
- = Alcalose metabólica 

· ↓Ácido: ↓PCO2 = Alcalose respiratória (hiperventilação 
– resp. Kussmaul?) 

Respostas Compensatórias 
- Há sempre uma resposta compensatória na tentativa de se 
restabelecer o pH normal 
- Ela é sempre o inverso do distúrbio primário (alcalose 
metabólica é compensada por acidose respiratória) 
- Ela tem sempre o mesmo sentido do distúrbio primário (se há 
alcalose metabólica, há ↑ da base, sua resposta compensatória 
será o ↑ do ácido: acidose respiratória) 
- Excetuando-se os distúrbios leves, ela nunca é completa, não 
corrige o pH para seu valor normal, mas evita que haja uma 
grande variação do pH plasmático, que pode ser fatal 
- A resposta compensatória segue um padrão esperado: 

ACIDOSE METABÓLICA 

PCO2 esperada = (1,5xHCO3) + 8 

ALCALOSE METABÓLICA 

PCO2 esperada = HCO3 + 15 
 

ACIDOSE RESPIRATÓRIA CRÔNICA 

HCO3 aumenta 3,5 para cada 10 de PCO2 

ALCALOSE RESPIRATÓRIA CRÔNICA 

HCO3 cai 4 para cada 10 de PCO2 

Distúrbios Mistos 
- Se ambos os distúrbios justificarem o pH, estamos diante de um 
distúrbio misto 
- É diferente da resposta compensatória pois base e ácido tem 
sentidos opostos (um aumenta e outro diminui) 
- EX: pH=7,05 / PCO2= 55mmHg / HCO3

- = 15mEq/L 
- Acidose Mista (PCO2 alto e HCO3

- baixo) 
- O pH costuma estar bastante alterado, podendo por em risco a 
vida do paciente 
- Os distúrbios mistos podem se compensar: quando estamos 
diante de um pH normal e ao mesmo tempo amplas variações da 
PCO2 e do HCO3

-, com certeza existe um distúrbio misto (acidose 
associada com alcalose) 
- Também devemos avaliar se há distúrbio misto quando a 
resposta compensatória for aquém do esperado 
- EX: pH=7,11 / PCO2= 32mmHg / HCO3

- = 10mEq/L 
- Neste caso há uma importante acidose metabólica, mas a 
resposta compensatória foi aquém do esperado (o PCO2 está 



 

normal, deveria estar muito baixo, em torno de 23). Há portanto 
algo fazendo o PCO2 elevar-se : acidose respiratória!  

Bicarbonato Standard e Base Excess 
- São parâmetros importantes para diferenciarmos os distúrbios 
respiratórios agudos (geralmente graves-necessidade de 
intubação) dos distúrbios respiratórios crônicos (geralmente sem 
repercussão clínica importante) 
- Nos agudos estes parâmetros estão normais, não houve tempo 
do rim reter ou eliminar bicarbonato 
- Nos crônicos já houve este tempo hábil, portanto BS e BE estão 
alterados 
- Nos distúrbios respiratórios, um BE alterado diz que o distúrbio 
é obrigatoriamente crônico, porém se o pH estiver muito alterado 
este distúrbio certamente está descompensado (agudizado) 



 

 
 

8.7. DISTÚRBIOS ÁCIDO-BÁSICO 

 
FISIOLOGIA 
Introdução 

- Antes de iniciar esse capítulo, recomenda-se a leitura do 
capítulo: “Interpretação da Gasometria Arterial” 
- Na isquemia tecidual o acúmulo de CO2 e ácido lático (formado 
pelo anaerobismo) leva a redução progressiva do pH intracelular. 

- A consequência inicial é a disfunção celular 
- A final é a morte celular! 

Sistema Tampão 
- Sistema Tampão Extracelular 

- HCO3
- + H+ ↔ CO2 + H2O 

- Sua eficácia é limitada 
- Sistema tampão celular 

- Após 2-3h inicia-se 
- As células podem captar o H+ do plasma e trocá-lo pelo Na+ 
ou K+ 
- Dentro das células, proteínas e fosfatos são as principais 
substâncias com poder tampão 
- Nos ossos, a captação contínua de H+ se dá à custa da 
degradação progressiva do fosfato de cálcio, levando a 
desmineralização óssea! 

Resposta Compensatória 
- Nos distúrbios metabólicos 

- Acidose Metabólica 
· Leva à hiperventilação – Respiração de Kussmaul 
· Alcalose respiratória 

- Alcalose Metabólica 
· Leva a hipoventilação 

- Nos distúrbios Respiratórios 
- Resposta mais lenta 
- Demora 3-5 dias 
- Depende dos rins 
- Acidose Respiratória Crônica 

· Excreção renal de H+ e retenção de HCO3- 
· Exemplo clássico é o DPOC retentor crônico de CO2 
· Quase todo H+ excretado é ligado a amônia (NH3), 

formando o amônio (NH4
+) 

· A produção renal de amônia é o principal mecanismo 
que regula a excreção urinária de H+ 

· Na IRC essa produção e reserva de amônia é 
reduzida 

 
ACIDOSE METABÓLICA 
Definição: 

- HCO3 < 22 mEq/L 
- pH < 7,35 



 

 
Causas de Acidose Metabólica 

Acidoses com Anion Gap Alto 

Acidose Lática: 
- Sepse, Choque, PCR 
- Hipoxemia Grave 
- Insuf. Hepática 
- Isquemia Mesentérica 
- HIV, Neoplasias 
- Cianeto 
- Monóxido de Carbono 
- Crise Convulsiva 
- Acidose D-lática 
- Biguanidas 

Cetoacidose Diabética,  
alcoólica e de jejum 

prolongado 

Insuficiência Renal (Uremia) 

Intoxicações  
(Salicilatos, metanol, 

etilenoglicol) 

Rabdomiólise 

Acidoses Hiperclorêmicas 

Diarréia Fístula biliar, entérica... 

Uterossigmoidostomia Acetazolamida 

Diuréticos poupadores de K Nutrição Parenteral Total 

IRC Insf. Supra-Renal 

Hipoaldosteronismo Pseudo-Hipoaldosteronismo 

Acidose Tubular Renal I, II e IV 

- Acidoses com Anion Gap Alto 
- Decorrentes do acúmulo de substâncias ácidas na 
circulação 
- Todas as acidoses decorrentes do acúmulo, no plasma, de 
substâncias ácidas, elevam o anion gap 
- O ácido acumulado, libera uma base aniônica e H+: 

· Ex: Ac. Lático ↔ H+ + Lactato- 
- O H+ liberado, consome o HCO3 do plasma, levando a 
acidose 
- O ânion formado acumula-se na circulação, elevando o 
Anion Gap 

· Anion gap são todas as bases de menor importância 
somadas na circulação para atingir o equilíbrio hidro-
eletrolítico 

· Pode ser calculado: 
· Na+ = Cl- + HCO3- + anion gap- 

· Seu valor normal oscila de 8-12 mEq/L 
· A albumina é o principal ânion gap 
· Redução de 1g na Albumina, reduz o anion gap em 2,5 

mEq/L 
· Devemos corrigir o valor do anion gap nessas situações 

(ex: paciente cirrótico) 
- Nas acidoses o anion gap encontra-se elevado, 15-40 
mEq/L, sendo seu valor proporcional a gravidade do distúrbio 
- O aumento do anion gap compensa a redução do HCO3

-, 
estando o Cloreto intocado 

- Acidoses Hiperclorêmicas 



 

- São decorrentes da perda de HCO3 para o meio externo ou 
da retenção direta de H+ 
- Para manter o equilíbrio hidro-eletrolítico do plasma, a 
redução do HCO3 é compensada pelo aumento do Cloreto 
plasmático, já que nenhum outro anion foi formado/retido 

Comentários adicionais nas etiologias 
- Acidoses com Anion Gap Alto 

- Acidose lática é a causa mais comum de acidose metabólica 
com anion gap elevado 
- Na Cetoacidose diabética há produção exacerbada de 
corpos cetônicos no Fígado. Dois dos 3 corpos cetônicos 
formados são ácidos: 

· Ácido acetoacético 
· Ácdio beta-hidroxibutírico 

- Na Cetoacidose alcoólica, o alcool inibe a produção 
pancreática de insulina. A Insulinopenia permite um aumento 
na produção de corpos cetônicos e cetoacidose. O quadro 
pode ser revertido com administração de glicose hipertônica. 
O mesmo vale para o jejum prolongado 
- Na IRC Grave com TFG < 10, o H+ é retido juntamente com 
sulfato. O sulfato é o responsável pelo aumento do anion 
gap. A hipercalemia é outro fator que leva à acidose nesses 
pacientes 
- Na suspeita de intoxicação exógena devemos dosar o gap 
osmolar 

· Gap osmolar é a diferença entre a osmolaridade medida 
laboratorialmente e a calculada pela fórmula (2Na + 
Gli/18 + Ur/6) 

· Quando é > 10 mOsm/Kg se deve ao acúmulo de 
susbtâncias osmoticamente ativas não contempladas 
pela fórmula (ex: manitol e alcoois) 

- Acidoses Hiperclorêmicas 
- Diarréia é um exemplo comum de acidose hiperclorêmica 
(os fluidos TGI abaixo do piloro são ricos em bicarbonato) 
- Para se diferenciar entre acidose tubular renal e perdas 
digestivas de bicarbonato, pode-se dosar o anion gap urinário 

· Nas ATR é negativo 
· Nas perdas digestivas é positivo 

- IRC em fases iniciais 
· Nas fases iniciais (TFG 10-40) a produção de amônia pelo 

rim é comprometida, perdendo-se o principal 
mecanismo regulador da excreção renal de H+ 

· A retenção de H+ começa a ocorrer 
· Como nenhum outro ânion é retido nesse momento, a 

acidose é hiperclorêmica 
Diagnóstico 

- É sempre mandatório o diagnóstico etiológico da acidose para 
início do tratamento 



 

- Dosagem de cloreto e cálculo do anion gap são passos cruciais 
na investigação 
- Lactato > 2,5mMol/L confirma diagnóstico de acidose lática 
- Cálculo do anion gap urinário diferencia as acidoses tubulares 
renais das outras acidoses 

Tratamento das Acidoses Metabólicas 
- A principal consequencia deletéria da acidose metabólica 
crônica é o déficit de crescimento da crinça, associado à 
desmineralização óssea (raquitismo), processo gerado pelo 
tamponamento do excesso de H+ no osso 
- Indicações da Reposição de Bases 

- A indicação de reposição de NaHCO3 depende da causa e da 
gravidade 
- Acidoses com Anion Gap Alto 

· A reposição de bases não está indicada de rotina na 
acidose lática e na cetoacidose 

· Está indicada na urêmica grave e nas intoxicações 
exógenas 

· IRA repor quando HCO3 for < 17 (repor 30-60 mEq/dia) 
· IRC repor quando HCO3 for < 20 (repor 20-40 mEq/dia) 

para evitar desmineralização óssea 
· As substâncias ácidas são mais intensamente eliminadas 

pelos rins quando a urina está alcalinizada, por isso 
deve-se repor Bicarbonato nas intoxicações 

- Acidoses Hiperclorêmicas 
· A reposição de bases está indicada em todas as acidoses 

hiperclorêmicas 
· Exceções ATR tipo IV, hipoaldosteronismo (só corrigir a 

hipercalemia) e uso de diuréticos (suspender a droga) 
- Reposição via Oral 

- O Citrato de potássio possui vantagens em relação ao 
bicarbonato por via oral: 

· Mais bem tolerado via oral 
· Potássio pode servir para reposição nos distúrbios 

associados 
· Citrato é convertido em bicarbonato no fígado 

- Citrato é contra-indicado na IRA/IRC: 
· Devido a restrição de potássio 
· Pelo aumento da absorção de alumínio que torna-se 

tóxico na IR 
- Reposição Endovenosa 

- Usado na acidose metabólica grave                        (pH ≤ 7,2), 
o que pode levar: 

· Arritmias ventriculares graves 
· Choque por vasodilatação excessiva 
· Depressão miocárdica 
· Hipossensbilidade miocárdica e vascular às 

catecolaminas 



 

- Bicarbonato de Sódio 8,4% = Cada mL possui 1 mEq de 
NaHCO3 
- Riscos da administração de Bicarbonato venoso: 

· EAP pelo excesso de Na 
· Hipernatremia 
· Acidose liquórica paradoxal 
· Redução do cálcio ionizado: 

· Se o paciente já estiver com hipocalcemia, a 
reposição com bicarbonato pode precipitar uma 
tetania ao reduzir o cálcio ionizado 

· Pode levar também a redução da contratilidade 
cardíaca e convulsões 

· Corrigir primeiro a hipocalcemia!!! 
· Redução do pH intracelular 

· Para tamponar o H+ o bicarbonato é convertido em 
CO2 + Água 

· O excesso de CO2 recém formado deve ser 
eliminado pelos alvéolos 

· Acontece que, na PCR e na acidose lática tipo A, o 
fluxo sanguíneo é insuficiente para levar o CO2 até 
os pulmões 

· Ele, então, irá penetrar livremente nas células, 
piorando a acidose celular! 

· NÃO SE DEVE USAR BICARBONATO DE ROTINA NA 
PARADA CARDIO-RESP 

- Calculo do déficit de Bicarbonato (dB): 
· dB (mEq) = 0,3 x peso x Base Excess 

· visa chegar num pH > 7,2 
· HCO3 desejado = 24 x PCO2/63 
· dB (mEq) = 0,5 x peso x (HCO3 desejado – atual) 

 
ALCALOSE METABÓLICA 
Introdução: 

- HCO3 > 26 mEq/L e pH > 7,45 
- As principais causas são os vômitos e o uso de diuréticos 
tiazídicos ou de alças 
- Alcalose leva a hipocalemia e hipocalemia leva a alcalose 
metabólica! 
- Alcalose metabólica surge quando: 

- Existe perda de H+ para as células 
- Perda de H+ para o meio externo 

- Alcalose metabólcia é sinônimo de retenção de bicarbonato 
- Mas os rins tem uma enorme capacidade de eliminar todo o 
excesso de bicarbonato: 

- Contudo, na hipovolemia e na depleção de cloreto a 
alcalose metabólica pode se perpetuar 
- Hipovolemia: ocorre reabsorção de Na que é atrelada a 
reabsorção de Bicarbonato! 



 

 
- Acidúria Paradoxal 

- Ocorre quando temos alcalose metabólica e hipovelemia, 
hipocloremia e hipocalemia 
- Na alcalose metabólica, espera-se uma urina alcalina, mas 
nas condições acima a urina mantém-se ácida 
- Hipovolemia e hipocloremia impedem que o excesso de 
Bicarbonato seja eliminado 
- Hipocalemia aumenta a secreção tubular de H+, 
contribuindo para acidificar mais a urina 

Classificação e Causas de Alcalose Metabólica 
Tipo Achados Causas 

Extra-Renal 
Responsiva a 
Cloreto 

Hipocloremia 
Cl Urinário < 20 

Eventos TGI 

Vômitos 
Sd. Zollinger-Elison 
Adenoma viloso Cólon 

Cloretorréia Cong. 

Renal 
Responsiva a 
Cloreto 

Hipocloremia 
Cl Urinário > 20 

Perda Renal 1ª Cl 

Diuréticos 
(alça/tiazídicos) 
Sd. Bartter/Gitelman 
Acidose pós-hipercapnia 

Extra-Renal 
Não responsiva 
a Cloreto 

Cl sérico normal 
Cl Urinário < 20 

Alta [] de cátions 
ou depleção de 

anions 

Reposição de Base 
Hemotransfusão 
Sd. leite-alcali 
Hipoproteinemia 

Renal 
Não responsiva 
a Cloreto 

Cl sérico normal 
Cl Urinário > 20 
Estado hipermi-
neralocorticóide 

Hiperaldosteronismo 
Sd. Liddle 
Sd. Cushing 

Outras Causas 
Excreção exces-

siva de anion não 
absorvível 

Nitratos 
Penicilinas Sintéticas 

Comentários adicionais sobre as etiologias 
- Vômitos e drenagem gástrica 

- Suco gástrico é muito rico em HCl 
- Leva a umportante depleção de H+ 
- Perda associada de volemia, cloreto e potássio perpetuam a 
alcalose e geram acidúria paradoxal 
- Entidade típica é a estenose hipertrófica de piloro 

- Alcaloses Metabólicas Extra-Renais não responsivas a cloreto 
- Devido ao uso de bases, excesso de cátions circulantes 
(acetato) ou depleção de ânions (albumina) 
- Hemotransfusão 

· Devido ao uso do citrato como anticoagulante, que 
funciona como base e é convertido no fígado em 
bicarbonato 

- Sd. leite-álcali 
· Carbonato presente no leite é uma base 
· Cálcio contribui para alcalose 

- Hiperaldosteronismo 
- Primário 



 

· Aldosterona age aumentando a reabsorção de sódio e a 
secreção de potássio e H+ no túbulo coletor (pela troca 
do Na+) 

- Sd. de Liddle 
· Pseudo-hiperaldosteronismo genético 

- Sd. de Cushing 
· Corticóide em excesso possui efeito mineralocorticoide = 

aldosterona 
Tratamento das Alcaloses metabólicas 

- Por que tratar? 
- Alcalose predispõe distúrbios mais graves, como a 
hipocalemia 
- Alcalose grave (pH > 7,70) pode levar: 

· Vasoconstricção cerebral – confusão mental, convulsões, 
torpor 

· Excitabilidade neuromuscular  -tetania, parestesias 
· Excitabilidade cardíaca – arritmias 
· Hipoventilação pulmonar compensatória 
· Aumento da produlão de lactato – aumento discreto do 

anion gap 
· Redução do cálcio ionizado – tetania, convulsões, 

parestesias 
· Precipitação da encefalopatia Hepática 

- Hipocalcemia 
· A acidose protege o paciente dos sintomas 
· A Alcalose pode precipitar os sintomas (tetania, 

convulsões, torpor, coma) 
· Cuidado ao repor bicarbonato sem antes verificar se há 

redução do cálcio ionizado 
- Como tratar? 

- Alcaloses com depleção de volume e cloreto 
· Para que o rim elimine o excesso de bicarbonato, temos 

que garantir: 
· Euvolemia 
· Normocalemia 
· Normocloremia 

· Para isso, usa-se SF 0,9% + KCl 
- Paciente Hipervolêmico e alcalose não responsiva a 
cloreto 

· Acetazolamida ou infusão de ácidos minerais – HCl 
(reservados a casos graves) 

 
ACIDOSE RESPIRATÓRIA 
Introdução 

- PCO2 > 45 mmHg e pH < 7,35 
- Hipoventilação pulmonar 
- Comum na prática médica 
- Pode ser aguda ou crônica 



 

Causas 
Acidose Respiratória Aguda ou Agudizada 

Pneumopatias graves – fadiga respiratória 

EAP – fadiga respiratória 

Obstrução de vias aéreas superiores 

Dç SNC (AVC, CA, TCE, TRM, hemorragias) 

Sd. Guilláin-Barré 

Crise Miastênica 

Acidose Respiratória Crônica 

DPOC 

Pneumopatias crônicas com hipoventilação 

Esclerose lateral amiotrófica 

Sd. Pickwick (obesidade mórbida + apnéia do sono) 

Cifoescoliose grave 
Outras neuropatias ou miopatias crônicas 

- No Paciente DPOC, o pH está apenas tocado ou normal, pois 
existe um aumento compensatório importante de bicarbonato 
(retenção renal) 
- Quando um paciente DPOC é intubado e se ajustam-se os 
parâmetros do ventilador para manter a PCO2 normal, pela 
retenção crônica de bicarbonato, ele irá desenvolver alcalose 
metabólica pós-hipercapnia crônica 

Tratamento da Acidose Respiratória 
- A Ac. Resp. Aguda deve ser prontamente revertida! 

- Paciente costuma evoluir com sd. de carbonarcose! 
- CO2 é um potente vasodilatador cerebral e quando seus 
níveis tornam-se altos, o pH liquórico e cerebral cai 
vertiginosamente, dilatando os vasos cerebrais 
- Paciente evolui com: 

·  Alterações do sensório (Confusão mental, Agitação, 
Convulsões, torpor e coma) 

· Papiledema 
· Distúrbios hemodinâmicos (choque, arritmias 

ventriculares, PCR) 
- O tratamento efetivo deve ser a pronta intubação traqueal e 
ventilação mecânica 

- Trazer PCO2 ao valor normal ou prévio (DPOC) 
- Trazer pH para faixa normal!!! 

- A acidose respiratória crônica não deve ser tratada, somente se 
estiver agudizada (alterações de sensório, fadiga respiratória ou 
pH < 7,25) 
 

ALCALOSE RESPIRATÓRIA 
Introdução 

- PCO2 < 35 mmHg 
- pH > 7,45 
- Hiperventilação pulmonar 

Causas 
Alcalose Respiratória Aguda 



 

Hiperventilação Psicogênica 
(Ansiedade, angústia) 

Pneumopatias agudas 
(Crise asmática, pneumonia, TEP) 

Insf. Hepática aguda Intoxicação por salicilatos 

Dç Aguda do SNC Sepse por Gram (-) 

Alcalose Respiratória Crônica 

Hipertireoidismo Pneumopatia Crônica com 
Hiperventilação Insf. Hepática crônica 

Dç Crônica do SNC Sepse por Gram (-) 

Comentários Adicionais 
- A aguda, geralmente é causada por hiperventilação psicogênica 
na crise de ansiedade ou angústia, ou ainda na crise asmática, 
pneumonia, TEP... 
- A crônica é devido a um fator que esta estimulando 
continuamente o centro-respiratório: 

- Sepse por Gram-negativos 
- Insuficiência Hepática 
- Doenças do SNC (diencéfalo, mesencéfalo ou ponte) 

Tratamento 
- Deve ser rápido pelo risco de vasoconstricção cerebral e Sd. de 
hipofluxo cerebral 
- Pode haver alterações do sensório 
- A tetania é desencadeada pela redução do cálcio ionizado 

- Parestesias peri-orais e de extremidades 
- (por isso na crise de histeria a paciente queixa-se de 
formigamentos e dormência!) 

- Tratamento é voltado a causa base 
- Uso de bolsas coletoras de ar é necessário nos casos graves e 
refratários 

- O paciente exala o ar na bolsa e inspira uma fração do ar 
exalado, rico em CO2 



 

 

 

8.8 INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA - GENERALIDADES 

 
Introdução 

- 5-7% das admissões hospitalares e até 70% em UTI 
- Atualmente o termo “Injúria Renal Aguda” tem sido proposto 
- É um quadro de Insuficiência Renal de evolução rápida (dias-
semanas) 
- Diagnosticado geralmente pela elevação da Uréia e Creatinina 
Plasmáticas (azotemia), na ausência de sintomas 
- Sintomas só surgem com Cr > 4,0 (Uremia) 
- Por deficinação, IR é a queda na TFG 
- Definição de IRA: 

- Aumento > 0,3 na creat ou > 50% no valor basal em 48h ou 
- Débito urinário < 0,5 mL/Kh/h em 6h 

- A IRA pode ser dividida em 3 tipos: 
- Oligúrica (Diurese < 400 mL/dia) 
- Não Oligúrica (Diurese > 400mL/dia) 
- Anúrica (Diurese < 100 mL/dia) 

Funções do Rim 
1. Funções de filtro (excreção de toxinas do metabolismo) 
2.  Regulação do equilíbrio hidroeletrolítico 
3. Função endócrina (eritropoietina e calcitriol – forma ativa da 
vit. D) 

A Função de Filtro 
- As principais toxinas formadas diariamente são derivadas do 
metabolismo proteico 
- O acúmulos dessas escórias nitrogenadas (ou compostos 
azotêmicos) leva a Sd. Urêmica 
- Azotemia é o aumento plasmático das escórias nitrogenadas, 
detectado como o aumento da uréia e da creatinina (uréia 
somente é toxica em níveis muito elevados, mas sua elevação 
pressupõe a elevação de outros compostos nitrogenados) 
- Uremia refere-se aos sinais e sintomas da Insuficiência Renal 
Grave (Síndrome) 
- Azotemia começa a aparecer somente quando a TFG < 50 
mL/min (Normal: 80-140 mL/min) 
- Uremia com TFG < 15-30 (uréia > 120 e Cr > 4) 

Métodos de medição da função excretória Renal 
- Uréia Plasmática 

- Uréia é formada no fígado a partir de amônia (produzida do 
metabolismo protéico e pela flora intestinal) 
- Amônia é toxica (causa Encefalopatia Hepática), já a uréia é 
menos toxica 
- É toxica apenas em concentração > 380mg/dL 
- Começa a se elevar quando a TFG < 50 
- Valor Normal: 20-40 



 

- 50% é reabsorvida pelo túbulo proximal (dessa forma, 
condições que elevam a reabsorção tubular – hipovolemia – 
elevam muito mais a uréia do que a creat) 
- Causas que elevam a uréia plasmática: 

· Insuf. Renal 
· Hipovolemia (aumenta a reabsorção tubular) 
· Sangramento Digestivo 
· Estado Hipercatabólico 
· Corticóides, tetraciclinas 
· Dieta Hiperproteíca 

- Ela encontra-se reduzida na Insuf. Hepática e desnutrição, 
podendo ocultar uma Insuf. Renal 

- Creatinina Plasmática 
- É uma substância não tóxica 
- Produzida pelo Tc. Muscular 
- Derivada da creatina (mólecula armazenadora de energia) 
- Possui vantagens em relação a uréia: 

· Não é reabsorvida pelo túbulo 
· Sua produção diária é constante 

- Contudo, seus níveis normais dependem da massa 
muscular, da idade e da ingesta de carne do indivíduo 
- Valores Normais: H < 1,5; M < 1,3 
- Se a TFG diminui pela metade, a creatinina eleva-se ao 
dobro 
- Aumento fisiológico da creatinina: 

· Jovem 
· Negro 
· Grande massa muscular 
· Grande Ingesta de carne 

- Redução fisiológica da creatinina 
· Idoso 
· Hispânico/asiático 
· Amputado 
· Doença Crônica (desnutrido, inflamação) 
· Vegetarianismo 

- Certos medicamentos competem com a creatinina pela 
secreção no túbulo proximal (penicilina, probenecida, 
cimetidina, trimetoprim) 

- Cleareance de Creatinina 
- Cleareance é o volume de plasma que fica livre da 
substância a ser eliminada a cada minuto 
- Sua medição necessita de toda a urina em 24h 
- Valor normal: 80-150 mL/min 
- Superestima discretamente a TFG pois 10% da creatinina é 
eliminada por secreção tubular (e não filtração glomerular) 
- Quando a IR é avançada, superestima ainda mais a função 
renal, pois 35% passa a ser eliminada por secreção tubular 
 



 

- Pode ser estimada pela fórmula de Cockcroft-Gault: 

ClCr = (140-idade) x peso 
               72 x CrPlasma 

- Na mulher, multiplica-se por 0,85 
-  Superestima a TFG em paciente com dieta pobre de 
proteínas e obesos 
- Perde precisão em extremos (crianças, idosos, desnutridos, 
obesos), amputatos, tetraplégicos, gestantes, amputados 

- Cleareance de Inulina 
- Padrão ouro pois a inulina é inerte (não é sintetizada nem 
metabolizada) 
- Rara e de alto custo 

- Cistatina C Plasmática 
- Parece ser o substituto da creatinina sérica 
- Ainda em estudo 

A Função de Regulação Hidro-eletrolítica 
- IRA pode levar: 

- Hipervolemia 
- Acidose metabólica 
- Hipercalemia, Hiperfosfatemia, hipermagne-semia 
Hiponatremia e Hipocalcemia 

Etiopatogenia 
- IRA pode ser: 

- Pré-Renal (hipofluxo): 55-60% 
- Lesão Renal Intrínseca (NTA): 35-40% 
- Pós-Renal (Obstrutiva): 5-10% 
 

Quadro Clínico: Sd. Urêmica Aguda 
- Lembrando que a IRA é geralmente laboratorial, com quadro 
clínica da doença de base e apenas em casos graves evoluindo 
para Uremia (Sd. Urêmica Aguda) 
- Sd. Urêmica Aguda: Distúrbios básicos 

- Acúmulo de toxinas nitrogenadas dialisáveis 
- Hipervolemia 
- Distúrbio hidroeletrolítico e ácido-básico 

- Uremia só ocorre quando a creatinina > 4 e a uréia > 120 
- Uremia é um termo errôneo, pois a toxicidade não é pela Uréia 
(somente em valores > 380 e cursando com náuseas, vômitos, 
anorexia e sangramentos) 
- Principais Sinais e Sintomas da Uremia Aguda 

- HAS 
- EAP, SDRA 
- Distúrbios de Hemostasia com sangramentos 
- Encefalopatia, Crise Convulsiva, Coma 
- Hiperreflexia, Asterixis, Mioclônus 
- Sd. das pernas inquietas, Neuropatia periférica 
- Distúrbios Hidro-eletrolíticos e Ácido-básicos 
- Náuseas, Vômitos, Diarréia, Soluços incoercíveis 



 

- Pericardite e Tamponamento Cardíaco 
 

- Manifestações Cardiopulmonares 
- A retenção importante de líquidos e sódio, aumenta a 
volemia e leva a: 

· HAS (pode só responder a diálise, necessitando de 
ultrafiltração – retirada de líquidos) 

· EAP (causado pelas toxinas urêmicas que elevam a 
permeabilidade capilar pulmonar, também necessita da 
ultrafiltração) 

· Edema Periférico 
- Predispões a vasoconstricção sistêmica (depleção de óxido 
nítrico) 
- Pericardite Urêmica:  

· Inflamação pericárdica predispondo à rotura de capilares 
e sangramento, com líquido pericárdico hemorrágico 
podendo levar ao tamponamento cardíaco  

· também pode ser precipitado pelo uso de heparina 
durante a hemodiálise 

- Manifestações Hematológicas 
- Anemia pode ocorrer, mas menos acentuada que na IRC 

· Pode ser consequente a infecção, perda sanguínea, 
hemodiluição, hemólise... 

- Cursa com disfunção plaquetária (depleção do fator III) 
- TS estará prolongado (FVWB depletado) 
- Uso de desmopressina (dDAVP) intranasal pode ativar a 
adesão plaquetária pela disponibilização do fator de VWB, 
melhorando o distúrbio hemostático 

- Manifestações Neurológicas 
- Encefalopatia urêmica aguda: 

· Estado de confusão mental 
· Agitação psicomotora 
· Mioclonia 
· Asterixis, flapping 
· Hipereflexia tendinosa 
· Babinski 

- Quadro pode evoluir para crise convulsiva, torpor, coma e 
óbito (por edema cerebral grave) 
- Sd. do desequilíbrio dialítico 

· Causada pela queda súbita da osmolaridade extracelular 
nas primeiras sessões de hemodiálise, levando a edema 
ceberal 

- Cursa também com (melhora com diálise): 
· Sd. das pernas inquietas 
· Neuropatia periférica 
· Soluços incoercíveis 

 
 



 

- Manifestações Gastrointestinais 
- Geralmente são os primeiros sintomas da uremia aguda 
- Leva a uma inflamação da mucosa do TGI e promove 
disfunção de motilidade 
- Anorexia, náuseas e vômitos, diarreia ou íleo metabólico 
- Melhora com a diálise 

- Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos Básicos – IRA 
Oligoanúrica: 

- Hipercalemia 
· Redução da excreção renal de potássio 
· A causa que mais eleva o potássio sérico é a 

rabdomiólise pela liberação maciça deste eletrólito pelo 
músculo lesado 

· ECG revela ondas T altas e apiculadas, QRS alargado, 
diminuição/desaparecimento de onda P 

- Hiponatremia 
· Maior retenção de água livre do que de sódio 

- Acidose Metabólica 
· Ocorre pela retenção dos ácidos produzidos pelo 

metabolismo protéico 
· Há aumento do anion gap 
· Com pH <7,1 há risco de arritmia ventricular fatal ou 

choque por vasodilatação e baixa resposta às 
catecolaminas 

- Hiperfosfatemia 
· O fosfato precisa do rim para ser eliminado 

- Hipocalcemia 
· Pela elevação do Fosfato, a reação seguinte é deslocada 

para a direita: 
· CA+2 + HPO4

-2  CaHPO4 
· Ou seja, o fosfato de cálcio precipita nos tecidos, 

enquanto o cálcio plasmático se reduz 
· Leva a irritação neuromuscular, com parestesias de 

extremidades ou perioral, tetania, convulsões e coma 
· ECG pode ter QT longo 
· A acidose possui um efeito protetor contra a tetania, 

pois aumenta a fração livre do cálcio sérico, logo, a 
infusão de bicarbonato de sódio pode precipitar uma 
crise tetânica hipocalcêmica! 

- Hipermagnesemia (Mg > 2) 
· Comum na IRA grave 
· Provoca Bradipnéia, hiporreflexia e até PCR 

- Hiperuricemia 
· Níveis não ultrapassam 12, apena em caso de Sd. de lise 

tumoral ou Nefropatia aguda pelo ácido úrico 
- Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos Básicos – IRA não 
oligúrica: 



 

- Nas doenças tubulares não oligúricas, a reabsorção tubular 
está prejudicada, levando à perda urinária de eletrólitos e, 
consequente, hipocalemia e hipomagnesemia 
 

Diagnóstico Diferencial 
- Diagnóstico de IRA Pré-Renal 

- Presença de uma patologia de base que leve a hipovolemia: 
choque, ICC, cirrose com ascite 
- Sinais de hipovolemia: hipotensão postural, taquicardia 
postural 
- EAS costuma ser inocente com apenas cilindros hialinos 
- Pode-se realizar prova terapêutica com infusão de 
cristaloide (SF 0,9% 1.000 mL EV em infusão rápida), 
observando diurese horária antes e depois da infusão 

· Se não houver resposta, já existe NTA ou a hipovolemia 
é ainda mais grave 

- Diagnóstico de IRA Pós-Renal 
- Suspeitar em paciente agudamente anúrico, com bexigoma 
- Conduta inicial sempre deve ser o cateterismo vesical 
- Hidronefrose com bexiga vazia aponta para diagnóstico de 
obstrução ureteral 
- EAS apresenta hematúria ou piúria, com poucos cilindros 
- BQM urinária assemelha-se com a IRA pré-renal 

- Diagnóstico de IRA Renal Intrínseca 
- É sugerido uma vez excluindo-se os 2 outros mecanismos de 
IRA 
- EAS revela: 

· Proteinúria maciça (> 3g/24h) 
· Hematúria dismórfica & Cilindros hemáticos leva ao 

diagnóstico de glomerulopátia primária ou secundária a 
uma colagenose ou vasculite sistêmica 

· Piúria, eosinofilúria e cilindros piocitários sugerem 
diagnóstico de nefrite intersticial alérgica 

· Cilindros granulosos pigmentares (cilindros marrons) 
sugerem NTA 

· Cristais pleomórficos de ácido úrico estão presentes na 
Sd. de lise tumoral 

· Cristais de Oxalato presentes na intoxicação por 
etilenoglicol 

· Hemoglobina 4+ com poucas hemácias no EAS sugerem 
a presença de mioglobinúria ou hemoglobinúria 
 
 

- BQM urinária 
- Deve ser colhida antes do uso de diuréticos ou de reposição 
volêmica 



 

- Na IRA pré-renal há aumento da angiotensina II e da 
aldosterona, promovendo elevada reabsorção tubular de 
sódio e água 

· Urina sai com pouco sódio e pouca água 
(hiperconcentrada) 

- Na NTA (IRA renal intrínseca) a lesão tubular dificulta a 
reabsorção de sódio e água 

· Urina terá muito sódio e muita água (diluída) 
· Rins tornam-se incapazes de concentrar a urina 

(isostenúria) 
Como diferenciar: IRA Pré-Renal x Necrose Tubular Aguda 

Parâmetro Pré-Renal NTA 

Sódio Urinário < 20 mEq/L > 40 mEq/L 

Osm urinária > 500mOsm/L < 350 mOsm/L 

Densidade urinária > 1.020 < 1.015 
Creat. Urin/plasm > 40 < 20 

Uréia Urin/plasm > 8 < 3 

Cilindros hialinos pigmentares 

Uréia/Creatinina plasma > 40 < 20 

Índice de Ins. Renal 
    _  Na urinário   ___  . 
Cr urinária / Cr plasmática 

< 1% > 1% 

Fração excretória de Sódio 
Na urinário x Cr plasmática 
Na plasmático x Cr urinária 

< 1% > 1% 

Fração excretória de uréia 
Uréia urinária  x Cr plasmática 

Uréia plasm x Cr urinária 
< 35% > 50% 

- Exceções a regra: 
- Na rabdomiólise, hemoglobinúria, contraste iodado, 
ciclosporina, glomerulonefrites e azotemia pós-renal, o 
padrão urinário é do tipo pré-renal, com intensa 
vasoconstricção arteriolar aferente 

Tratamento 
- Azotemia Pré-Renal 

- Tratamento deve ser direcionado à otimização do fluxo 
sanguíneo renal 
- AINES e IECA devem ser suspensos 
- Reposição com cristaloides é o tto de escolha 

- Azotemia Pós-Renal 
- Obstrução uretral por HPB ou prostatite deve ser 
prontamente tratada com inserção de sonda de Foley (ou 
cistostomia) 
- Se a obstrução for ureteral com hidronefrose, deve-se 
inserir um cateter de duplo J no ureter (via transuretral) ou 
nefrostomia (casos em que a obstrução não pode ser 
vencida) 

- Necrose Tubular Aguda 
- Não fazer DOPAMINA em dose renal! 



 

· Apesar de promover efeito vasodilatador renal e 
natriurético em doses baixas (2-3 mcg/Kg/min) não há 
benefício comprovado e é arritmogênica 

- Diuréticos de Alça – Furosemida: Controverso 
· Usada para transformar uma IRA oligúrica em não 

oligúrica 
· Dose de ataque de 100-200 mg e manutenção com 0,3-

0,6 mg/Kg/h 
· Manitol pode ser uma alternativa mas é contraindicado 

em pacientes anúricos (efeito osmótico que aumenta 
muito a volemia) 

- Suporte Nutricional 
· Reposição modesta de proteínas (0,6g/Kg/dia) 
· Dieta deve ter restrição de sódio, potássio e fosfato 

- Controle Hidroeletrolítico e Ácdio-Básico 
· Tratar a hipercalemia grave com alterações ECG com 

gluconato ou cloreto de cálcio (efeito cardioprotetor) e 
com glicoinsulinoterapia (10 U de insulina + 50 mL de 
glicose a 50%) 

· Bicarbonato de sódio pode ser administrado na dose de 
50 mEq para ajudar na correção da hipercalemia e da 
acidose 

· Hiperfosfatemia grave deve ser tratada com uso de 
quelantes no TGI (hidróxido de alumínio) 

· Para correção da hiponatremia é necessário restrição 
hídrica 

Diálise na IRA 
- Devem ser utilizados apenas na IRA grave 
- Existem 3 métodos dialíticos usados na IRA, pois aliam eficácia e 
tolerabilidade hemodinâmica 
- Hemodiálise Intermitente Aguda 

- Indicada apenas para pacientes com hemodinâmica estável 
- Pode precipitar hipotensão grave 

- Diálise Peritoneal Contínua 
- Excelente método para pacientes sem doença abdominal 
ou peritoneal e que não possuem estado hipercatabólico, 
hipercalemia grave ou hipervolemia grave 
- Bem tolerada em pacientes hemodinamicamente instáveis 
- Escolha em crianças 

- Hemodiafiltração Venosa Contínua 
- Escolha em pacientes com hemodinâmica instável 

- Indicações de Diálise de Urgência 
- Sd. Urêmica (encefalopatia, hemorragia, pericardite) 
- Hipervolemia grave refratária (HAS, EAP) 
- Hipercalemia grave refratária ou recorrente 
- Acidose metabólica grave refratária ou recorrente 
- Azotemia grave: Uréia > 200, Creat > 10 (???) 

Prognóstico 



 

- Mortalidade da NTA > 50% (geralmente pela causa base) 
- Fatores de mau prognóstico na NTA: 

- Sexo Masculino 
- Oligúria 
- Necessidade de ventilação mecânica 
- IAM 
- AVE agudo 
- Imunossupressão crônica 
- Refratariedade à furosemida 
- Sd. Urêmica 
- Disfunção orgânica múltipla 
- Comorbidades 

- Se o paciente sobreviver a doença de base (sepse, trauma, 
pancreatite...) a recuperação renal é de 95% dos casos, em 7-21 
dias, inicialmente com poliúria e manutenção de escórias 
nitrogenadas 
- Os 5% restantes evoluem para perda renal irreversível 

 
 



 

 

 

IRA PRÉ-RENAL 

 
Introdução 

- Causada pela redução do fluxo sanguíneo Renal 
- É reversível, uma vez restaurado o fluxo renal 
- Todas suas causas possuem em comum a queda do volume 
circulante efetivo 

Etiologias 
- Hipovolemia 
- Estados de Choque 
- ICC Descompensada 
- Cirrose hepática com ascite 
- Nefropatia Isquêmica 
- AINES, IECA, BRA 
- Noradrenalina, adrenalina... 

Fisiopatologia 
- Em condições normais, o fluxo sanguíneo renal é preservado até 
uma PAM de 80 mmHg 
- Essa é a auto-regulação do fluxo renal: 

- Mecanismo de vasodilatação aferente 
- TFG pode ainda ser regulada independente do fluxo renal, pela 
vasoconstricção da arteríola eferente (angiotensina II), 
promovendo aumento da pressão de filtração glomerular 
- Na tentativa de conservação hidrossalina: 

- Angiotensina II: aumenta a reabsorção de sódio e água pelo 
néfron proximal 
- Aldosterona: aumenta a reabsorção de sódio e água no 
néfron distal 
- Vasopressina: aumenta a reabsorção de água no nefrón 
distal 

- O resultado final é: 
- Oligúria (pobre em água) 
- Urina Hiperconcentrada (pobre em água) 
- Urina Pobre em sódio 

- AINES (inibidores das PTG), IECA e BRA prejudicam a 
autorregulação do fluxo renal – eles podem precipitar IRA pré-
renal em pacientes com baixo fluxo renal 
- Drogas com efeito vasoconstrictor renal (noradrenalina, 
adrenalina, dopamina dose alfa, ergotamina, ciclosporina e 
contraste iodado) também podem precipitar azotemia pré-renal 

Síndrome Hepatorrenal (SHR) 
- Importante causa de IRA em pacientes com cirrose hepática 
avançada, hepatite fulminante ou tumores hepáticos 
- Tem mecanismo pré-renal, mas só reverte com a recuperação da 
função hepática ou transplante hepático 
- Pacientes com insuficiência hepática grave cursam com 
vasoconstricção generalizada da córtex renal 
- Histologicamente os rins são normais 



 

 
- Critérios Novos: 

- Cirrose com ascite 
- Cr > 1,5 
- Ausência de melhora da Creat após expansão volêmica com 
albumina 1g/Kg, passados 2 dias sem diuréticos 
- Ausência de choque circulatório 
- Ausência de uso atual de dorgas nefrotóxicas (AINES, 
aminoglicosideos...) 
- Ausência de sinais de doença renal (PTU < 500mg, < 50 
hemácias por campo, USG normal) 

- Tipo 1 
- Cr dobra de valor (> 2,5 mg/dL) em < 2 sem 
- Evento deflagrador (maioria PBE) 
- Prognóstico péssimo (morte > 90%) 
- IRA oligúrica 

- Tipo 2 
- Creat aumenta lenta e gradual (> 2 sem para dobrar e 
passar de 2,5) 
- Sem fatores desencadeantes – evolução natural da doença 
- Ascite refratária 
- Prognóstico melhor em curto prazo 

- Prognóstico 
- Ruim (mortalidade de 80%) 
- Diálise é sempre necessária, mas não aumenta a sobrevida 
- Tratamento somente transplante hepático 

 



 

 

 

IRA RENAL INTRÍNSECA 

 
Introdução 

- Lesão no próprio parênquima renal 
- Comum em pacientes em UTI 
- Pode cursar com oligúria, anúria ou mesmo poliúra 
- Enquanto as glomerulopatias predominam na IRC, na IRA 
predominam as lesões tubulares 
- NTA é o tipo mais comum de IRA renal 

 
Necrose Tubular Aguda Isquêmica 

- Causa comum de IRA oligúrica em pacientes internados 
- Para levar a NTA, a isquemia renal deve ser grave e prolongada 

- Em pacientes em uso de drogas nefrotóxicas ou já 
nefropatas, a NTA pode ser precoce 
- Na sepse a intensa vasoconstricção renal promove NTA 

- Faz parte de um continuum: inicialmente o pct tem uma IRA pré-
renal que caso não seja corrigida, evolui para NTA 
- Porque a NTA cursa com IRA? 

- Obstrução do sistema tubular por plugs epiteliais 
- Vasoconstricção aferente (a mácula densa recebe mais 
fluido já que o TCP lesado tem reabsorção prejudicada) 
- Vazamento de escórias nitrogenadas pela parede tubular 
lesada 

- Lesão do epitélio tubular prejudica a reabsorção 
- Urina torna-se rica em sódio, mas pobre em água (diluída?) 
- As células epiteliais se desprendem e aparecem no EAS 
formando cilindros epiteliais 
- As células epiteliais degeneradas também acumulam 
pigmentos, formando os cilindros granulosos pigmentares 
(cilindros marrons) 

- Se o paciente sobreviver ao distúrbio de base, a evolução da 
NTA é autolimitada, com regeneração das células tubulares em 7-
21 dias 

 
Rabdomiólise 

- Significa lesão muscular extensa 
- Libera na circulação enzimas musculares (CPK, TGO, LDH, 
Aldolase), eletrólitos (K, PO4

-), Ácido lático e pigmentos 
(mioglobina) 

- Causas 
- Trauma 
- Isquemia Muscular 
- Imobilização Prolongada 
- Hipocalemia ou hipofosfatemia graves 
- Exercício físico extenuante 
- Grande mal epiléptico 
- Envenenamentos (cascavel), intoxicações 



 

- Tétano, influenzae, hipertermia maligna... 
- A mioglobina em excesso é lesiva ao túbulo, provocando NTA e 
também possui efeito vasoconstrictor arteriolar 
- No EAS a mioglobina é interpretada como hemoglobinúria (sem 
hemácias) 
- Forçar diurese com SF 0,9% abundante até diurese de 3 mL/Kg/h 
(200mL/h) 

- Manitol pode ser usado (mantém um alto fluxo tubular para 
lavar mioglobina e reduz o edema do epitélio tubular e o 
sequestro de líquidos no músculo lesado) 
- Bicarbonato serva para alcalizar a urina, reduzindo a 
toxicidade da mioglobina 

- Caso tais medidas sejam refratárias = diálise 
 

Nefrotoxicidade por Aminoglicosídeos 
- IRA cursa com 15-30% desses pacientes 
- Fatores de risco 

- Hipovolemia, ICC, idoso, IRC 
- Administração em altas doses, > 1x/dia e > 10 dias 
- O fármaco é endocitado pelas células do TCP, promovendo 
injúria celular direta 
- IRA não oligúrica, hipocalêmica e hipomagnesemia 
- Perda de K ocorre por lesão no TCP 
- Perda de magnésio ocorre por lesão da alça de Henle 
- Cilindros epiteliais e granulosos 
- Como pode ser não oligúrica? 

- No néfron normal, 98% do que é filtrado é reabsorvido 
- Com o túbulo doente, a reabsorção pode cair, mantendo 
um débito urinário normal ou elevado, mas com uma TFG 
diminuída 

- Tende a ser autolimitada como toda NTA 
 

Nefrotoxicidade por Contraste Iodado 
- Mais comum em pacientes predispostos com Cr>1,5 
- Potencializa o risco: desidratação, DM, ICC e mieloma múltiplo 
- Prevenção: 

- Solução isotônica de bicarbonato (Bicarbonato de sódio 
150mL + SG5% 850 mL ) 3 mL/Kg 1 h antes do exame e 1 
mL/Kg/h nas próximas 6h 
- N-acetilcisteína 1,2 g vo 12/12h 2 dias 

- IRA começa após 48 h e reverte após 7 dias 
- Sua lesão é tubular direta com vasoconstricção da arteríola 
aferente (pela endotelina) 
- IRA oligúrica ou não oligúrica 
- EAS com sódio baixo e urina concentrada (= IRA pré-Renal) 

 
 

Nefrotoxicidade por Ciclosporina 



 

- Lesão tubular isquêmica por vasoconstricção da aferente e 
contração do mesângio (daí a olígúria) 
- EAS de padrão pré-renal (pouco sódio, pouca água) 
 

Nefrotoxicidade por Anfotericina B 
- Lesão tubular direta 
- IRA não oligúrica 
- Importante perda de potássio e magnésio 
- Semelhante a NTA por aminoglicosídeos 

 
Outras Causas de NTA 

- Metais Pesados 
- Inseticidas 
- Envenenamento por cobras e aranhas 
- Hemoglobina (lesão = mioglobina) 

- Incompatibilidade ABO 
- Malária 
- Deficiência de G6PD 
 

Sd. de Lise Tumoral 
- A quimioterapia pode aumentar abruptamente a produção de 
Ac. Úrico (liberado pela lise tumoral) 
- Formam-se então múltiplos cristais que obstruem o sistema 
tubular e levam a NTA 

 
Leptospirose 

- Deve-se pensar em leptospirose em todo paciente febril que 
desenvolva IRA com hipocalemia 
- É uma doença infecciosa febril aguda sistêmica 
- A virulência se da pela liberação de toxinas 

- Provoca disfunção celular grave sem necrose ou inflamação 
significativa 
- As toxinas rompem a membrana das células endoteliais, 
produzindo capilarite generalizada que permite o 
extravasamento de líquido e sangue para os tecidos 

- Pode ser oligossintomática ou cursar com a Sd. de Weil 
- Disfunção hepática 
- Hemorragia pulmonar 
- IRA 
- Letalidade de 40% 

- A IRA é não oligúrica em 65% 
- Pelo prejuízo a reabsorção de sódio no TCP, chega mais sódio no 
TC, onde ele é reabsorvido em troca de secreção de potássio 
(levando hipocalemia) 
- EAS pode revelar colúria, piúria, hematúria, cilindrúria e 
proteinúria 
- Existe um importante componente pré-renal 

- Tratamento = reposição volêmica generosa 



 

- A liberação de mioglobina contribui com a IRA 
- O prognóstico é melhor naqueles que realizam a diálise 
precocemente 

 
Outras causas de IRA Hipocalêmica (↓ K) 

Leptospirose 

Lesão renal por Aminoglicosídeos 

Lesão Renal pela Anfotericina B 

Nefroesclerose hipertensiva maligna 

 
Nefrite Intersticial Aguda (NIA) 

- Geralmente fármaco-induzida (nefrite alérgica) 
- Cursa com febre, rash, eosinofilia/ eosinofilúria, hematúria, 
proteinúria e cilindros piocitários 
- Bx mostra infiltrado inflamatório no interstício 
- IRA oligúrica 
- Pode ser causada por: Penicilinas, Cefalosporinas Sulfas, 
Quinolonas, Rifampicina, Diuréticos, Alopurinol e Ranitidina 
- Autolimitada, tto é a suspensão da droga Corticóides aceleram a 
resolução do processo nos casos mais graves 
 

Glomerulonefrite Difusa Aguda (Sd. Nefrítica) 
- Reação auto-imune 
- Leva a reação inflamatória glomerular, com disfunção renal e 
oligúria 
- Causas de GNDA que podem cursar com GNRP: 

- Glomerulonefrite pós-estreptocócica 
- LES 
- Sd. Goodpasture 
- Poliarterite nodosa 
- Granulomatose de Wegner 
- Angeíte de Churg-Strauss 

- Clínica de Sd. Nefrítica 
- Hematúria dismórfica 
- HAS 
- Oligúria 
- Proteinúria 
- Cilindros hemáticos e piocitários 

- Marcadores: 
- ANCA +: vasculites e idiopática pauci-imune 
- C3 Baixo: por imunocomplexos 
- Anti-MBG: Goodpasture 

- Confirmação se da pela Biópsia, mas o tratamento deve ser feito 
com pulsoterapia antes da Bx 

 
Nefroesclerose Hipertensiva Maligna 

- Causada pelo aumento exagerado e súbito da PA (> 220x120) 
- Fundoscopia revela: hemorragias, exsudatos e papiledema 



 

- Bx revela necrose fibrinóide arteriolar e arterioesclerose 
hiperplásica em bulbo de cebola 
- Controle da PA pode reverter em parte a IRA 
 

Ateroembolismo por Colesterol 
- Pequenos fragmentos de colesterol obstruindo a 
microvasculatura renal 
- IRA oligúrica 
- Eosinofilia, livedo reticular, cianose digital, mialgia, aumento CPK 
e hipocomplementemia 
- Não há tratamento e prognóstico é péssimo 
 

Sd. hemolítico-Urêmica (SHU) 
- Síndrome: 

- Anemia hemolítica microagniopática 
- Trombocitopenia 
- IRA oligúrica 

- Hiperativação plaquetária com formação de agregados de 
plaquetas e fibrina (trombose) nos capilares glomerulares 
- Mais comum em crianças 
- 7-15 dias após disenteria por E. coli 
- Sd. autolimitada e tratamento é de suporte 
 

Crise Renal da Esclerodermia 
- Hipertensão acelerada maligna associada a IRA oligúrica, anemia 
hemolítica microagniopática e plaquetopenia 
- Tratamento: IECA 
 

Necrose Cortical Aguda 
- Relacionada à sepse grave e complicações obstétricas (DPP, 
aborto retido...) 
- Causada por uma reação exacerbada de vasoconstricção e 
trombose glomerular 
- CIVD, determinando lesão endotelial extensa nos glomérulos, 
resultando na hiperativação plaquetária 
- Suspeita-se de NCA quando a suposta NTA não se recupera no 
tempo esperado 
- Prognóstico é sempre ruim, evoluindo para IRC 

 
Trombose de Veia Renal 

- Quando bilateral ou unilateral em rim único pode levar a IRA 
- Causa comum é a desidratação grave em uma criança pequena 
ou lactente 
- Quadro clínico: lombalgia, febre, hematúria e PTU 
- USG: aumento no tamanho dos rins 
- Diagnóstico: Doppler, angio-TC ou angio-RNM 
- Tratamento com anticoagulantes 
 



 

 

 

IRA PÓS-RENAL 

 
Introdução 

- Disfunção Renal causada por obstrução aguda do sistema 
uroexcretor 
- Mais comum no subgrupo dos idosos pela prevalência da 
Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) 
- Só irá se desenvolver nas obstruções com repercussão renal 
bilateral (uretra, colo vesical, ureteral bilateral) 
- HPB é a causa mais comum 

- Bexigoma 
- Síncope vagovagal pode associar-se 
- Cateter vesical de Foley resolve a obstrução e a azotemia 
- Suspeita-se no paciente idoso com prostatismo que 
subitamente ficou anúrico 

- Bexigoma muito volumoso ao ser rapidamente esvaziado leva a 
hematúria macroscópica pela rotura de pequenos vasos da parede 
vesical 
- Nem toda azotemia pós renal é anúrica 

- Poliúria deve-se a perda da capacidade de concentrar a 
urina, resultado de Nefropatia obstrutiva crônica (nefrite 
tubolointersticial crônica) 

- Na presença de obstrução, a pielonefrite (complicação temida) 
leva a perda renal em poucos dias 

- Sem infecção associada a Nefropatia demora para se tornar 
irreversível (2-4 sem), porém, quanto mais tempo obstruído, 
maior o número de néfrons perdidos 

- O EAS costuma ser inocente, mas pode revelar hematúria, piúria 
e discreta proteinúria 
 



 

 

8.9. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 
 

Definição 
- Estado de disfunção renal persistente, irreversível 
- Pode ser insidiosa mas também pode instalar-se de maneira 
aguda (necrose cortical aguda e GNRP) 
- Bx revela fibrose glomerular e intersticial associada à 
degeneração e atrofia dos túbulos 

Estágios 
Estágios de Insuficiência Renal Crônica 

Estágio TFG 
 (mL/min/1,73m2) 

Significado  

1 ≥ 90 Lesão Renal crônica sem IR 

2 60-90 IRC leve 

3 30-60 IRC Moderada 

4 15-30 
IRC Grave 

Sintomas urêmicos iniciais 

5 <15 
Doença Renal em fase 

terminal (DRFT) 
Uremia Grave (Diálise!) 

Epidemiologia 
- DM e HAS são as principais responsáveis pela IRC no mundo 
(70%) 
- PTU > 300 mg persistente sinaliza alto risco de evolução para 
DRFT. Quanto maior a PTU maior o risco 
- Após um certo grau de injúria renal já ter se estabelecido, 
mesmo sem a doença de base, existe progressão para IRC pela 
sobrecarga dos nefrons remanescentes 

- IECA e BRA reduzem essa progressão, bem como controle 
pressórico < 130x80 
- Outras medidas para reduzir a progressão para DRFT: 
abandono do tabagismo, controle da dislipidemia, redução 
da obesidade, controle glicêmico e restrição moderada de 
Proteínas 

- Antes da diálise, os pacientes faleciam de encefalopatia, 
tamponamento cardíaco, sangramento, EAP ou hipercalemia 
- Atualmente, apesar da diálise, a sobrevida é de apenas 35% em 
5 anos – mantem o risco de evento cardiovascular 

Etiologias 
- Principais Etiologias: 

- Nefroesclerose Hipertensiva (35%) 
- Glomerulopatia Diabética (27%) 
- Glomerulopatias Primárias (13%) 
- Doença Renal Policística (4%) 
- Outras (22%) (Pielonefrite Crônica, LES...) 

- Glomeruloesclerose diabética 
- Acomente 20% dos pacientes com DM2 e 40% dos DM1 
após 7-10 anos de doença 



 

- Após o início de proteinúria declarada, a evolução para 
DRFT é rápida (5-10 anos) 
- Principal etiologia nos EUA 
 

- Nefroesclerose Hipertensiva 
- Apenas 0,5% dos HAS evoluem com DRFT, contudo pela alta 
prevalência de HAS... 
- A doença aterosclerótica leva a obstrução arteriolar que 
leva à atrofia ou perda progressiva de glomérulos 

· Os glomérulos que sobraram são então obrigados a 
trabalharem sobrecarregados para manter o paciente 
compensado (hiperfiltração) 

· Esses nefrons em hiperfiltração acabam sofrendo com o 
processo, culminando com a glomeruesclerose focal e 
segmentar 

· As drogas bloqueadoras do SRAA por evitarem a 
vasoconstricção da arteríola eferente, reduzem a 
hiperfiltração glomerular, sendo capazes de retardar 
esse processo. 

A Síndrome Urêmica – Mecanismos Fisiopatológicos 
- Os sinais e sintomas da síndrome começam a aparecer com 
Uréia > 180 ou > 140 em DM. Isso ocorre na fase 4 da IRC, com 
TFG < 30 
- Acúmulo de toxinas nitrogenadas dializáveis 

- A fisiopatologia da síndrome urêmica é devido, entre 
outros, ao acúmulo de substâncias nitrogenadas com peso 
molecular < 500 dáltons, derivadas do metabolismo protéico 

- Acúmulo de peptídeos (moléculas de peso médio) 
- Retenção de líquido (hipervolemia, HAS, hiponatremia 
dilucional) 
- Retenção de eletrólitos (Na, K, fosfato) 
- Retenção de ácido úrico 
- Acidose metabólica 
- Inflamação sistêmica, aterosclerose acelerada 
- Deficiência de eritropoietina (anemia) 
- Deficiência de Calcitriol (Vit. D ativa) 
- Hiperparatireoidismo secundário ou terciário  

A Síndrome Residual 
- Apesar da diálise corrigir a síndrome urêmica, ela o faz 
parcialmente, mantendo uma chamada “Síndrome residual” 

- Astenia, falta de energia 
- Distúrbios do sono e cognição 
- Alterações psiquiátricas, disfunção sexual 
- Déficicit de crescimento e maturação sexual em 
crianças/adolescentes 

Distúrbios hormonais renais 
- Hiperparatireoidismo Secundário 



 

- O principal distúrbio hormonal é a elevação dos níveis do 
PTH (paratormônio) 
- PTH contribui para a encefalopatia, a cardiomiopatia, a 
anemia, o prurido e os distúrbios osteo-musculares  
- A osteodistrofia renal é a principal manifestação do PTH 

- Deficiência de Calcitriol 
- Implicado na osteodistrofia renal e na miopatia urêmica 
- Esta deficiência é um dos principais fatores que levam ao 
hiperparatireoidismo secundário 

- Deficiência na Produção de Eritropoietina 
- Principal fator da anemia urêmica 

- Deficiência na Produção de Amônia (NH3) 
- Contribui para a acidose metabólica 

- Deficit na produção de Óxido Nítrico 
- Contribui para a HAS 
 

Manifestações da Síndrome Urêmica 
Manifestações que respondem à diálise 

Desequilíbrio hidroeletrolítico 
(Hipervolemia, hipercalemia e hiponatremia) 

Desequilíbrio ácido-básico  
(acidose metabólica) 

Sintomas Gastrointestinais  
(náuseas, vômitos, diarreia, anorexia) 

Sintomas Neurológicos 
(encefalopatia, dificuldade de concentração, neuropatia 

periférica) 

Sintomas Cardiovasculares 
(Pericardite, EAP cardiogênico, HAS) 

Sintomas Pulmonares e Pleurais 
(EAP não cardiogênico, Derrame Pleural) 

Disfunção plaquetária  
(predisposição a hemorragia) 

Intolerância a glicose 
(resistência insulínica) 

 
Manifestações que não respondem à diálise 

Anemia 

Osteodistrofia Renal 

Distúrbios do cálcio (↓) e fosfato (↑) 

Alterações Cutâneas (Ex: Prurido) 

Alterações articulares (artrite, periatrite, tenossinovite) 

Aterosclerose acelerada (doença coronariana, angina, IAM, 
cardiomiopatia Isquêmica) 

Dislipidemia (hipertrigliceridemia, HDL baixo) 

Estado de hipercatabolismo – desnutrição proteico-calórica 

Depressão Imunológica – predisposição a infecção 

 
Manifestações que respondem a diálise 

- 1. Desequilíbrio Hidroeletrolítico mais comum 
Hipervolemia Retenção de Na e Água 



 

Hiponatremia Retenção de Água livre 

Hipercalemia Retenção de K 

Acidose Metabólica Retenção de H+ 

Hiperfosfatemia Retenção de Fosfato 

Hipermagnesemia Retenção de Magnésio 

Hipocalemia Deficiência de Calcitriol 

- O aumento da FENa é estimulado por uma retenção inicial 
de sódio, o que mantém o paciente hipervolêmico 
- Hipervolemia estimula a liberação de peptídeo natriurético 
atrial e suprime o SRAA, promovendo aumendo da fração 
excretória de Na -> atinge-se um novo equilíbrio 
- O rim normal, através da ação de sist. Hormonais, é capaz 
de variar a sua excreção de água e eletrólitos, de acordo com 
a quantidade ingerida. Esta resposta leva 3-5 dias para 
ocorrer de forma plena, momento no qual se atinge um novo 
estado de eequilíbrio em que a excreção renal volta a se 
igualar a ingesta 
- Na uremia, no que diz respeito à água e eletrólitos, os rins 
tornam-se cada vez mais incapazes de excretar o excesso e 
conservá-los em situações de privação. Isso ocorre porque 
os néfrons remanescentes estão próximos à capacidade 
máxima de adaptação excretória e, ao mesmo tempo, são 
incapazes de desadaptar caso seja necessário 

- 1.1 Balanço de Sódio 
- Retenção de sódio é universal qd a filtração glomerular está 
< 10mL/min 
- Nesses pacientes, ingestão > 100 mEq/dia já pode ser 
suficiente para causar hipervolemia e suas consequências: 

· HAS 
· Edema 

- Se o pct ingerir uma grande quantidade de sal, pode até 
entrar em EAP 
- Ultrafiltração na diálise retira sódio e água 
- Na IRC também é difícil conservar sódio em situações de 
restrição elevada, pois é necessário manter uma excreção 
mínima (50 mEq) que pode estar elevada nas nefropatias 
perdedoras de sal (150 mEq), predispondo o paciente a 
hipovolemia 

- 1.2 Balanço de Água 
- Consumo de água livre > 2L quando em IRC classe 5 já pode 
promover retenção de água livre, diluindo o sódio plasmático 
(hiponatremia dilucional)  

- 1.3 Balanço de Potássio 
- Retenção é comum somente quando a TFG < 5-10 
- Quanto mais oligúrico, maior a propensão de reter K 
- A retenção de K é controlada até o pct evoluir para rim 
terminal pelo aumento da fração excretória por néfron e pelo 
aumento da excreção pelo cólon 



 

· IECA, BRA, espironolactona e constipação induzem 
hipercalemia nesses pcts 

- A Uremia inibe a entrada de K pelas células, que é a 
principal defesa imediata contra a hipercalemia 
(tamponamento celular), dessa forma, o pct urêmico não 
tolera uma carga aguda de K.  

- 2. Desequilíbrio Ácido-Básico 
- Cerca de 2/3 do H+ é eliminado ligado à amônia (NH3) e o 
restante sai ligado a outras bases (fosfato) 
- Na IRC quando a TFG < 20, a produção renal de amônia cai, 
prejudicando a eliminação de H+ e levando a uma acidose 
metabólica hiperclorêmica 
- O aumento do cloreto é pra compensar a queda do 
bicarbonato (manter o equilíbrio) 
- A acidose metabólica crônica pode levar a 
desmineraçização óssea pois o H+ é tamponado pelo osso em 
troca da liberação de cálcio e fosfato 
- Quando a TFG < 5, surge acidose com anion Gap Alto, pois é 
decorrente da retenção do ânion sulfato 
- A reposição diária de Bicarbonato está indicada quando o 
Bicarbonato encontra-se persistentemente < 20 mEq/L 

· Evita agravamento da osteodistrofia renal e perda de 
massa muscular 

- 3. Manifestações Gastrointestinais 
- Anorexia é o sintoma mais precoce 
- Segue-se náusea, Plenitude e Vômitos 
- Explicados por gastrite urêmica e gastroparesia urêmica 
- A diarreia urêmica e o íleo urêmico (distensão abdominal e 
cólicas) são causados pela inflamação mucosa + 
disautonomia + supercrescimento bacteriano e deficiência de 
vit. D 
- A hemorragia digestiva é explicada pela inflamação urêmica 
que pode evoluir com erosões ou ulcerações e pelo distúrbio 
plaquetário 
- A incidência de angiodisplasia gastrointestinal está 
aumentada na Sd. urêmica 

- 4. Manifestações Neurológicas 
- SNC 

· PTH possui importante efeito no SNC, levando a entrada 
de Calcio nos neurônios 

· Na IRC o distúrbio encefalopático é insidioso e mais sutil 
nas fases iniciais. Deve ser diferenciado da encefalopatia 
da hemodiálise pela intoxicação por alumínio 

· O EEG pode diferenciar: 
· Urêmica: ondas lentas 
· Int. Al: alternância de ondas 

- Nervos Periféricos 
· Parestesias nos pés 



 

· Hipoestesia em bota 
· Perda dos reflexos tendinosos distais 
· Sd. das pernas inquietas 

- SN Autonômico 
· Sd. de disautonomia 
· Controle da PA e FC pode estar compro-metido 
· Anidrose, impotência, dist. Gastrointest. 

- 5. Hipertensão Arterial Sistêmica 
- Algumas patologias renais (agudas ou crônicas) podem 
levar a HAS mesmo na ausência da elevação da uréia e 
creatinina 
- Lesão renal parenquimatosa pode levar à maior produção 
de renina 
- Além do SRAA, outros fatores contribuem para a HAS no 
urêmico: substância digital-símile e redução do óxido nítrico 
endotelial 
- Quando a TFG < 10, a hipertensão é causada basicamente 
pela retenção de Na e água (80%) 
- Tratamento: 

· Estágio 2 e 3: IECA e AAII 
· Estágio 4: furosemida 
· Estágio 5: diálise  

- 6. Manifestações Cardíacas e Pericárdicas 
- Muitos já apresentam comprometimento do miocárdio por 
HVE ou cardiomiopatia dilatada 
- A retenção volêmica sobrecarrega o coração já doente 
- A falência cardíaca é a causa mais comum de óbito dos 
pacientes urêmicos 
- O derrame pericárdico é um achado comum (50%), fazendo 
parte da anasarca. É geralmente leve, devendo ser apenas 
observada 
- A pericardite urêmica possui líquido caracteristicamente 
hemorrágico pois o pericárdio encontra-se 
hipervascularizado, predispondo à ruptura de pequenos 
vasos superficiais 
- Pericardite crônica leva ao espessamento pericárdico com 
acúmulo de fibrina, o que pode evoluir para pericardite 
constrictiva 
- Tamponamento cardíaco é a complicação mais temida 

- 7. Manifestações Pulmonares e Pleurais 
- Edema pulmonar crônico: 

· EP cardiogênico: responde bem ao processo de 
ultrafriltração (retirada de Na e água na diálise) 

· EP Não cardiogênico: edema pulmonar simplesmente 
por aumentar a permeabilidade capilar 

· Consequencias: 
· Aumento do trabalho respiratório 
· Diminuição da relação V/Q 



 

- Alterações importantes aos pulmões que não se alteram 
com a diálise: 

· Disfunção da musculatura respiratória 
· Calcificação do parênquima pulmonar (PTH e elevado 

produto cálcio-fosfato) 
- Derrame Pleural: 

· 20% 
· Causa mais comum é infecciosa, mas também pode ser 

causado por pleurite urêmica (glicose normal, pH > 7,3; 
leucócitos e proteínas pouco elevados) 

- 8. Distúrbios da Hemostasia 
- Tendência a sangramento devido distúrbio da hemostasia 
primária 
- Uremia inibe a função plaquetária de adesão e agregação – 
disfunção plaquetária (↑ TS e prova do laço positiva) 
- Fator de Von Willebrand econtra-se inibido na uremia, 
apesar de elevado 
- Disturbio plaquetário pode ser controlado pela reposição de 
crioprecipitado (contem FVW) e pela administração de 
dDAVP (desmopressina, um análogo do ADH, mas com 
propriedades hemostáticas, ao induzir a liberação do FVW 
dos sítios de estoque) 

- 9. Intolerância a Glicose e Metabolismo da Insulina 
- Resistência periférica à insulina associada à disfunção da 
célula beta da ilhota pancreática (TFG < 50) – leva a 
hiperglicemia 
- A depuração da insulina plasmática torna-se reduzida 
quando a TFG < 40, o que pode levar a hipoglicemia em 
pacientes com DM em tratamento 

 
Manifestações que não respondem a diálise 

- 1. Anemia 
- Instala-se progressivamente na fase 3 
- Pacientes com IRC toleram bem graus importantes de 
anemia 
- Normocitica e normocrômica 
- O fator principal é a deficiência relativa de eritropoietina, 
contudo a gênese é multifatorial: 

· Toxinas dialisáveis e Aumento do PTH reduzem a vida 
média da hemácia (de 120 para 70 dias) e inibem o 
efeito da eritropoietina na medula 

· A carência de ferro por perdas crônicas e pela perda de 
volemia na diálise 

· A Carência de folato perdido na hemodiálise 
· A intoxicação pelo alumínio que leva a uma anemia 

microcítica que não responde nem à reposição de 
eritropoietina nem ao sulfato ferroso. Deve ser tratada 
com quelante (desferoxamina) 



 

· Todo paciente em diálise deve receber suplementação 
de sulfato ferroso e ácido fólico 

- O tratamento da anemia urêmica baseia-se na reposição de 
eritropoietina recombinante, cujo efeito colateral é a HAS 
em 40% dos pacientes 

· Antes disso é fundamental repor os estoques de ferro do 
paciente 

- 2. Osteodistrofia Renal 
- Uremia leva a alteração da matriz do osso e sua 
desmineralização, predispondo o paciente a dor óssea, 
fraturas patológicas e deformidades 
- Pode ser de alto ou baixo turn over 
- Osteíte fibrosa cística – Alto turn over 

· Hiperparatireoidismo secundário 
· PTH tem efeito de estimular a reabsorção do osso, que 

ativa a neoformação óssea 
· Significa que o osso está com seu metabolismo alterado 
· O osso neoformado perde a sua arquitetura, sendo 

propenso a fraturas e deformidades 
· Exame de sangue revela: 

· Hiperfosfatemia grave (P > 6,5) 
· Hipocalcemia 
· Elevação do PTH-intacto (>100) 
· Fosfatase alcalina elevada 

· Achados Clínicos: 
· Dor óssea 
· Fraturas patológicas 
· Deformidades ósseas (cifoescoliose toracolombar) 
· Raquitismo renal nas crianças 

· Achados radiográficos hiperparatireoidismo 
· Depósitos teciduais e vasculares de Cálcio 
· Reabsorção subperioesteal das falanges da mão 
· Crânio em Sal e pimenta 
· Coluna em camisa listrada (rugger Jersey) 
· Osteoclastoma (TU marrom) 

· Tratamento: 
· Reduzir os níveis séricos de fosfato (dieta e uso de 

quelantes – carbonato de cálcio ou cloridrato de 
sevelamer) 

· Nos casos refratários, acrescentar reposição de 
Calcitriol 

· Manter o fosfato próximo de 4,5 e o cálcio de 8,5 
· Paratireoidectomia subtotal: indica-da na dor óssea 

intratável, fraturas recorrentes, prurido intratável, 
disfunção orgânica por calcificação, calcifilaxia... 

- Doença óssea adinâmica – Baixo turn over 
· Patogênese desconhecida, como se fosse uma 

osteoporose 



 

· São fatores de risco a idade avançada, o DM e a terapia 
do hiperparatireoidismo com carbonato de cálcio e 
calcitriol 

· TTO: deixar o PTH ficar mais elevado! 
- Osteomalácia – Intoxicação por Alumínio 

· Alumínio da diálise também gera encefalopatia por 
alumínio e anemia microcítica refratária. Osteomalácia 
completa a tríade: 

· Encefalopatia 
· Anemia 
· Osteomalácia 

· TTO: reduzir o alumínio da água da diálise ou de 
qualquer produto contendo citrato. Nos casos graves, 
indica-se o uso de quelantes (desferoxamina SC) 

- Por que o PTH está aumentado na uremia? 
· Produção de PTH é controlada por 3 mecanismos:  

· 1- calcitriol por feedback negativo (que é perdido 
pela baixa do calcitriol);  

· 2- Altos níveis de fosfato (fosfato começa a ser retido, 
o que também inibe a produção de calcitriol);  

· 3- Baixos níveis séricos de Calcio ionizado  
- 3. Manifestações Cutâneas 

- Pele sexa (xerose urêmica) pela redução da vit. A cutânea 
- Tom amarelo-acinzentado, liberando um pó branco (neve 
urêmica) 
- Hiperpigmentação por exposição solar 
- Porfiria cutânea tarda (resolve com diálise) 
- Prurido (multifatorial, PTH é o principal) 
- Unha meio-a-meio (de Terry) 10-35% 

- 4. Manifestações Osteoarticulares  e Musculares 
- Monoartrite por deposição de cristais (gota, pseudo-gota, 
oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio básico) ou artrite 
séptica (pela deficiência imunológica e várias portas de 
entrada) 

· Tto: AINES (indometacina) ou colchicina 
- Fraqueza muscular (miopatia urêmica) está ligada a 
osteodistrofia renal (efeito direto do PTH no músculo) 

· QC: fraqueza da musculatura proximal (cinturas pélvicas 
e escapular) 

- 5. Manifestações Cardíacas e Coronarianas 
- Causa mais comum de óbito no renal crônico é a 
cardiopatia (40%) 
- Aterosclerose acelerada 
- HVE responde apenas parcialmente à diálise 
- Uremia crônica leva a disfunção sistólica do VE – 
cardiomiopatia urêmica (FE < 55% + aumento dos diâmetros 
cavitários) 

Fatores de Risco Cardiovascular associados a Uremia 



 

Sobrecarga hídrica Disfunção endotelial 

Anemia Desnutrição 

Hiperparatireoidismo secund. Estado Inflamatório Crônico 

Calcificação Vascular Resistência Insulínica 

Hiper-homocisteinemia Dislipidemia 

Sobrecarga Hemodinâmica pela fístula arteriovenosa 

- 6. Dislipidemia 
- Hipertrigliceridemia isolada (mais comum/80%) 
- O LDL, apesar de normal é mais aterogênico 
- O HDL está baixo 

- 7. Estado Hipercatabólico – Desnutrição Protéico-Calórica 
- Estado de desnutrição proteico-calórica (40%) 
- Perda proteica pode ser agravada pela síndrome nefrótica 

- 8. Distúrbios Imunológicos 
- Estado de imunodeficiência moderada 

 
Diferenciação: IRA x IRC 

- O melhor exame para tirar essa dúvida é a USG Renal 
- Rins de tamanho normal ou aumentado indicam IRA 
- Rins reduzidos de tamanho indicam IRC 
- Existem 6 causas de IRC que cursam com rins aumentados 
de tamanho 

· Nefropatia Diabética 
· Amiloidose renal 
· Nefropatia obstrutica crônica 
· Rins Policísticos 
· Nefropatia Falciforme 
· Esclerodermia Renal 

- Perda da dissociação cortico-medular é sugestiva de 
Nefropatia crônica 

- Outros fatores contributivos 
- Anemia normo/normo sugere IRC 
- Existência de osteodristrofia renal com alterações 
radiológicas, hipocalcemia, hiperfosfatemia e dor óssea 
sugerem IRC 

 
Tratamento e Acompanhamento do Renal Crônico 

- Fase precoce da Nefropatia Crônica (estágio I e II) 
- HAS e proteinúria são os principais problemas dessa fase 
- Alvo pressórico é ≤ 130x80, mas se existir proteinúria > 
1g/dia a PA deve ser < 125 x 75 
- Os anti-hipertensivos de escolha são os IECA e AAII 

· Também agem diminuindo a hiperfiltração dos néfrons 
remanescentes (diminuindo a glomeruloesclerose focal e 
segmentar 

- As glomerulonefrites e vasculites devem ser tratadas 
agressivamente com imunossu-pressores e corticosteroides 



 

- Fase Inicial da Síndrome Urêmica (Final do estágio III e estágio 
IV) 

- Paciente ainda mantém diurese normal 
- Tratamento visa basicamente: 

· Controle da HAS 
· Controle da Anemia 
· Controle da osteodistrofia renal e metabolismo cálcio-

fósforo 
- O tratamento da HAS exige diuréticoterapia com diuréticos 
de alça (furosemida) em altas doses (até 200 mg/dia) 

· Os IECA e AAII se tolerados devem ser usados, mas com 
cuidado pois podem provocar hipercalemia e retenção 
aguda de escórias nitrogenadas. Tolera-se elevação de 
até 30% da creatinina 

- Tomar cuidado com restrição excessiva de sódio na dieta 
- Doença Renal em Fase Terminal (estágio V) 

- Agora a TFG é < 15; a creatinina > 6-8 e a Uréia > 120-180 
- Indica-se um método de substituição renal 

· O melhor é o transplante Renal 
· Mas, a maioria dos pacientes acaba necessitando entrar 

no programa de diálise 
- Restrição proteica Controlada 

· Ao mesmo tempo para diminuir a produção de escórias 
nitrogenadas e evitar a desnutrição protéico-calórica 

- Restrição controlada de: 
· Sódio (100 mEq/dia): Reduz a retenção volêmica 
· Potássio (40 mEq/dia): reduz a hipercalemia 
· Água (1-1,5L/dia): Previne a hiponatremia 

- Reposição de Bicarbonato de sódio 
· Indicada quando o bicarbonato estiver persistentemente 

abaixo de 10 mEq/L 
- Reposição de Sulfato Ferroso e Ácido fólico 

· Indicada em todos os pacientes em programa de 
hemodiálise 

· Ác. Fólico corrige a hiperhomocisteinemia (FR para 
eventos cardiovasculares) 
 
 
 
 
 

1- IECA 
Retarda a progressão da 
Nefropatia 

2- Restrição de Proteína, 
Fosfato, Na, Água e K 

Alterações na dieta 

3- Carbonato de Cálcio Quelantes de fosfato 

4- Eritropoietina 
Recombinante (SC) 

Tratamento da anemia 

5- Vitamina D oral Tto do Hiperparatireoidismo 



 

(calcitriol) secundário 

 
Causas mais comuns de agudização da IRC 

- Hipovolemia (IRA pré-renal) 
- Uso de drogas nefrotóxicas (Aminoglicosídeos, AINES, Contraste 
Iodado) 
- IECA (raro) 
- Pielonefrite Aguda 
- Nefropatia Obstrutiva 

 

 



 

 

8.10. SINDROME NEFRÓTICA 
 

Introdução 
- Se desenvolve quando há um aumento exagerado da 
permeabilidade dos glomérulos às proteínas, levando à 
proteinúria maciça (> 3g no adulto) 
- A função renal costuma estar preservada e não há oligúria 
- Características da Síndrome Nefrótica 

- 1. Proteinúria > 3g/24h (>50 mg/Kg/24h) 
- 2. Hipoalbuminemia 
- 3. Edema 
- 4. Hiperlipidemia / Lipidúria 

Proteinúria 
- O padrão ouro é a proteinúria de 24h, contudo a relação prot. 
total/creatinina ou albumina/creatinina numa amostra isolada de 
urina pode ser validada (correspondendo a PTU de 24h uma vez 
que a fração eliminada de creatinina normal sempre é de 1g) 
- Proteinúria seletiva: 

- Perda da barreira de carga 
- PTU as custas de albumina (carga negativa) 
- Exemplo: Lesão mínima 

- Proteinúria Não seletiva: 
- Perda da barreira de tamanho (fendas de filtração de 
macromoléculas) 
- Perda proporcional de todas as macromoléculas proteicas 
do plasma (albumina, globulina...) 
- A eletroforese de proteínas urinárias é o exame capaz de 
classificar em seletiva ou não 
- Se existe proteinúria não seletiva os podócitos estão 
lesados! 

Hipoproteinemia 
- A albumina é a principal proteína do plasma, sendo responsável 
pela pressão oncótica (coloidosmótica), que ajuda a manter o 
líquido no intravascular 
- O aumento da ingesta de proteínas não eleva a albumina sérica 
mas sim a proteinúria, já uma dieta hipoproteica diminui a PTU e 
não altera a albumina sérica 

- Ou seja, na Sd. Nefrótica a dieta deve ser hipoproteica! 
- Principais proteínas perdidas na Sd. Nefrótica e suas 
repercussões: 
Proteína Perdida Repercussão 
Albumina Anasarca 

Antitrombina III Hipercoagulabilidade (TVP, TEP) 

Globulina de Ligação 
de Tiroxina 

Altera exames de função 
tireoideana 

Proteína fixadora de 
Colecalciferol 

Hiperparatireoidismo Secundário 

Transferrina Anemia Hipo-Micro (resistente a 
reposição de Ferro) 



 

Imunoglobulinas Maior suscetibilidade a infecção 

- A perda urinária de IgG provoca hipogamaglubulinemia que 
aliada a perda de 2 fatores da via alternativa do complemento 
(fator B e properdina predispõe à infecção por bactérias 
encapsuladas, especialmente o S. pneumoniae 
- Apesar da queda expressiva da IgG outras imunoglobulinas 
podem estar elevadas 

Edema 
- Teoria do Underfilling 

- A queda da pressão oncótica faz o líquido sair do 
intravascular para o interstício, determinando uma tendência 
à hipovolemia e, consequentemente, ativação do SRAA 
- O resultado é retenção hidrossalina secundária, sendo que 
o líquido retido acaba servindo para manter e agravar o 
edema 
- Níveis de renina aumentados 
- Principal em crianças na G Lesões Mínimas 

- Teoria do Overfilling 
- Por mecanismos pouco compreendidos há retenção 
primária de sódio no túbulo coletor 
- Pela retenção de sódio ocorre hipervolemia e aumento da 
pressão hidrostática capilar / aumento da PA 
- Mecanismo das GEFS 

Hiperlipidemia 
- O mecanismo da hipercolesterolemia é o aumento da síntese 
hepática de lipoproteínas, estimulada pela queda da pressão 
oncótica induzida pela hipoalbuminemia (o mesmo mecanismo 
que faz o fígado produzir mais albumina também o leva a 
sintetizar mais lipoproteína, especialmente o LDL) 
- A hiperlipidemia resulta em lipidúria: 

- EAS com corpos graxos ovalados (células epiteliais com 
gotículas de gordura) e cilindros gravos (tais células aderidas 
à proteína de Tamm-Horsefall) 

- Contribui para a aterogênese e piora da função renal 
Principais complicações da Sd. Nefrótica 

- Fenômenos Tromboembólicos (TVP, TEP, TVRenal) 
- Alta suscetibilidade a infecções 

Fenômenos Tromboembólicos 
- A perda da antitrombina III pela urina é o principal fator 
- Outros Fatores: 

- Redução dos níveis e atividade das proteínas C e S 
- Hiperfibrinogenemia 
- Comprometimento da fibrinólise 
- Maior agregação plaquetária 

- A anticoagulação plena deve ser indicada nos pacientes que 
tiverem alguma complicação tromboembólica 
- Warfarim é superior a heparina, pois ela precisa de antitrombina 
IIII 



 

- Suspeitar de Trombose de veias renais se: 
- Varicocele do lado Esquerdo 
- Hematúria macroscópica 
- Mudanças no padrão da proteinúria 
- Redução inexplicada do débito urinário 
- Assmetria do tamanho e função dos rins 

- Formas mais associadas à TVR 
- Glomerulopatia Membranosa (principal) 
- GNMP 
- Amiloidose 

Alta suscetibilidade a Infecções 
- Pela deficiência de IgG e elementos da via alternativa do 
complemento 
- Pneumococo é a bactéria mais envolvida 
- PBE é bastante comum nos pacientes com ascite, sendo o 
pneumococo o agente mais comum (seguido pela E. coli) 

Etiologias 
- Pode ser primária ou secundária 
- Existem 5 padrões histopatológicos de Sd. Nefrótica primária 
- As causas secundárias se encaixam sempre em uma das 5 formas 
primárias 
- As principais causas secundárias são o diabetes e a amiloidose 
- Os 5 padrões Histopatológicos 

- Doença por lesão mínima (15%) 
- Glomeruloesclerose Focal e Segmentar (35%) 
- Glomerulonefrite Proliferativa Mesangial (10%) 
- Glomerulopatia Membranosa (30%) 
- Glomerulonefrite Membranoproliferativa (10%) 
 

 
 
 
 

 
Doença por lesão 

Mínima 

Glomerulonefrite 
Proliferativa 
Mesangial 

Abreviação DLM GNPM 

Percentual 15% 10% 

Importância 
Principal forma 

primária na criança 

Causa mais comum de 
PTU isolada – 70% 

(PTU com o restante 
do EAS normal) 

Mecanismo de 
Lesão 

Citocinas que agem 
nos podócitos 

Perda da barreira de 
Carga (PTU seletiva) 

Proliferação celular do 
mesângio dos 

glomérulos 

Doenças 
Secundárias 

Linfoma de Hodgkin 

LES (Nefrite tipo II) 
Vasculites 

Crioglob essencial 
Endocardite Infecciosa 

Esquistossomose 
HIV 



 

Drogas 
implicadas 

AINES - 

Características 
Marcantes 

Períodos de Remissão 
e atividade 

Ótima resposta com 
corticoterapia 

Prognóstico e resposta 
terapêutica 

Intermediária entre 
DLM e GEFS 

Características 
Laboratoriais 

EAS inocente 
PTU seletiva/Albumina 
Reduz IgG/Aumen IgM 

PTU isolada 
Possibilidade de 
hematúria e IR 

Consumo de 
Complemento 

Não 
Forma primária não 

consome 

Prognóstico 
Períodos de remissão e 

atividade 
- 

 
 
 

 
Glomeruloesclerose 
Focal e Segmentar 

GEFS 

Glomerulopatia 
Membranosa 

Abreviação GEFS GM 

Percentual 35% 30% 

Importância 
Forma mais comum de 
Sd. Nefrótica Primária 

em adultos 

Segunda forma mais 
comum Sd Nef  adulto 

Mecanismo de 
Lesão 

Citocinas que agem 
nos podócitos em grau 
avançado com perda 

da barreira de 
tamanho (PTU não sel) 

Espessamento da 
membrana basal 

glomerular (MBG) na 
ausência de 

proliferação celular 

Doenças 
Secundárias 

LES (nefrite tipo III), 
Vasculites, Nef IgA 

Nefropatia por refluxo 
Anemia Falciforme 

HAS, Obesidade 
HIV, Pré-Eclampsia 

Linfoma 

Neoplasias Sólidas 
Hepatite B 

LES (Nefrite tipo V) 
Esquistossomose 

Malária, Sífilis, MH 

Drogas 
implicadas 

Heroína 
Captopril 

Sais de Ouro 
Penicilamina 

Características 
Marcantes 

Pior resposta com 
corticoterapia. Neces-
sita de corticoterapia 

prolongada e possível-
mente ciclosporina 

Sd. Nefrótica franca 
Alta associação com 
Trombose Veia Renal 

Características 
Laboratoriais 

PTU não seletiva 
Hemat. e piúria possiv 

Reduz IgG 
IR 

Dç Glomerular 
Difusa/Homogênea 

EAS inocente 

Consumo de 
Complemento 

Forma primária não 
consome 

Forma Primária não 
consome 

Prognóstico 
Maioria evolui para IRC 

se não tratada (50% 
em 8 anos) 

60% apresenta 
remissão espontânea 
40% evolui para IRC 
em 15 anos sem tto 

 
 
 



 

 

 
Glomerulonefrite 

Membrano-
proliferativa 

Abreviação GNMP 
Percentual 10% 

Importância Rara 

Mecanismo de 
Lesão 

Expansão e 
proliferação celular do 
mesângio que invade 

as alças capilares 

Doenças 
Secundárias 

Hepatite C 
LES (Nefrite tipo IV) 

LLC 
Esquistossomose 
Crioglobulinemia 

essencial 

Drogas 
implicadas 

- 

Características 
Marcantes 

Associação de Sd. 
Nefrótica com Nefrítica 

Alta associação com 
Trombose Veia Renal 

Características 
Laboratoriais 

Proteinúria nefrótica 
associada com 

hematúria 

Consumo de 
Complemento 

Consumo de 
complemento persiste 

mais que 8 sem 

Prognóstico 

50% IRC em 15 anos 
40% mantém função 
renal e 10% remite 
espontaneamente 



 

  



 

SD. NEFRÓTICA – DOENÇA POR LESÃO MÍNIMA 
 

Introdução 
- Responsável por 85% de todas as causas em crianças e 10-15% 
nos adultos 
- Há alteração apenas na microscopia eletrônica – fusão e 
apagamento dos processos podocitários 

Patogenia e Histopatologia 
- Perda da barreira de carga – PTU seletiva 
- Parece que a DLM é um defeito nos linfócitos T (sensíveis a 
corticoide) que secretam uma citocina desconhecida que age nos 
podócitos inibindo a síntese dos poliânios responsáveis pela 
barreira de carga 

Clínica 
- Predomina em crianças 1-8 anos 
- Se inicia logo após fatores desencadeantes (episódios virais, 
picada de insetos) 
- Associada a fenômenos atópicos (asma, eczema) 
- Existem períodos de remissão espontânea e recaídas 
- Leva a hipovolemia – cautela com diuréticos! 

Complicações 
- A instabilidade hemodinâmica com choque circulatório é a 
complicação mais séria 

- Precipitada por diarreia, sepse, uso de diuréticos ou 
paracenteses de alívio 

- PBE por pneumococo 
- Manifestações tromboembólicas também podem ocorrer 

Laboratório 
- PTU seletiva 
- Não há consumo de complemento! 
- Hematúria microscópica (20% dos casos) 
- Hipoalbuminemia 
- IgG diminuída, IgM aumentada 
- EAS sem sinais de glomerulite 

Etiologias secundárias que se apresentam como DLM 
- Linfoma de Hodgkin (principal) 
- Uso de AINES (cetoprofeno, ibuprofeno) 

-  DLM + Nefrite tubulointesticial aguda 
- Sd Nefrotica + IRA 

- Outras drogas (Ampicilina, rifampicina, Alfa-interferon) 
Curso Clínico e Tratamento 

- Períodos de remissão e atividade 
- Resposta dramática à corticoterapia 

- Prednisona oral 1-2 mg/Kg/dia por 4-6 sem e depois reduzir 
dose pela metade por 4-6 sem 
- 90% respondem em 4-8 sem de corticoterapia 
- São considerados resistentes aos corticoides as crianças que 
não respondem em 8 sem e adultos em 16 sem 



 

- Nos resistentes pedir nova biópsia 
- Metade dos pacientes apresentam recidiva frequente ( >= 4 
recidivas em 1 ano), podendo se tornar dependentes de corticoide 

- Associar Ciclofosfamida ou ciclosporina 
- Outras drogas imunossupressoras também podem ser 
usadas (azatioprina, micofenolato, clorambucil) 
- O levamisol (anti-helmíntico) tem tido boa resposta como 
droga polpadora de corticoide 

Indicação de Bx Renal na infância 
- Como a maioria (85%) das Sd. Nefróticas na criança é por DLM, a 
biópsia só é indicada nos casos não responsivos, nos recidivantes 
e nas formas não clássicas 



 

-  

SD. NEFRÓTICA – GLOMERULONEFRITE 
PROLIFERATIVA MESANGIAL (GNPM) 

 

Introdução 
- Considerada por alguns autores como variante da DLM / grau 
mais avançado (assim como a GEFS) 
- DLM –> GNPM –> GEFS 

Patogênese 
- Proliferação celular no mesângio dos glomérulos 
- Comprometimento glomerular uniforme 
- Forma primária: depósitos de IgM e C3 
- Forma secundária: depósitos de IgG e C3 

Etiologias secundárias 
- LES (nefrite tipo II) 
- Vasculite 
- Crioglobulinemia essencial 
- Endocardite infecciosa 
- Esquistossomose 
- HIV 

Clínica 
- Sd. nefrótica comum, insidiosa de PTU maciça 

Laboratório 
- Hematúria microscópica frequente 
- Níveis de complemento normal 
- Função renal normal ou levemente alterada 
- Causa mais comum de PTU isolada – 70% (PTU com o restante 
do EAS normal) 

Clínica e Tratamento 
- Prognóstico intermediário entre DLM e GEFS primária 
- Tratamento com corticoterapia – resposta intermediária entre 
DLM e GEFS 
- Adição de ciclofosfamida nos casos mais graves 

 



 

 

SD. NEFRÓTICA – GLOMERULOESCLEROSE FOCAL E 
SEGMENTAR (GEFS) 

 

Introdução 
- Esclerose com colapso capilar em menos de 50% dos glomérulos 
(lesão focal) e nestes, apenas em parte das alças (lesão 
segmentar) 
- Vária gama de doenças secundárias (LES, Vasculites, Nefropatia 
por depósito de IgA, Nefropatia por refluxo, Anemia Falciforme, 
HAS, Obesidade, HIV, Pré-Eclampsia, Linfoma) 

GEFS Idiopática 
- Pico 25-35 anos 
- Maior prevalência em negros 
- Já é a principal forma de doença idiopática (já ganhou da 
nefropatia membranosa) 

Patogênese – GEFS Primária 
- Aparentemente é uma forma mais grave da DLM e menos 
responssiva a corticoterapia 
- Patogênese proposta idêntica a DLM, contudo aqui as citocinas 
produzidas pelos linfócitos T causaram uma lesão dos podócitos 
mais grave, afetando também a arquitetura das fendas de 
filtração, levando a perda da barreira de tamanho (PTU não 
seletiva) 
- Os glomérulos que não contêm as alterações da GEFS 
apresentam as da DLM 
- A esclerose segmentar pode vir a se tornar global 
(acometimento de todas as alças capilares) 
- A doença inicia nos glomérulos justamedulares e com o avançar 
são acometidos os corticais, tornando-se cada vez menos 
responsiva a corticoides 

Formas Variantes 
- Forma Colapsante 

- Idiopática ou relacionada ao HIV 
- Rápida deterioração da função renal 

- Forma Celular 
- Maior grau de proteinúria 

Patogênese – GEFS Secundária 
- Bastante semelhante as formas primárias, contudo com algumas 
diferenças: 

- Os glomérulos poupados de GEFS na forma primária 
possuem DLM, na forma secundária nem todos 
- Existem extensos depósitos de auto-anticorpos e complexos 
imunes nas formas secundárias 

Etiologias Secundárias 
- 1. Sequela Direta de uma doença glomerular focal necrosante 

- LES, Nefropatia por IgA, Vasculite Necrosante 
- 2. Resultante da sobrecarga fisiológica dos glomérulos que 
sobram após perda importante de tecido renal 



 

- Nefropatia por refluxo 
- Nefroesclerose Hipertensiva (isquemia glomerular) 
- Cirurgia com retirada de mais de 75% de massa renal) 
- Anemia falciforme (isquemia glomerular) 

- 3. Resultante de Vasodilatação Renal Crônica (Hiperfluxo) 
- Anemia falciforme 
- Obesidade mórbida 
- Pré-Eclâmpsia grave 
- Nefropatia Diabética 

- Origem não esclarecida 
- HIV (variante colapsante) 
- Heroína 
- Neoplasias (linfoma) 

Clínica 
- Forma Primária 

- Início abrupto de sd. nefrótica clássica em 66% 
- 33% com padrão nefrítico 
- Nível complemento normal 

- Forma secundária 
- Início insidioso 
- Níveis subnefróticos de PTU 

Laboratório 
- PTU não seletiva 
- Graus variáveis de Ins. Renal 
- Frequência razoável são achados HAS, hematúria microscópica e 
piúria 
- Nível complemento normal na forma primária 
- Níveis reduzidos de IgG 

Tratamento 
- Corticoterapia – porém com resposta menor que a DLM 
(remissão de apenas 20% dos casos em 6 sem) 

- Resposta chega a 50% em 8 meses 
- Prednisona 2 mg/Kg em dias alternados por 4 meses e após 
iniciar redução por mais 4 meses 

- Para os não respondedores associar Ciclosporina 3,5 mg/kg/dia 
por 5 meses – eficácia de 20-70% 
- Ciclosporina e micofenolato também podem ser usados 

PTU e IRC 
- A proteinúria maciça leva a perda da função renal 

- O grau de PTU é o principal fator prognóstico 
- IECA e BRA são drogas capazes de reduzir em até 40% a 
PTU, reduzindo assim a progressão para IRC 
- Estudos recentes tem mostrado benefício na associação 
IECA + BRA na PTU não controlada 
- IECA/BRA indicados se PTU > 1g/dia 

- Uso de estatinas nos dislipidêmicos também é recomendado, 
evitando a evolução para IRC e aterosclerose 



 

- Transplante renal é complicado com recidiva de GEFS no enxerto 
em 50% dos casos 



 

 

SD. NEFRÓTICA – GLOMERULOPATIA MEMBRANOSA 
 

Introdução 
- Segunda causa mais comum de Sd. Nefrótica primária em 
adultos (30%) 

Patogênese 
- Espessamento da membrana basal glomerular (MBG) na 
ausência de proliferação celular 
- Comprometimento uniforme dos glomérulos (padrão difuso e 
homogêneo) 
- Imunodepósitos subepiteliais de IgG e C3 que interagem com a 
MBG, espessando-a 

- A degradação da matriz da MBG leva a perda da barreira de 
tamanho – PTU não seletiva 

- Os imunodepósitos na forma primária são formados no próprio 
glomérulo (não consome complemento), diferente das formas 
secundárias (imunodepósitos do plasma) 

Clínica  / Forma Primária 
- 80%: Sd. Nefrótica clássica, insidiosa 
- 20%: PTU nefrótica assintomática 
- Faixa etária 30-50 anos 
- Duas complicações são esperadas: 

- Complicações tromboembólicas 
· Trombose de veia renal (30%) 
· TEP (20%) 
· TVP (10%) 

- Glomerulonefrite rapidamente progressiva 
· Pela eventual superposição de nefrite por anti-MBG, 

com formação de crescentes 
· Rápida deterioração da função renal com sedimento 

ativo 
Laboratório 

- PTU maciça não seletiva 
- Hematúria microscópica 30% 
- Complemento normal (Forma primária) 

Alterações Histopatológicas 
- MO: espessamento difuso das alças capilares sem 
hipercelularidade 
- MIF: depósitos imunes IgG e C3 – padrão granular difuso 
- ME: depósitos eletrodensos em uma disposição exclusivamente 
subepitelial com apagamento dos processos podocitários 

Diagnóstico 
- Diante de um paciente com Síndrome nefrótica, excluídos 
infecções, deve-se biopsiar 
- Caso a BX venha sugestiva de padrão membranoso, solicitar 
triagem com: 

- FAN, complemento sérico, anti-DNA 
- HBsAg, anti-HCV, VDRL 



 

- Esquistossomose, malária, hanseníase 
- Rx tórax, USG Abdome, Sangue oculto fezes 
- > 50 anos: mamografia, colonoscopia 

- Caso exames normais: GM primária! 
Etiologias 

- Neoplasias sólidas 
- Hepatite B 
- LES (nefrite tipo V) 
- Esquistossomose 
- Malária, sífilis, hanseníase 
- Uso de captopril, sais de ouro e penicilamina 

Curso Clínico e Tratamento – Forma Primária 
- 20%: remissão espontânea completa em 4 anos 
- 25-40%: remissão espontânea parcial (PTU >200) sem evolução 
para IRC 
- 40-50%: perda progressiva da função renal / IRC em 15 anos 
- Fatores de mal prognóstico: 

- Sexo masculino 
- Idade avançada > 50 anos 
- HAS 
- PTU maciça persistente (> 10g/dia) 
- Hipoalbuminemia significativa 
- Hiperlipidemia severa 
- IRC no diagnóstico 
- Esclerose focal e lesão tubulointersticial 
- Ocorrência de evento tromboembólico 

- A terapia imunossupressora só está indicada nos casos de mau 
prognóstico 

- Melhor resposta com associação de imunossupressor 
(ciclofosfamida) com Prednisona por 6-12 meses 

- Recomendado uso de IECA/BRA e estatinas 



 

-  

SD. NEFRÓTICA – GLOMERULONEFRITE MEMBRANO-
PROLIFERATIVA 

 

Introdução 
- Também chamada de Glomerulonefrite mesangiocapilar 
- Dividida em 3 subgrupos/tipos 
- Forma primária associada a Sd. nefrítica, nefrótica e 
hipocomplementemia persistente 
- Importante diagnóstico diferencial da GNDA/GNPE 

Patogênese 
- Grande aumento da celularidade mesangial (proliferação 
mesangial), com intensa proeminência destas células por entre as 
alças capilares e o epitélio visceral (podócitos) 
- MO: espessamento em duplo-contorno da parede capilar 
glomerular 
- GNMP tipo I: presença de imunodepóstios subendoteliais 
paramesangiais de IgG e C3 
- GNMP tipo II: doença do depósito denso – ausência de 
imunoglobulinas, mas com depósito intensamente eletrodensos 
no interior da membrana basal 
- GNMP tipo III: difere da tipo I pela presença de depósitos 
subepiteliais se comunicando com os depósitos subendoteliais 
através de fenestras ou roturas da MBG 

Etiologias secundárias 
- Infecciosa: Hepatite C, Endocardite infecciosa, abscesso visceral, 
esquistossomose, malária, HIV, micoplasma 
- Neoplasica: LLC 
- Colagenoses: LES (nefrite tipo IV) 
- Outras: Crioglobulinemia mista essencial 

Clínica da forma primária 
- 40% abrem o quadro com Sd. Nefrótica 
- 25%: abrem o quadro com Sd. Nefrítica clássica 
- 35%: abrem o quadro com PTU assintomática e hematúria 
microscópica 
- 50% existe história prévia de infecção respiratória alta, com 
títulos altos de ASLO 
- No diagnóstico metade dos pacientes tem queda da TFG e 30-
50% estão HAS 
- Tipo II mais associado com Sd. Nefrítica clássica 
- Alta associação com trombose de veia renal 

Laboratório 
- Frequente associação de hematúria e PTU 
- Hipocomplementemia que, ao contrário da GNPE, persiste por 
mais de 8 semanas 
- Presença do fator nefrítico C3 

Curso Clínico e Tratamento 
- Prognóstico intermediário entre GM e GEFS 



 

- Importante afastar causas secundárias, principalmente no tipo I 
(LES e HCV) 
- Forma Idiopática tratada com Prednisona 1-2 mg/Kg/dia em dias 
alternados por 3-4 meses 
- Não há estudos para definir papel dos imunossupressores 
 

 
 
 



 

 

8.11 SÍNDROME NEFRÍTICA 

 

GLOMERULONEFRITE DIFUSA AGUDA 
Introdução  

- Sinais e sintomas devido processo inflamatório agudo dos 
glomérulos renais 
- Diversas doenças podem causar a Sd. Nefrítica clássica: Doenças 
sistêmicas (infecções, colagenases) ou primárias dos rins 
- Quadro Clássico: 

- Hematúria (estigma da síndrome) 
- Proteinúria sub-nefrótica (< 3,5g em 24h) 
- Oligúria 
- Edema 
- HAS 
- *Uremia (quando há queda na TFG) 

- Hematúria 
- Tem origem nos glomérulos acometidos 
- Sinal mais característico 
- Detectado no exame de urina 
- Urina de cor acastanhada e sem coágulos 

· Diferente de outras causas de hematúria 
- Quando a hematúria tem origem glomerular há 
dismorfismo eritrocitário (hemácias deformadas, 
fragmentadas, hipocrômicas) 

· O achado de cilindros hemáticos no EAS indica lesão 
Glomerular 

- Além da hematúria, pelo processo inflamatório da Sd. O EAS 
também revela piúria e cilindros leucocitários 

- Proteinúria 
- Ocorre em função de alterações da permeabilidade e 
rupturas mecânicas na parede dos glomérulos 
comprometidos 
- Tipo não seletivo (perda da barreira de tamanho) 

- Oligúria 
- Resultante do prejuízo da superfície de filtração glomerular 

- Hipertensão 
- Pela oligúria há retenção volêmica, provocando HAS e 
anasarca 
- Renina é baixa (não é o SRAA que provoca a retenção 
hidrossalina e pela hipervolemia o SRAA nem é ativado) 

· Estado de hipoaldosteronismo 
· Diminui capacidade de excretar potássio 

Etiologias 
- Pós-Infecciosa 

- Pós-estreptocócica 
- Outras Bactérias 



 

- Virais (Hep. B, Hep. C, caxumba, sarampo, varicela, 
mononucleose) 
- Parasitárias (Malária falciparum, toxo) 

- Doenças Sistêmicas 
- LUPUS 
- Poliarterite microscópica 
- Granulomatose de Wegener 
- Sd. Goodpasture 
- Tumores 

- Doenças Primárias 
- Doença de Berger 
- GN Membranoproliferativa 
- GN pauci-imune (ANCA positivo) 
- GN proliferativa mesangial 
- GN por imunocomplexos idioática 
- GN antimembrana Basal Glomerular 

 
GN AGUDA PÓS-ESTREPTOCÓCCICA 
Introdução 

- GNPE é uma sequela tardia de uma infecção (piodermite ou 
amigdalite) por cepas específicas de estreptococos beta-
hemolíticos do Grupo A (Streptococcus pyogenes) 
- Período infecção-nefrite: 

- Orofaringe: 7-21 dias 
- Piodermite: 15-28 dias 

- Idade: 2-15 anos (mas pode ocorrer em qq idade) 
- Meninos 2:1 
- Doença Auto-imune 

Clínica 
- Início abrupto de hematúria macroscópica (30-50%), oligúria 
(50%), edema (85%), HAS (50-90%) acompanhado de mal estar, 
náuseas, dor abdominal e lombar bilateral (por entumescimento 
da cápsula renal) 
- Proteinúria subnefrótica é comum e até 10% podem evoluir pra 
faixa nefrótica na fase resolutiva 

Possíveis Complicações 
- Uremia (1%) pela queda da TFG 
- Encefalopatia Hipertensiva e Edema Agudo de Pulmão pela 
elevação rápida da pressão arterial 

Algorítmo Diagnóstico 
- 1. Descartar manifestações extrarrenais 
- 2. Questionar o paciente sobre faringite ou piodermite recente 
- 3. Verificar se o período de incubação é compatível 
- 4. Documentar a infecção estreptocócica 

- ASLO (80-90%) 
· Mais comum na amigdalite 

- Anti-DNAse B (75%) 
· Melhor nos casos de impetigo 



 

- Anti-Hialuronidade 
- Anti-NADase 
- Anti-Estreptoquinase 

- 5. Demonstrar a queda transitória de complemento (C3/CH50) 
com retorno ao normal em até 8 semanas 

- Ativação da via alternada (queda do C3/CH50 com níveis da 
via clássica normais C1q/C4) 

Indicações de Biópsia Renal 
- SOMENTE nos casos suspeitos mas que estão “estranhos” 

- Oligúria Importante > 72 horas 
- Oligúria > 1 semana 
- C3 baixo e que não melhora em até 8 semanas ou 
Complemento normal 
- Proteinúria Nefrótica por mais de 4 semanas 
- HAS ou hematúria por mais de 6 semanas 
- Azotemia acentuada ou prolongada (GNRP) 
- Ausência de evidências laboratoriais de infecção 
estreptocócica ou evidências de doenças sistêmicas 

- Padrão da Biópsia 
- Microscopia Óptica: 

· Tipo proliferativo-difuso (leucócitos invadindo e 
destruindo a arquitetura glomerular difusamente) 

- Imunofluorescência: 
· Padrão de glomerulite por imunocomplexos (depósitos 

granulares de IgG/C3) 
- Microscopia Eletrônica: 

· Nódulos subepiteliais formados por depósitos de 
imunocomplexos (corcovas ou gibas) 

Diagnóstico Diferencial 
- Outras causas de nefrite que cursam com 
hipocomplementemia 

- 1. Outras Glomerulonefrites pós-infecciosas 
- 2. Nefrite Lúpica 
- 3. Glomerulonefrite membranoproliferativa 

Tratamento 
- Apenas de suporte 

- Restrição hidrossalina 
- Diuréticos de alça 
- Anti-hipertensivos para a HAS se necessários 

· IECA, BCC, vasodilatadores 
· Nitroprussiato nos casos de EH 

- Diálise se necessária 
· Nos casos de congestão volêmica grave, EH refratária, 

azotemia 
- Uso de ATB 

- O tratamento precoce de uma faringite ou piodermite não 
previne nem influência o andamento da GNPE 



 

- Uso é necessário para interromper a cadeia de transmissão 
e evitar recidivas 
- Profilaxia não esta indicada: 

· Menor risco de novos episódios (imunidade) 
· Ausência de sequelas como na FR 

 
Prognóstico 

- 90% recuperam o volume urinário em até 7 dias 
- Hematúria microscópica pode durar por até 1 ano 
- Proteinúria sub-nefrótica até 5 anos 
- Normal é a hematúria e proteinúria se resolverem em 3-6 
semanas 
- Hipocomplementemia até 8 semanas 
- 5% dos casos evoluem para forma grave, geralmente adultos 



 

 

8.12. GLOMERULONEFRITE RAPIDAMENTE 
PROGRESSIVA 

 

Introdução 
- GNRP = Sd. Nefrítica, independente da causa que evolui para 
falência renal de curso acelerado e fulminante, com necessidade 
de diálise 
- Oligúria costuma ser marcante (até anúria!) 
- Os sintomas podem ser só de Sd. Urêmica (TFG < 20 e Creat > 5) 
- A Biópsia revela crescentes em mais de 50% dos glomérulos 
renais 

- Crescentes são formações expansivas que se estabelecem 
no interior da cápsula de Bowman e rapidamente invadem o 
espaço das alças glomerulares, desestruturando toda a 
arquitetura do corpúsculo renal 

Etiologias 

Doenças Glomerulares Primárias 
GN Crescêntica Idiopática 

Outras Glomerulopatias (membranosa, MP, GEFS, Berger) 

Doenças Glomerulares Infecciosas e pós Infecciosas 
GNPE 

Endocardite Infecciosa 
Hep Viral B ou C... 

Doenças Glomerulares Multissistêmicas 
Goodpasture 

LES 
Púrpura de Henoch-Schönlein 
Granulomatose de Wegener 

Poliarterite Microscópica 
Crioglobulinemia... 

Doenças Glomerulares Medicamentosas 
Alopurinol, D-penicilamina, rifampicina, Hidralazina 

Tipos 

Tipo Etiologias 
Biópsia e 

Anticorpos 

Tipo I – (10%) 
Depósitos de 

Anticorpo Anti-
MBG 

Goodpasture 
GN crescêntica id I (GN 

Anti-MBG) 

IFI de padrão linear 
Anticorpo anti-MBG 

Tipo II – (45%) 
Depósitos de 

Imunocomplexos 

Berger, GNMP, GNCI II 
GNPE, Endocardite, 

Hepatite, LES, CA 

IFI padrão granular 
C3, CH50 

Tipo III – (45%) 
Pauci-imunes 

Wegener, 
Poliarteritem GNCI III 

Pouco ou nenhum 
depósito 
ANCA + 

 
Tipo I – Depósitos de Anticorpo Anti-MBG 

- Presença de anticorpos antimembrana Basal Glomerular (MBG) 
com ataque imune 
- 70% apresentam além da sd. glomerular uma síndrome 
hemorrágica pulmonar (Sd. de Goodpasture) 



 

- 30% restantes apresentam apenas a Sd. Glomerular 
- Faixa etária mais tardia e distribuição homogênea entre os 
sexos 

- Síndrome de Goodpasture 
- Homens (6:1) jovens (20-30 anos) 
- HLA-DRw2 
- História de tabagismo, IVAS ou hidrocarbonetes voláteis 
- Hemorragia pulmonar precede a glomerulite em semanas a 
meses 

· Hemoptise (sintoma predominante) 
· Rx: Infiltrado alveolar bilateral difuso (hemorragia 

alveolar) 
· Há aumento da difusão de CO2 pela presença de 

hemácias no interior dos alvéolos (teste para diferenciar 
de pneumonia e EAP) 

- Diagnóstico diferencial com outras causas da Síndrome 
Pulmão-Rim (hemoptise+glomerulit) 
- Anticorpos anti-MBG + em 90% 
- 20% apresentam ANCA (geralmente p-ANCA) 
- Tratamento 

· Plasmaférese diária até negativação do anti-MBG 
· Prednisona + Ciclofosfamida ou Azatioprina 

- Prognóstico 
· Bom apenas se tto iniciado antes de Creat > 5 

Tipo II – GNRP por IMUNOCOMPLEXOS 
- GNRP associada com queda do complemento e anti-MBG e 
ANCA negativos 

Tipo III – GNRP Pauci-Imune (ANCA +) 
- Forma mais comum nos adultos velhos 
- Outros comemorativos de vasculites 
- ANCA = Anticorpo anticitoplasma de Neutrófilos 
- Bx mostra glomerulonefrite proliferativa focal e segmentar 
- IFI não revela imunodepósitos 
- Tratamento: Corticóide e imunossupressores 



 

 

8.13 HEMATÚRIA E PROTEINÚRIA ASSINTOMÁTICAS 
 

1-Doença de Berger ou Nefropatia por IgA 
- Epidemiologia 

- Responsável pela maior parte dos casos de hematúria 
macroscópica recorrente de origem glomerular 
- Sexo Masculino 2:1 jovem (10-40 anos) 
- Pode ser considerada uma forma restrita aos rins da 
púrpura de Henoch-Schölein (Vasculite) 
- Intensa deposição de IgA no mesângio, somente 
comparável com a Nefrite lúpica classe II 
- 50% dos pacientes apresentam elevação da IgA sérica 

- Principais Condições associadas à deposição de IgA 
- Doença de Berger e Púrpura de Henoch-Schö 
- Nefrite Lúpica Classe II 
- Cirrose hepática (pela menor depuração hepática de IgA 
33% dos casos de cirrose) 
- Doença Celíaca (33%) 
- Infecção pelo HIV (apesar de não ser a forma mais comum = 
GEF colapsante) 

- Aspectos Histopatológicos 
- Depósitos mesangiais difusos de IgA, IgG e C3 
- Aumento da celularidade do mesângio 

· Nas outras doenças associadas à deposição de IgA não 
há essa proliferação celular 

- Apresentações Clínicas 
- Hematúria Macroscópica Recorrente 

· Apresentação clássica das crianças e jovens 
· 40-50% dos casos 
· Pode estar associada a sintomas leves (febre baixa, 

mialgia, astenia, lombalgia, disúria) 
· Na maioria das vezes são concomitantes a IVAS (nefrite 

sinfaringítica) 
· Melhor Prognóstico que do que outras apresentações 

- Hematúria Microscópica Persistente  
· 30-40% 
· Indivíduos mais velhos 
· Prognóstico não tão bom qt da hematúria macroscópica 
· A persistência de hematúria e PTU indica que a injúria 

glomerular é constante 
- Síndrome Nefrítica Clássica 

· 10% 
· Síndrome Nefrítica clássica 
· Confusão diagnóstica com GNPE (contudo sem período 

latente e níveis normais de C3 e ASLO) 
 
 
 



 

- Diagnóstico 
- Hematúria de padrão glomerular (dismorfismo e cilindros 
hemáticos) 
- Complemento normal 
- IgA sérica elevada (50%) 
- Bx de pele revela depósitos capilares de IgA (50%) 
- Biópsia indicada se PTU significativa (>1g), sd. nefrítica ou 
IRA 

- Curso Clínico 
- 60% mantem função renal estável a longo prazo 

· Até 4% tem remissão completa da doença sem 
complicações futuras 

- 40% evoluem lentamente para IRC 
· Raramente há evolução para rins terminais em até 4 

anos 
- Intensidade e frequência das crises de hematúria não são 
indicadores prognósticos 

- Tratamento 
- Corticóides por pelo menos 6 meses 
- Imunossupressores devem ser considerados 
- IECA nas PTU > 1g/dia 
- Estatinas 
- Pulsoterapia + Plasmaferese e Ciclofosfamida nos casos de 
GNRP 

 
2-Doença do Adelgaçamento da Membrana Basal 

- Hematúria glomerular Benigna 
- Herança autossômica dominantes 
- BX = redução da espessura da membrana basal (microscopia 
eletrônica) 
- Hematúria microscópica glomerular (dismórfica) e PTU 
- Prognóstico ótimo, Bx quase nunca indicada 
- Tratamento: Orientação 
 

3-Mal de Alport – Nefrite Hereditária 
- Causa rara e grave de hematúria assintomática em crianças 
- Herança dominante ligada ao X 
- Surdez neurossensorial, anormalidades oftalmo-lógicas, 
hematúria glomerular e IR progressiva 
 

4-Proteinúria Isolada 
- PTU são níveis de PT > 150 mg/24 h 
- PTU > 300 mg já é detectada no EAS 
- PTU de Bence-Jones (cadeia leve da imunoglobulina) não 
aparece no EAS 
- Exames falso-positivos em urinas hipercon-centradas e falso-
negativos em urinas hipo-concentradas 
- PTU ortostática é a causa mais comum 



 

 
 
- Classificação 

- Persistente. 
· Geralmente com alterações glomerulares 
· Fase inicial de um processo mais amplo (30% GNPM, 

20% GEFS) 
- Intermitente 

· Ocorre em função de algum fator externo (exercício, 
ortostática, febre, ICC, gestação, estresse, frio) 

 



 

 

SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA 
 

Doenças Glomerulares Trombóticas 
- Acúmulo intenso de fibrina no interior dos capilares 
glomerulares 
- A obstrução resultante do fluxo glomerular pode levar a perda 
da função renal 
- Exemplos: Sd. hemolítico Uremica e PTT 

Síndrome Hemolítico Urêmica 
- Causa mais comum de IRA intrínseca em < 4 anos 
- Verotoxina 
- 7-10 dias após episódio de GECA invasiva 

- Escherichia coli êntero-hemorrágica O157:H7 
- Shigella 

- Maior incidência nos países subdesenvolvidos e tropicais 
- Lesão endotelial levando a formação de microtrombos 
- Acúmulo de plaquetas e fibrina no interior das alças capilares 
- Diagnóstico 

- IRA oligúrica 
- Trombocitopenia plasmática 
- Anemia Hemolítica microangiopática (reticulócitos altos e 
presença de esquizócitos) 

- BQM: Ur/Cr elevadas, hipercalemia, acidose metabólica 
- HMG: Anemia, plaquetopenia e leucocitose 
- EAS: hematúria glomerular, cilindros granulares e PTU 
- Diálise peritoneal é o método preferível de diálise por não usar 
heparina 
- Doença sem tto específico e auto-limitada (7-21d) 

 



 

 

8.14. NEFROPATIAS TUBULOINTERSTICIAIS 

 
Introdução 

- Nefropatias Tubulointesrticiais: 
- Necrose Tubular aguda (NTA) 
- Nefrite Intersticial Aguda (NIA) 
- Nefrite Intersticial Aguda (NIC) 
- Necrose de Papila 
- Distúrbios tubulares específicos outros 

- Comprometimento na concentração da urina é verificado nas 
formas que acometem estruturas medulares, papilares renais 

- Pacientes desenvolvem poliúria e nicútia não responsiva ao 
ADH (diabetes insipidus nefrogênico) 
- Anemia falciforme e nefropatia por AINES se manifestam 
dessa forma 

- Comprometimento na acidificação distal da urina ou na 
reabsorção proximal de bicarbonato resulta nas formas de acidose 
tubular renal (ATR) 
- Suspeitamos de doença tubulointersticial quando: 

- Distpurbios de concentração urinária (poliúria) e do 
equilíbrio hidroeletrolítico ácido básico, sugerindo 
comprometimento desproporcional dos túbulos em relação 
aos glomérulos 

 
 

NECROSE TUBULAR AGUDA 
Introdução 

- Perda do epitélio tubular em diversos pontos do parênquima 
renal, principalmente no TC Proximal e porção ascendente 
espessa da AH 

- Mais acometidos, pois necessitam de mais energia para 
realizar suas funções 

- NTA é autolimitada (7-21 dias) devido ao poder regenerativo do 
epitélio tubular 

- Primeiro paciente fica poliúrico e depois começa a reduzir 
as escórias 

Etiologias 
Causas de NETA 

Choque ou hipotensão prolongada 

Sepse e SIRS 

Pós Operatório 
Cirurgia cardíaca 

Ressecção de aneurisma de aorta abdominal 
Cirurgia hepatobiliar 

Medicamentos Nefrotóxicos 
Aminoglicosídeos, Anfotericina B, Pentamidina 
Contraste, ciclosporina, cisplatina, ifosfamida 

Pigmentos nefrotóxicos 
Mioglobina (rabdomiólise) 

Hemoglobina (hemólise intravascular, transfusional, malária) 



 

Venenos 
Etilenoglicol 

Paraquat 
Veneno de cobra ou aranha 

 
 

- NTA no Choque 
- Causa mais comum é o choque hemorrágico 
- NTA raramente ocorre no choque cardiogênico isolado por 
2 motivos: 

· Diminuição do tônus simpático na vasculatura renal 
· Liperação do peptídeo natriurético atrial 

- NTA na Sepse e SIRS 
- SIRS principalmente na pancreatite aguda necrosante e no 
grande queimado 
- Na sepse grave NTA ocorre em 25% dos casos, mesmo sem 
hipotensão 
- Já no choque séptico > 50% 
- Ocorre a presença de uma intensa vasoconstricção renal em 
meio a uma significativa vasodilatação sistêmica 

- NRA no P.O. 
- Pode ocorrer por: 

· Depleção volêmica 
· Efeito de agentes anestésicos 
· Hemotransfusão maciça 

- Na cirurgia cardíaca o grande vilão é a circulação 
extracorpórea (lise de hemácias e ativação de leucócitos e 
plaquetas = SIRS) 
- Na ressecção de aneurisma de aorta abdominal durante a 
colocação do enxerto o fluxo renal fica totalmente abolido 
- Na cirurgia hepatobiliar, a ausência de sais biliares no 
intestino permite maior translocação bacteriana no PO. A 
injúria renal se deve a endotoxinemia (que deveria ser 
degradada pelos sais biliares) 

- NTA por medicamentos 
- Dois grupos: 

· Drogas que lesam apenas os túbulos 
· IRA não oligúrica  - predomina defeito na reabsorção  
· Aminoglicosídeos, anfotericina B, aciclovir, 

pentamidina, metotrexate 
· Drogas que causam lesão do epitélio tubular mas têm 

efeito predominante na microvasculatura renal 
(vasoconstricção) 
· Predomínio da queda na filtração glomerular – IRA 

oligúrica 
· Contraste iodado, ciclosporina 
· BQM renal semelhante a IRA pré-renal 

- NTA por Rabdomiólise 
- NTA por efeito tóxico e vasoconstrictor da mioglobina 



 

- NTA por Hemólise 
- Causas clássicas são: reação transfusional, deficiência de 
G6PD, malária falciparum 

- NTA por envenenamento 
- Acidente Botrópico: 

· Efeito tóxico direto do veneno 
· Hemoglobinúria (hemólise intravascular) 
· Trombose glomerular – CIVD 

- Acidente Crotálico 
· Causa importante de rabdomiólise 

- Acidente com aranha marrom 
· Veneno hemolítico e nefrotóxico 

- Moléculas que tinham baixa concentração sanguínea, terão 
alta concentração na urina e poderão até formar cristais em 
meio ácido, por isso o tratamento visa hidratação vigorosa e 
alcalinização da urina 

Fisiologia 
- Descamação de células tubulares forma plugs obstrutivos, 
atrapalhando o escoamento do fluido 
- A falha na reabsorção de NaCl no TCP faz com que mais Cl- 
chegue a mácula densa, fazendo diminuir ainda mais a TFG, uma 
vez que ocorre vasoconstricção da Art. Aferente por pensar que a 
TFG aumentou 
- O desnudamento tubular faz com que ocorra vazamento de 
escórias do lúmen para o interstício 

Quadro Clínico 
- Começa com oligúria, que evolui com elevação das escórias até 
se transformar na sd urêmica 

IRA Pré-Renal ou NTA? 
- Padrão ouro na diferenciação é a resposta com a prova de 
volume feita com 1000 mL de cristaloide 

- Como diferenciar: IRA Pré-Renal x Necrose 
Tubular Aguda 

Parâmetro Pré-Renal NTA 

Sódio Urinário < 20 mEq/L > 40 mEq/L 

Osm urinária > 500mOsm/L < 350 mOsm/L 

Densidade urinária > 1.020 < 1.015 

Creat. Urin/plasm > 40 < 20 

Uréia Urin/plasm > 8 < 3 

Cilindros hialinos pigmentares 

Uréia/Creatinina plasma > 40 < 20 

Índice de Ins. Renal 
    _  Na urinário   ___  . 
Cr urinária / Cr plasmática 

< 1% > 1% 

Fração excretória de Sódio 
Na urinário x Cr plasmática 
Na plasmático x Cr urinária 

< 1% > 1% 

Fração excretória de uréia 
Uréia urinária  x Cr plasmática 

Uréia plasm x Cr urinária 
< 35% > 50% 



 

- Hematúria, piúria, cilindros hemáticos ou piocitários devem 
sugerir outra causa de lesão renal (GN, NIA...) 
- O parâmetro mais fidedigno é a fração excretória de uréia e 
depois a de sódio: 
- FENa = Na urinário x Cr plasmática x 100 
                   Na plasmático x Cr urinária 
- A fração é excretória de Sódio, logo ele que fica em cima na 
fração 
 

Tratamento 
- Deve-se tratar a doença de base 
- Manter o paciente euvolêmico 
- Dialisar se sd urêmica 
- Não há benefício com uso de dopamina em doses baixas (e 
ainda leva a taquiarritmias) 
- Furosemida é útil para transformar uma IRA oligúrica em não 
oligúrica, para melhor controle volêmico, mas não interfere na 
sobrevida 

Prevenção 
- Manter um débito urinário entre 200-300 mL/h com uso de SF 
parece ser a medida mais eficaz 
- Manitol é usado na prevenção da rabdomiólise 
- Bicarbonato previne a rabdomiólise, sd da lise tumoral 
(nefropatia por ácido úrico) e a induzida por radiocontraste 

Prognóstico 
- Fase 1 (Inicial) 

- Paciente exposto, mas a lesão ainda não ocorreu. Atuar 
com as medidas preventivas 

- Fase 2 (Manutenção) 
- Dano renal se estabeleceu com injúria tubular e queda na 
TFG para 5-10 mL/min 
- Dura de 7-21 dias (mas pode durar até 1 ano na NTA 
prolongada) 

- Fase 3 (Recuperação) 
- Fase da regeneração epitelial 
- Começa com uma fase poliúrica, seguida da queda das 
escórias que podem voltar a faixa normal ou se estabilizar 
num novo patamar 
 
 

NECROSE CORTICAL AGUDA 
Introdução 

- É uma sd glomerular e não intersticial 
Etiologias 

- Complica alguns casos de injúria renal severa: 
- Sepse 
- Complicações obstétricas 
- Sd hemolítico urêmica 



 

- Envenenamento por animais peçonhentos 
Fisiopatologia 

- É causada por uma reação exacerbada de vasoconstricção e 
trombose glomerular 

- Por isso ocorre necrose cortical mesmo sem lesão medular 
Diagnóstico 

- Diagnóstico deve ser suspeitado com oligúria, hematúria 
dismorfica e lombalgia 
- TC demonstra sinal típico de calcificação cortical 

Prognóstico 
- Prognóstico renal é muito ruim 
 
 
 

NECROSE TUBULAR AGUDA 
Introdução 

- Definida como injúria ou necrose da musculatura estriada 
esquelética 
- Vasta gama de apresentações clínicas e laboratoriais 
- Diversas etiologias 

Etiologias 
Causas de Rabdomiólise 

Trauma muscular (esmagamento) 

Isquemia Arterial Aguda, Sd compartimental 

Compressão muscular, imobilização prolongada 

Exercício extenuante 

Convulsões, estado de mal epiléptico 

Hipertermia maligna 

Intoxicação por álcool, cocaína, anfetamina, ecstasy 

Halotano, estatinas, fibratos e ciclosporina 

Hipotireoidismo, cetoacidose diabética 

Infecções virais e bacterianas 

Tétano 

Acidente Crotálico 

Correntes elétricas de alta voltagem (raios) 

- As mais comuns são: 
- Trauma muscular por esmagamento 
- Intoxicação alcoólica ou cocaína 

- Estatinas isoladas causam rabdomiólise < 0,1%, porém a 
associação com fibratos eleva a incidência para 6% 

- Melhor associação é a provastatina + fenofibrato 
- Recomenda-se suspender estatinas se a CPK ultrapassar 10x 
a normalidade 

Clínica 
- Mialgia generalizada, fraqueza muscular, elevação de enzimas 
musculares e mioglobinúria (urina escura) 
- IRA ocorre em 30-40% dos casos 
- Outros achados associados são: febre, náuseas, vômitos, mal-
estar, estado confusional e coloração púrpura da pele 



 

- CPK > 1000 e geralmente > 10.000 as custas da fração MM 
- Fração MB < 10% 

- Elevação de TGO, LDH e aldolase 
- Liberação muscular de eletrólitos justifica: 

- Hipercalemia 
- Hiperfosfatemia 
- Hipocalcemia 
- Acidose metabólica com anion gap elevado (ácido lático e 
ácido úrico) 
- Hiperuricemia 
- Mioglobinúria 

Complicações 
- Precoces: 

- Principalmente distúrbios eletrolíticos 
- Hipercalemia e hiperfosfatemia ocorrem pela liberação 
muscular de K e PO4

-2 
- Hipocalcemia deve-se a precipiração de fosfato de cálcio no 
músculo lesado 
- Liberação de H+, lactato e ácido úrico justifica a acidose 
metabólica com anion gap aumentado 
- Disfunção hepática ocorre por liberação de proteases 
musculares 

- Complicações Tardias 
- IRA ocorre em 24-48h, sendo a complicação mais temida, 
por exacerbar os distúrbios eletrolíticos 
- Ocorre elevação rápida da creatinina em relação a uréia 
pela liberação direta do músculo 
- CIVD 
- Mioedema acentua-se a ponto de provocar sd. 
compartimental 

Diagnóstico 
- Elevação de CPK, TGO, LDH e aldolase 
- Mioglobinúria (urina marrom-avermelhada) 

- No EAS aparece como hemoglobinúria por reação falso 
positiva 

Fisiopatologia da IRA na Rabdomiólise – 3 mecanismos 
- 1. Hipovolemia: devido a perda de líquido para o terceiro espaço 
- 2. Vasoconstricção arteriolar renal: mioglobina neutraliza o 
óxido nítrico 
- 3. Efeito tóxico direto da mioglobina 

Tratamento 
- A causa mais comum de óbito é a PCR por hipercalemia, 
associada a IRA e acidose metabólica 

- Logo, a conduta baseia-se na prevenção da NTA e na 
correção dos distúrbios eletrolíticos 

Tratamento da Rabdomiólise Grave 

1. INÍCIO: Reposição volêmica agressiva e precoce 

a. SF 0,9% até débito urinário de 200 mL/h (3 mL/Kg/h) – 
Infundir de 500 a 1000 mL/h – Chega a infundir até 10L! 



 

2. MANUTENÇÃO: Salina + Manitol + Bicarbonato 

a. Trocar o SF 0,9% pela solução: 
SF 0,9% (205 mL) 
Água Destilada (205 mL) 
Manitol 10 g (50 mL) 
Bicarbonato de Sódio 40 mEq (40 mL) 

Manter débito urinário em 200 mL/h, pH urinário > 6,5 até 
desaparecer a mioglobinúria (urina escura) 

3. Corrirgir os distúrbios eletrolíticos 

a. Hipercalemia: Glicoinsulina EV + 
Bicarbonato de Sódio EV + 
Resina de troca vo (sorcal) +/- 
Furosemida EV +/- 
Hemodiálise nos casos refratários 

b. Acidose Metabólica: se HCO3 < 15 mEq/L, fazer 50 mL 

c. Hiperfosfatemia: Quelante oral cloridrato de Sevelamer 

d. Hipocalcemia: não tratar pelo risco de precipitação de 
fosfato de cálcio, a não ser que esteja sintomática (tetania) 
ou com hipercalemia grave (potencializa risco de arritmias) 

- Nas primeiras 24-48h, forçar a diurese com SF 0,9% até o débito 
urinário chegar a 200 mL/h (3mL/Kg/h) 
- Seguir com infusão de manitol e bicarbonato numa solução 
salina 0,45% 

- Manitol mantém um alto fluxo tubular para lavar a 
mioglobina e reduz o edema do epitélio tubular e o sequestro 
de líquidos do musculo lesado 
- Bicarbonato serve para alcalinizar a urina, reduzindo a 
toxicidade da mioglobina e impedindo a formação de 
cilindros com a proteína de Tamm-Horsfall 
 
 

SÍNDROME DA LISE TUMORAL 
Introdução 

- Durante a quimioterapia, a rápida destruição de células 
neoplásicas lança grande quantidade de ácido úrico, fosfato e 
potássio 
- Em pH ácido, os cristais de ácido úrico precipitam no sistema 
tubular, causando IRA oligúrica 
- Manifesta-se durante ou em até 5 dias da quimio 
- Pode ocorrer grave hipercalemia, hiperfosfatemia e 
hipocalcemia 
- Se [Ac úrico]urinário > [Creat]urinária = sd lise tumoral 

Prevenção 
Prevenção e tratamento da Sd lise Tumoral 

Medicamento Dose Efeito 

Alopurinol 300 mg/d Reduz a produção de ac úrico 

HCO3
- 1g 6/6h Alcalinizar a urina (pH > 7) 

HV generosa 3 L/dia Lavar o ac úrico tubular 

Tratamento 



 

- Usar as mesmas medidas de prevenção, porém sem alcalinizar a 
urina pelo risco de precipitação de cristais de fosfato de cálcio nos 
rins 
- Diálise indicada se: 

- Creatinina > 10 mg/dL 
- Hipercalemia refratária (>6) 
- Hiperfosfatemia refratária (>10) 
- Hipocalcemia sintomática refratária 
 
 

NEFRITE INTERSTICIAL AGUDA 
Introdução 

- Infiltração inflamatória de células mononucleares (linfócitos e 
monócitos) em todo o interstício renal, principalmente no córtex 
- Ocorre edema entre os túbulos, mas os glomérulos são 
poupados 
- Nas infecções bacterianas a infiltração ocorre por 
polimorfonucleares (neutrófilos) 
- Na lesão fármaco-induzida se dá por eosinófilos 

Etiologia 
- As lesões fármaco-induzidas são as mais comuns 
 

Fármaco-Induzida 

Ampicilina Ibuprofeno Ciclosporina 

Penicilina Fenitoína Captopril 

Cefalotina Warfarim Alopurinol 

Sulfametoxazol Tiazídicos Cimetidina 

Rifampicina Furosemida Omeprazol 

Relacionada a infecção do parênquima renal 

Pielonefrite bacteriana. Fungos, vírus e parasitas 

Relacionada a infecções sistêmicas 

Leptospirose Sífilis Estreptococcia 

Legionelose Brucelose Toxoplasmose 

Micoplasma Mononucleose CMV 

Relacionada a doenças sistêmicas 

Lúpus Sarcoidose 

Vasculite necrosante Rejeição a transplante 

Idiopática  
Doença do anticorpo antimembrana basal tubular 

Sd da nefrite tubulointersticial-uveíte (Tinu Syndrome) 

Quadro Clínico 
- IRA oligúrica (maioria dos casos) 
- A oligúria ocorre pela compressão tubular devido ao edema 
intersticial inflamatório 
- EAS revela PTU subnefrótica e hematúria não dismórfica, além 
de piúria e cilindros leucocitários 
- Nas fármaco-induzidas ocorre eosinofilúria 
- NIA x GNDA = Na GNDA tem dismorfismo eritrocitário 



 

- Rins discretamente aumentados com aumento da ecogenicidade 
do córtex renal 
- Diagnóstico definitivo é  a Bx Renal 
- FeNa > 1% (semelhante a NTA) 

Tratamento 
- Retirado o evento causador a tendência é a resolução do quadro 
- Pode evoluir para IRC residual 
- Corticóide e ciclofosfamida podem ser tentadas, mas ainda não 
existem estudos 
- Na suspeita de NIA por sulfa e necessidade de uso de diurético, 
usar um não sulfonamídico, tipo o ac etacrínico 
 

NEFROPATIAS TUBULOINTERSTICIAIS CRÔNICAS 
Introdução 

- Fibrose do interstício renal com atrofia e perda dos túbulos 
-  Em estágios avançados de NIC ocorre envolvimento glomerular 
(esclerose) 

Etiologias 
- Persistência da NIA ou sem fase de NIA precedente (refluxo 
vesicureteral e nefropatias obstrutivas) 
- Outras causas: infecções crônicas renais, distúrbios imunológicos 
(LES, Sjogren), hematológicos (mieloma, falciforme, linfoma), 
nefrotoxinas, rim policístico, amiloidose... 
 
 

Quadro clínico (NIC) 
- Podem manifestar-se somente com retenção de escórias ou com 
sinais e sintomas que refletem a perda das funções tubulares 
(acidose tubular renal, poliúria...) 
- A Sd de fanconi, pouco vista na NIA, faz parte da NIC 
- Semelhante a NIA, EAS revela hematúria não dismórfica, PTU 
subnefrótica e piúria 

Principais conceitos sobre NIC 
- 1. A anemia de doença crônica costuma ser precoce pela 
destruição das células tubulares proximais produtoras de 
eritropoietina 
- 2. Acidose metabólica pode se instalar já na fase inicial devido a 
perda da produção de amônia (NH3) pelas células tubulares 
proximais 
- 3. Comprometimento do néfron distal prejudica o mecanismo de 
concentração urinária, levando a uma IRC poliúrica 
- 4. HAS ocorre em metade dos casos, mesmo antes da retenção 
de escórias 

NIC por Analgésicos 
- Pelo uso crônico de paracetamol, aspirina e fenacetinas 
- Acompanha-se de necrose de papila 



 

- O endotélio da vasa recta é o alvo inicial da toxicidade, 
resultando em isquemia medular, promovendo NI, distúrbio na [] 
urinária e necrose de papila 
- IRC poliúrica, piúria, HAS e anemia 
- Eleva o risco de carcinoma urotelial 

NIC por Nefropatia Obstrutiva 
- No processo obstrutivo, ocorre primeiro uma diminuição da TFG, 
paralelamente, o parênquima sofre infiltração de mononucleares, 
iniciando a NI, afetando os túbulos e causando distúrbios 
hidroeletrolíticos 

NIC Hipercalcêmica 
- Hipercalcemia resulta em nefrocalcinose 
- Pode deflagrar infiltração por mononucleares  
- Hipercalcemia é comum na sarcoidose, intoxicação por vitamina 
D, neoplasias ósseas, mieloma múltiplo e acidose tubular renal 
distal tipo I 

Sarcoidose 
- É uma doença granulomatosa sistêmica de origem desconhecida 
- Tem curso insidioso e compromete principalmente os pulmões 
- Os granulomas disseminados podem hidroxilar a Vit D, levando a 
hipercalcemia 
- O envolvimento renal se justifica ou pela nefrocalcinose ou pela 
nefrolitíase 
- Tratamento com corticoide leva a involução dos granulomas, 
melhorando a hipercalcemia 
 

NIC por Ácido úrico 
- IR leva a hiperuricemia secundária e gota e hiperuricemia 
primária leva a IR! 
- Ac úrico em excesso, ultrapassa a barreira glomerular e precipita 
no sistema tubular sob a forma de cristais 
- A lesão renal pode ocorrer por 3 mecanismos: 

- Lesão intersticial com formação de microtofos 
- Obstrução urinária intrarrenal pelos cristais 
- Nefrolitíase por cálculos de ácido úrico 

- A precipitação dos cristais de ac úrico ocorre em pH baixo, logo a 
alcalinização da urina reduz drasticamente a incidência da 
nefropatia 
- Tratamento também baseia-se no uso do alopurinol (100-300 
mg/dia) 
 
 

NECROSE DE PAPILA RENAL 
Introdução 

- Ocorre como complicação de alguma doença sistêmica que 
determina lesão do parênquima renal com comprometimento 
isquêmico grave da região medular 

Principais Etiologias 



 

- Nefropatia por analgésicos 
- Anemia Falciforme 
- Pielonefrite 
- DM 
- Nefropatia Obstrutiva 

Correlação com a Pielonefrite 
- Urocultura é positiva em ¾ dos casos 
- Muitos consideram a NP como uma forma localizada de 
pielonefrite 
- Quem tem NP, muito provavelmente tem ou terá infecção 
urinária, seja como causa ou consequência 

Diagnóstico Diferencial 
- Nefrolitíase 
- Pielonefrite 

Fisiopatologia 
- Após a necrose a papila lesada tem 3 caminhos a seguir: 

- Descamar e ser eliminada na urina 
- Permanecer no local e ser reabsorvida, deixando uma 
cavidade em seu lugar 
- Permanecer no local e sofrer calcificação, elevando o risco 
de nefrolitíase 

- Permanência de tecido necrótico serve de fator de risco para 
infecção 

Sintomatologia 
- 66% febre + calafrios 
- Cólica Renal resultante da passagem de uma papila necrosada 
- 50% Dor lombar e disúrica 
- 10% oligúria 
- 40% hematúria microscópica e 20% macroscópica 
- Leucocitose 
- Incapacidade de concentração urinária 
- PTU subnefrótica 
- Certo grau de retenção azotêmica 
- Eventualmente o paciente consegue identificar o tecido papilar 
na urina 

Diagnóstico 
- Urografia excretora 

- Contraste preenche uma região típica, separando a papila 
necrosada do tecido normal remanescente (sombras em anel 
– Ring shadows) 

- USG é de pouca utilidade 
Evolução 

- Pode evoluir de 3 formas 
- Fulminante: com necrose difusa bilateral, septicemia e IRA 
- Insidiosa: com episódios sintomáticos recorrentes 
- Assintomática: descoberta por acaso numa urografia 
excretora ou em necropsia 

Tratamento 



 

- Identificar e tratar a causa  
- Controle e erradicação de qualquer foco de infecção urinária 

 
 



 

 

8.15 DISTÚRBIOS TUBULARES ESPECÍFICOS 
 

1-DISTÚRBIOS DO TÚBULO PROXIMAL 
Introdução 

- Nefrón proximal é responsável pela reabsorção de 2/3 do 
filtrado glomerular 
- Praticamente a totalidade dos aminoácidos, da glicose, do 
fosfato, do ácido úrico e quase todo o bicarbonato  

Glicosúria Renal 
- Em condições normais o TCP reabsorve toda a glicose que chega 
no filtrado 
- Glicosúria ocorre no DM quando a glicemia esta acima de 180-
200 
- Existe a glicosúria primária renal, uma condição assintomática e 
hereditária em que o rim perde glicose mesmo com glicemia 
normal 

Aminoacidúria Renal 
- Cistinúria (aminoacidúria Básica) 

- Perda urinária de todos os aminoácidos básicos 
- Perda da lisina, ornitina e arginina são assintomáticas 
- Já a cistina pode precipitar e formar cálculos amarelados e 
radiopacos 
- Suspeita vem do EAS com cristais hexagonais típicos e 
confirmação com excreção total de cistina 
- Tratamento: 

· Aumento da ingesta hídrica 
· Alcalinização da urina (aumenta a solubilidade da cistina) 
· Abstinência de metionina, seu precursor 
· D-penicilamina (se liga a cistina num composto mais 

solúvel) 
- Doença de Hartnup (Aminoacidúria Neutra) 

- Distúrbio hereditário 
- Incapacidade da reabsorção dos aminoácidos neutros 
(tirosina, alanina, serina, leucina, isoleucina, valina, 
fenilalanina e triptofano) 
- Triptofano é precursor da niacina (Vit B3) e sua carência 
causa a pelagra: 

· Rash crostoso avermelhado exacerbado pela exposição 
ao Sol 

· Ataxia cerebelar 
· Distúrbios psiquiátricos 
· Diarréia 

- Tratamento: 
· Suplementação de nicotinamida 

Fosfatúria Renal 
- Incapacidade renal de reabsorver fosfato, levando a 
hipofosfatemia que causa raquitismo (criança) ou osteomalácia 
(adulto) 



 

- Pode ser hereditária ligado ao X (sexo masculino) 
- Produção de calcitriol também está prejudicada pois é feita no 
TCP 
- Tratamento: reposição de fosfato neutro (1-4g/dia em 4 
tomadas) + calcitriol 0,75 mcg/dia 

Acidose Tubular Renal Proximal (Tipo II) 
- TCP reabsorve quase todo bicarbonato filtrado pelo glomérulo, 
tendo um papel fundamental no equilíbrio ácido-básico 
- Haverá bicarbonatúria até que os níveis plasmáticos se 
estabilizem entre 15-20 mEq/L 
- Nas fases iniciais a urina é alcalina pela perda de bicarbonato, já 
posteriormente a bicarbonatúria cessa, tornando a urina ácida 
como qualquer outra acidose 
- Aporte excessivo de bicarbonato ao néfron distal acaba 
resultando na secreção excessiva de potássio e hipocalemia 
- As manifestações são resultantes da acidose metabólica crônica: 

- Déficit de crescimento 
- Distúrbio de mineralização óssea 
- H+ excedente é tamponado nos ossos em troca de cálcio e 
fosfato 

Principais etiologias de ATR tipo II 

Hereditárias Adquiridas 

Cistinose Idiopática da criança 

Doença de Wilson Mieloma múltiplo 

Intolerância a frutose Amiloidose 

 Intoxicação por chumbo 

Diuréticos inibidores da 
anidrase carbônica 

(acetazolamida) 

- Diagnóstico 
- Deve ser suspeitada em toda acidose metabólica 
hiperclorêmica e hipocalêmica com HCO3- entre 15-20 e pH 
urinário < 5,5 
- Após afastar as perdas digestivas deve-se pesquisar qual o 
tipo de ATR 

· Dosagem de K+ ajuda, pois as únicas hipocalêmicas são 
ATR tipo I e tipo II 

· Para diferenciar da tipo I usamos o teste do bicarbonato 
- Teste do bicarbonato 

· Administração de bicarbonato venoso para normalizar 
os níveis plasmáticos (cuidado com os níveis de K) 

· Apenas na ATR tipo II ocorrerá bicarbonatúria 
importante (excreção > 15% do bicarbonato filtrado) 

· Para isso calcula-se a fração excretória de bicarbonato: 
· FE = HCO3urinário x Crplasmática x 100 

        HCO3plasmático x Crurinária 

· Pode-se observar somente a elevação do pH urinário 
para > 7,0 

- Tratamento 



 

- Citrato de potássio em altas dose 
· Convertido em bicarbonato no hepatócito e mais 

palatável que o bicarbonato 
Síndrome de Fanconi 

- Distúrbio generalizado das funções reabsortivas do néfron 
proximal 
- Presença simultânea de: 

- Glicosúria (sem hiperglicemia) 
- Bicarbonatúria (ATR II + hipocalemia) 
- Hiperfosfatúria (Hipofosfatemia + raquitismo ou 
osteomaláci) 
- Aminoacidúria generalizada 
- Hiperuricosúria (hipouricemia) 
- Deficiência relativa de calcitriol (1,25 vit D) 

- Principal característica clínica é o quadro ósseo, associado com 
anorexia, náuseas, vômitos, fraqueza muscular, poliúria e 
polidipsia 

Principais etiologias de Sd. Fanconi 

Hereditárias Adquiridas 

Cistinose Mieloma múltiplo 

Doença de Wilson Outras gamopatias 
monoclonais Intolerância a Frutose 

 Amiloidose 

Intoxicação por chumbo 

- Tratamento 
- Reposição de fosfato neutro e calcitriol nos casos de 
raquitismo/osteomalácia 
- Reposição de bases (citrato de potássio) nos casos de ATR II 
 

2-DISTÚRBIOS DA ALÇA DE HENLE 
Introdução 

- A deficiência da reabsorção pelo ramo ascendente espesso da 
alça de Henle ocorre em duas clássicas situações: 

- Tratamento com diuréticos de alça 
- Síndrome de Bartter 

Síndrome de Bartter 
- Síndrome genética autossômica recessiva presente em crianças 
menores de 6 anos 
- Os mesmos sintomas podem ocorrer na intoxicação por 
furosemida ou outros diuréticos de alça 

- Perda do carreador Na-K-2Cl 
- Manifestações Clínicas 

- Retardo do crescimento 
- Poliúria e polidipsia 
- Alcalose metabólica 
- Hipocalcemia 
- Hipercalciúria e hipocalcemia 

· Comum a ocorrência de múltiplos cálculos de oxalato de 
cálcio ou nefrocalcinose 



 

- Fisiopatologia 
- Perda do mecanismo de concentração do interstício 
medular reduz a capacidade de concentração urinária (urina 
aquosa, poliúrica) 
- A Alça de Henle é responsável pela reabsorção de 25% do 
NaCl pelo carreador Na-K-2Cl 

· Sem ele, há perda volêmica importante, uma vez que o 
néfron distal não consegue reabsorver o excesso de 
eletrólitos 

- Perda de potássio e alcalose metabólica são explicadas por 
3 motivos: 

· Hiperaldosteronismo secundário 
· Maior aporte de Na no néfron distal faz ele ser 

reabsorvido em troca de K+ ou H+ 
· Ocorre menor reabsorção de K+ também na alça de 

Henle (Na-K-2Cl) 
- O Ca deixa de ser reabsorvido no TCD em troca da 
reabsorção de mais Na 

- Tratamento 
- Inibição da síntese de prostaglandinas renais com AINES 
- Bloqueio da secreção de K no néfron distal com 
espironolactona (300 mg/dia) ou amilorida (40 mg/dia) 
 

3-DISTÚRBIOS DO NÉFRON DISTAL 
Introdução 

- Túbulo Contorcido Distal (TCD) + Túbulo Coletor (TC) 
- Reabsorve 10% do sódio, além de água controlada pelo ADH, Na 
e água controlada pela aldosterona e secreção de K+ e H+ 

Síndrome de Gitelman 
- Distúrbio hereditário 
- Disfunção do carreador Na-Cl (o mesmo inibido pelos tiazídicos) 
- Se apresenta em crianças acima de 6 anos e adolescentes 
- Não há poliúria e polidpsia, apenas alcalose metabólica e 
hipocalemia 
- Tríade: Alcalose-hipocalemia-hipomagnesemia 
- Tríade: Tetania-câimbras-parestesias 
- Tratamento: reposição de K e Mg 

Acidose Tubular Renal Distal Clássica (ATR I) 
- Incapacidade das células tubulares do néfron distal em secretar 
H+ 

- Ocorreria na célula intercalada do TC cortical 
- Lembrar que a célula principal é a que reabsorve Na e 
secreta K em resposta a aldosterona 

- A acidificação urinária está prejudicada, o pH urinário não 
consegue ficar abaixo de 5,3 
- A retenção de H consome o bicarbonato plasmático levando a 
acidose metabólica hiperclorêmica 



 

- A excreção de NH4+ está prejudicada, pois há pouco H+ para se 
ligar ao NH3 

- Com pouco NH4+ na urina, o anion gap urinário tenderá a 
positivo ou neutro 

- Já que  H+ não é secretado, mais K+ será secretado em troca da 
reabsorção de Na+, levando a hipocalemia 

- Finalizando, teremos uma acidose metabólica 
hiperclorêmica e hipocalêmica, assim como a ATR II 

- Ao contrário da ATR II, o bicarbonato sérico pode ser < 10 
- Acidose crônica libera cálcio e fosfato do osso (tamponamento), 
levando a nefrolitíase e nefrocalcinose 

Principais etiologias de ATR I 

Hereditárias Adquiridas 

Forma hereditária da Criança Idiopática da criança 

Doença de Wilson Sd de Sjogren 
 Artrite Reumatóide 

Anfotericina B 

Adquirida por 
Nefrocalcinose 

Exposição ao tolueno (cola 
de sapateiro) 

Hipercalciúria idiopática  Depleção Volêmica Grave 

Sarcoidose Sais de Lítio 

Hiperparatireoidismo 1ario  

- Confirmação Diagnóstica: teste do cloreto de Amônio 
- Administra-se NH4Cl 0,1g/Kg oral (ácido fraco) 
- Mede-se o pH urinário e plasmático a cada hora nas 
próximas 6 horas 
- Se o pH continuar acima de 5,3 com pH plasmático < 7,35 e 
HCO3 < 20 o teste confirma ATR I (incapacidade de 
acidificação urinária) 

- Tratamento 
- Reposição de álcali com bicarbonato de sódio ou citrato de 
potássio 
- Dose bem menor que na ATR II (0,5-2 mEq/Kg/dia) 

Acidose Tubular Renal Distal tipo IV (ATR IV) 
- Surge quando a aldosterona não consegue atuar no néfron distal 
- Consequências: 

- Perda urinária de sódio (nefropatia perdedora de Sal) 
- Retenção de K+ (Hipercalemia) 
- Retenção de H+ (Acidose metabólica hiperclorêmica) 

- Pode ocorrer por vários mecanismos que levam ao 
hipoaldosteronismo: 

- Sd. Addison (Hiperreninêmico) 
- Uso de IECA (Hiperreninêmico) 
- Doença Renal 

· Hiperreninêmico: lesão do túbulo coletor 
(pseudohipoaldosteronismo) 

· Hiporreninêmico: lesão do túbulo contorcido distal 
(mácula densa) na nefrite intersticial crônica ou lesão da 
arteríola aferente no DM 



 

- Uso de espironolactona (pseudo-hipoaldosteronismo) 
- Devido a perda de Na e água, ocorre hipovolemia, estimulando a 
produção de renina (hiperrreninêmico) pelo aparelho justa-
glomerular 

- Uso de IECA, Sd. Addison e pseudo-hipoaldo 
- Entretanto o hipoaldosteronismo pode ser consequência direta 
da baixa produção de renina 

- Lesão das células justaglomerulares da arteríola aferente no 
DM ou  
- Lesão do TCD na região da mácula densa nas nefropatias 
tubulointersticiais crônicas 

- Tratamento 
- Controle da hipercalemia (dieta hipocalêmica) 
- Na Sd. Addison: fludrocortisona 
- Diuréticos de alça (furosemida) com cuidado com a 
hipovolemia 
- A correção da hipercalemia já pode corrigir a acidose! 

Síndrome de Liddle (pseudo-hiperaldosteronismo) 
- Hipercapacidade do néfron distal em reabsorver sódio e secretar 
potássio e H+ 
- Clinicamente: 

- HAS 
- Alcalose metabólica 
- Hipocalcemia 
- Secreção muito baixa de aldosterona 

- Tratamento 
- Diuréticos poupadores de potássio (amiloride ou 
triamtereno) 
- Espironolactona é ineficaz 

Diabetes Insipidus Nefrogênico 
- Resposta inadequada do TC ao ADH 
- Poliúria aquosa (osmolaridade e densidade baixas) e polidipsia 
- Hipernatremia costuma ser evitada pela polidipsia 
- Diferenciada da central pela ausência de resposta à 
desmopressina 
- Principais Causas 

- Hereditária Ligada ao X 
- Sais de lítio 
- Hipercalcemia (com ou sem nefrocalcinose) 
- Hipocalemia (com ou sem nefropatia hipocalêmica) 
- Sd de Sjogren 
- Amiloidose 

- Tratamento 
- Diminuição da ingestão de sal e proteínas (principais fontes 
de solutos urinários) 
- Tiazídico nos casos refratários (!!!) 

· Reduzem a diurese no diabetes insipidus nefrogênico 
por 2 motivos: 



 

· Bloqueiam a reabsorção de NaCl no TCD que 
aumenta a quantidade de solutos eliminada por 
volume de urina 

· Provocam hipovolemia, estimulando o SRAA, que 
aumenta a reabsorção de Sal e água 

Nefropatia perdedora de Sal 
- Pacientes com DRC são incapazes de excretar o excesso de sódio 
ou conserva-lo em situações de baixa ingesta 
- Uma perda mínima de 2-3 gramas é obrigatória em todos 
pacientes com DRC, contudo existe um grupo de DRC que a perda 
mínima obrigatória é maior (>6g/dia), são as chamadas 
nefropatias perdedoras de sal 
- Como a excreção de NaCl é acompanhada de água, estes 
pacientes tem um débito urinário mínimo (2L) 
- Nestes casos, ingestão salina < 6g/dia já seria suficiente para 
levar a hipovolemia 
- Ocorre nas doenças tubulointersticiais crônicas (pielonefrite 
crônica, doença renal policística e doença renal cística medular) 

Acidose Tubular Renal tipo III (ATR III) 
- Raro distúrbio autossômico recessivo secundário a mutações na 
anidrase carbônica tipo II, enzima fundamental para os 
mecanismos de excreção ácida tubular e reabsorção de 
bicarbonato 
- Sd. Mista entre ATR I e II 
- Acidose metabólica hiperclorêmica com osteopetrose, 
calcificações cerebrais e retardo mentar 

 
Acidoses Tubulares Renais - Resumindo 

ATR Néfron K+ plasma pH urinário Tratamento 

ATR 
I 

Distal Baixo > 5,3 Bicarbonato ou 
Citrato K+ 

ATR
II 

Prox Baixo Começa 
alto, mas 

depois < 5,5 

Citrato de K+ 

ATR
III 

Prox/Dist Defeito na anidrase 
carbônica 

- 

ATR
IV 

Distal Alto ácido Controlar 
hipercalemia 
(furosemida) 

 
Síndromes Diuréticos Simile 

Diurético Síndrome Néfron Enzima 

Furosemida Bartter Henle Na-K-2Cl 

HCTZ Gitelman Distal Na-Cl 

Espironolactona ATR IV Distal - 

 



 

 

8.16 DOENÇA VASCULAR ISQUÊMICA DOS RINS 
 

ESTENOSE DE ARTÉRIA RENAL 
 
Introdução 

- Estenose é considerada significativa quando promove isquemia 
renal crônica – 70-80% de obstrução luminal 
- A isquemia do rim acometido acaba levando a produção de 
renina pelo seu parênquima, o que causa a hipertensão 
renovascular 
- Quando a estenose é bilateral (ou em rim único) surge a 
nefropatia isquêmica, caracterizada por IRC progressiva, atrofia 
do parênquima e rim em estagio terminal 

Etiologias 
- Ateroesclerose de Artéria Renal 

- 66% dos casos 
- Pacientes com mais de 50 anos 
- Acomete especialmente a porção proximal 
- Bilateral em 20-70% 
- Somente 15% evolui para oclusão completa 

- Displasia Fibromuscular 
- 30% dos casos 
- Subdividida em 3 tipos: 

· Fibroplasia da média (95%) 
· Fibroplasia da íntima 
· Fibroplasia periarterial  

- Fibroplasia da média e a causa mais comum de estenose de 
artéria renal em jovens 
- Predomina no sexo feminino (5:1) e entre 15-40 anos 
- Distribui mais na porção distal 

- Outras causas 
- Dissecção aórtica envolvendo as renais 
- Arterite de Takayasu 
- Colagenoses 
- Trauma abdominal 
- Neurofibromatose 
- Pós-transplante renal 

Fisiopatologia – Hipertensão Renovascular 
- O rim hipoperfundido não fibrosa pois somente 10% do fluxo 
sanguíneo renal é necessário para nutrir o parênquima renal 
- A hipoperfusão funciona como um estado de hipovolemia no rim 
afetado 

- Baixa perfusão na arteríola aferente leva a uma diminuição 
da filtração glomerular, fazendo ativar o SRAA, liberando: 

· Angiotensina II, um potente vasoconstrictor arterial e 
venoso 

· Aldosterona, substância que retém sódio e água 
· Culmina com uma hipertensão renina dependente 



 

- No caso da estenose unilateral, o mecanismo da 
hipertensão é mais dependente da vasoconstricção induzida 
pela angiotensina, uma vez que a elevação da PA acaba 
levando a natriurese pressórica pelo rim contralateral 
- A reperfusão da artéria renal acometida cura a hipertensão 
somente nos indivíduos jovens (fibrodisplasia) com menos de 
5 anos de evolução 

· Nos indivíduos com aterosclerose ocorre uma melhora, 
mas a HAS continua provavelmente por mecanismo 
essencial desses indivíduos 

- 20% dos doentes com obstrução grave (>75%) evolui com 
perda progressiva da viabilidade do rim afetado por fibrose e 
atrofia do órgão 

Fisiologia – Nefropatia Isquêmica (estenose bilateral) 
- Além da HAS renovascular, a isquemia bilateral (ou em rim 
único) pode causar nefropatia isquêmica 
- Aterosclerose é a causa mais comum, predominando em idosos 
- Nos pacientes com Cr < 3 a disfunção pode ser revertida com a 
revascularização 
- Neste caso, a HAS é mais dependente de volume, pois não existe 
um rim bom para responder com natriurese 
- Uso de IECA ou BRA pioram a função renal ao inibir a 
angiotensina II, culminando com vasodilatação da arteríola 
eferente e queda da TFG 
- Uso de AINES também provoca piora da função renal ao inibir a  
PGE2, a qual mantinha vasodilatada a arteríola aferente 

Fatores de Risco para Hipertensão renovascular 
- Início abrupto de HAS antes dos 30 ou acima dos 50 
- HAS grave (PAD > 120) 
- HAS refratária (3 drogas, sendo 1 diurético) 
- HAS grave + aterosclerose extrarrenal + tabagismo 
- Sopro abdominal sistodiastólico 
- HAS grave + assimetria de tamanho renal no USG 
- HAS + IRA precipitada por IECA ou BRA 
- EAP hipertensivo recorrente 

Apresentação Clínica – Hipertensão Renovascular 
- 0,2-5% dos casos de HAS na população 
- 20% dos pacientes apresentam hipocalemia e alcalose 
metabólica pelo hiperaldosteronismo hiper-reninêmico 

Apresentação Clínica – Nefropatia Isquêmica 
- DRC progressiva com sedimento urinário inocente e que 
costuma acometer idosos 
- Assimetria do tamanho renal pode ocorrer 
- Geralmente a PTU 24h é menor que 500 mg, porém nos casos de 
obstrução trombótica aguda pode chegar a faixa nefrótica 
 

Diagnóstico - Visão Geral 



 

- Ultrassonografia: pode revelar assimetria renal, um dado 
bastante sugestivo, mas que também pode ocorrer napielonefrite 
crônica (exemplo) 
- Bioquímica sérica: Pode revelar hipocalemia e alcalose 
metabólica (possível em 3 situações: HAS renovascular; uso de 
diuréticos; hiperaldosteronismo primário) 
- Exames de Triagem: 

- Cintilografia renal com captopril 
- USG Doppler de artérias renais 
- TC helicoidal 
- Angioressonância 

- Arteriografia continua sendo o padrão ouro, porém com a 
desvantagem de ser invasivo e passível de complicações 
(hematoma no sítio de punção; pseudoaneurisma femoral; 
ateroembolismo renal) 

Diagnóstico - Testes de Baixa Acurácia 
- Atividade de Renina Plasmática (ARP) 

- Alto valor preditivo negativo quando resultado é baixo 
- Teste do Captopril 

- Mede a ARP antes e 1 hora após o uso de captopril 
- É positivo se aumentar 10ng/mL/h ou 150% 1 hora após 
captopril 

- Urografia excretora dinâmica 
- Método em desuso 

Diagnóstico - Testes de Média Acurácia 
- Cintilografia Renal pré e pós Captopril 

- Sensibilidade de 86% e especificidade de 93% 
- Sugere estenose de artéria renal quando o captopril causa: 

· Redução > 40% da TFG em um rim em relação ao outro 
· Retardo no pico de captação do radioisótopo 
· Retardo no desaparecimento do radioisótopo 

- Primeiro se faz o teste usando captopril, caso ele 
demonstre um dos critérios acima, então é marcado um novo 
exame sem captopril 

- USG Doppler 
- Sensibilidade de 92% e especificidade de 95% 
- 15% dos casos as artérias renais não são bem identificadas 
- Positivo se a relação entre os picos de velocidade na artéria 
Renal e na aorta (AR/Ao) > 3 ou pico de velocidade na artéria 
renal > 150 cm/segundo 

Diagnóstico - Testes de Alta Acurácia 
- TC helicoidal 

- Sensibilidade de 98% e especificidade de 94% 
- Permite que os vasos sanguíneos sejam detectados no 
momento exato em que o contraste iodado preenche seu 
lúmen 
- Cuidado com o contraste iodado 

- Angiorressonância com Gadolínio 



 

- Sensibilidade de 96% e especificidade de 94% 
- Indivíduos com cleareance < 30 não devem ser submetidos 
pelo risco de esclerose sistêmica nefrogênica pelo gadolíneo 

· Fibrose da pele e dos tecidos conjuntivos de todo o 
corpo, podendo limitar a flexão e extensão e acarretar 
contraturas e incapacidade física 

· Não há tratamento 
- Arteriografia Renal (Padrão Ouro) 

- Indicada apenas nos seguintes casos: 
· Diagnóstico suspeitado nos testes de baixa acurácia, 

porém com contra-indicação a realização da TC ou RNM 
· Pretensão de realizar procedimento de revascularização 

renal 
- Passível de complicações: 

· Hematoma no sítio de punção;  
· Pseudoaneurisma femoral;  
· Ateroembolismo renal por colesterol levando a IRA 
· Trombose femoral 

- Dosagem de Renina nas Veias Renais 
- Realiza-se cateterismo das veias femorais e a coleta de 
sangue de ambas as veias renais e da cava medindo a ARP 
- Se relação entre as veias renais é > 1,4 há lateralização da 
produção de renina 

Tratamento – Hipertensão Renovascular 
- Revascularização x Farmacoterapia 

- A revascularização renal pode ter 3 resultados 
· Cura: PA < 140x90 sem drogas 
· Melhora: PA 15% menor porém > 140x90 sem drogas 
· Falha: PA sem redução > 15% 

- Na displasia fibromuscular o método de escolha e a 
angioplastia com balão, sem stent já que a reestenose não 
ocorre 
- Revascularização tem sucesso em 85% dos casos de 
displasia e apenas 65% na aterosclerose 
- São preditores de sucesso da reestenose: 

· Idade < 40 anos 
· HAS < 5 anos 
· PAS < 160 

- Revascularização pode culminar com ateroembolismo por 
colesterol levando a IRA e gangrena de dígitos 
- IECA e BRA agem direto no processo causador de 
hipertensão com sucesso de até 80-95% 
- Nos pacientes com aterosclerose não esquecer de parar o 
tabagismo, AAS e estatinas 

- Qual melhor método? 
- Displasia Fibromuscular 

· Angioplastia convencional 
- Aterosclerose Renal 



 

· Os benefícios da revascularização sobre a terapia 
farmacológica são pequenos 

- Quando indicar revascularização na aterosclerose? 
- HAS não controlada por drogas 
- HAS acelerada maligna 
- ICC de início recente 
- EAP hipertensivo recorrente 
- Nefropatia isquêmica associada 
- Piora recente da função renal 

- Considerações sobre a revascularização: 
- A respeito do tamanho da obstrução: 

· < 50% nunca deve ser revascularizada 
· 50-75% somente se comprovar HAS renovascular 
· > 75% quase sempre precisam de revascularização 

- Revascularização só está indicada se o rim for viável ( > 8 
cm; índice de resistência intrarrenal > 80; captação na 
cintilografia > 15%) 

- Escolha do Anti-Hipertensivo 
- IECA e BRA são de primeira linha na estenose unilateral 
- HCTZ, anlodipino, verapamil e diltiazem são boas opções de 
associação 

Tratamento – Nefropatia Isquêmica 
- A redução rápida da PA pode precipitar IRA por reduzir a 
perfusão para os rins estenóticos 
- IECA e BRA são ruins por reduzir a TFG ao vasodilatar a AE 
- Diuréticos são boas opções mas se deve ter cuidado com a 
hipovolemia, igualmente deletéria 
- Antagonistas do Cálcio são as drogas de escolha por 
aumentarem o fluxo glomerular (dilatação da Arteríola Aferente) 
- O tratamento definitivo é a revascularização renal 

- 30% melhoram a função renal 
- 40% mantém a função renal estabilizada 
- 30% evolui com piora ao longo de meses 
 
 

OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA 
Introdução 

- Os rins recebem 20-25% do débito cardíaco, tornando os 
fenômenos embólicos relativamente comuns 
- Trombose necessita de lesão prévia ou vasculite, sendo menos 
como 
- A oclusão aguda resulta em necrose de coagulação e forma de 
cunha da região suprida pela artéria em questão 
- Embolo é mais comum no rim esquerdo (pela angulação mais 
aguda da Artéria renal esquerda com a Aorta) 

Clínica 
- Infartos maiores podem gerar dor em flanco, hematúria, febre e 
leucocitose 



 

- A dor é surda e constante, mas pode ser semelhante a cólica 
renal 
- Hematúria geralmente é apenas microscópica 
- Febre é rara, aparecendo após 1-2 dias 
- Frequentemente há HAS renina-dependente 

Laboratório 
- A lesão das células tubulares libera LDH no sangue e urina, além 
de TGO 
- EAS revela hematúria, piúria e proteinúria 
- Não há elevação de uréia ou creatinina pois o outro rim é 
funcionante 

Diagnóstico 
- Difícil e geralmente não suspeitado 
- Cintilografia revela ausência de perfusão no rim ou segmento 
afetado 
- TC e urografia excretora podem ser úteis 
- Angiografia renal é o teste confirmatório 

Tratamento 
- Intervenção cirúrgica somente nos casos de oclusão bilateral ou 
em rim único 
- Anticoagulação é a abordagem de escolha pois frequentemente 
há recanalização 
- Tratamento fibrinolítico pode ser alternativa a cirurgia 

ATEROEMBOLISMO RENAL POR COLESTEROL 
Introdução 

- É uma complicação da ateromatose ulcerativa da aorta 
abdominal (pós trauma torácico ou pós procedimentos invasivos) 
- Na maioria das vezes não há infarto, apenas IRA 
- Impactação das pequenas placas de colesterol difusamente pode 
originar HAS renina-dependete 

Clínica 
- Outros órgãos podem receber os êmbolos de colesterol, 
culminando com déficit neurológico, mialgias, isquemia das 
extremidades, pancreatite, livedo reticular... 

Laboratório 
- É comum o achado de eosinofilia, discreta leucocitose, 
hipocomplementemia, trombocito-penia, elevação do VHS, 
hiperamilasemia e elevação da CPK e TGO 

Diagnóstico 
- Bx é patognomônica com estruturas biconvexas em forma de 
fissuras 
- Na retina existem as placas de Hollenhorst 

Tratamento 
- Não há tratamento eficaz 
- Anticoagulantes não são uteis e podem ser deletérios ao 
retardar a cicatrização das úlceras ateromatosas da aorta 
 

TROMBOSE DE VEIA RENAL 



 

Introdução 
- Mais comum em lactentes desencadeada pela desidratação 
aguda 
- Em adultos é rara 

Etiologias 
- Síndrome nefrótica (membranosa, glomérulo-nefrite 
mesangiocapilar, amiloidose) 
- Trauma 
- Invasão por câncer 

Clínica 
- Se completa causa dor lombar intensa, hematúria macro e perda 
da função renal do rim afetado 
- O rim fica aumentado e sofre infarto hemorrágico 
- Quando é bilateral ocorre oligúria e IRA 
- Na TVR crônica, TEP é a apresentação clínica mais comum 

Tratamento 
- Anticoagulantes 
- Fibrinolíticos podem ser considerados nos casos agudos ou com 
TEP recorrente 
- Não esquecer que a heparinização pode não ser confiável num 
paciente com Sd nefrótica pela perda de antitrombina III 



 

 

8.17 LESÃO RENAL CAUSADA POR MEDICAMENTOS 
 

Aminoglicosídeos 
- 15% desenvolvem IRA 
- Uma pequena parte acaba sendo captada e acumulada no 
túbulo proximal 
- Acabam se acumulando em níveis tóxicos, resultando em dano 
celular 
- As células afetadas sofrem necrose e descamam, obstruindo os 
túbulos 
- IRA começa após 7 dias, mas pode surgir em 2 dias nos casos de 
sepse 
- A NTA por aminoglicosídeos é do tipo não oligúrica e com 
tendência a hipocalemia e hipomagnesemia 
- Hipocalemia pela menor reabsorção de sódio no túbulo proximal 
(mais sódio precisa ser reabsorvido no néfron distal em troca de 
K+) 
- Os aminoglicosídeos devem ser administrados em dose única 
diária, mantendo o mesmo poder bactericida, mas com menor 
toxicidade 

Anfotericina B 
- 80% desenvolvem disfunção renal 
- Além de IRA, várias anormalidades tubulares podem surgir, 
levando a hipocalemia, além de hipomagnesemia, poliúria 
(diabetes insipidus) e acidose tubular renal tipo I  
- Efeito é dose dependente 
- Ocorre vasoconstricção generalizada do leito renal, com grave 
injúria tubular e necrose tubular aguda não oligúrica 
- Há um aumento exagerado da permeabilidade das células 
tubulares aos eletrólitos 
- Como dentro da célula a [] de K+ é maior que no lúmen, a 
secreção tubular aumenta 
- Já no caso do H+ ocorre o inverso, pois ele tem maior [] no 
lúmen, culminando com acidose metabólica 
- Pode-se tentar prevenir a gravidade da lesão renal através de 
uma hidratação generosa com carga salina (1L de SF 1 hora antes 
da dose de anfoB) 

Vancomicina 
- Somente em doses excessivas ou associado com 
aminoglicosídeos 
- (só para fixar, a síndrome do homem vermelho não é uma 
reação alérgica e tem a ver com a infusão rápida da droga) 

AINES 
- Existem várias formas de lesão renal por AINES, seguem as mais 
importantes 
- IRA Reversível: hemodinâmica 



 

- As prostaglandinas vasodilatam a arteríola aferente, sendo 
fundamental para manter uma TFG adequada nos casos de 
hipofluxo renal ou doença renal prévia 
- Os AINES inibem a produção de prostaglandinas, 
culminando com IRA nesses grupos de doentes 
- Pacientes com queda do fluxo Renal: ICC, Cirrose, 
hemorragias graves, queimaduras graves, cirurgia recente, 
uso de diuréticos 
- Pacientes com doença renal prévia: Sd. Nefrótica, LES, 
glomerulonefrite, rim único, nefrite intersticial, IRC 

- Nefrite intersticial aguda com Sd nefrótica por lesão mínima 
- Incomum 
- AINES derivados do ácido propiônico (fenoprofeno, 
ibuprofeno e naproxeno) 
- Fatores de risco: HAS, DM, idade, uso de diuréticos 
- Doença renal prévia não é fator de risco 
- NIA + Nefrótica (70%); NIA pura (20%) e nefrótica pura 
(10%) 
- Tratamento: suspensão do fármaco 

Intoxicação por Chumbo – SATURNISMO 
- Alguns relatos de crianças que ingeriram tintas ricas no metal 
- Saturnismo não afeta somente os rins 
- Dor abdominal (pelo distúrbio do metabolismo das porfirinas), 
cefaleia, anorexia, dificuldade de concentração, diminuição da 
libido, anemia hemolítica, neuropatia periférica (mão/pé caído) 
- Se liga nas células do túbulo proximal, causando alterações 
morfológicas neste segmento 
- EAS praticamente normal, pouca PTU 
- Gera hiperuricemia podendo causar gota do saturnismo 
- HAS pode ser encontrada 
- Fanconi raramente é vista, assim como aminoacidúria e 
glicosúria 
- Diagnóstico se baseia na história ocupacional 
- Na Bx tem corpúsculos de inclusão nuclear (patognomônico) 
- Tratamento com quelante EDTA. Também pode ser usado a D-
penicilamina 

Intoxicação por Mercúrio (Hidrargirismo) 
- Trabalhadores ligados a extração de mineral, fabricação de 
tintas, barômetros, manômetros, termômetros, lâmpadas, 
garimpo 
- Na intoxicação aguda ocorrer pneumonite intersticial aguda com 
broquite/bronquiolite, tremores e aumento da excitabilidade  
- Exposição crônica apresenta 4 sinais: gengivite, sialorréia, 
irritabilidade, tremores 
- Ocorre síndrome nefrótica tanto membranosa quanto 
proliferativa com depósitos de IgG/IgM sugerindo uma resposta 
de hipersensibilidade ao metal 



 

- Em caso de IRA na intoxicação aguda, usar diálise + quelante de 
mercúrio (dimercaprol) 
- Na IRC o quelante mais usado é a N-acetil-penicilamina 
 
 

Cobre (Doença de Wilson) 
- Doença de Wilson é o protótipo da intoxicação crônica pelo 
cobre, sendo um erro inato do metabolismo com herança 
autossômica recessiva 
- Sinais clínicos aparecem somente na 2ª ou 3ª década 
- No período assintomático pode existir: hipoceruloplasminemia, 
aumento do cobre urinário e elevação de transaminases 
- Anéis de Kayser-Fleischer são depósitos de cobre na membrana 
de Descemet da córnea e são fortes indicadores de envolvimento 
neurológico 
- Envolvimento renal é de túbulo proximal (predominando 
aminoacidúria), com diminuição da TFG 
- Tratamento é com quelante D-penicilamina 

Ouro 
- Sais de ouro já foram muito usados no tratamento da AR 
- Passível de causar sd. Nefrótica que regride com sua suspenção 
- Biópsia mostra 2 possíveis tipos de lesão: 

- Glomerulopatia membranosa com espessamento da 
embrana glomerular e depósitos subepiteliais de IgG/IgM 
mas não de complemento 
- Lesão direta do ouro sobre a membrana glomerular, com 
fusão dos podócitos e alteração da permeabilidade 

Ferro 
- Causa hemossiderose tecidual – hemocromatose 
- Hemossiderose renal geralmente não causa lesões 
estruturais/funcionais 
- Tratamento é com quelante do Ferro deferoxamina via 
parenteral 

Intoxicação por contraste Iodado 
- Fatores de risco para nefropatia por contraste iodado: 

- Insuficiência Renal prévia (Cr > 1,5) 
- DM + IRC 
- ICC 
- Mieloma múltiplo 
- Altas doses de contraste (> 125 mL) 
- Contraste hiperosmolar 

- A Fisiopatologia é multifatorial: 
- Alterações na hemodinâmica renal com vasoconstricção 
arteriolar 
- Diminuição da deformabilidade das hemácias, dificultando a 
sua passagem pelos capilares renais e aumentando a 
viscosidade sanguínea 



 

- Desvio da curva de hemoglobina para a esquerda, 
diminuindo a liberação de O2 para os tecidos 
- Lesão tóxica direta do meio de contraste nos túbulos renais 

- A síndrome se desenvolve 48 horas após e dura em torno de 1-2 
semanas com pico entre 3-5 dias 
- Não oligúrica 
- Autolimitada 
- Tratamento de suporte 
- Profilaxia: 

- Hidratação vigorosa com soro hipotônico (Salina 0,45%) ou 
SF 1 mL/Kg/h nas 12h antes e 12h depois 
- Acetilcisteína na dose 1200 mg 12/12h na véspera e no dia 
do exame 
- Medida de maior impacto: expansão volêmica com 
alcalinização urinária 

· Solução isotônica de bicarbonato (150 mL de 
bicarbonato + 850 mL de SG 5%) 

· 3 mL/Kg 1h antes do exame e 1 mL/Kg/h nas próximas 6 
h 



 

 

8.18 NEFRITE LÚPICA 
 

Introdução  
- Envolvimento renal no LES se da principalmente nos glomérulos 
onde se depositam os imunocomplexos produzidos durante a 
atividade da doença 
- A ativação do complemento é regra 
- A histopatologia é extremamente diversidicada e ainda pode 
mudar (15-40%) 
- Presença de anti-DNA dupla hélice está fortemente associada 
ao desenvolvimento de lesão renal 
- O acompanhamento da doença renal deve ser feito com 
dosagem de C3/C4/CH50 e anti-DNA 

Classificação 
Classificação pela OMS 

Classe Descrição Prognóstico 

I Glomérulos Normais - 

IIa 
Mesangial – 

imunodepósitos sem 
proliferação 

Excelente Curso e 
Prognóstico 

IIb 
Mesangial – 

imunodepósitos com 
proliferação 

Excelente Curso e 
Prognóstico 

III 
Proliferativa Focal e 

Segmentar 

Se proliferação grave 
prognóstico semelhante a 

classe IV 

IV 
Proliferativa difusa 
(pior prognóstico) 

Tratamento agressivo com 
corticoides e 

imunossupressores elevou 
a sobrevida renal em 5 
anos de 60% para 90% 

V Membranosa 
Sobrevida renal de 90% em 
5 anos e 70% em 10 anos 

VI 
Esclerosante 

Avançada 
Rim falido! 

- Classe I: Rins Normais 
- Incomum, geralmente todos LES já possuem lesão pelo 
menos de imunodepósitos no mesângio, por isso a ISN/RPS 
modificou a classificação recentemente 

- Classe II: Mesangial (10-20%) 
- Forma mais leve e precoce de lesão renal 
- Existem duas formas: com e sem hipercelularidade 
- Achados clínicos pouco expressivos: 

· PTU < 1g/24h 
· Hematúria discreta 
· Anti-DNA e complemento baixo podem estar presentes 

- Não há tratamento indicado 
- Classe III: Proliferativa Focal e Segmentar (10-20%) 

- Proliferativa (hipercelularidade) focal (menos de 50% dos 
glomérulos) e segmentar (uma porção do tufo glomerular) 



 

- Depósitos subendoteliais 
- Áreas de necrose fibrinóide e alguns crescentes 
- Achados clínicos 

· HAS 
· PTU > 1g/24h 
· Hematúria 
· 25% com Sd nefrótica ou elevação da creatinina 

- Gravidade intermediária entre classe II e IV 
- Pode evoluir com histologia de GEFS ou se transformar na 
classe IV 
- Tratamento: 

· Lesão branda: doses baixas de corticoide (prednisona 
30mg/dia) 

· Lesão grave: tratar igual classe IV 
- Classe IV: Proliferativa Difusa (40-60%) 

- Mais grave e mais comum 
- Grande número de depósitos subendoteliais, subepiteliais e 
mesangiais 
- Áreas de necrose fibrinóide e crescentes são comuns 
- Anti-DNA elevado e complemento baixo são a regra 
- Achados clínicos em quase todos 

· HAS 
· PTU nefrótica 
· Hematúria 
· Insuficiência renal, alguns com GNRP 

- Tratamento 
· Nos casos de GNRP: Pulsoterapia com metilprednisolona 

(1g – 500mg ao dia EV por 3 dias) para atingir efeito 
rápido e seguir com corticoide oral 

· Sem GNRP: Prednisona 1 mg/Kg/dia reduzindo 
paulatinamente após estabilização do quadro renal até 6 
meses 

· Indução de remissão: Ciclofosfamida (protocolo 
americano 1g EV a cada 30 dias por 6 meses ou europeu 
500 mg EV a cada 15 dias por 3 meses) ou Micofenolato 

· Efeito máximo dos imunossupressores somente após 1 
mês e ação inicia em 14 dias, com possibilidade de 
leucopenia com ciclofosfamida 

· Manutenção: Azatioprina ou micofenolato por 18 a 24 
meses 

- Classe V: Membranosa (10-20%) 
- Lesão pode ser indistinguível da membranosa idiopática 
- Espessamento da parede capilar glomerular e depósitos 
subepiteliais predominantes 
- Achados clínicos  

· PTU nefrótica com sd nefrótica em 60% 
· Hematúria discreta 
· Insuficiencia renal pouco expressiva 



 

· Risco elevado de trombose de veia renal 
· Pode ter consumo de complemento (diferente da forma 

idiopática) 
- Tratamento 

· Se assintomático, não tratar (remissão espontânea em 
50%) 

· Nos sintomáticos iniciar corticoide 1 mg/Kg/dia 
· Naqueles que não respondem ao corticoide iniciar 

imunossupressores 
· IECA e diuréticos são benéficos para contrele da PTU, 

HAS e edema 
· Estatinas devem ser associadas para controle dos níveis 

de LDL 
- Classe VI: Glomerulonefrite esclerosante Avançada (5%) 

- Estágio final do dano renal do LES 
- Resulta do dano imunológico e não imunológico 
(secundário ao reduzido número de nefróns funcionantes) 
- Tratamento: Hemodálise 
- Os resultados do transplante são bons sendo a recorrência 
da nefrite um evento incomum 

Indicações de Biópsia 
Indicação da Bx Motivo 

Presença de anormalidades 
leves no EAS não sugestivas 
de classe específica e 
refratárias a doses baixas de 
corticóide 

Diferenciar Mesangial (II) ou 
Focal (III) de Proliferativa 
Difusa (IV) 

PTU nefrótica com escórias 
normais 

Diferenciar Proliferativa 
Difusa (IV) de membranosa 
(V) 

Aumento lentamente 
progressivo das escórias 

Diferenciar Proliferativa 
Difusa (IV) ou membranosa 
(V) de esclerosante 
avançada (VI) 



 

 

8.19 NEFROPATIA DIABÉTICA 
 

Introdução e Resumo Geral 
- A nefropatia diabética é semelhante entre DM1 e DM2 
- A lesão principal é a glomeruloesclerose diabética 
- São dois tipos histológicos 

- Glomeruloesclerose Nodular ou Lesão de Kimmelstiel-
Wilson (mais específica) 
- Glomeruloesclerose Difusa (mais comum) 

- A hiperfiltração glomerular é o que deflagra a nefropatia 
diabética 
- Chance de desenvolver é de: 

- DM1: 30-40% 
- DM2: 10-20% 

- A microalbuminúria reflete a fase incipiente da nefropatia 
diabética e é usada como rastreamento 
- Microalbuminúria é a presença de albumina entre 30-300 
mg/24h (ainda não detectável no EAS) 
- Quando iniciar o rastreamento? 

- DM1: 5 anos após o diagnóstico em > 12 anos 
- DM2: logo após o diagnósnico 

- Rastreamento deve ser anual 
- A presença de PTU > 300 mg/24h já marca evolução para 
nefropatia diabética 
- Possíveis sinais e sintomas: HAS, hipoglicemia, edema, uremia, 
sd nefrotica 
- História natural: 

- Inicio do DM até microalbuminúria: 10 anos 
- Microalbuminúria até PTU: 5-7 anos 
- PTU até rins terminais: 4-6 anos 

- Uso de IECA ou BRA, controle da PA, da glicemia e da 
dislipidemia podem prevenir ou retardar a nefropatia diabética 

Patogenia 
- Lesão glomerular 

- Os glomérulos são os principais alvos renais do DM 
- Já após 2 anos de DM é possível evidenciar: 

· Espessamento da MBG 
· Hipertrofia glomerular relacionada com hiperfiltração, 

levando ao aumento do tamanho do rim 
· Expansão mesangial acelular com material amorfo 

eosinofílico PAS positivo, que pode ser de 2 formas: 
· Glomeruloesclerose difusa: distribuição 

homogênea 
· Glomeruloesclerose nodular: sob a forma de 

nódulos intercapilares (nódulos de Kimmelstiel-
Wilson) 

- Lesão tubulointersticial 



 

- Ocorre isquemia tubulointersticial levando a fibrose 
intersticial e atrofia tubular 
- Favorece a ocorrência de necrose de papila renal 
- Lesão de Armanni-Ebstein: acúmulo de glicogênio e 
vacuolização das células da alça de Henle e TC 
- Ao contrário do que ocorre na arterioloesclerose 
hipertensiva, na arterioesclerose hialina do DM ocorre 
também acometimento da arteríola eferente 

História Natural 
- Fase I – Hiperfiltração pré-nefropatia 

- Logo após o início do DM mais da metade dos DM 
apresenta hiperfluxo renal e aumento da TFG 
- Os rins aumentam e os glomérulos e túbulos se 
hipertrofiam 
- Dependente da hiperglicemia crônica 
- Apenas 20-40% evoluem para a fase II após 10 anos 

- Fase II- Microalbuminúria fixa (Dç incipiente) 
- Microalbuminúria fixa marca o início da nefropatia 
diabética 
- Microalbuminúria é a presença de albumina entre 30-300 
mg/24h (ainda não detectável no EAS Dipstick) 
- Microalbuminúria transitória pode ocorrer por: posição 
ortostática prolongada, exercício físico, ITU ou febre 
- Outros fatores de microalbuminúria fixa são: HAS, 
tabagismo, dislipidemia e obesidade 
- Urina 24h normal pode conter até 150 mg de proteínas, 
mas somente 30 mg de albumina! 

- Fase III- Proteinúria manifesta 
- Excreção de albumina > 300 mg/24h 
- Já pode ser vista no EAS 
- Costuma progredir rapidamente e pode atingir a faixa 
nefrótica (>3,5g/24h) em 10-20% 

· Porém a albumina sérica estará mais elevada que em 
outras causas de sd nefrótica pois não há dificuldade em 
aumentar a síntese hepática 

- A TFG inicia seu declínio pela glomeruloesclerose 
- Começa a existir HAS pela nefropatia diabética 
- Já é frequente o edema periférico (primeiro sinal clínico) 
- Diferente de outras patologias glomerulares, a PTU do DM 
se mantém elevada mesmo após a evolução para falência 
renal 
- Retinopatia esta presente em: 

· DM1: 90% 
· DM2: 60% 
· Ausência de retinopatia deve despentar a investigação 

de outras etiologias de glomerulopatias 
- Indica-se Bx quando suspeitar de outras causas de 
nefropatia 



 

 
 
- Indicações de Bx 

· PTU antes de 5 anos do DM1 
· EAS com hematúria dismórifca, cilindros leucocitários ou 

hemáticos 
· Ausência de retinopatia diabética 
· Rins de tamanho reduzido 
· Insuficiência renal rapidamente progressiva 

- Fase IV- Azotemia (IRC e uremia) 
- TFG < 40 
- Evolui após 4-6 anos da PTU declarada 
- Em 2-3 anos evolui para HD 

Fisiopatologia 
- Glicosilação de Proteinas 

- Resultado da hiperglicemia crônica 
- Leva a dano tecidual por sua reatividade com outras 
proteínas, modificando sua estrutura ou função 

- Dislipidemia 
- Fator de risco bem documentado para nefropatia diabética 

- Sorbitol 
- A glicose que penetra nas células é parcialmente convertida 
em sorbitol 
- É importante na gênese da catarata, retinopatia e 
neuropatia 

- Fatores hemodinâmicos 
- Quanto maior a TFG, maior a chance de nefropatia DM 
- O principal fator desencadeante é a esclerose glomerular 
- A hiperfiltração é totalmente dependente da hiperglicemia 
- Seria por causa da filtração da glicose: 

· Glicose é reabsorvida no TCP junto com Na 
· Mais glicose, mais Na e água reabsorvidos no TCP, 

aumentando a volemia 
· Isso aumenta o peptídeo natriurético atrial que dilata a 

arteríola eferente, aumentando a TFG e a natriurese 
Fatorese de Risco 

- História familiar de nefropatia diabética 
- HAS 
- Duração do DM (porém, mais de 30 anos de DM significa 
improbabilidade de nefropatia diabética) 
- Níveis de hemoglobina glicada 
- Retinopatia 
- Hipercolesterolemia 
- Raça (negros, hispânicos e índios Prima) 
- Tabagismo 

Manifestações Clínicas 
- Produz clinica tardiamente 



 

- HAS e edema não relacionado a hipoalbuminemia são vistos na 
fase proteinúrica 
- Redução da TFG pode levar a hipoglicemia em DM em uso de 
insulina que é depurada pelo rim, aumentando sua meia vida se 
piora da função rena 
- Com TFG < 15 inicia-se os sintomas da sd urêmica, que são muito 
mal tolerados pelos DM, indicando diálise mais precoce 

Tratamento 
- Controle Glicêmico Rigoroso 

- Reduz a incidência das complicações microvasculares 
(prevenção primária) e atenua a evolução das lesões 
estabelecidas (prevenção secundária) 
- A fase III não se beneficia mais tanto pois já esta deflagrada 
a lesão renal que se autoperpetua 

- IECA ou BRA 
- Previnem ou retardam a evolução da microalbuminúria 
para a PTU declarada 
- IECA + BRA reduzem ainda mais a PTU, porém não há 
evidencias se retardam a evolução da nefropatia diabética e 
por isso não são recomendadas (além de efeitos colaterais 
como hipercalemia) 
- Seu mecanismo de proteção é a vasodilatação preferencial 
da arteríola eferente, aliviando a pressão intraglomerular 
(principal deflagrador da glomeruloesclerose e da PTU) 
- Ainda não são recomendadas para profilaxia primária 
(paciente na fase I) 
- Pcts com Cr > 3 deve-se tomar cuidado com IECA/BRA pelo 
risco de IRA e hipercalemia grave 

- Controle da HAS 
- Alvo < 130x80 
- 65% dos DM2 são HAS 
- 80% dos DM2 com nefropatia na fase III são HAS 
- Droga de escolha são os IECA/BRA 
- Opções são: 

· Tiazídicos 
· Antagonistas de cálcio não diidropiridinas (verapamil, 

diltiazem) 
· Betabloqueadores cardiosseletivos (atenolol) 

- Antagonistas de cálcio diidropiridinas (nifedipino e 
anlodipino) podem até ser prejudiciais por dilatarem a 
arteríola aferente 

- Restrição proteica 
- Restrição a 0,8g/Kd/dia retardou o declínio da TFG em cerca 
de 75% 

- Controle da dislipidemia 
- O controle da dislipidemia reduz a intensidade da PTU 
- Alvo LDL < 100 

- Tratamento dialítico 



 

- Indicado mais precocemente (TFG < 15 / ClCr<20) 
- Sobrevida menor que em outros dialíticos 
- Hipotensão postural eleva os riscos da diálise 
- CAPD é preferível 
 

- Transplante Renal 
- Recorrência da nefropatia diabética no rim transplantado é 
universal 

· Pode ser prevenida com controle glicêmico e da PA 
Resumo das Fases evolutivas 
Fase Tempo Laborat Clinica Recomend 

I 10a ↑TFG - 
Controle 
glicêmico 

II 5-10a Microalbuminúria - 
Cont Glic + 
IECA / BRA 

III 5-8a PTU > 300mg/24h 
HAS + 
Edema 

Sd nefrot 

Cont Glic + 
IECA / BRA 

Estatina 

IV 3-5a ↑ K e PTU 
Acima + 

anemia e 
uremia 

Cont Glic + 
IECA / BRA 

Estatina 

IV 
fim 

- 
↑ Ur, Cr, K, P, Tg 

↓Hgb, Ca 
Uremia 
franca 

Dialise 

Outras manifestações renais do diabetes 
- Acidose Tubular Renal tipo IV (ATR IV) 

- Podem apresentar hipercalemia e acidose metabólica já em 
fases inicias da IR pela produção deficiente de renina, 
levando a baixa da aldosterona 

· Hipoaldosteronismo hiporreninêmico 
· Reabsorção deficiente de sódio 
· Excreção inadequada de K+ e H+ 
· ATR tipo IV 

- Tratamento: fludocortisona (porém com risco de piorar a 
HAS, ICC e edema) 

- Infecção urinária 
- Incidência de bacteriúria assintomática é 3x maior em 
mulheres diabéticas 
- Tratamento da bacteriúria assintomática em DM não é mais 
recomendado 
- Candidúria é um achado frequente e seu tratamento 
somente se sintomática 

- Bexiga neurogênica 
- Comum em pcts DM pela polineuropatia autonômica 
(hipotensão postural, gastroparesia, constipação/diarreia) 
- Autocateterismo vesical intermitente esta indicado na 
maioria dos casos 



 

 

8.20 NEFROPATIA HIPERTENSIVA 
 

Introdução 
- Nefroesclerose hipertensiva é o termo aplicado à lesão da HAS 
sobre os rins, afetando as pequenas artérias, as arteríolas 
aferentes e os glomérulos 
- A redução desses vasos provoca graus variados de isquemia 
glomerular e tubulointersticial 
- A lesão glomerular da nefroesclerose não é o evento inicial, mas 
sim secundário ao acometimento arteriolar 
- Ela pode ser de dois tipos: 

- Benigna 
· As mesmas alterações histopatológicas também são 

encontradas na nefropatia senil 
- Maligna 

- A raça negra é o principal fator de risco (8x maior) 
- Em negros é a causa mais comum de doença renal terminal 
- Em brancos é a segunda nos EUA e Europa (a primeira é o DM) e 
primeira no Brasil 

Nefroesclerose Benigna 
- HAS crônica irá gerar 2 tipos de resposta vascular: 

- Hipertrofia da camada médica e espessamento da íntima 
das pequenas artérias renais (arqueadas e interlobulares), 
inicialmente tentando proteger os glomérulos dos altos níveis 
pressóricos porém culminando com isquemia glomerular 
- Arteriolosclerose hialina: deposição de material hialino na 
parede das arteríolas aferentes, com redução progressiva do 
lúmen e isquemia glomerular satélite 

- A isquemia glomerular leva à glomeruloesclerose focal (alguns 
glomérulos) global (todo o glomérulo) 
- Os glomérulos remanescentes começam a hiperfiltrar, 
provocando uma nova lesão: glomeruloesclerose segmentar 
- A GEFS neste caso é uma lesão secundária a HAS, contribuindo 
para a progressão da PTU e da DRC 
- Frequentemente cursa com PTU de pequena monta que pode 
evoluir com PTU elevada (> 1,5g/24h) em 40% dos casos (20% 
com PTU nefrótica) 
- Sugerem o dianóstico 

- Retinopatia grau I ou II 
- Hipertrofia ventricular Esquerda 
- EAS normal 
- PTU < 1,5g/24h 
- Leve redução do tamanho renal 
- Insuficiência renal lentamente progressiva 
- Exclusão de outras causas de nefropatia crônica 

- Tratamento 
- Se baseia no controle dos níveis tensionais com anti-
hipertensivos 



 

- Tiazídicos são as drogas de primeira linha, sendo os IECAs 
associados caso necessário 
- Meta de 130x80 

Nefroesclerose Maligna 
- Causada pela hipertensão acelerada maligna 

- Aumento abrupto da PA (>220x130) com graves lesões de 
órgãos alvo: 

· Retinopatia hipertensiva grau III ou IV 
· EAP hipertensivo 
· Encefalopatia hipertensiva 
· Nefroesclerose maligna 

- Rins de tamanho aumentado e apresentando petéquias corticais 
(rins com picada de pulga) decorrentes da rotura de pequenos 
vasos 
- 2 tipos de lesões ocorrer nas arteríolas aferentes e 
interlobulares 

- Necrose fibrinóide: depósito de material eosinofílico 
composto por fibrina que pode conter leucócitos (arteriolite 
necrosante) 
- Arterioloesclerose hiperplásica: espessamento da íntima 

- A Insuficiência Renal rapidamente progressiva se instala pela 
acentuada isquemia glomerular difusa 
- Os glomérulos apresentam necrose isquêmica, trobose 
intracapilar e infiltração neutrofílica (glomerulonefrite 
necrosante) 

- Explica a hematúria, PTU e, as vezes, cilindros hemáticos e 
leucocitários 

- A trombose capilar contribui para a degradação mecânica da 
hemácia, o que leva a uma anemia microangiopática com 
esquizócitos 
- A isquemia glomerular estimula a ativação do SRAA 
- Pelo hiperaldosteronismo, ocorre hipocalemia  alcalose 
metabólica nas fases iniciais 

- Com o progredir da DRC se torna acidose hipercalêmica 
- Tratamento 

- Emergência hipertensiva 
- Controle efetivo e agressivo da PA com regras: 

· PAD corrigida no máximo até 25% em 2-6h (alvo PAD 
100-105) 

· Reduzir PA ao normal (< 140x90) em 2-3 meses 
· Queda muito rápida pode provocar isquemia cerebral, 

miocárdica ou renal 
- Após dias a função renal começa a melhorar (a lesão 
arteriolar vai desaparecendo) 
- Nas fases iniciais usa-se o nitroprussiato de sódio 
(alternativas: nicardipnio, labetalol e hidralazina) 



 

- IECA/BRA devem ser dados com duidado pela possibilidade 
de estenose bilateral da artéria renal (diagnóstico diferencial 
importante) 

 
 

 
  



 

 
 

  



 

9.1. ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

 
Introdução 

- Causa mais comum de óbito no Brasil 
- O AVE pode ser: 

- Isquêmico 80% 
- Hemorrágico 20% 

Anatomia Vascular do Encéfalo 
- O encéfalo é irrigado por dois sistemas arteriais: 

- Sistema Carotídeo (anterior) 
· Carótida Interna, após penetrar no crânio faz um S (sifão 

carotídeo), originando a artéria oftálmica e depois se 
bifurca em 
·  Artéria cebral média: Principal artéria do cérebro. 

Mais acometida no AVEi. Também emite os ramos 
lenticulo-estriados – os ramos mais acometidos pelo 
AVE lacunar 

· Artéria Cerebral Anterior: lobo frontal 
· Artéria Coróide Anterior: juntamente com a cerebral 

média, irriga a porção posterior da cápsula interna 
- Sistema Vértebro-basilar (posterior) 

· Começa na artéria vertebral (originada da subclávia) que 
origina a PICA (irriga o bulbo – Sd de Wakkemberg) e se 
junta para formar a Basilar (irriga a ponte) que se bifurca 
para formar a cerebral posterior (irriga o mesencéfalo, o 
tálamo e os pedúnculos cerebelares superiores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. AVE ISQUÊMICO 
Patologia 

- AVEi é a súbita instalação de um déficit neurológico focal 
persistente em consequência à uma isquemia seguida de um 
infarto do parênquima encefálico 
- Pode ser embólico ou trombótico 
- Existem 2 tipos de AVEi embólico: 

- Cardio-Embólico:  



 

· Fibrilação Atrial (trombo de AE) 
· IAM de parede anterior (trombo de VE) 
· Cardiomiopatia dilatada (trombo VE ou AE) 

- Artério-Embólico: 
· Típico dos pacientes HAS 
· Causado por uma placa aterosclerótica instável na 

carótida comum ou bifurcação carotídea ou artéria 
vertebral 

- Quanto ao AVEi trombótico, o mais comum é o AVEi Lacunar 
(20% dos AVEi) 

- Causado pela oclusão de pequenas artérias perfurantes 
cerebrais (nutrem o tálamo, cápsula interna e gânglios da 
base) ou ramos que irrigam o tronco cerebral 

- AVEi trombótico de artérias de médico calibre é raro (mais 
comum AVEi da artéria basilar) 

- Leva a uma síndrome de AVE em evolução (subagudo!) 
Frequências do AVEi 

AVE embólico (45%) 
Cardioembólico 

Embolia artério-arterial 

Criptogênico (30%) 
Sem origem definida! 

AVE trombótico Lacunar (20%) 

AVE trombótico em Artéria de Médio Calibre (5%) 

- O fluxo cerebral normal encontra-se acima de 50 mL/100mg/min 
- Fluxo < 20 leva a disfunção cerebral 
- Fluxo < 10 leva ao infarto 

- Apenas o PET-Scan (Tomografia com emissão de pósitrons) pode 
demonstrar de maneira precoce a área de lesão irreversível e a 
penumbra isquêmica (área recuperável) 
- O fluxo sanguíneo nessa área de penumbra é baixo e 
dependente da circulação colateral, de altas taxas de extração de 
oxigênio e da manutenção de uma alta PA 

- Por isso não se deve baixar a PA na fase aguda do AVEi 
- Após o infarto, instala-se um edema neuronal citotóxico e 
vasogênico, com pico entre 3-4 dias 
- Após 10 dias a transição entre a zona infartada e o tecido normal 
torna-se nítida. A fagocitose provoca uma necrose de liquefação, 
transformando a área infartada em amolecida e depois cística e 
retraída 

   Fatores de Risco 
- HAS, especialmente a PAS é o principal fator de risco para o AVEi 
(e também para o AVEh) 

- HAS é um importante fator de trombose de carótidas e 
vertebrais, assim como para lipo-hialinose (AVE lacunar) 

- História Familiar de doença Cerebrovascular 
- DM 
- Tabagismo 
- Hipercolesterolemia 



 

- Idade > 60 anos 
 

Principais Síndromes Isquêmicas do AVEi 
- Síndromes da Cerebral Média 

- Oclusão na origem da cerebral média: 
· Hemiparesia contralateral com predomínio bráquio-

fascial 
· Disartria com desvio da língua para a hemiplegia 
· Apraxia contralateral braquial 
· Hipoestesia contralateral 
· Afasia global e Sd. Gerstmann (se hemisfério dominante) 
· Heminegligência, amusia (se hemisfério não-dominante) 
· Infarto grande, pode evoluir para edema importante 

com desvio de linha média e herniação cerebral 
- Oclusão dos ramos lentículos-estriados 

· Comum no AVE-Lacunar 
· Leva apenas hemiplegia contralateral (cápsula interna) 

- Oclusão do ramo superior 
· Tipo mais comum de AVEi 
· Semelhante a lesão na origem, mas não gera afasia 

global (apenas de broca/motora) nem Sd. Gerstmann ou 
heminegligência e amusia 

- Oclusão do ramo inferior 
· Seria o complemento da oclusão do ramo superior no 

quadro clínico da lesão na origem 
· Afasia de Wernicke (sensorial) e Sd. Gerstamann (apraxia 

ideomotora, agrafia, alexia, acalculia, agnosia digital) – 
Hemisfério Dominante 

· Não dominante: Heminegligência, apraxia construcional 
e amusia 

- Síndromes da Cerebral Anterior (AVE embólico) 
- Oclusão unilateral 

· Hemiparesia e apraxia contralateral 
· Hemianestesia do MI contralateral 

- Oclusão Bilateral 
· Paraplegia 
· Hemianestesia de MMII 
· Apraxia de marcha 
· Sd. Lobo frontal (abulia, mutismo acinético, disfunção 

esfincteriana) 
- Síndromes do sistema Vertebro-Basilar 

- Não serão aqui especificamente abordados 
- Regras Gerais na localização do AVEi 

- Território Carotídeo: 
· Afasia 
· Sd. Cerebrais Clássicas (Gerstmann, amusia, agnosias, sd. 

lobo frontal) 
- Território Vértebro-basilar 



 

· Hemianopsia 
· Agnosia visual 
· Sd. Balint, Anton 
· Diplopia (AVE tronco) 
· Vertigem e nistagmo (AVE pontino/cerebelar) 
· Ataxia Cerebelar (AVE cerebelo, mesencéfalo ou tálamo) 

Diagnóstico - AVEi 
- TC de crânio é necessária para descartar AVEh pois a conduta é 
diferente 
- No AVEi a TC de crânio nas primeiras 24 horas é normal, 
aparecendo infarto apenas após 24-72 horas como uma área 
hipodensa (cinza) e com pequeno edema 
- Hemorragia aparece como uma área hiperdensa (branca) 
- Após 10 dias a área infartada aparece mais hipodensa (preta) e 
com retração (sem edema e com atrofia), repuxando algum 
ventrículo 
- Doppler transcraniano pode ajudar a descobrir qual é a artéria 
intracraniana obstruída 
- Diagnóstico Etiológico: 

· ECG  
· ECO 
· Doppler de Carótidas 

Tratamento da Fase Aguda 
- Fase aguda = primeiros 3 dias 
- Internar 
- Tratar severamente a hipotensão com SF 0,9%, pois poderá 
aumentar a área de infarto se mantiver PA baixa 
- Realizar TC de Crânio imediatamente para afastar AVEh 
- Exames Importantes na admissão 

- ECG, RX Tórax, HMG, Glicemia, Sódio & Potássio, Uréia & 
Creatinina, Coagulo-grama, Gasometria arterial 

- Medidas de Suporte 
- Permanecer deitado 
- Dieta logo iniciada para evitar desnutrição 
- Hidratação com 1500 mL/dia Ringer Lactato com KCl 
- Monitorar a glicemia 6/6h - manter entre 70-180 mg/dL 
- Monitorização diária da natremia com correção respeitando 
a regra dos 12 (Correção > 12 na hipo leva a mielinólise 
pontinha e na hiper leva ao edema cerebral) 
- Tratar agressivamente a febre (hipertermia lesa o neurônio) 
- Ranitidina profilática aumenta o risco de pneumonia 
nosocomial por Gram-negativo entérico, não esta 
recomendada! 
 
 

- Recomendações Sobre PA no AVEi 
- Se PA ≥ 220 x 120 mmHg ou outra EH 

· Emergência Hipertensiva 



 

· Reduzir PA em 15-25% (nitroprussiato 0,5 mcg/Kg/min 
se PAD > 140, Labetolol no restante)  

- PA < 220 x 120 
· Não realizar terapia anti-hipertensiva por 48-72 horas 
· Após isso manter PA em torno de 160 x 100 por 7 dias 

- AAS 
- 300 mg – mastigar e engolir 
- Limita a extensão do dano tecidual e previne a recorrência 
precoce por interrupção da cascata trombótica e diminui a 
morbidade e mortalidade associadas a outras doenças 
vasculares concomitantes 

- Heparina 
- Deve ser prescrita em dose profilática para evitar TVP/TEP 
- Nenhum estudo provou sua eficácia em dose plena 
- No AVE cardioembólico ou relacionado a síndromes de 
hipercoagulabilidade (SAF), deve-se iniciar a anticoagulação 
plena após o 3º dia (infartos pequenos) e após 7 dias (infartos 
grandes) devido ao risco aumentado de degeneração 
hemorrágica 

- Trombolítico 
- rtPA reduz a desabilidade funcional do AVEi quando 
aplicado dentro das primeiras 3 horas do início dos sintomas 
- Manter a PA < 180 x 105 
- 0,9 mg/Kg – Maximo de 90mg. 10 % em bolus e o demais 
em 60 minutos em BIC 

Complicações - AVEi 
- Letalidade de 10-20% 
- Principais complicações são decorrente da imobilização no 
leito: 

- Contraturas musculares, Broncoaspiração, Pneumonia, ITU, 
Desnutrição, Escara de decúbito, TVP/TEP 

- Piora do estado neurológico pode ocorrer por: 
- Edema da própria isquemia (mais intenso entre 3º e 5º dias) 
- Transformação hemorrágica (6% entre 12-48h) 
- Distúrbios metabólicos (hiponatremia e distúrbios 
glicêmicos) 
- Pneumonia 
- Crise convulsiva (4-10%) 
 
 
 

Tratamento da Fase Crônica 
- Deve-se investigar a causa/etiologia, solicitando os seguintes 
exames: 

- ECG 
- ECO 
- Duplex scan (Doppler) de Carótidas 



 

- AVE cardio-embólico & SAF: Usar anticoagulante oral, 
mantendo INR entre 2-3 
- AVE Artério-embólico: Usar AAS ou clopidogrel. Controlar PA 
- Realizar endarterectomia carotídea em casos de obstruções 
maiores que 70% 
- Iniciar reabilitação de maneira precoce, com: 

- Fisioterapia 
- Fonoaudiologia 

Ataque Isquêmico Transitório 
- É um déficit neurológico focal reversível/transitório 
- Dura até 24h, mas em geral reverte-se em 15-20 min. 
- Geralmente causado por pequenas embolias provenientes da 
carótida ou vertebral 
- Pode ser decorrente de trombose em evolução ou por baixo 
débito em pacientes com placas de ateroma bilaterais > 50% nas 
carótidas 
- AIT eleva o risco de AVCi 
- Risco de AVCi após AIT é de 25% nos próximos 5 anos 
- São indicados os exames de investigação (ECO e doppler de 
carótidas) 
- Tratamento idêntico ao do AVEi 
 

2. AVC HEMORRÁGICO 
AVE Hemorrágico Intraparenquimatoso 

- É o tipo mais comum de AVEh 
- O mais comum é o AVEh hipertensivo, causado pela formação e 
rompimento dos aneurismas de Charcot-Bouchard das pequenas 
artérias perfurantes (as mesmas do AVEi Lacunar), geralmente 
durante um pico hipertensivo 
- Nos idosos (> 70a) pode ocorrer hemorragia lobar decorrente da 
angiopatia amiloide: rotura de pequenos vasos subcorticais cuja 
parede encontra-se infiltrada de depósitos amiloides. Mais 
comum em Alzheimer 
- O aparecimento súbito de sangue no encéfalo provoca edema 
que leva a Hipertensão intra-craniana (HIC), que será maior 
quanto mais volumoso for o hematoma ou se houver 
sangramento para o interior dos ventrículos cerebrais 
(hemoventrículo) 
- Locais mais acometidos pelo AVEH Parenquimatoso: 

· Putame (40%); Tálamo (17%); Cerebelo (20%); Ponte 
(13%) 
 

- Quadro Clínico 
- Quadro súbito de cefaléia intensa 
- Déficit neurológico focal 
- Rebaixamento do nível de consciência após algumas horas 

- Diagnóstico 



 

- TC de crânio não-contrastada já mostra imediatamente uma 
área hiperdensa (hematoma-branco), geralmente com 
edema em volta (zona hipodensa-preta) 
- Desvio de linha média é comum 

· Se > 3mm = COMA! 
- Tratamento 

- Suporte intensivo 
- Presença de desvio de linha média é sinal indireto de HIC e 
deve-se indicar: 

· Hiperventilação (manter PCO2 25-30) 
· Manitol (1g/Kg de ataque e 0,25-0,5g/Kg a cada 6h) 

- Repouso absoluto com sedação (midazolam) 
- Cabeceira elevada 
- São objetivos primários 

· PIC < 20 cmH2O 
· Gradiente PAM-PIC > 70 mmHg (para manter bom fluxo 

cerebral) 
- Se PA ≥ 180x105mmHg tratar com Anti-HAS venoso para 
chegar em 160 x 100 
- Controlar glicemia, sódio e febre 
- Anticonvulsivante profilático venoso – fenitoína (uma 
convulsão pode ser fatal por aumentar a PIC!) 
- Se a causa da hemorragia foi um distúrbio de hemostasia, 
trata-lo imediatamente com derivados do sangue 
- Indicações de drenagem do hematoma 

· Hematoma cerebelar > 3cm ou entre 1-3 com 
repercussão neurológica 

· Hematoma lobar ou putaminal extenso com repercussão 
clínica 

- Instalação de DVE (derivação ventricular externa) está 
indicada na presença de hidrocefalia com repercussão clínica 
- Hematomas > 4 cm e hemoventrículos, conferem mau 
prognóstico 

AVEh – Hemorragia Subaracnóide 
- Patogenia 

- Ocorre pela rotura de um Aneurisma Sacular Congênito 
(ASC) ou, mais raramente, pela rotura de uma Mal Formação 
Vascular artério-venosa (MAV) 
- Os ASC geralmente se localizam nas artérias do Polígono de 
Willis 

· É onde o sistema carotídeo se comunica com o sistema 
vértebro basilar (através das comunicantes posteriores) 
e o sist. arterial esquerdo se comunica com o direito 
(através da comunicante anterior) 



 

 
- O local mais comum de rotura de aneurisma sacular é a 
artéria comunicante anterior 
- Ao atingir o espaço subaracnóide, o sangue em volta do 
cérebro causa edema cerebral e meningite química 
- No 4º dia surge vasoespasmo pelo contato do sangue com 
as artérias, que é o grande responsável pelo déficit 
neurológico focal e pelas sequelas neurológicas que podem 
ocorrer na HSA 

- Quadro Clínico 
- ASC: 35-55 anos 
- MAV: 15-30 anos 
- Paciente começa com uma cefaleia holocraniana de início 
súbito e de forte intensidade (a maior de sua vida) 
- 50% evolui para síncope 
- Ao acordar da síncope o paciente se lembra da dor 
- Rigidez de nuca aparece após o 1º dia 
- Fundoscopia pode mostrar as hemorragias subhialóides 
- Déficit neurológico focal pode ou não ocorrer nesta fase 
- Estrabismo divergente pode ocorrer na rotura da 
comunicante posterior (comprime o III par) 
- Após o 3º dia ocorrem as complicações 

- Complicações 
- Letalidade no 1º Sangramento de 30% 
- Ressangramento 

· Ocorre em 30% entre o 4º e 7º dia (Let 70%) 
- Vasoespasmo 



 

· Entre 3º e 14º dia 
- Hidrocefalia 

· Pode levar a HIC e deve ser tratado com DVE 
- SIADH – hiponatremia 

· Espécie de Nefropatia perdedora de Sal 
- Diagnóstico 

- Tríade: 
· Cefaléia 
· Síncope 
· Rigidez de nuca 

- TC de crânio não contrastada confirma o diagnóstico em 
95% dos casos 
- Exame do líquor mostrará sangue (primeiras 12h) ou líquido 
xantocrômico (amarelado pela bilirrubina) 

- Tratamento 
- UTI 
- Arteriografia cerebral 

· Para localizar o aneurisma cerebral e proceder a cirurgia 
de clampeamento (evita o ressangramento letal!) 

- Cirurgia de Clampeamento deve ser realizada até o 3º dia 
· Se o paciente tiver rebaixamento da consciência ou tiver 

passado o 3º dia ela deverá ser realizada após o 14º dia 
para evitar o período do vasoespasmo 

- Enquanto o aneurisma não for clampeado a PAS deve ser 
mantida entre 140 e 150 mmHg 

· < 140 eleva risco de vasoespasmo 
· > 150 traz risco de ressangramento 

- Drogas  
· Nimodipina 60 mg EV 4/4h 

· Bloqueador de cálcio neuronal: diminui a sequela 
neurológica do vasoespasmo – manter até 14º dia 

· Espécie de Neuroprotetor 
· Fenitoína 100 mg EV 8/8h (evitar sempre que possível) 

- O vasoespasmo é diagnosticado pelo surgimento de déficit 
focal a partir do 3º dia 

· A conduta é hemodiluição hipervolêmica com 3L de SF 
0,9% 

- Sempre deve ser realizada a cirurgia de clampeamento nos 
sobreviventes 

 



 

 

9.2. COMA 

 
Definição 

- Estado Comatoso é o estado no qual o paciente não responde 
aos estímulos ambientais (mesmos os verbais vigorosos), 
mantendo-se constantemente em sono profundo 

- Coma é o máximo do rebaixamento do nível de consciência 
(capacidade de se manter alerta) 

Estados Pré-Comatosos 
- Torpor/Estupor: sono profundo com pouca resposta aos 
estímulos. Sons ininteligíveis 
- Sonolência: sono persistente, mas facilmente acordável, com 
breves períodos de lucidez 
- Letargia: Não-resposta aos estímulos auditivos, com breves 
períodos de lucidez 
- Estado Confusional: perda total da atenção, mantendo um 
quadro de fala inapropriada e incoerente 
- Delirium: estado confusional associado com agitação psico-
motora 

Estados que podem ser confundidos com COMA 
- Estado Vegetativo (Coma Vigíl): paciente mantém abertura 
ocular (até mesmo em ciclo sono-vigília), mas sem nenhuma 
interação com o examinador 

- Indica lesão cortical difusa, com manutenção do tronco 
encefálico 
- Na maioria das vezes é irreversível 
- Causado geralmente por anóxia cerebral 

· Pós Parada Cardio-Respiratória (PCR) 
- Mutismo Acinético: Paciente mantém-se acordado e entende 
tudo que falam para ele, mas está irresponsivo (perda total da 
iniciativa – abulia) 

- Presente na Síndrome do lobo frontal 
- Catatonia: Quadro psiquiátrico irresponsivo 

- Depressão Maior 
- Esquizofrenia 

Patogenia do Coma 
- Causado pela diminuição da atividade dos neurônios da 
Formação reticular ascendente (FRA) 
- Formação reticular ascendente (FRA) 

- Grupo de neurônios que emitem axônios que fazem sinapse 
com todo o córtex cerebral 
- Encontram-se na formação reticular do mesencéfalo e no 
núcleo centro-mediano do tálamo 
- Mantém o indivíduo acordado 

- Estado de coma é um estado de sono profundo em que o 
indivíduo não pode ser acordado 
- O Coma se instala quando a FRA é comprimida (HIC), lesada 
(AVE) ou inativada (pós-ictal). 



 

 
 
 
 

Etiologias do Coma 
- Lesão Estrutural 

- TCE 
- AVEh & AVEi de grande extensão 
- Tumores malignos 
- Abscessos 
- Neurotoxoplasmose 

- Pós-Anóxia Cerebral Difusa 
- Pós parada cardio respiratória 
- Pós-hipoglicemia grave e prolongada 
- Pós-Choque grave e prolongado 

- Meningoencefalite 
- Meningite bacteriana ou tuberculosa 
- Encefalites virais 

- Hidrocefalia 
- Qualquer causa de hidrocefalia hiperbárica 

- Endócrino Metabólico 
- Distúrbios da natremia 
- Hipoglicemia & Sd. Hiperosmolar 
- Hipercalcemia 
- Hipoxemia 
- Carbonarcose 
- Encefalopatia hepática, urêmica ou alcoólica (Wernicke) 
- Eclâmpsia 
- Mixedematoso 
- Crise Tireotóxica 
- Crise Addisoniana 

- Encefalopatia Hipertensiva 
- Pós-Convulsão/Ictal 
- Intoxicação Exógena 

- Etanol, metanol, etilenoglicol 
- Sedativos 
- Anfetamínicos 
- Inseticidas, monóxido de carbono, enxofre 

Abordagem 
- Aferir os sinais vitais e observar a respiração 
- Qualquer sinal de instabilidade respiratória indica intubação 
traqueal e ventilação mecânica 
- Avaliação das pupilas é fundamental: 

- Pupilas Fotorreagentes e isocoria: Indicativos de lesões 
supratentoriais sem herniação ou doença metabólica tóxica 
- Anisocoria sugere herniação cerebral ou lesão de tronco 
- Pupilas médio-fixas e anisocoria sugerem lesão 
mesencefálica 



 

- Midríase paralítica unilateral suspeita-se de hérnia de úncus 
ou lesão III par 
- Pupilas puntiformes fotorreagentes encontradas na 
hemorragia pontinha 
- Midríase paralítica bilateral é sinal de mau prognóstico 
(lesões graves de tronco, morte cerebral ou pós-anóxia/PCR) 

- Reflexo fotomotor e consensual depende do mesencéfalo, do III 
par, do II par (óptico), da retina e da integridade pupilar 

- Pupilas não-fotorreagentes indicam lesão grave do 
mesencéfalo ou III par 

Exames 
- Eletrólitos 
- Glicemia 
- Escórias Nitrogenadas 
- Hepatograma 
- Gasometria 
- Exames toxicológico 
- TC crânio 

- Indicada em todo paciente sem diagnóstico etiológico pelos 
exames iniciais ou quando há sinais de coma por lesão 
estrutural 

Coma Metabólico 
- Presença de pupilas fotorreagentes, ausência de sinais focais, 
hipérreflexia, Babinski bilateral, mioclonia, flapping 

Intoxicações Exógenas 
- Etanol 

- Reposição de tiamina 100 mg 
- Glicose hipertônica 50% 5 ampolas 

- Drogas de Efeito Colinérgico  
- Carbamatos 
- Organofosforados 
- Organoclorados 
- Quadro: Miose, Bradicardia, sialorréia, hiper-secreção, 
bradipnéia e miofasciculações 
- Tratamento 

· Lavagem gástrica 
· Atropina (4 mg ataque 2 mg 15/15min) 
· Atropina não é antídoto 
· Para os organofosforados existe antídoto: Pralidoxima 

- Drogas de Efeito Sedativo 
- Benzodiazepínicos (midazolan, diazepan) 

· Antídoto: Flumazenil 
- Opióides (morfina, fentanil) 

· Antídoto: Naloxone 
- Barbitúricos (fenobarbital) 

· Não possuí antídoto, apenas tratamento de suporte e se 
necessário, hemodiálise 

- Drogas de Efeito Estimulante 



 

- Cocaína 
- Anfetamina 
- Quadro: Hipertensão arterial grave, taquiarritmias, 
convulsões, delirium, pupilas em midríase 
- Tratamento 

· Sedação com altas doses de Benzodiazepínicos 
· Evitar uso de Beta-Bloq. (risco de vasoespasmo cardíaco) 

-  

9.3. ATAXIAS 

 
- Uma das mais importantes consequências da disfunção 
cerebelar é a ataxia 
- Ataxia significa desordem, confusão 
- O termo ataxia motora significa incoordenação motora 
- Pode afetar atividades fundamentais, como o olhar, a fala, 
marcha, e  o equilíbrio 
- A ataxia pode também ser causada por lesões do cordão 
posterior e sistema nervoso sensorial periférico 
- Ataxia pode ser cerebelar, sensitiva (via da sensibilidade 
proprioceptiva), frontal (rara) e vestibular 

SENSITIVA 
- Presença de Sinal de Romberg 
- Sinais de comprometimento da sensibilidade profunda 
(vibratória e noção de posição segmentar) 
- Marcha talonante 

FRONTAL 
- Desequilíbrio acentuado 
- Sinais frontais (cognitivos, bexiga neurogênica, sinal de liberação 
frontal) 

ATAXIAS CEREBELARES 
- A etiologia das ataxias cerebelares é complexa e inclui causas 
tóxicas, metabólicas, imunológicas e genéticas  
- A maioria tem evolução crônica, sendo raras as causas agudas, 
como a alcoolica 
- Tanto ataxias hereditárias, como Síndromes não hereditárias, 
podem ser associadas com deficits não cerebelares, incluindo 
sinais/sintomas piramidais ou extrapiramidais, como 
espasticidade, oftalmoplegia, neuropatia periférica, falha 
autonómica e declínio cognitivo  
- As causas genéticas comportam-se, em sua maioria, como 
formas autossômicas dominantes ou recessivas (mendelianas) 
- Sinais Clínicos de ataxia cerebelar 

- Ataxia de marcha (marcha ebriosa) 
- Dificuldade de equilíbrio com os olhos abertos e fechados 
- Ataxia apendicular (dismetria, disdiadococinesia, 
decomposição dos movimentos) 
- Disartria 
- Hipotonia 
- Fenômeno de rebote 



 

- Distúrbios movimento ocular 
- Tremor 
- Disfunção cognitiva 

- Pesquisar 
- Anti-GAD 
- Anti-Gliadina 

Ataxia Cerebelar Hereditária 
- Grande heterogenicidade genotípica e fenotípica 
- 1:17,8:100.000 
- Classificação antiga 

- Ataxia de Friedreich 
· Inicio precoce 
· Herança autossômica recessiva 

- Ataxia de Marie 
· Inicio tardio 
· Geralmente autossômica dominante 

- Classificação de Harding (mais aceita, mas Tb incompleta) 
- Congênitas de etiologia desconhecida 
- Ataxia com defeito metabólico conhecido ou outras causas 

· Metabólicas 
· Por defeito de reparação do DNA 
· Ataxia-telangiectasia 

- Ataxia de etiologia desconhecida 
· Ataxia de Friedreich (início precoce < 20a) 
· Ataxia autossômica dominante (1,2,3,4) 

· 1: atrofia óptica, oftalmoplegia, demência, 
amiotrofia e sinais extrapiramidais 

· 2: degeneração de retina, oftalmoplegia e sinais 
extrapiramidais 

· 3: Pura 
· 4: Surdez e mioclonia 

ATAXIAS AUTOSSÔMICAS RECESSIVAS 
Ataxia de Friedreich 

- 4,7:100.000 
- Ataxia + disartria + ausência de reflexos profundos + babinski + 
comprometimento da sensibilidade profunda 
- Início precoce (<20anos) 
- Pés-cavos e escoliose 
- EEG anormal em 80% 

Ataxia por deficiência de Vitamina E 
- Progressiva 
- Inicio precoce 
- Arreflexia prfunda 
- Comprometimento sensibilidade profunda 
- Sinais piramidais 
- Distonia 

Ataxia-Telangiectasia 
- Início precoce (1º ano) 



 

- Hipotonia 
- Arreflexia 
- Déficit de propriocepção profunda 
- Coreoatetose 
- Bradicinesia 
- Déficit de IgA e IgE 
- Maior susceptibilidade a neoplasias 

 
ATAXIA AUTOSSOMICAS DOMINANTES 

- 5:100.000 
- Tipo 3 é a mais comum no mundo e no Brasil 
- Ataxia de marcha e apendicular (dismetria, disdiadococinesia de 
Membros, tremor), disartria e nistagmo 
- Herança AA: 50% são afetados 
- Ataxia cerebelar de início na vida adulta 
- RNM pode demonstrar atrofia de cerebelo, ponte, olivas ou 
tronco 
- Grande heterogenicidade genotípica e fenotípica, dificultando 
seu estudo 

Tipo 1 
- Início após 20 anos 
- Ataxia de marcha e leve nos membros 
- Disartria, nistagmo 
- Hiperreflexia profunda 

Tipo 2 
- Ataxia cerebelar 
- Disartria 
- Tremores 
- Hiporreflexia profunda 
- Fasciculações 
- Movimentos oculares sacádicos 
- Atrofia do cerebelo evidente 
- Presença de neuropatia periférica 
- Outros: distonia, coréia, parkinsonismo, mioclonia e demência 

Tipo 3 (mais comum) 
- Dç de Machado-Joseph 
- Ataxia cerebelar, sinais piramidais e extra e amiotrofia 
- Inicio na idade adulta 
- Acometimento do sistema nervoso periférico 
- Fasciculações 
- Preservação das funções corticais superiores 
- Ausência de demência 
- Divide-se em 5 tipos já descritos: 

- 1: Sd. piramidal e extrapiramidal, parkinsonismo  
oftalmoplegia 
- 2: sinais piramidais e ataxia cerebelar 
- 3: Sd. cerebelar + amiotrofia periférica 
- 4: Sd. parkinsoniana e neuropatia periférica 



 

- 5: paraplegia espástica 
Tipo 4 

- Ataxia cerebelar 
- Neuropatia periférica 
- Envovimento do trato piramidal 
- Comprometimento da sensibilidade profunda  
- Disartria, arreflexia produnfa e babinsky 

Outros 
- 5: ataxia cerebelar pura + hiperreflexia produnfa 
- 6: ataxia cerebelar pura +disartria, nistagmo, disfagia, perda da 
sensibilidade profunda e distonia 
- 7: ataxia cerebelar+ déficit visual progressivo.... 
- 8: ataxia cerebelar pura de evolução lentamente progressiva 
- 9: descartada 
- 10......25 

Ataxias Episódicas 
- 1: início na infância 

- Ataxia cerebelar + mioquimias de face 
- Ataxia provocada por estresse com duração de alguns 
segundos 

- 2: início na infância/adolescência 
- “crises de ataxia” que duram algumas horas a dias 
- Desencadeada por estresse 
- Tto: acetaxolamida 

- 3:  
- Episódios de vertigem, ataxia, diplopia e osciloscopia 
- Duração de algumas horas 
- Desencadeada por estree 

- 4:  
- Episódios de ataxia + vertigem + náusea 
- Dura alguns minutos 
- Associa-se com zumbido e diplopia 

Tratamento 
- Geralmente não há tratamento 
- Tratamento é apenas de suporte: fisioterapia (exercícios para 
equilíbrio, postura e marcha) 
- Uso de palmilhas com peso para melhorar estabilidade e 
equilíbrio 
- Para tratamento sintomático, usam-se vários fármacos, mas sem 
resultados clínicos expressivos 



 

 
  



 

10.1 PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE  

 
Definição de Pneumonia 

- Histopatológico 
- Preenchimento do espaço alveolar por infiltrado 
necroinflamatório (neutrófilos, exsudato purulento, debris 
celulares) 

- Clínico 
- Infecção aguda do pulmão 

Definição de Pneumonia Adquirida na Comunidade 
- Pacientes... 

- Sem história de internação nos últimos 90 dias  
- Internados há no máximo 48 horas 
- Sem história de uso de ATB EV, quimio ou tratamento para 
úlcera de pressão nos últimos 30 dias 
- Não oriundos de unidades especiais de internação (asilos, 
home care...) 
- Não realizam diálise 

Tipos Histopatológicos de Pneumonia Bacteriana 
- 1. Broncopneumonia 

- Consolidação alveolar multifocal com predomínio 
peribrônquico 
- Tipo mais comum 
- Streptococcus pneumoniae principal agente 

- 2. Pneumonia Lobar 
- Consolidação alveolar extensa podendo ocupar um lobo 
inteiro 
- Pneumococo também é o principal agente (90-95%)  
- Bactérias de alta virulência 

Fases Evolutivas da Pneumonia Pneumocóccica 
- 1. Congestão 

- Fase inicial, quando as bactérias se multiplicam 
rapidamente no interior dos alvéolos 
- Início da Guerra 

- 2. Hepatização Vermelha 
- Exsudação de hemácias, neutrófilos e fibrina para o interior 
dos alvéolos 
- Devido ao predomínio de hemácias o aspecto macroscópico 
fica semelhante ao fígado (daí o termo hepatização) 
- Contra-ataque da Guerra 

- 3. Hepatização Cinzenta 
- Fase supurativa 
- As hemácias começam a se desintegrar e sobra apenas os 
neutrófilos e debris celulares no interior dos alvéolos 
- Vitória do contra-ataque 

- 4. Resolução ou Organização 
- Debris das células inflamatórios vão sendo consumidos por 
macrófagos até completa limpeza dos espaços alveolares 



 

- Reconstrução no pós-Guerra 
Pneumonia Típica x Atípica 

- Esse é um termo histórico dado as pneumonias em que não se 
conseguia identificar o agente etiológico, não respondiam aos 
betalactâmicos e tinham um curso clínico mais arrastado 
- Hoje o correto é classificar em germe e quadro clínico (típico x 
atípico) 
- Quanto ao Quadro Clínico 

- Típico 
· O protótipo é o pneumococo 
· Pneumonia de alta virulência em indivíduo susceptível 
· Início hiperagudo de febre, calafrios, dor pleurítica, 

queda do estado geral, tosse produtiva esverdeada e 
consolidação alveolar no Raio-X 

- Atípico 
· Protótipo é o Mycoplasma pneumoniae 
· Pneumonia em indivíduo jovem, imunocompetente 
· Progressão mais lenta e predominância de sintomas 

sistêmicos 
· Temperatura não muito alta, tosse seca ou pouco 

produtiva, pouca dor pleurítica, semiologia pobre 
- Quanto ao Agente Etiológico 

- Típico 
· Aqueles facilmente encontrados pela coloração de gram 

- Atípico 
· Aqueles de difícil diagnóstico etiológico pelos métodos 

usuais 
· Mycoplasma pneumoniae 
· Chamydia pneumoniae 
· Legionella (Cuidado! Germe atípico que gera quadro 

clínico típico) 
Patogênese 

- Na maioria das vezes o patógeno atinge os alvéolos por 
microaspiração de material proveniente das vias aéreas 
superiores 

- Em pacientes com idade avançada, DPOC, DM e alcoólatras 
a flora é modificada pela redução da fibronectina – maior 
risco de Gram-negativos aeróbios (H. influenzae; Moraxella e 
Klebsiella) 

- Outras formas do germe chegar aos alvéolos é através da via 
hematogênica (S. aureus) e contaminação de aerossol do 
ambiente (Legionella) 

Principais Patógenos 
Bactérias aeróbias (Quadro Clínico Típico) 

- S. pneumoniae 
- H. influenzae 
- Moraxella catarrhalis 
- Klebsiella pneumoniae 
- S. aureus 



 

- S. pyogenes 
- Pseudomonas aeruginosa 

Bactérias Anaeróbias (Pneumonia aspirativa) 

- Peptostreptococcus sp. 
- Fusobacterium nucleatum 
- Prevotella sp. 

- Pseudomonas aeruginosa 
Germes Atípicos 

- Mycoplasma pneumoniae 
- Chamydia pneumoniae 

- Legionella pneumophila 
Vírus Respiratórios (Quadro Clínico Atípico) 

- Influenza 
- Para-influenza 
- Adenovírus 

 
Quadro Clínico Típico 

Sintomas Frequência 

Febre alta 80% 

Tosse 80% 

Expectoração Purulenta 60% 

Calafrios 40% 

Dor torácica Pleurítica 30% 

Tremores 15% 

Sinais Frequência 

Hipertermia 80% 

Estertores pulmonares 80% 
Taquipnéia (FR > 24) 50% 

Taquicardia (FC > 100) 45% 

Sd. de consolidação Pulmonar 
Som bronquial (sopro tubário) 
Aumento do FTV 
Submacicez 
Broncofonia (33 auscultado normal e não 

abafado) 
Pectorilôquia fônica (33 sussurrado é ouvido) 

30% 

Sd. de derrame pleural 
MV diminuído ou abolido 
FTV diminuído ou abolido 
Submacicez 
Egofonia (33 anasalado) 

15% 

Outros dados importantes 

Apresentação hiperaguda 

Leucocitose neutrofílica com desvio a esquerda 

Leucopenia é sinal de mau prognóstico 

Uremia sugere evolução para sepse grave ou nefrite pelo 
ATB 

Radiografia 

Pode ser normal 
Infiltrado retrocardíaco, muito tênue ou radiografia muito penetrada 

Broncopneumonia 
Infiltrado alveolar broncopneumônico: múltiplas condensações 

lobulares coalescentes 

Pneumonia Lobar 



 

Grande área de consolidação alveolar em um lobo inteiro 

Pneumonia de lobo pesado 
Pensar em Klebsiella 

Pneumatocele 
Pensar em S. aureus 

Abscesso e Pneumonia necrosante 
Pensar em anaeróbios (pneumonia aspirativa), Klebsiella, Staphylo, 

Pneumococo tipo 3 

Pneumonia redonda 
Pensar em Pneumococo 

Quadro Clínico Atípico 
- Parece com uma virose respiratória prolongada 
- Jovem ( 5-40 anos) 
- Sd. Gripal: dor de garganta, mal-estar, mialgia, cefaleia, tosse 
seca (purulenta em 30%), febre baixa 
- Leucocitose neutrofílica em 20% 
- Dissociação clinico-radiológica 

- Pouca clínica e semiologia para infiltrado extenso 
(broncopneumônico, intersticial reticular ou reticulonodular) 
 

Diagnóstico Etiológico 
Exames para diagnóstico etiológico 

Tratamento ambulatorial Exames Desnecessários 

Tratamento Hospitalar 
Gram e cultura de escarro 
Duas hemoculturas 

Tratamento Hospitalar 
em quadro grave ou sem 
resposta 

Sorologia 
Antígeno urinário (pneumococo e 

Legionella) 
Toracocentese 

Tratamento em UTI 
Broncoscopia ou aspirado 
traqueal nos intubados 

 
Condições Predisponentes a germes específicos 

DPOC 
H. influenzae (mais comum) 
S. pneumoniae 
Moraxella catarrhalis 

Alcoolismo 
Klebsiella pneumoniae 
Pneumonia Aspirativa (anaeróbios) 

Pós Influenza 
S. pneumoniae 
S. aureus 

Usuário de Drogas EV S. aureus 

Diabéticos Gram-negativos 

IRC Gram-Negativos 

AVC 
Gram-Negativos 
Pneumonia Aspirativa (anaeróbios) 

Dentes em mal estado 
de conservação 

Anaeróbios 

Neutropenia 
Enterobactérias 
Pseudomonas 
S. aureus 

Fibrose Cística 
H. influenzae 
Pseudomonas 



 

S. aureus 
Burkholderia cepacia 

 
Critérios para Internação – CURB 65 

C Confusão Mental 

U Uréia >= 50  

R Respiração (FR >= 30) 

B Baixa Pressão Arterial (PAS < 90 / PAD < 60) 

65 Idade >= 65 anos 

- 1 ponto que não seja por idade ou mais indica internação 
 
 
 
Critérios para Internação em UTI – PAC Grave 
Critérios Maiores Critérios Menores 

Necessidade de 
Ventilação Mecânica 

PaO2/FiO2 < 250 

Envolvimento de mais de um lobo 

Choque Séptico PAS < 90 ou PAD < 60 

- Internação em UTI se 1 critério maior ou 2 critérios menores 
 

Tratamento Empírico 
Paciente Ambulatorial 

Previamente Sadio e sem 
tratamento prévio 

Macrolídeo 
(Azitromicina 500mg/dia 5d) 

DPOC, DM, ICC, CA 
Uso ATB 

Fluoroquinolona 
(Levofloxacino 500 mg/dia 7d) 

ou 
Betalactâmico + Macrolídeo 

Suspeita de Aspiração 
Clavulin 1g vo 12/12h ou 
Clindamicina 600mg 6/6h 

Paciente Internado 

Enfermaria 
sem terapia 

prévia 

Fluoroquinolona 
(Levofloxacino 500 mg ev 1x/dia) 

ou 
Betalactâmico + Macrolídeo 

(Ceftriaxone 1g ev 12/12h + Azitromicina 500 mg ev 
1x/dia) 

Suspeita de 
S. aureus 

Oxacilina ou Vancomicina 

Paciente Internado em UTI 

UTI 
Sem risco de 

Pseudomonas 

Betalactâmico  
+  

Macrolídeo ou Quinolona 

UTI 
Com risco de 

Pseudomonas 

Agente Antipseudomonas 
(Ceftazidima, Cefepime, Meropenem, 

Imipenem ou Tazocin) 
+ 

Quinolona 
(Levo ou Ciprofloxacino) 

 
Falha da Terapêutica Empírica 



 

- O tratamento geralmente varia de 7-10 dias em casos brandos e 
14-21 dias em casos graves 
- Ausência de resposta ao tratamento ou piora clínica em 48-72 
horas é considerada falha precoce 

- ATB errado 
- Diagnóstico errado (TEP, vasculite...) 
- Pneumonia por agente não usual (fungos, pneumocistose, 
leptospirose, hantavirose...) 
- Aconteceram complicações (abscesso, empiema) 

- A resposta é no quadro clínico, os achados do exame físico e 
radiológicos podem demorar 1-2 meses para se resolver 
- Em caso de Falha terapêutica: 

- Broncofibroscopia com coleta de material para cultura, 
BAAR, coloração para fungos (prata) e p. jiroveci 
- Anti-HIV 
- Biópsia transbrônquica 
 

Complicações 
- Derrame Pleural Parapneumônico 

- 20-70% dos casos 
- Mais comum em anaeróbios e por Staphylo 
- Sinal de pior prognóstico 
- Se complicado ou o empiema devem ser tratados com 
toracostomia + drenagem com tubo em selo d’água 

- Pneumonia Necrosante x Abscesso 
- P. Necrosante: cavitações < 2 cm 
- Abscesso pulmonar: cavitações > 2 cm e nível hidroaéreo 
- Comum em Staphylo, enterobactérias e anaeróbios 
- Se houver obstrução brônquica pode levar a 
Bronquiectasias 

- Outras Complicações: 
- Sepse, Choque Séptico 
- Pneumotórax 
- Atelectasia por rolha de secreção 

Vacinas disponíveis 
- Vacina Anti-Influenza 

- Idosos, alto risco e contactantes, profissionais de saúde 
- Vacina Anti-pneumocóccica 

- Idosos e alto risco 
Particularidades 

- Pneumonia Pneumocóccica 
- Diplococo gram-positivo 
- 40% das PACs 
- Mais comum tanto na pneumonia branda quanto na grave 
- Broncopneumonia é a forma mais comum 
- Protótipo da pneumonia típica 
- Derrame Parapneumônico em 25-50% 
- Empiema em 1% 



 

- Tratamento com betalactâmicos 
- Pneumonia Estafilocóccica 

- Coco Gram-positivo que forma cachos 
- Extrema virulência 
- Rara causa de pneumonia (2%) 
- Grupos selecionados: usuários de drogas ev, debilitados e 
com infecções abscedadas 
- Causa mais comum de pneumonia hematogênica 
- Derrame Parapneumônico em 40% 
- Empiema em 80% dos derrames! 
- Pneumatoceles em 40-60% 

· Cistos de parede fina provenientes da passagem de ar ao 
interstício subpleural através de pequenos orifícios 
bronquiolares 

· Não é patognomônico 
- Tratamento com Oxacilina venosa 
- Alta letalidade 

- Pneumonia por Haemophilus influenzae 
- Cocobacilo Gram-negativo 
- Mais comum em idosos e pneumopatas/DPOC 
- Patógeno mais comum da pneumonia no DPOC 
- Tratamento com cefalosporina de 2ª ou 3ª G ou clavulin 

- Pneumonia por Moraxella catarrhalis 
- Diplococo Gram-negativo 
- Mais comum no DPOC 
- Tratamento idêntico ao H. influenzae 

- Pneumonia por Klebsiella pneumoniae 
- Bastonete Gram-negativo 
- Enterobactéria 
- Pneumonia de Friedlander 
- Alta virulência 
- Pneumonia do lobo pesado 
- Rara causa de PAC (1%) 
- Mais comum em alcolatra e DM 
- Pneumonia grave – forma abscesso 
- Tratamento com Cefalosporina de 3ª ou 4ª G ou Quinolona 

- Pneumonia por Streptococcus pyogenes 
- Coco Gram-positivo formador de cadeias 
- Causa incomum de pneumonia 
- Amigdalite que evolui para pneumonia 
- Grande incidência de derrame (55-95%) 
- Tratamento com Penicilina G cristalina 

- Pneumonia Aspirativa 
- Comum em indivíduos com queda do nível da consciência 
ou disfagia motora 

· Alcoolatras, AVC 
- Não confundir com a pneumonite química (Sd. de 
Mendelson) 



 

· Esta se manifesta após o episódio de macroaspiração 
pois não necessita de período de incubação 

- Mais comum no pulmão direito – segmento posterior do 
lobo superior e segmento superior do lobo inferior – pois 
recebem mais material aspirado 
- Empiema em 90% dos casos 
- Alto risco de formar abscessos 
- Tratamento de escolha: Clindamicina ev seguida por 
Clavulin 

- Legionelose / Doença dos Legionários 
- Pequeno cocobacilo gram-negativo parasita intracelular 
obrigatório (PIO) 
- Inalado por aerossol do ar ambiente 
- Importante associada ao ar condicionado 
- Quadro gastrointestinal associado (diarreia 50%, náuseas, 
vômitos) 
- Hiponatremia grave (SIADH) 
- Elevação de transaminases 
- Leucocitose neutrofílica 
- Pode levar a trombocitopenia e CIVD 
- Diagnóstico 

· Antígeno urinário 
· Anticorpo fluorescente direto no escarro 
· Cultura do escarro em meio próprio 

- Tratamento: Macrolídeo venoso (Claritromicina) ou 
Levofloxacino 
- Letalidade de 30% se não tratada imediatamente 

- Pneumonia por Mycoplasma pneumoniae 
- Pequeno bastonete procariótico 
- Resistência natural aos Betalactâmicos 
- Principal Agente da pneumonia atípica 
- Transmitido por via respiratória 
- Incubação de 2-3 semanas 
- Mais comum 5-20 anos 
- Maioria desenvolve apenas IVAS, somente em 5-10% 
pneumonia 
- Autolimitada, mas dura de 15-20 dias (o que diferencia das 
viroses) 
- Teste de fixação do complemento é o exame de escolha 
- Tratamento: macrolídeos ou doxiciclina 
- Manifestações extra-pulmonares 

· Anemia Hemolítica por Crioaglutininas 
· Steven Jonhson (agente infeccioso mais comum) 
· Fenômeno de Raynaud por Crioaglutininas 

- Pneumonia por Chlamydia pneumoniae 
- Pequenas bactérias PIO 
- Transmitida por via respiratória 



 

- Geralmente subclínica ou IVAS, raramente leva a 
pneumonia 
- Predomina em idosos 
- Microimunofluorescência indireta é o teste de escolha para 
diagnóstico 
- Quadro Clínico e tratamento idêntico ao Micoplasma 

- Psitacose 
- Chlamydia psittaci 
- Acomete aves e humanos 
- Via respiratória 
- Incubação 1-2 semanas 
- Pode ser típica ou atípica 
- Dissociação clínico-radiológica é comum 
- Hepatoesplenomegalia é um dado importante e sugestivo – 
70%! 
- Diagnóstico sorológico 
- Tratamento de escolha é com doxiciclina 

- Pneumonia Viral 
- Via respiratória (tosse, fala, espirro) 
- Incubação pequena 1-3 dias 
- Pneumonia é evento raro 

· Gripe com infiltrado pulmonar 
· Pneumonia bacteriana secundária 
· Pneumonia viral primária 
· Pneumonia mista 

- Predispõe a pneumonia bacteriana (Pneumococo, Estafilo e 
Haemofilo) por lesar o epitélio ciliado da árvore 
traqueobrônquica 
- Pneumonia viral primária é grave e letal, seu tratamento é 
feito com amantadina 

 



 

 

10.2 ASMA 
 

Introdução 
- É uma doença inflamatória crônica potencialmente reversível 
das vias aéreas 
- Marcada pela hiperreatividade da árvore traqueo-brônquica a 
diversos estímulos 
- Expressa-se clinicamente por uma doença episódica 
(exacerbações e remissões de dispnéia, aperto no peito, tosse e 
sibilância) 

Epidemiologia 
- Prevalência Mundial de 14%, No Brasil 20% 
- Predomina na infância – 75% dos casos são diagnosticados até 
os 10 anos, sendo que 40% apresentam regressão espontânea na 
fase adulta 
- Existe um segundo pico de incidência nos adultos (50-70a) 
- Fatores de Riscco 

- Atopia – Rinite Alérgica 
- Genética 
- Vida urbana 
- Baixos níveis de infecção na infância 

Patogênese 

 
- Existe uma reação inflamatória de intensidade variável no 
decurso do tempo, tanto nas vias aéreas proximais (traquéia, 
brônquios) quanto distais (brônquios de peq. Calibre e 
bronquíolos) 
- A parede brônquica de um asmático é cronicamente inflamada 
(mesmo nos períodos assintomáticos) 
- Além do broncoespasmo (contração da musculatura brônquica), 
existe edema da mucosa e formação de tampões de muco, 
contribuindo para a redução aguda de calibre da vias aéreas 
-  Predomínio dos linfócitos Th2 que estimulam proliferação de 
mastócitos, produção de IgE por linfócitos B e recrutamento de 
eosinófilos 
- Leucotrienos ainda aumentam a produção de muco e reduzem a 
atividade ciliar 
- Quanto mais inflamadas cronicamente, mais reativas elas são 



 

- Determinados estímulos desencadeiam uma obstrução aguda 
das vias aéreas, culminando na crise asmática 

Classificação 
- Asma Extrínseca alérgica 

- 70% dos casos dos com menos de 30 anos 
- 50% dos casos com mais de 30 anos 
- No subgrupo infantil corresponde a quase totalidade (2-15 
anos): 90% 
- Alergia é um processo de resposta imuno-inflamatória, de 
início rápido, a determinadas substâncias antigênicas 
(geralmente protéicas) 
- O processo alérgico é mediado por anticorpos IgE, dos 
mastócitos 
- As principais fontes de aeroalérgenos são: 

· Ácaros 
· Baratas (fezes) 
· Gato, cachorro (fonte esta na saliva, que é levada aos 

pelos qd o animal se lambe) 
· Fungos: proliferam no outono e em bibliotecas 
· Grão de Pólen 

- Qual é o mecanismo celular da reação alérgica 
· Reação alérgica: reação de hiperssen-sibilidade tipo I ou 

IgE-mediada 
· Precisa haver sensibilização prévia ao antígeno alérgeno 
· No indivíduo sensibilizado, um novo contato irá 

desencadear a reação alérgica (inicia-se em 10min e 
cessa em 2h, mas pode ser duradoura > 24h – a resposta 
tardia) 

· Sensibilização: o antígeno é captado pela célula 
dendrítica (de Langerhans) e mostrada ao Linfócito T 
CD4+ Th2, produzindo interleucinas (IL-4: estimula 
mastócitos; IL-5: estimula eosinófilos). As moléculas de 
IgE secretadas pelos Linf. B aderem aos mastócitos e 
deixam ele “recheado” de anticorpo IgE na espera do 
antígeno 

· Resposta Imediata: Após re-exposição ao antígeno, os 
mastócitos recheados de IgE degranulam, liberando 
mediadores inflamatórios (histamina, leucotrienos, 
bradicinina...) que produzem: 1. Broncoconstricção; 2. 
Vasodilatação (levando ao edema da mucosa 
brônquica); 3. Produção de muco e 4. Broncoespasmo. 
Neste momento os eosinófilos assumem, secretando 
substâncias de ação lesiva celular 

· Resposta Tardia: Eosinófilos e Mastócitos liberam 
quimiotáxicos para LMN e neutrófilos, que perpetuam a 
secreção de mediadores 
 

- Asma Extrínseca não-alérgica 



 

- Não envolve reação IgE mediada, mas sim irritação direta 
da mucosa 
- Causada por agentes químicos geralmente presentes nos 
processos industriais  
- Asma ocupacional é aquela em que os agentes estão 
apenas no ambiente de trabalho, podendo ser de origem 
alérgica ou irritativa 

· No alérgico existe período de latência, no irritativo não 
- Asma Criptogênica 

- 50% ou mais de asma do adulto 
- Forte participação de infecções virais prévias 

- Asma Induzida por Aspirina 
- 3% da asma no adulto 
- Com a inibição irreversível da COX-1 pela aspirina, o ácido 
aracdônico passa a ser preferencialmente metabolizado pela 
lipo-oxigenase, enzima que gera leucotrienos... 

Repercussão Funcional 
- A Asma é uma doença episódica (exacerbação e remissão) 
- A exacerbação é a própria crise asmática, marcada por um 
episódio agudo de obstrução generalizada das vias aéreas 
proximais e distais 
- O componente principal desta obstrução episódica é o 
broncoespasmo, ou broncoconstricção, porém, a piora do edema 
e a formação de tampões mucosos contribuem para o processo 
obstrutivo agudo 
- O volume residual e a capacidade residual funcional encontram-
se elevados: característica do aprisionamento de ar: distúrbio 
obstrutivo 
- Durante a crise asmática, ocorre taquipnéia e hiperventilação, 
levando a alcalose respiratória 
- Nos casos mais graves, a obstrução reduz a relação V/Q levando 
a hipoxemia 
- Nas crises muito graves, a obstrução é tamanha que o paciente 
entra em falência respiratória devido ao trabalho exaustivo da 
musculatura respiratória. Esse é o mecanismo responsável pelo 
óbito em 10% das crises asmáticas!!! 

Quadro Clínico 
- TRÍADE: Dispnéia, tosse e sibilância 
- Sintomas episódicos, podendo ser sazonal 
- Rinite alérgica e dermatite atópica são condições bastante 
associadas à asma alérgica 
- Asma sazonal: determinadas estações do ano 
- Asma perene: antígenos presentes durante o ano todo (ácaros, 
animais domésticos) 
- Na crise: taquidispnéia (FR > 25), tempo expiratório prolongado 
e sinais de esforço ventilatório franco (uso de musculatura 
acessória, batimento de asa do nariz, tiragem intercostal, 
respiração abdominal) 



 

- Os sibilos são geralmente expiratórios e difusos, na crise grave 
também são auscultados na inspiração 
- Os roncos podem também ser auscultados 
- A Radiografia de Tórax, pode ser normal (casos leves) ou sinais 
de hiperinsuflação semelhantes ao DPOC (casos moderados a 
grave) 
- Escarro: cristais de Charcot-Leiden (eosinófilos degenerados), 
espirais de Curschmann (cilindros de muco) e corpúsculos de 
Creola (cels epiteliais descamadas) 

Espirometria e outras provas de função pulmonar 
- Espirometria é o exame mais importante do paciente asmático, 
ele faz uma inspiração profunda máxima e depois expira de forma 
forçada todo o ar possível 
- VEF 1,0 

- Volume Expirado Forçado no 1º segundo 
- Reduzido na crise asmática 
- Frequentemente reduzido no período intercrítico 
- Usado para quantificar a gravidade da doença 

- Pico de Fluxo expiratório (PFE) 
- É o fluxo expiratório máximo 
- Pode ser medido por um aparelho em casa, sua 
variabilidade > 20% em 2-3 semanas é diagnóstica* 

- CVF 
- Capacidade Vital Forçada 
- Total de ar que sai dos pulmões após uma inspiração 
profunda seguida de expiração forçada 
- Na asma moderada a grave, a CVF pode encontrar-se 
reduzida 

- Tiffeneau (VEF 1,0/CVF) 
- Esta reduzido na asma (VEF 1,0 se reduz mais do que a CVF) 
- Quando reduzido é parâmetro definidor de doença 
obstrutiva 

- FEF 25-75% 
- Fluxo expiratório forçado médio entre 25-75% do ar 
expirado 
- Este é o primeiro exame que se altera e o último a se 
normalizar: é o exame mais sensível 
- Indica distúrbio de pequenas vias 

- Outros dados 
- Volume Residual (VR) bastante elevado 
- Capacidade Residual Funcional (CRF) elevada 
- Capacidade pulmonar total (CPT): normal ou levemente 
elevada 
- A gasometria arterial do asmático só está alterada na crise 

Critérios diagnósticos 
- Prova Broncodilatadora 

- VEF1,0 < 80% + redução do tiffeneau (<75% adultos), com 
VEF 1,0 aumentando mais de 7% após Broncodilatador 



 

 
- Teste Provocativo 

- VEF 1,0 pode ser normal no período intercrítico, usa-se 
então a metacolina (um broncoconstrictor), sendo uma 
redução de VEF1,0 > 20% após teste provocativo diagnóstico 
de asma 

- Variação de Pico de Fluxo 
- PFE que varia mais de 20% num período de 2-3 semanas ou 
após 15min de inalação de broncodilatador (B2-agonista de 
curta) 

Classificação Funcional para tratamento 
 

 Intermitente 
Persistente 

Leve Moderada Grave 

Sintomas raros semanais diários Contínuos 

Despertar raros mensais semanais Diários 

VEF1,0 ou 
PFE 

≥ 80% ≥ 80% 60-80% ≤ 60% 

∆ VEF1 
ou ∆ PFE 

< 20% 20-30% >30% >30% 

Limitação  
atividade 

Nenhuma 
Nas 

crises 
Nas 

crises 
contínua 

Uso de 
BD 

Rara Eventual Diária Diária 

 

 
Abordagem Terapêutica nas crises 

- Beta2-Agonista de Curta Ação 
- BEROTEC® (Fenoterol): 10-20gts ou 1gt/3kg 
- Salbutamol, terbutalina 
- Drogas de escolha no tto da crise asmática 
- O pct morre por asfixia e não por tratamento excessivo: 
trate sempre! 
- Agem pelo estímulo dos receptores B2 da musculatura lisa 
brônquica, levando à broncodilatação de início imediato 
- Agem em menor grau inibindo o edema e produção de 
muco 
- Como existem B2 em outros tecidos, podem surgir efeitos 
adversos: taquicardia, tremores, arritmias 
- Na via inalatória os efeitos colaterais são mínimos pois há 
baixa concentração plasmática (apesar da ótima 
concentração respiratória) 
- Formas de aplicação: 

· Nebulização: Berotec® 10-20gts + SF 0,9% 2-5ml inalação 
com máscara; fluxo de 8L/min 

· MDI: Aerosol Dosimetrado: câmara espaçadora, exige 
coordenação do paciente 

· DPI (aerosol com pó seco) : turbohaler, aerolizer...: 
paciente encosta a boca no aparelho e aspira por 10s: 
forma-se aerosol do pó seco 



 

 
 
- Anticolinérgicos (Brometo de Ipatrópio) 

- ATROVENT® 20gts 
- Possui propriedade broncodilatadora 
- São menos eficazes e demoram mais para agir (30-60min) 
- São usados para efeito aditivo com B2-agonista de curta, 
em nebulização, na crise moderada/grave 

- Corticóides Sistêmicos 
- Prednisona 40-60mg/dia por 7-10 dias 
- Inibem uma série de processos imunológicos e 
inflamatórios 
- Excelente ação no tratamento agudo da asma, porém seu 
efeito demora em torno de 4-6 h para agir 

- Conduta na crise 
-  Fazer uma dose (10-20gts) de B2 curta (Berotec) a cada 10-
30 min até melhora ou no máximo 3 doses em 1 hora 
- Manter a mesma dose de 4/4h durante 1-2 dias para 
estabilizar o paciente 
- Associar Anticolinérgico (atrovent 20 gts) se a resposta for 
parcial ou a crise for moderada a grave 
- Na crise moderada associar corticóide oral (prednisona 40-
60 mg/dia por 7 dias) 
- Na crise grave ou sem resposta associar corticóide venoso 
(metilprednisolona40-60 mg 6/6h) e O2 3L/min 
- Na crise muito grave (queda do nível de consciência por 
hipercapnia e acidose respiratória aguda): considerar 
intubação traqueal, sedação e ventilação mecânica!  
- Oxigenoterapia e oximetria indicados nas crises moderadas 
a graves 
- Em casos de IRpA, pode-se fazer uso de beta-2 agonista 
intravenoso, adrenalina SC também pode ser feita. 
Aminofilina torna-se opção nesses casos graves e refratários. 
Sulfato de Magnésio (ev ou inalatório) é terapia alternativa. 
Pacientes intubados se beneficiam de anestésicos 
broncodilatadores (halotano) 

Abordagem Terapêutica de manutenção 
- A asma intermitente é o único grupo de pacientes que não 
merecem terapia medicamentosa diária! 
- Corticóides Inalatórios (CI) 

- Budesonida 200 mcg: Busonid 
- Fluticasona 250 mcg: Flixotide 
- São as drogas de escolha no tratamento de manutenção da 
asma 
- São potentes anti-inflamatórios e imuno-moduladores 
- Em níveis plasmáticos elevados possuem uma série de 
efeitos adversos, por isso, a administração deve ser inalatória 

- Beta2-agonista de ação prolongada (BD) 



 

- Salmeterol (25 mcg) - SEREVENT 
- Formoterol (12 mcg) - FLUIR 
- Bastante eficazes quando associadas aos corticóides 
inalatórios (Alênia, Seretide,Foraseq: Formoterol 
12+Budesonida 400) 
- Usados na asma persistente moderada ou grave de 12/12h 
- Existe a terbutalina de liberação lenta (Brycanil duriles) 
 

 Intermitente 
Persistente 

Leve Moder Grave 

Tera-
pêutica 

- Busonid Alênia 
Alênia 

Prednisona 

Classes - CI 

CI 
BD 

(xantina? 
Ant-leu?) 

CI 
BD 

Cort VO 
Xantina? 

Anti-Leuc? 

- Xantinas 
- Teofilina, aminofilina 
- Efeito imuno-modulador e estimulantes do movimento 
ciliar 
- Efeito de maior contratilidade diafragmática 
- Uso histórico 
- Bamifilina possui menos efeitos colaterais e meia vida mais 
prolongada 

- Estabilizadores da Membrana de Mastócitos 
- Cromolim (Cromoglicato de Sódio) 
- São alternativas na asma persistente leve e induzida por 
exercícios 
- Meia vida curta (6/6h) 

- Antagonistas dos Leucotrienos 
- Montelucaste 
- Zafirlucaste 
- Posologia cômoda 1x/dia 
- Efeito BD mínimo, efeito anti-inflamatório mais intenso em 
casos selecionados (asma induzida por exercício) 
- Usado como substituto aos beta2-agonistas como droga 
adicional aos CI 

- Corticóides sistêmicos 
- Prednisona 
- Somente em asma muito grave ou refratária 
- A ordem é tentar retirar sempre, reduzindo a dose aos 
poucos 

- Imunosupressores 
- Até o momento não mostraram benefícios 

- Anticorpos Monoclonais 
- Omalizemabe (Xolair) 
- Impede a ligação da IgE ao seu receptor 
- Via SC, boa resposta na asma alérgica 



 

- Imunoterapia 
- Baseia-se na dessensibilização do pct alérgico 



 

 

10.3. DPOC 

 
Definição 

- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
- Sd. Caracterizada pela obstrução crônica difusa das vias aéreas 
inferiores, de caráter irreversível 
- Relacionada a exposição crônica do tabaco 

Epidemiologia 
- Sua prevalência vem aumentando no sexo feminino 
- Doença característica de pessoas mais idosas: 50-60 anos 
- Ainda a prevalência é maior em homens 
- Tabagismo e DPOC 

- 32% população adulta é fulmante (BR) 
1. Estimula a produção de muco e hipertrofia das glândulas 
submucosas 
2. Reduzem o movimento ciliar das cels epiteliais 
3. Ativam macrófagos a secretar quimiotáticos (IL-8) que 
recrutam neutrófilos 
4. Ativam neutrófilos a produzir enzimas proteolíticas, como 
a elastase 
5. Inibe a atividade da alfa1-antitripsina, enzima inibidora 
fisiológica da elastase 

- Existe uma doença genética autossômica recessiva (aa) 
denominada deficiência de Alfa1-Antitripsina que cursa com 
enfisema pulmonar isolado em crianças 

- Tratamento é feito com infusão venosa semanal de alfa1-
antiprotease 

- Exposição a fogão a lenha 
- Outros vapores e fumaças 
- DPOC é a 4ª causa de morte no mundo 

Fisiopatologia 
- Bronquite Obstrutiva Crônica 

- Hipertrofia das glândulas submucosas secretoras de muco 
(estado hipersecretor) 
- Redução do lúmen das vias aéreas distais devido ao 
espessamento da parede brônquica por edema com 
atividade inflamatória e fibrose 

- Enfisema Pulmonar 
- Alargamento dos espaços aéreos distais aos bronquíolos 
decorrentes da destruição de porções do septo alveolar 
- O enfisema causa obstrução crônica das vias aéreas distais 
pelo fato de haver perda no tecido elástico de sustentação da 
parede brônquica, o que permite a redução do seu lúmen, 
principalmente na fase expiratória 

- Hiperinsuflação 
- Aprisionamento de Ar 
- É uma característica marcante da DPOC 
- ↑ VR, CRF e da CPT 



 

- Pulmão cronicamente hiperinsuflado visto no Rx 
- Provoca auto-PEEP (pressão alveolar positiva no final da 
expiração)  aumenta o trabalho da musculatura 
respiratória na inspiração 
- O diafragma tende à retificação o que torna improdutiva a 
sua contração para puxar o ar inspirado 

- Distúrbio de troca gasosa 
- Há shunt parcial 
- Distúrbio V/Q 
- Inicialmente hipoxemia apenas no exercício físico, com o 
progredir até em repouso 
- ↑ O2 do ar inspirado pode corrigir hipoxemia (indicado se 
PaO2 < 55 mmHg ou SaO2 < 88%) 
- Há também retenção de CO2: a) distúrbio V/Q; b) espaço 
morto (áreas ventiladas não perfundidas); c) 
hipossensibilidade do bulbo ao CO2 
- Começam a reter CO2  acidose respiratória crônica!!!  
rim começa a reter bases 
- Gasometria: ↑ PaCO2; ↑ BE; discreta acidose 
- Na acidose respiratória crônica agudizada a intervenção 
pode ser mandatória (intubação traqueal e ventilação 
mecânica) 

- Cor Pulmonale 
- Cor Pulmonale = disfunção de VD causada pelo pulmão 
doente 
- DPOC é a causa mais comum 
- Mecanismo: hipóxia pulmonar crônica 
- Hipóxia  vasoconstricção  ↑ Pressão pulmonar  HAP 
- HAP = ↑ pós carga  VD entra em falência! 
- Distúrbio de VD: a) ↑ Pressão venosa central; b) congestão 
sistêmica; c) baixo débito (piora o cansaço) 

Clínica e diagnóstico 
- História 

- Dispnéia: queixa mais comum, com evolução insidiosa e 
pioras agudas 
- Evolui para ortopnéia e DPN 
- A tosse produtiva matinal é outro sintoma de extrema 
freqüência no DPOC 

- Pink Puffers (sopradores róseos – enfisema) 
- Estereotipo enfisematoso 
- Pct pletórico (rosado devido policitemia reativa à hipoxemia 
crônica, com ↑ eritropoetina) 
- Tórax em tonel (↑ D.A-P  hiperinsuflação) 
- Dispnéia do tipo expiratória (sopradores) 
- ↓ MV acentuada 

- Blue Bloasters (inchados azuis – bronquiticos) 
- Estereotipo do bronquítico 
- Cianose (azuis)  dessaturação da hemo-globina 



 

- Cor pulmonale  congestão sistêmica  corpo inchado! 
- A ausculta pulmoar é rica em ruídos adventícios (sibilos, 
roncos, estertores) e ↓ MV 

Exames 
- HMG: eritrocitose (HCt > 50%) 
- Rx Tórax: 

-  retificação  das hemicúluas diafragmáticas 
-  hiperinsuflação pulmonar (↑ n costelas em AP) 
- ↑ espaços intercostais 
- ↓ diâmetro cardíaco (coração em gota) 
- espessamento brônquico 

- Gaso: hipoxemia (↓ PaO2), hipercapnia (↑CO2), discreta 
acidose respiratória crônica (↑ BE) 
- ECG: sinais de cor pulmonale (onda P alta e ponteaguda) 

Função Pulmonar 
- Volumes aumentados (CR, CRF, CTP) 
- Capacidade de difusão pelo CO, ao contrário da asma, está 
reduzida! 
- VEF 1,0 < 80% 
- CVF reduzida 

- Tiffeneau (VEF1.0/CVF) < 70% (critério diagnóstico) 
- FEF 25-75% extremamente reduzido 

Diagnósticos diferenciais 
- ASMA 
- Bronquiectasias (mta secreção, agudo) 
- Bronquiolites (agudo) 
- ICC 

Estadiamento – SBPT,2004 

Estadio VEF1 Pós BD Tiffeneau 

I – Leve VEF1 > 80% Diagnóstico: 
VEF1/CVF <70% 

para todos! 
II – Moderado 80-50% 

III – Grave 50-30% 

IV – Muito 
Grave 

VEF1<30% 
PO2 < 60 mmHg 

PCO2 > 50 mmHg 
Cor Pulmonale 

Fatores de Exacerbação 
- Infecção respiratória bacteriana ou viral (PRINCIPAL) 
- Hiperreatividade brônquica (broncoespasmo) 
- Drogas depressoras do centro respiratório 
- ICC, IAM, arritmias 
- TEP 
- Pneumotórax 

Tratamento 
- Abstinência ao tabagismo 

- Ao parar de fumar o paciente com DPOC controla a 
progressão da doença 
- Gomas de mascar de nicotina;  
- nicotina transdêrmica;  



 

- bupropriona (agonista serotoninérgico que age inibindo os 
sintomas da abstinência) -> contraindicado para epilepsia 
- Vareniclina 

- Oxigenoterapia domiciliar 
- Indicada se: 

·  a) PaO2 ≤ 55 mmHg 
· b) SaO2 ≤ 88% 
· c) PaO2 56-59 com evidência de cor pulmonale ou 

policitemia 
Tratamento das Exacerbações Infecciosas 

· ↑ volume do escarro 
· Mudança da cor 
· Piora da dispnéia 

1. Antibioticoterapia 
· 50% Haemophylus influenzae 
· Pneumococo e Moraxella  
· Clavulin, azitro, bactrin ou levo 

2. Broncodilatadores: Inalação com 10-20 gts de Berotec e 20 
gts de atrovent 4/4h ou 6/6h 

3. Corticóides sistêmicos: Prednisona 20mg/dia por 5 dias 
4. Teofilina ou aminofilina (opcional) 
5. Mucolíticos? 
6. Ventilação não-invasiva, quando necessário (pelo menos 2 

destes: 
· a) Dispnéia moderada a grave com uso de musculatura 

acessória 
· b) Acidose moderada a grave (pH entre 7,30-7,35) e 

hipercapnia entre 45-60 
· c)   FR > 25 irpm 
· CPAP ou BIPAP 
· Manter SpO2 entre 90-92% 

7. Ventilação invasiva, quando necessário (Intubação traqueal 
+ ventilação mecânica) 

a) Dispnéia grave, com uso importante da musculatura 
acessória 

b) FR > 35 irpm 
c) Hipoxemia muito grave PaO2 < 40 mmHg após oferta 

de O2 
d) Acidose grave: pH < 7,25 com PaCO2 > 60 mmHg 
e) Sonolência, estado mental debilitado 
f) Complicações graves (sepse, pneumonia extensa...) 
g) Insuficiência da VPNI 

Tratamento de Manutenção 
1. Beta2-Agonistas Inalatórios de longa ação 

- Formoterol 12ug 
2. Anticolinérgicos Inalatórios de ação longa 

- Tiotrópio 
- Só pct DPOC, ASMA não! 



 

3. Corticóide Inalatório 
- a) Se forte componente asmático 
- b) Se VEF 1,0 < 50% 
- c) Se > 1 exacerbação por ano 

 
 
 

Estadio TTO 

I – Leve 
Berotec 10-20 + Atrovent 20 
 sob demanda 

II – Moderado 
Formoterol e/ou Tiotrópio 
Reabilitação pulmonar 

III – Grave 
Formoterol e Tiotrópio 
Xantina 
C.I. se > 1 exacerbação/ano 

IV – Muito 
Grave 

Formoterol, Tiotrópio e Xantina 
CI se > 2 exacerbações/ano 
Oxigenoterapia? 
Cirurgia? Transplante? 

 
 



 

 

10.4. DERRAME PLEURAL 
 

Fisiologia: 
- Espaço pleural contém apenas 7-14mL de líquido, necessário 
para reduzir o atrito entre as pleuras visceral e parietal durante 
ventilação pulmonar  constitui um espaço virtual 
- A pressão hidrostática dos capilares da pleura parietal é 
ligeiramente maior do que a pressão coloidosmótica do plasma, 
permitindo o extravasamento de uma pequena quantidade de 
líquido (15-20mL/dia) para o espaço pleural, que é facilmente 
drenado pela rica rede de vasos linfáticos da pleura parietal 
- O acúmulo de líquido no espaço pleural pode ser pelos seguintes 
mecanismos 

1. Aumento da pressão hidrostática capilar pulmonar e/ou 
sistêmica, promovendo o extravasamento de líquido da 
pleura visceral (IVE), parietal (IVD) ou ambas (ICC 
biventricular) 

2. Redução da pressão coloidosmótica do plasma (ex: Sd. 
Nefrótica) 

3. Ascite com extravasamento de líquido através da 
hemicúpula diafragmática direita (ex: cirrose) 

4. Aumento da Permeabilidade dos capilares pleurais por 
processo infeccioso, inflamatório ou neoplásico (Ex: 
pneumonia, TB, CA) 

5. Redução da drenagem linfática pleural ou mediastinal (ex: 
CA) 

Etiologia 
- Transudato 

- Causados pelo aumento da pressão hidrostática capilar 
e/ou redução da pressão coloidosmótica do plasma 
- ICC*** (mais comum, geralmente a direita pela menor rede 
linfática e responsivo a terapia diurética) 
- Sd. Nefrótica, desnutrição 
- Cirrose hepática com ascite 
- Mixedema, urinotórax 
- TEP, atelectasia 

- Exsudato 
- Ocorrem devido doença que afeta diretamente a pleura 
(infecciosa, inflamatória ou neoplásica) ou obstrução linfática 
- Pneumonia Bacteriana e TB*** 
- Empiema pleural e abscesso pulmonar  
- CA metastático, linfoma, mesotellioma 
- TEP 
- Colagenoses (LES, AR) e vasculites 
- Sd. De Meigs (TU de ovário) 
- Quilotórax 
- Pancreatite 
- Uremia 

Diagnóstico: 



 

- Sintomas: dispnéia, tosse, dor pleurítica 
- Sinais de Derrame Pleural 

- ↓ FTV, MV e expansibilidade 
- Submacicez à percussão 
- Egofonia (voz anasalada à ausculta) 
- Sopro tubário 
- Sinal de Sigmorelli (macicez a percussão da colina) 
- Sinal de Lemos-Torres (abaulamento de espaço intercostal 
paradoxal a expiração) 

- Raio-X de Tórax 
- 75 mL para opacificar o seio costofrênico posterior (Rx 
Perfil) 
- 300 mL para opacificar o seio costofrênico lateral (Rx PA) 
- Parábola de damoiseau 
- Djalm-Laurell (decúbito lateral com raios horizontais)  Se 
> 10 mm pode drenar, é significativo 
- Derrame pleural pode ser loculado (não muda no laurell 
- Diferentemente da atelectasia, no velamento pulmonar, as 
estruturas vão para o lado oposto (tenho água no lugar do 
pulmão); na atelectasia as estruturas (traquéia, mediastino...) 
vão para o lado da lesão (não tenho nada no pulmão) 
- Pequeno: só vela o seio costofrênico 
- Moderado: vela até o hilo 
- Grande: Vela além do hilo 
- Maciço: todo hemitórax 

- A USG é o primeiro exame que deve ser solicitado para 
confirmar um derrame septado ou subpulmonar. Nos casos ainda 
duvidosos solicita-se uma TC. 
- Deve-se drenar sempre que estamos diante de um derrame 
significativo (>10mm Laurel) e de etiologia desconhecida 

- Toracocentese diagnóstica 
- Realizada com agulha fina no 6º EI, LAM ou LAP, retirando-
se 20-50mL que será encaminhado para BQM, pH, citologia e 
bacteriologia 

O líquido na toracocentese: 
- Aspecto macroscópico (Cor):  

- Hialino: Transudato 
- Amarelo-Citrino: 80% dos transudatos e exsudatos 
(expumoso e mais escurinho =) ) 
- Turvo: alta celularidade ou alto teor de proteínas ou lipídios 
(quilotórax?) 
- Hemorrágico: acidente de punção? CA? TEP? 
- Purulento: empiema pleural (fétido) 
- Hemotórax: sangue (Hct > 50% do plasma: trauma ou 
dissecção aórtica); líquido não vai clareando como no 
acidente de punção 
- Achocolatado: abscesso amebiano 

- Critérios de Light (exsudato x transudato) 



 

1. Proteína do líquido > 50% do sangue 
2. LDH do líquido > 60% do sangue 
3. LDH do líquido > 66% o normal sérico (200) 
- Qualquer critério de light positivo indica que é um exsudato 
- A leucometria dos transudatos geralmente é menor que 
1.000; geralmente! 
- Se colesterol do líquido > 60 mg/dL é um exsudato (4º 
critério para o Light?) 
- Gradiente de Albumina Plasma–Derrame < 1,2 indica um 
exsudato (=GASA, só que 1,2) (5º critério para o Light?) 

- Analise da Citometria 
- PMN (Neutrófilos): Derrame parapneumônico (da 
pneumonia e infecção aguda - pancreatite) 
- LMN (Linfócitos): TB, derrame neoplásico e diversas 
colagenases 
- Eosinófilos: hidropneumotórax, sangue no líquido 
- Mesoteliócitos: ↓ na TB 

- Analise da BQM 
- Glicose < 40: Diminuída pelo consumo da inflamação  
empiema, AR, TB 

  
- ADA 

 
 
- pH < 7,25: Empiema, AR, TB, CA 
- Amilase ↑: pancreatite, CA, ruptura esofágica 
 
 
- Triglicerídeos  

 
 
- Bacteriologia 

- Bacterioscopia: Gram e Zihel-Neelsen (ambos raramente 
positivos) 
- Solicitar Cultura 

- Citologia Oncótica 
- A neoplasia que mais tem citopatológico positivo é o 
adenocarcinoma que é o principal causador de derrame 
pleural maligno. Pode ser CA primário de pulmão (45%), 
mama (30%), ovário (5%). 

Avaliação Adicional 
- Apenas indicadas nos casos em que o diagnóstico permanece 
obscuro apesar da toracocentese 
- Se a suspeita for por TEP, o exame mais indicado é a cintilografia 
V/Q, caso contrário segue-se a ordem: 
- 1. TC Tórax 

- Avalia melhor o derrame septado; 
- Avalia bem os tumores de pulmão e mediastino 

- > 60: TB ou linfoma 
- 40-60: TB, Linfoma, Empiema, AR 
- < 40: Não é TB 
 

- > 110: quilotórax 
- 50-110: dosar quilomícrons 
- (quilotórax?) 
- <50 e colesterol > 250 é 
pseudoquilotórax 
 



 

- Boa correlação também com TEP 
- 2. Broncofibroscopia 

- Indicada quando há suspeita de CA broncogênico ou TB 
- 3. Biópsia pleural às cegas 

- Realizada com agulha de Cope, é o próximo exame a ser 
realizado nos exsudatos, boa sensibilidade para derrame 
tuberculoso 

- 4. Toracoscopia com biópsia 
- Se apesar da biópsia às cegas ainda resta dúvida diagnóstica 

- 5. Toracotomia com biópsia 
- Indicada em último caso, quando o paciente não melhora e 
todos os demais exames foram inconclusivos 

Algumas Causas específicas: 
- Derrame Pleural da ICC 

- Causa mais freqüente de transudato 
- Bilateral ou unilateral a D (menor rede linfática) 
- Pode gerar TU fantasma (liquido na fissura) 
- Tratar com diurético 
- Uso de diuréticos pode gerar critério de Light falso-positivo, 
neste caso mede-se o gradiente de albumina 

- Hidrotórax hepático 
- Pct cirrótico 
- Passagem de líq. Ascítico para o esp. pleural 
- Geralmente unilateral a direita 
- A pressão torácica é negativa e “suga” o líquido ascítico 
- Pode-se fazer pleurodese (colar uma pleura na outra para 
evitar DP de repetição) 

- Urinotórax 
- Causado por nefropatia obstrutiva 
- Odor de urina 
- Níveis elevados de creatinina e pH baixo (única causa de pH 
baixo e derrame transudato) 

- TEP (aqui começam os exsudatos) 
- Pode ser transudato ou exsudato 
- Transudato: pequeno volume, aumento da pressão venosa 
gerada pela obstrução 
- Exsudato: apresentação mais comum, derrame pequeno, 
sero-hemático 

- Derrame Parapneumônico 
- DP associado a pneumonia, abscesso ou broquiectasia 
- Estágios: 1ª fase exsudativa (liquido estéril) 

· 2ª fase fibropurulenta (acúmulo de bactérias e detritos 
celulares) 

· 3ª fasede organização: acúmulo de fibroblastos 
- Derrame parapneumônico complicado: 

· pH <7,2 
· Glicose < 40 mg/dL 
· LDH > 1.000 U/L 



 

· Bacteriologia positiva (Gram ou cult) 
· Sempre deve ser drenado!!! 

- Tuberculose Pleural 
- Principal apresentação da TB extra-pulmonar 
- Reação de hipersensibilidade na pleura 
- Líquido exsudativo, amarelo citrino, com predomínio de 
LMN (linfócitos), ADA > 40, mesoteliócitos reduzidos e 
lisozima ↑ 
- Solicitar BAAR no escarro (pode estar começando a 
patologia no parênquima) 
- BAAR no líquido é geralmente negativo 
- Melhor exame: Bx as cegas (granuloma com negrose e 
cultura do fragmento) 
- Pode ocorrer resolução espontânea em até 70%, mas uma vez 
diagnosticado deve ser tratado com RIP I 

- Derrame neoplásico 
- DP indica neoplasia avançada (tto paliativo?) 
- CA pulmão>mama>linfoma 
- Exsudato linfocítico (LMN) 
- Pesquisa de cels oncóticas raramente + 
- Glicose e pH ↓ / Amilase ↑ 
- Biópsia guiada por toracoscopia tem o melhor rendimento 
- Pode-se indicar pleurodese nos derrames de repetição 

- Quilotórax 
- Ruptura do ducto torácico, neoplasia ou linfoma 
- Quilomícrons e lipoproteínas (formas de transporte de 
gorduras absorvidas) 
- Liquído leitoso, inodoro 
- Triglicerídeos > 110 
- Pseudoquilotórax = derrame antigo, com colesterol elevado 
mas Tg < 50 

- Artrite Reumatóide (AR) 
- O DP é mais comum nos homens com AR 
- Pequeno e unilateral 
- Exsudato com glicose e pH baixos 
- FR do líquido elevado 
- Resposta limitada com corticóide 

- Lúpus (LES) 
- É um dos critérios diagnósticos 
- Exsudato com pH normal, glicose reduzida ou normal e 
predomínio de LMN (Linfócitos) 
- Presença de celular LE e FAN elevado 
- Tratamento com corticóide é efetivo 



 

 

10.5. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 
 

Definição 
- Presença de materiais, endógenos ou não, que chegam aos 
pulmões e obstruem seus vasos em graus variados. 
- Etiologias 

- Êmbolos provenientes de trombos venosos dos MMII (+ 
comum) ou outras regiões 
- Causas não trombóticas 

· Célls neoplásicas 
· Gordura (politrauma – embolia gordurosa) 
· Bolhas de ar 
· silicone 

Fisiopatologia & Etiologia II 
- Tríade de Virchow:  

- lesão vascular; 
- hipercoagulabilidade; 
- Estase sangüínea. 

- 1)Hipercoagulabilidade Primária (Trombofilias) 
- Fator V de Leiden (mutação genética 3-7% população 
caucasiana  hipercoagulabilidade 

- Uso de A.C.O. eleva risco nessas Mulheres 
- 2)Condições Adquiridas associadas à Trombose 

- Pós-operatório & Trauma 
- Estase e Imobilização (pode agravar-se na alta) 

- Contraceptivos, Gravidez e Puerpério 
· Risco de 3x1. Gestodeno e desosgestrel 6x1 
· Gravidez e puerpério imediato = estado de 

hipercoagulabilidade 
· EP: principal causa de óbito materno em Nasc. Vivos 

- Neoplasias Malignas 
- TU secreta substâncias pró-coagulantes 
- Imobilização & cirurgias 

- AVC  (Membro paralisado) 
- Uso de Muletas (trombose de veia axilar) 
- Cateter Venoso Central (sepse) 

TVP & EP: 
- Principalmente território femoral e ilíaco 
- Êmbolo “sobe” pela circulação venosa, atinge VD e daí circulação 
pulmonar 

Consequências Pulmonares da EP 
- Queda de PaO2  desequilíbrio V/Q 
- No entanto o desequilíbrio maior não é na perfusão, mas sim na 
ventilação, acompanhe: Isquemia em alguns ácinos  liberação 
de mediadores humorais (serotonina)  broncoconstricção; ↓ 
produção de surfactante; atelectasia; exsudatos alveolares  
alvéolos colapsados, ventilação deficiente  shunt direita – 
esquerda 



 

- O distúrbio de perfusão passa a ter importância somente nas 
embolias maciças 
- Mediadores humorais levam a estimulação dos receptores J 
alveolares, que levam à hiperventilação & alcalose respiratória (E 
NÃO A HIPOXEMIA!!!) 

Consequências Cardiocirculatórias 
- Serotonina tem efeito vasoconstrictor pulmonar 
- Obstrução + serotonia + hipóxia = ↑ RVPulmonar 
- Hipertensão Pulmonar = ↑ Pós Carga de VD 

- Redução do débito de VD (disfunção de VD) 
- Acúmulo de sangue em VD (dilatação) e sistêmico 
- ↓ Sangue para as cavidades Esquerdas (além da ↓ do VE pelo 
abaulamento de septo pela dilatação de VD) 
- Estes fatores são o COR PULMONALE AGUDO: principal 
causa de óbito 
- A ↓ da eficiência de VE leva à baixa perfusão coronariana e 
predispõe IAM 

Clínica 
- Dispnéia, Dor pleurítica, tosse & estertores 
- Taquipnéia, Taquicardia, B4 & hiperfonese de P2 
- Edema de MMII, TVP 

TVP 
- Maioria não apresenta sinais/sintomas devido à rede de 
colaterais 
- Pode apresentar edema mole, ↑ temperatura local e dor a 
palpação 
- Sinal de Homans (dor a dorsoflexão do pé) 

Exames inespecíficos – não confirmam diagnóstico 
- Raio-X de Tórax 

- Geralmente anormal, mas com achados inespecíficos: 
infiltrados, derrame pleural, atelectasia, elevação de cúpula... 
- Dissociação clínico-radiológica (raio-x pode ser normal!!!) 
- Sinais específicos: Sinal de Westermark (área do pulmão 
sem vasos) & Corcova de Hamptom (imagem 
hipotransparente em forma de cunha) 

- EletroCardioGrama 
- Serve para afastar IAM (diagnóstico diferencial) 
- Principais alterações: S1Q3T3 (Só Quel Telefona 133) 

· Onda S profunda em D1 
· Onda Q em D3 
· Onda T inversa em D3 

- Gasometria 
- Serve apenas para o prognóstico e terapêutica 
- Alcalose Respiratória 

- ECOcardiograma 
- Sobrecarga de VD  dilatação de VD com hipocinesia 
(polpa o ápice – Sinal de McConnel) 
- Hipertensão Pulmonar 



 

- Na sobrecarga crônica de VD há hipertrofia e não só 
dilatação! 
 

Exames diagnósticos 
- D-Dímero !!! 

- Produzido pela degradação do coágulo de fibrina 
- Triagem dos pacientes suspeitos: alto valor preditivo 
negativo 
- Níveis muito elevados falam a favor, mas não são 
específicos 

- Doppler de MMII 
- Diagnóstico de TVP do território íleo-femoral 
- Pct com suspeita de EP e TVP (+) deve ser tratado 
- Se negativo pode ser que todo o trombo embolizou 

- Cintilografia Ventilação-Perfusão (V/Q) 
- Alta especificidade & Baixa sensibilidade 
- TEP: defeito de perfusão com inalação normal (alta 
probabilidade) 
- Pneumonia: defeitos coincidentes 
- DPOC: defeitos múltiplos coincidentes 
- Exame normal permite afastar diagnóstico 
- Alta Probabilidade = início da terapêutica 

- TC helicoidal 
- Excelente método não invasivo, mas não é Padrão-Ouro 
- Grande sensibilidade e especificidade (95%) 
- Exame normal não afasta  não avalia ramos 
subsegmentares 

- Arteriografia Pulmonar 
- Padrão-Ouro 
- Pouco realizada 

Algoritmo Diagnóstico 
1. Avaliar probabilidade clínica: Sinais, sintomas e História 

sugestiva (PO, trauma, imobilização) 
2. Exames inespecíficos (Raio-X, ECO, ECG) 
3. D-Dímero: realizar quando há baixa ou intermediária 

probabilidade, se negativo exclui, se postivo passar pro passo 4 
4. Escolher 1 entre TC, Doopler ou Cintilografia:  

- Doopler normal mantém dúvida (passo 5) 
- TC normal mantém dúvida na alta probabilidade (passo 5) 
- Cintilografia normal afasta o diagnóstico 
- Qualquer um desses positivos confirma 

5. Repetir passo 4 com outro exame 
6. Se ainda restar dúvida: Arteriografia 

Tratamento: ANTICOAGULAÇÃO!!! 
- Na verdade o tratamento visa reduzir a chance de recorrência e 
extensão do trombo, visto que nos casos não graves o paciente 
consegue reabsorver o coágulo sem necessidade de fibrinolíticos. 
A recorrência pode ser fatal! 



 

 
 
 
- Anticoagulação 

- Heparina Não Fracionada ou de Baixo Peso + 
Anticoagulante Oral (Warfarin) 

- Heparina Não Fracionada (HNF) 
- Não dissolve o trombo estabelecido, age impedindo sua 
extensão 
- Farmacocinética imprevisível, necessita de avaliação do 
PTTa (TTPa – Via intrínseca) 
- Antídoto: Protamina 

- Heparina de baixo peso Molecular (HBPM) 
- Igual a HNF, mas com farmaconinética mais previsível 
(exceto em gestante, idoso, nefropata e obeso), não 
necessitando do PTTa 

- Wanfarin (Marevan®, Marcoumar®) 
- Anticoagulante Oral 
- Antagonista da Vitamina K 
- Meta: INR 2,0 – 3,0 (avaliar TP/TAP) 
- Iniciar quando PTTa estiver ajustado (2º-3º dia), pois se 
antes pode levar a hipercoagulabilidade 
- Demora 5 dias para ter efeito, por isso não se deve para a 
heparina até este momento 
- Deve ser mantido de 3-12 meses 
- Não pode ser usado na gestação, por isso gestante deve ser 
anticoagulada com Heparina de Baixo peso até o parto!!! 

- Trobolíticos 
- Indicada no TEP Maciço/Choque 
- Não deve ser usada junto com a infusão de trombolíticos, 
PTT não pode ser superior a 2x limite superior 
- Estreptoquinase; Uroquinase; r-tPA 

- Filtro de Veia Cava 
- Deve ser usada nos seguintes casos: 

· Anticoagulação contra-indicada 
· Falha na anticoagulação 
· Profilaxia em pacientes de risco 
· TVP crônica/EP recorrente 
 

EMBOLIA GORDUROSA 
- Decorrente de politrauma com fratura de ossos longos 
- Médula óssea gordura que funciona como tromboêmbolo 
- Síndrome inicia-se 24-72h: Confusão mental, petéquias e 
taquidispnéia 
- Difere da embolia trombótica porque é precoce (ocorre antes do 
3 dia); a trombótica ocorre após 5 dias de P.O. ou grandes 
traumas 



 

- As gorduras sofrem ação da lípase, liberando ácidos graxos que 
causam vasculite disseminada com extravasamento capilar 
- Tratamento de suporte 



 

  



 

 
 

11.1 ANTI-INFLAMTÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINES) 

 
Introdução 

- São anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos 
- Inibem a síntese de prostaglandinas (PG) através do bloqueio à 
enzima ciclo-oxigenase (COX) 
- PG são mediadores da inflamação derivados do ácido 
araquidônico (AA) 

- AA é componente da membrana celular, extraído para o 
citoplasma pela enzima fosfolipase A2 
- No citoplasma, o AA pode: 

· Ser metabolizado pelas lipo-oxigenases e dar origem aos 
leucotrienos 

· Ser metabolizado pelas COX e dar origem às PG 
- Existem 3 formas da COX 

- COX-1: 
· Expressa de forma constitutiva, principalmente nas 

plaquetas e mucosa gastroduodenal 
· Mantem a homeostase viabilizadno resposta a 

hemostasia primária e defesa contra o ácido gástrico 
- COX-2 

· Tem expressão constitutiva e induzível 
· A induzível é responsável pelo processo inflamatório; 

induzida na presença de estímulos como destruição 
tecidual 

· A forma constitutiva é expressa no cérebro, rim e 
endotélio vascular 

- COX-3 
· Variante da COX-1 
· Expressão constitutiva no SNC 

- Os principais efeitos colaterais dos AINES são pela inibição da 
COX-1 enquanto os efeitos terapêuticos são pela inibição da 
forma induzível da COX-2 
- Os Coxibs são AINES com inibição seletiva da COX-2, porém pela 
inibição da forma constitutiva da COX-2 elevam o risco 
cardiovascular (IAM, AVC, TEP) 
- Paracetamol e Dipirona inibem apenas a COX-3, tendo apenas 
efeitos antipiréticos e analgésicos 

Farmacologia dos AINES 
- A maioria exerce seu efeito competindo com o AA pelas COX 
- Apenas o AAS promove inibição irreversível 
- A colchicina atua de forma diferente: faz com que menos 
neutrófilos sejam capazes de chegas à região inflamada 

- Droga de escolha nas crises de gota e febre familiar do 
mediterrâneo 

- Nimesulida e Meloxicam possuem inibição seletiva da COX-2, 
porém bastante inferior ao dos Coxibs (Celebra) 



 

 
AINES e toxicidade gastrointestinal 

- Os AINES causam toxicidade no TGI ao inibir a COX-1, 
diminuindo a produção local de PG 
- As PG no TGI servem para: 

- Redução da secreção ácida 
- Vasodilatação 
- Aumento da secreção de muco 
- Aumento da secreção de bicarbonato 

- Até 20% evoluem com dispepsia (inclusive em uso dos Coxibs) 
- Doença ulcerosa péptica em até 30% 
- Hemorragias digestivas em até 4%, sendo até 20% dessas HD 
Baixa 

Nefrotoxicidade dos AINES 
- AINES e inibição da auto-regulação renal 

- Situações de hipofluxo renal aumentam a síntese de PG a 
fim de promover vasodilação da arteríola aferente, 
mantendo a TFG constante 
- Uso de AINES gera isquemia e IRA pré-renal 

- AINES e piora da ICC e HAS 
- PG inibem a reabsorção de Na+ na alça de Henle e no TC, 
aumentando a natriurese 
- Também inibem a retenção de água livre promovida pelo 
ADH 
- Logo, o uso de AINES reduz a natriurese e a excreção de 
água livre 

· Até 25% desenvolvem edema 
· Reduz o efeito de drogas anti-hipertensivas 

- AINES e ATR tipo IV 
- PG no aparelho justaglomerular estimulam a liberação de 
renina 
- Dessa forma, AINES podem causar hipoaldosteronismo 
hiporreninêmico – ATR IV 

- AINES e Necrose de Papila 
- PG intrarrenais aumentam o fluo sanguíneo para a medula 
e papila 
- Uso de AINES podem desencadear isquemia medular e 
necrose de papila 

- AINES e PTU nefrótica 
- Associação de AINES com PTU nefrótica + NIA 
- AINES se associam também com glomerulopatia 
membranosa 

AINES e Possíveis outros benefícios 
- Parece que o uso de AINES reduz o risco de Doença de 
Alzheimer, porém ainda não há recomendações para uso por este 
fim 
- O mesmo vale sobre a hipótese de reduzirem o risco de 
neoplasias (cólon, estômago, mama e bexiga) 



 

 
 
 
 
 
 

 Toxicidade 

Sistema AINES não seletivos AINES e Coxibs 

Gastro 
Úlcera pética 

Hemorragia Digestiva 
Dispepsia 

Renal - 

Retenção de Na 
Edema 
ATR IV 

IRA 
Necrose de Papila 

NIA 

Hepático Sd. de Reye (AAS) Aumento TGP 

Imune Exacerbação da ASMA - 

Cutâneo - 
Hipersensibildade 
Stevens-Johnsons 

Hemato Disfunção plaquetária Citopenias 

Neuro  
Confusão mental 

Convulsões 
Meningite Asséptica 

Cardio - 
HAS 

Trombose (IAM, 
AVC, TEP) 

Esquelético 
Atraso na consolidação 

de fraturas 
 

 
 
 

CORTICÓIDES 

 
Introdução 

- Denominam-se esteroides os hormônios que derivam do 
colesterol 
- Quando produzidos pelo córtex adrenal são chamados de 
corticoesteróides 

- Glicocorticóides atuam no metabolismo intermediário e na 
resposta ao estresse 
- Mineralocorticóides atuam no balanço corporal de sódio, 
potássio e prótons 
- Esteroides sexuais geram os caracteres sexuais secundários 

- A prednisona é um pró-hormônio, necessitando de 
metabolização hepática para chegar à forma ativa (prednisolona), 
por isso não deve ser prescrita para hepatopatas 
- A inibição à síntese de citocinas é o grande pivô do efeito 
imunossupressor dos GC 
- GC potencializam o risco de úlcera péptica somente associados 
aos AINES 



 

Perfil de Citocinas 
- Th1 

- Estimula a produção de IgG bem como ativação de 
monócitos e macrófagos que adquirem maior poder 
bactericida 
- Grande responsável pelas doenças auto-imunes 

- Th2 
- Se associa a produção de IgE e eosinófilos 
- Envolvido com a resosta aos helmintos e processos 
alérgicos (atopia) 

 
Efeito dos Corticóides  

Aumentam o Efeito Reduzem o Efeito 

Cetoconazol 
Eritromicina 

Idade Avançada 
Hepatopatas 

Hipoalbuminemia 

Rifampicina 
Barbutúricos 

Fenitoína 

 

 Potencia 

Drogas Glicocorticóide Mineralocorticóide 

Ação Rápida 

Hidrocortisona 1 1 

Ação Intermediária 

Prednisona 4 0,6 

Metilprednisolona 5 0,5 

Deflazacort 4 0 
Ação Prolongada 

Dexametasona 25 0 

Betametasona 25 0 

 
Insuficiência Adrenal Secundária 

- Usuários crônicos de GC apresentam insuficiência adrenal 
secundária que pode evoluir com atrofia reversível do córtex 
adrenal 

- Nesses casos apenas a produção de cortisol endógena é 
inibida, ao contrário da insuficiência Adrenal primária 
(Addison) onde há destruição de todo o córtex adrenal 
(aldosterona e esteroides sexuais também deixam de ser 
produzidos) 
- Doses > 7,5 mg de prednisona por mais de 3 semanas tem 
risco aumentado de insuficiência adrenal secundária, caso o 
GC seja suspenso de maneira abrupta 
- Apenas 2 condições se deve suspender imediatamente os 
GC: 

· Ulceração da córnea por herpesvirus 
· Psicose induzida por GC 

Como usar os corticoides 
Termos Dose de Prednisona ao dia 

Baixa dose < 7,5 mg/dia 



 

Dose Intermediária 7,5 – 30 mg/dia 

Dose Alta 30 – 100 mg/dia 

Dose muito alta > 100 mg/dia 

Pulsoterapia > 250 mg/dia 

- Tomar pela manhã em dose única logo após acordar (momento 
do pico endógeno de cortisol) 

- Dose 12/12h possuem melhor resposta terapêutica, sendo 
válido no ínicio/indução 

- Uso em dias alternados reduz o risco de Insuficiência Adrenal 
Secundária, mas diminui a ação terapêutica, podendo ser usado 
somente na doença bem controlada 
- Pulsoterapia 

- Doses extremamentes altas pela via EV por curtos períodos 
(1-5 dias) 
- Objetiva induzir uma rápida remissão da atividade da 
doença nos casos que apresentem manifestações graves e 
ameaçadoras à vida 
- Efeito imunossupressor do pulso persiste por cerca de 6 
semanas 

- Estrongiloidíase Disseminada 
- Refere-se a transformação das larvas rabditoides (não 
invasivas) em larvas filariformes (invasivas) dentro do TGI 
- As larvas invadem a circulação e se disseminam por vários 
órgãos, carreando consigo enterobactérias 
- Acometimento multissistêmico 
- Leva a sepse grave 
- Por isso, antes de iniciar ou concomitante ao início é válido 
tratar empiricamente uma possível estrongiloidíase 
assintomática  

· Ivermectina 6 mg 2cp vo (0,2 mg/Kg) dose única repetida 
2 semanas depois 

- Esquemas de Desmame 
- Somente quando a doença estiver estabilizada 
- Não esquecer de ajustar a dose do corticoide em situações 
de estresse fisiológico (ex: cirurgias, infecções) 

 
-  



 

 

 

11.2. LOMBALGIA 
 

Introdução 
- É o principal motivo de consulta médica 
- 80% de toda a população apresentará uma vez na vida 
- Lombalgia é a dor localizada no espaço entre a última costela e a 
prega glútea 
- Lombociatalgia é quando a dor segue um trajeto radicular 
caracteríscito acomentendo o membro inferior até abaixo dos 
joelhos 
- Diversa gama de diagnósticos diferenciais:  

- Lombalgia Mecânica Comum 
- Hérnial Discal 
- Estenose do Canal Lombar 
- Tumores Ósseos e metástases 
- Infecções (espondilite, mal de Pott, polimialgia reumática) 
- Fratura vertebral osteoporótica 
- Endometriose, Gravidez Tubária 
- Litíase Renal 
- Pancreatite, úlcera péptica, CA cólon 
- Prostatite 
- Aneurisma de aorta 
- Hérnia inguinal 
- Neuropatia periférica... 

Dados de Anamnese 
- A dor que piora ao repouso e melhora com o movimento sugere 
doença inflamatória 
- Dor que piora aos movimentos e melhora (em parte) ao repouso 
sugere doença mecânico-degenerativa 
- Dor fixa sugere causa infecciosa ou tumoral 
- Início súbito e intenso sugere hérnia discal 
- Sintomatologia insidiosa sugere doenças degenerativas 
- A dor psicogênica costuma ser mal delimitada 
- A dor radicular vem acompanhada de parestesias 

Exames complementares 
- Alterações degenerativas são comuns (30% dos pacientes 
assintomáticos) portanto os exames complementares devem ser 
confirmatórios e não diagnósticos. Só devem ser levados em 
consideração se explicarem anatomicamente a dor referida 
- Raio-X é a primeira etapa de investigação radiológica, mas 
possui baixa sensibilidade e especificidade 
- TC é o melhor método para avaliação da arquitetura óssea 
- RNM é o principal exame, avalia bem tecidos moles 
- Mielografia está em desuso 
- Mapeamento ósseo com radioisótopos pode ser útil em CA e 
metástases ósseas 
- Eletroneuromiografia é útil em radiculalgia e para documentar 
miopatias e neuropatias 



 

 
Hérnia Discal 

- Processo contínuo de degeneração discal, que leva a migração 
do núcleo pulposo além dos limites fisiológicos do ânulo fibroso 
- Acomete 1% da população e é causa de 1% das lombalgias 
- Predomina no sexo masculino 
- População adulta 20-60 anos (mais raro em idoso!) 
- Diagnóstico 

- ESSENCIALMENTE CLÍNICO!!! 
- Dor aguda desencadeada por fator mecânico 
- Geralmente o paciente tem já história pregressa de crises 
de lombalgia 
- Lombalgia piora com flexão do tronco e manobra de 
Valsalva 
- A dor costuma ser intensa e associada a dor no membro 
inferior unilateral, com trajeto característico da raiz 
acometida 
- Parestesias são comuns na região acometida 
- As vezes, a palpação do espaço discal acometido pode levar 
ao sinal da campainha e irradiação da dor para o membro 
- Exame neurológico é obrigatório 
- O sinal de lasègue (pct em decúbito dorsal com MMII em 
extensão, ao elevar-se seus MMII  há dor) é geralmente 
positivo (compressão em L5 ou S1) 
- Raio-X e TC são usados para confirmação 

- Tratamento 
- A grande maioria evolui para cura em 8-12s 
- Repouso relativo está indicado, com afastamento de até 7-
10 dias e de atividades pesadas de até 45 dias 
- Analgésicos, anti-inflamatórios e miorrelaxantes 
- Fisioterapia após melhora está indicada 
- Cirurgia indicada na Sd. De cauda eqüina e em progressão 
de lesão neurológica. Considerar em má resposta ao tto. 

Estenose do Canal lombar (ECL) 
- Qualquer tipo de estreitamento do canal medular que resulta 
em compressão das raízes nervosas lombossacrais ou cauda 
eqüina 
- Pode ser congênita ou adquirida 
- A forma adquirida é degenerativa e afeta pacientes idosos 
(>50a), com elevação com a idade 
- Clínica 

- Dor lombar e nos membros, radiculalgia e claudicação 
neurogênica 
- Claudicação Neurogênica: 

· É a mais característica (mas ↓ freq) 
· Paciente sente dor em MMII pela extensão da coluna, 

ficar em pé ou caminhar (anda e para) 



 

· A dor melhora com a flexão da coluna (pct anda 
“encurvado”) 

- Longa história de lombalgia crônica 
- Clínica insidiosa, dor não tão bem localizada 
- Sinal de Lasègue negativo 

- Diagnóstico 
- Clínico 
- Geralmente a compressão é por tecidos moles, por isso só a 
RNM tem valor 
- 80% possuem alterações eletrofisiológicas 
- LCR: ↑ proteínas!! 

- Tratamento 
- Conservador ou Cirúrgico (atualmente mais tendência ao 
conservador) 
- Repouso apenas para as exacerbações das dores 
- Exercícios aeróbiocos são indicados 
- Analgésicos, AINES, miorrelaxantes e anti-depressivos 

Lombalgia Mecânica Comum 
- Forma mais comum de dor lombar (90%!) 
- Dor em região lombar baixa, uni ou bilateral, podendo irradiar 
para região sacral e nádegas  
- A dor aguda geralmente ocorre após esforço físico maior ou 
esforços repetidos em posições de estresse para a coluna 
- Os casos agudos evoluem espontaneamente para cura 
- Os casos crônicos estão relacionados com sedentarismo, postura 
inadequada, atividade física inadequada, trabalho 
- Há Forte papel psicosomático e de ansiedade 
- Tratamento 

- O Médico deve mostrar-se despreocupado e nunca 
valorizar a queixa desses pacientes (pode piorar o fator 
psicossomático e de ansiedade), contra-indicando o repouso 
e encorajando a manutenção das atividades rotineiras (desde 
que de maneira correta) 
- Analgésicos e AINES 
- AINES devem ser monitorados (efeitos gastrointestinais e 
renais) 
- Miorrelaxantes são usados quando há espasmo muscular 
associado 
- Antidepressivos tricíclicos em doses baixas são úteis, devem 
ser prescritos por longo prazo pois seu início de ação é lento 
- O repouso prolongado descondiciona a musculatura, piora 
a função cardiovascular e fortalece um comportamento de 
“sentir-se doente”, devendo ser contraindicado! 
- Pacientes com dor crônica devem ser estimulados à prática 
de exercícios aeróbicos 
- Retorno imediato ao trabalho é fundamental 



 

 

11.3 OSTEOARTROSE 

 
Introdução 

- Pode também ser chamada de osteoartrite porque em algumas 
vezes existe sinovite associada 
- É uma doença degenerativa das articulações sinoviais 
(diartroses) 
- Dor e limitação funcional 
- Radiografia: Presença de osteófitos, redução do espaço articular 
e esclerose do osso subcondral 
- Histopatologia: perda da integridade da cartilagem articular 

Epidemiologia 
- Prevalência de 3,5% na população geral – 10% nos maiores de 
60 anos 
- Prevalência chega a 70% nas mulheres acima de 65 anos 
- Rara antes dos 45 anos (2%) 
- Osteoporose e tabagismo são fatores de proteção! 

Fatores de Risco 
- Idade > 45 anos 
- Sexo feminino 
- História Familiar 
- Obesidade 

- Principalmente em joelho 
- A perda de peso melhora o quadro clínico 

- Trauma (rotura de menisco, ligamento ou fratura) 
- Atividades esportivas 

Patogênese 
- Alterações na cartilagem, no osso subcondral e sinovite 
- Pode ser primária (mais comum) ou secundária 
- Causas de OA secundária: Trauma, malformações, 
osteonecrose, hipotireoidismo, acromegalia, hemocromatose, 
Doença de Wilson, ocronose 

Clínica 
- A maioria não apresenta sintomas nas fases iniciais pois as 
lesões são restritas à cartilagem articular (tecido insensível a dor) 
- AS principais articulações envolvidas são a metatarsofalangeana, 
interapofisárias (coluna), interfalangeanas proximais e distais 
- Não acometem as metacarpofalangeanas (diferente da AR) 
- Principal sintoma é a dor articular piorada pelo uso da 
articulação 
- Rigidez matinal não dura mais que 30 min 
- Principais sintomas: 

- Dor articular associada ao uso 
- Dor articular em repouso ou noturna 
- Rigidez articular < 30 min 
- Sensação de insegurança/instabilidade articular 
- Limitação do arco do movimento 
- Incapacidade funcional 



 

- Alguns casos cursam com sinovite, sendo chamados de OA 
inflamatória 
- Não é sempre progressiva, pode haver estabilização e até 
melhora 
- Nódulo de Heberden são osteófitos (expansão firme de osso 
recoberto de cartilagem) nas interfalangeanas distais (muito 
comum) 
- Nódulos de  Bouchard são nas interfalangeanas proximais 
- Sinais Articulares de Osteoartrose 

- Aumento do volume, com consistência firme 
- Dor ao movimento passivo 
- Crepitação audível ou palpável 
- Limitação real da amplitude articular 
- Instabilidade articular 
- Sinais de sinovite leve/moderada 
- Nódulos de Heberden e Bouchard 

Exames 
- Principais achados radiológicos 

- Osteófitos (proeminências ósseas nas bordas das 
articulações) 
- Redução do espaço articular 
- Esclerose do osso subcondral 
- Cistos subcondrais 
- Colapso do osso subcondral 

- Exame do líquido sinovial 
- Tipo não inflamatório com menos de 2.000 leucócitos por 
mm3, predominando mononucleares 
- Glicose normal 

- Laboratório 
- HMG, VHS e PCR normais! 

Particularidades das articulações acometidas 
- Mãos 

- Forma mais comum 
- Associada a obesidade e sexo feminino 
- Chamada de AO nodal pelos nódulos de Heberden (IFD) 
- Dificilmente acomete metacarpofalangeanas 

- Joelho 
- Forma mais relacionada a obesidade 
- Nas mulheres a primária é mais comum, nos homens existe 
lesão secundária à lesão de menisco 

- Quadril 
- Principal sintoma é a dor à deambulação referida na 
nádega, virilha, coxa ou joelho 
- Dor piora com a rotação interna da coxa 

- Coluna Vertebral 
- Chamada de espondilose 
- 2 componentes:  

· Degeneração do disco intervertebral 



 

· Osteoartrose das articulações interapofisárias 
(facetarias) 

- Preferência pela coluna lombar e cervical 
- Redução do espaço discal, osteófitos nas bordas do corpo 
vertebral, redução do espaço articular, esclerose subcondral 
- Complicações: 

· Compressão radicular provocando dor 
· Mielopatia espondilótica Cervical 
· Compressão da artérial vertebral durante a rotação da 

cabeça levando a insuficiência vertebro-basilar 
(vertigem, diplopia, paraparesia) 

· Estenose do canal vertebral lombar (dor claudicante) 
· Espondilolistese (deslocamnete de um corpo vertebral 

sobre o outro / L4-L5) 
Tratamento 

- Sintomático 
- Não farmacológicos: calçados acolchoados, perda de peso, 
natação, hidroginástica, caminhada, fisioterapia, repouso 
programado 
- Farmacológicos:  

- Paracetamol 1g vo 6/6h 
- Tramadol ou codeína reservados para dores intensas e 
refratárias ao paracetamol 
- AINES indicados nos casos de OA inflamatória 
- Corticóides intra-articulares 

Artropatia neuropática / Articulação de Charcot 
- Forma severa de osteoartrose 
- Destruição progressiva articular associada à perda sensorial 
- Pode complicar doenças neutológicas que cursam com 
neuropatia sensorial (DM, amiloidose, MHMB) 
- Destruição articular, subluxações, neoformação óssea e derrame 
articular 

- Pode confundir com osteomielite, osteossarcoma e 
carcinoma metastático 

- Não há tratamento curativo 
 

 



 

 

11.4 ARTRITE GOTOSA E PSEUDO-GOTOSA 

 
Introdução as artropatias por cristais 

- A inflamação é provocada pela interação entre os cristais e 
neutrófilos que imediatamente liberam uma série de mediadores 
inflamatórios 
- Diagnóstico depende da aspiração do líquido sinovial das 
articulações acometidas e identificação dos respectivos cristais no 
microscópio sob luz polarizada (além é claro da exclusão de artrite 
séptica) 
- Existem 4 tipos: 

- Gota (cristais de urato monossódico) 
- Pseudogota (cristais de pirofosfato de cálcio) 
- Hidroxiapatita (cristais de fosfato de cálcio básico) 
- Cristais de oxalato de cálcio 

Hiperuricemia versus gota 
- Hiperuricemia existe quando os valores de ácido úrico 
ultrapassam o máximo da solubilidade plasmática (7 mg/dL) 

- A solubilidade do urato monossódico diminui em 
temperaturas abaixo de 37oC 
- Por isso existe maior acometimento em articulações 
periféricas do pé! 

- Apenas uma minoria dos que possuem hiperuricemia 
desenvolve gota 

Epidemiologia 
- Adultos entre 40-50 anos (rara antes dos 30) 
- Homens 7:1 
- Nas mulheres costuma se manifestar após a menopausa 
(estrogênio possui efeito uricosúrico) 
- Prevalência vem aumentando (maior longevidade, sd 
metabólica, obesidade, IRC, tratamento de HAS com tiazídicos, 
dieta rica em carnes, frutos do mar e cerveja) 
- Consumo de laticínios é fator protetor 
- Tiazídicos é a droga com maior poder hiperuricemiante na 
prática 

Origem da Hiperuricemia 
- 1. Falha na eliminação renal de ácido úrico 

- 2/3 é eliminado no rim e 1/3 no TGI 
- No rim existem 4 etapas de manipulação 

· Filtração: quase todo urato é filtrado pelo glomérulo 
· Reabsorção: quase todo urato filtrado é reabsorvido 

pela URAT1 (inibida pelo estrogênio) 
· Secreção tubular: após reabsorvido 50% é secretado de 

volta no TCP 
· Reabsorção após secreção: mais uma vez é reabsorvido 

- No final 10% do filtrado é eliminado 
 
 



 

- 2. Excesso na Produção 
- Ac úrico é produzido no organismo a partir das purinas 
(bases nitrogenadas liberadas pelo catabolismo dos 
nucleotídeos) 

Causas de Hiperuricemia Secundária 
Causas de hiperprodução 

de Ácido Úrico 
Causas de redução da 

excreção renal 

Etilismo Etilismo 

Dieta rica em purina AAS em baixas doses  

Drogas (ácido nicotínico, 
citotóxicos) 

Diuréticos (tiazídicos, 
furosemida) e desidratação 

Defeitos enzimáticos 
Pirazinamida, etambutol, 
ciclosporina 

Anemias hemolíticas 
Obesidade e resistência 
insulínica 

Psoríase IRC 

Doença de Paget do osso Saturnismo 

Hipertrigliceridemia Acidose lática, cetoacidose 

Neoplasias 
mieloproliferativas e 
linfoproliferativas  

Pré-eclâmpsia, 
hipotireoidismo, 
hiperparatireoidismo, 
sarcoidose, beriliose 

Clínica de Gota 
- Evolução natural da gota se realiza em 4 etapas: 

- 1. Hiperuricemia assintomática 
- 2. Artrite gotosa aguda 

· Artrite extremamente dolorosa de início súbito 
· 80% tem monoartrite sem sinais sistêmicos 
· Nos episódios subsequentes pode ocorrer febre e 

padrão poliarticular 
· Em 50% dos 1os casos ocorre na primeira 

metatarsofalangeana (podagra) 
· Outras articulações: metatarsos, tornozelos, 

calcanhares, joelhos, punhos, dedos e cotovelos 
· Frequentemente associada a fatores desencadeantes 

(trauma, álcool, pós-operatório, IAM, AVC) 
· A crise geralmente se inicia a noite 

- 3. Gota intercrítica 
· A gota aguda é autolimitada durando de 3-10 dias 
· 60% apresentam nova crise no primeiro ano 
· 80% nos 2 anos seguintes e 93% em 10 anos 
· As recaídas vão se tornando cada vez mais frequentes e 

as resoluções começam a não ser mais totais, deixando 
comprometimento residual 

- 4. Gota tofosa crônica 
· Os tofos são acúmulos de cristais de urato monossódico 

cercados por tecido granulomatoso 
- Em qualquer etapa pode ocorrer nefrolitíase exceto na 
hiperuricemia assintomática 

Acometimento Renal 



 

- Nefrolitíase por Ácido Úrico 
- 20% dos casos 
- São fatores que contribuem: 

· pH urinário ácido 
· aumento da eliminação urinária de ácido úrico 

- Nefropatia Gotosa por Urato 
- Podem causar nefropatia pela deposição no parênquima 
renal sob a forma de tofos, provocando distorção, destruição 
e fibrose 
- Resultado é IRC lenta e progressiva 

Diagnóstico 
- Monoartrite de instalação súbita, sobretudo se localizada em 
uma das articulações distais de um MMII 
- Diante de uma monoartrite a punção do líquido articular estará 
sempre indicada para o diagnóstico 
- Sempre afastar a possibilidade de artrite piogênica 
- Quando não se consegue coletar líquido sinovial o quadro é 
altamente provável se: 

- Hiperuricemia 
- Quadro clínico característico 
- Resposta significativa à administração de colchicina 

- Achados radiológicos na gota tofosa crônica 
- Erosões em saca-bocado 
- Erosões com margens escleróticas e bordas proeminentes 
(sinal de martel) 
- Preservação do espaço articular 
- Ausência de osteopeniajustarticular 

Tratamento 
- Objetivos 

- Interromper a crise aguda  
- Prevenir as recidivas 
- Previnir as complicações do depósito (tofos) nas 
articulações e rins 
- Previnir a formação de cálculos renais 
- Combater fatores associados (obesidade, 
hipertrigliceridemia, HAS...) 

- Tratamento da Crise Gotosa Aguda 
- Medidas não farmacológicas 

· Repouso articular 
· Compressas geladas 

- AINES (primeira linha) 
· Indometacina é o mais usado (75 mg vo + 50 mg vo 6/6h 

por 2 dias) 
· AAS está contra-indicado (varia os níveis de urato 

podendo exacerbar a crise) 
- Colchicina (segunda linha) 



 

· Atualmente costuma ser reservada para aqueles com 
contra-indicação aos AINES devido seus efeitos 
colaterais 

· 1 mg vo seguida por 0,5 mg 2/2h até que melhore ou 
tenha diarreia/vômitos (máximo de 8 mg/dia) 

- Corticóides intra-articulares (terceira linha) 
- ACTH intramuscular (gota poliarticular) 
- Corticóide sistêmico 
- A redução da hiperuricemia não faz parte do tratamento da 
crise aguda, podendo agravar a crise pela alteração brusca 
nos níveis de ácido úrico sinovial 

- Profilaxia das crises 
- Administração profilática diária de 0,5 mg 12/12h de 
colchicina (Se Cr = 2: 0,5 mg a cada 2 dias e se Cr = 3: 0,5 mg a 
cada 3 dias) 
- Regime de emagrecimento nos obesos 
- Eliminação de fatores predisponentes (álcool, alimentação 
rica em purinas...) 
- Intituição de tratamento anti hiperuricemia 

- Prevenção das complicações da Gota Crônica – a redução da 
uricemia 

- Uricosúricos 
· Usados somente na hiperuricemia provocada pela 

redução na excreção renal (90% dos casos) 
· Probenecida (250 mg 12/12h – Max 3g/dia) 
· Sulfimpirazona (100-200 mg 12/12h – Max 800 mg/dia) 
· Benzbromarona 100 mg/dia 
· Losartan, anlodipino, fenofibrato e atorvastatina 

possuem discreto efeito uricosúrico 
· Pelo aumento da excreção renal podem levar a 

nefrolitíase, devendo realizar profilaxia com aumento da 
ingestão hídrica e alcalinização urinária 

- Alopurinol 
· Diminui a síntese de ácido úrico  
· Inibe a xantina oxidase 
· 100 mg/dia (Dose máxima 1g/dia e dose usual de 300 

mg/dia) 
· Preferido aos uricosúricos nos casos de: 1. Eliminação 

urinária > 800 mg/dia; 2. Comprometimento da 
capacidade funcional dos rins; 3. Presença de calculose 
renal por ácido úrico e 4. Intolerância aos uricosúricos 

- Manter a profilaxia com colchicina pelo menos 6 meses 
após o controle dos níveis ou até que todos os tofos tenham 
desaparecido 
- Restrição de purinas é desnecessária, exceto se múltiplos 
tofos ou IRC 

- Tratamento da Hiperuricemia assintomática 
- Não existe indicação para tratamento exceto se:  



 

· Início de quimioterapia (risco de sd de lise tumoral) 
· Níveis séricos muito altos (12-13 mg/dL) 
· Excreção > 1100 mg em 24h (risco de nefrolitíase) 

 
Artropatia por Pirofosfato de Cálcio – Pseudogota 

- Introdução 
- Mulheres 3:1 
- > 60 anos 
- Assintomática na maioria das vezes 
- Condrocalcinose: deposição de cálcio nos meniscos e na 
cartilagem articular em padrão linear ou pontilhado 

- Patogênese 
- Cristais de pirofosfato de cálcio são formados quando o 
duplo produto (cálcio x pirofosfato) ultrapassa o limite de 
supersaturação 
- Pseudogota é a forma aguda e concrocalcinose a forma 
crônica 
- Geralmente idiopática mas pode ser secundária a trauma 
articular, osteoartrose e hemocromatose 

- Forma Aguda: Pseudogota 
- 25% dos casos 
- Joelhos, punhos, metacarpofalangeanas são as mais 
acometidas 
- Pico da dor em 24h 
- Geralmente monoarticular mas pode evoluir para 
poliarticular 
- Joelho é o local mais acometido 
- Episódios intermitentes na mesma articulação 
- Líquido sinovial hemorrágico e inflamatório semelhante a 
gota 

- Forma Subaguda: Soença Pseudorreumatóide 
- 5% dos casos 
- Comprometimento poliartiular (mãos e punhos inclusive) 
com crises subagudas que duram várias semanas ou meses 

- Forma Crônica: Pseudo-Osteoartrite 
- 50% dos casos 
- Alterações articulares degenerativas lentamente 
progressivas e tendem a acometer várias articulações 
- Acomete articulações que a OA costuma poupar (punhos, 
metacarpofalangeanas, cotovelos e ombros) 

- Deposição de Cálcio em Tendões e Ligamentos 
- Sd. do túnel do carpo ou simulando espondilite 
anquilosante 

- Diagnóstico 
- Achados dos cristais sob exames microscópico com luz 
polarizada associado às evidencias radiológicas de 
condrocalcinose 
- Muitas vezes é indistinguível da gota 



 

- Tratamento 
- AINES é primeira escolha, colchicina segunda e corticoide 
intra-articular terceira 

· Mesmo tratamento da gota aguda 
- Profilaxia com colchicina 0,5 mg 12/12h 



 

 

11.5 ARTRITE INFECCIOSA 

 
Introdução 

- O termo artrite infecciosa se reserva para quando há invasão 
direta das articulações pelo agente microbiano 

- Diferente das artrites reativas, que são estéreis 
· Causadapor infecções a distância por vírus (hepatite), 

bactérias (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, 
clamídias e S. pyogenes da FR) 

· Acometimento imune 
- A artrite bacteriana se divide em dois grupos: 

- Artrite gonocócica 
- Artrite Não gonocócica 

- As artrites crônicas são causadas por tuberculose ou fungos 
Artrite Infecciosa Bacteriana – Aspectos Gerais 

- Mecanismos que o patógeno pode atingir a articulação: 
- Via hematogênica (mais comum) 
- Inoculação direta (traumas, artrocentese, artroscopia) 
- Disseminação por contiguidade (osteomielite, celulite...) 

- Fatores de Risco 
- Lesão articular prévia (OA, AR) 
- DM2 
- Idade > 60 anos 
- Uso de drogas 
- Imunodeficiência 
- Neoplasia 
- Menstruação e gravidez (gonocócica) 
- Infecções Cutâneas 
- Cateter venoso profundo 
- Prótese articular 
- Hemoglobinopatias 

- Etiologia 
População Principal Agente Outros Agentes 

Adulto Jovem 
sexualmente ativo 

Neisseria 
gonorrhoeae 

Staphylococcus 
aureus 

Adultos outros 
Staphylococcus 
aureus 

Streptococcus 
pyogenes 

Imunodeprimidos, 
idosos e usuários de 
drogas IV 

Gram negativos entéricos 

Alcóolatras e 
deficiência humoral 

Pneumococo 

Contiguidade e 
abscesso abdominal 

Anaeróbios 

Próteses articulares Staphylococcus epidermidis 

 
 
 
- Características Clínicas das Artrites Sépticas 



 

Artrite Gonocócica Artrite Não Gonocócica 

Geralmente adultos jovens e 
sadios 

Crianças, idosos e 
imunodeficientes 

Poliartrite migratória 
comum no início 

Geralmente já inicia com 
monoartrite purulenta 

Tenossinovite na maioria Tenossinovite rara 

Hemoculturas positivas < 
10% na fase monoarticular 

Hemoculturas positivas em > 
50% 

Cultura do líquido sinovial 
positiva em 30% na fase 

monoarticular 

Cultura do líquido sinovial 
positiva em > 90% dos casos 

Lesões cutâneas 
características 

Ausência de lesões cutâneas 

- Terapia específica 
Patógeno Tratamento 

S. aureus Oxacilina 3-4 semanas 

Gonococo Ceftriaxone 7-10 dias + 
azitromicina 1g DU (cobrir 
Chlamydia) 

Haemophylus influenzae Ceftriaxone 3-4 semanas 

Gram negativos entéricos Ceftriaxone 3-4 semanas 

Pseudomonas Ceftazidima + gentamicina ou 
cipro por 4 semanas 

Artrite Bacteriana - Gonocócica 
- Causada pela Neisseria gonorrhoeae (diplococo gram negativo) 
- Acomete mais adultos jovens sexualmente ativos 
- Síndrome Artrite Dermatite (fase poliarticular) 

- Fase de gonococcemia 
- Febre alta, calafrios e lesões de pele acompanhadas de 
envolvimento poliarticular 

· Pústulas ou vesículas indolores com bases eritematosa, 
frequentemente com centros necróticos ou 
hemorrágicos 

- Hemoculturas são positivas e as culturas sinoviais negativas 
- Artrite Supurativa (Fase monoarticular) 

- Monoartrite 
- Predomínio em grandes articulações periféricas (joelho, 
tornozelo ou punho) 
- Hemoculturas negativas mas cultura sinovial positiva em 
30% 
- Líquido sinovial purulento (10-100 mil leucócitos), 
predomínio de neutrófilos com possível queda da glicose e 
aumento da proteína e LDH 
- PCR/VHS elevados 

- Diagnóstico 
- Presuntivo pois as culturas podem ser negativas 
- Sempre coletar hemocultura, cultura do líquido sinovial e 
culturas da uretra, colo uterino ou reto 
 
 



 

- Tratamento 
- Resposta dramática com uso de penicilina ou ceftriaxone 
- Iniciar com Ceftriaxone por 2-4 dias e depois trocar por via 
oral para cefpodoxima ou fluoroquinolona (cipro) por mais 7-
10 dias 
- Tratar Chlamydia também pelo alto risco de co-infecção 
com Azitromicina 1g em dose única ou doxiciclina 100 mg 
12/12h 7 dias 

Artrite Bacteriana – Não Gonocóccica 
- Agente 

- S. aureus responsável pela imensa maioria dos casos 
- Clínica 

- Monoartrite francamente inflamatória associada com sinais 
sistêmicos de toxemia 
- Em 20% pode ser oligoartrite (mais comum quando 
relacionada com AR ou LES) 

- Líquido Sinovial 
- Aspecto turvo/purulento 
- Contagem leucocitária alta (25-250 mil) 
- Glicose baixa 
- Proteína total e LDH altos 

- Diagnóstico 
- Bacterioscopia pelo gram positiva em 80% e cultura do 
líquido positiva em > 90% 
- Hemocultura positiva em 60% 
- VHS e PCR sempre elevados 
- A pesquisa de antígenos bacterianos pode ser usada 
quando já iniciada a ATBterapia porém sem resposta 

- Tratamento 
- Via oral deve ser evitada nos primeiros dias por ser menos 
eficaz 
- Iniciar com ATBterapia empírica 
- Atrasos em administrar o tratamento podem resultar na 
destruição completa da cartilagem articular, levando à perda 
funcional permanente 
- Oxacilina é a droga de escolha 
- Associar Ceftriaxone se risco para pneumococo (alcoolatras, 
falciforme ou deficiência de imunidade humoral) 
- Em caso dedúvida com artrite gonocócica também associar 
ceftriaxone 
- Se risco de pseudômonas usar cefalosporina 
antipseudomonas associada a aminoglicosídeo (ceftazidima + 
gentamicina) 

· Se IRC trocar aminoglicosídeo por cipro 
- Pelo risco de destruição articular, a punção aspirativa está 
indicada em todos os casos de artrite séptica supurativa 

· Devem esvaziar a articulação e repetir diariamente por 
7-10 dias 



 

 
Artrite por Mycoplasma 

- Mycoplasma hominis 
- Adultos imunocomprometidos (portadores de 
agamaglobulinemia – deficiência de IgG) 
- Tratamento: tetraciclina, doxiciclina ou quinolona por pelo 
menos 6 semanas mas geralmente 6 meses 

Artrite Tuberculosa 
- Tb osteoarticular é a 3ª forma extrapulmonar de TB, perdendo 
para os linfonodos e sistema genitourinário 
- Responsável por 10% de todos os casos de TB extrapulmonar 
- Mais comum em pacientes HIV / SIDA 
- Diversas formas possível de TB osteoarticular: 

- Espondilite ou mal de Pott 
- Artrite periférica 
- Osteomielite 
- Doença de Poncet ou artrite reativa da TB 

- Envolvimento articular é decorrente da reativação de foco 
latente 
- Monoartrite crônica, indolente, geralmente associada a 
sintomas constitucionais 
- Acomete mais joelhos, quadril! e cotovelos 
- Articulação edemaciada, com sinais de derrame, dolorosa à 
movimentação, mas sem sinais flogísticos francos 
- PPD + em 90% 
- VHS elevado 
- Líquido sinovial com leucócitos entre 10-20 mil com 50-
70%neutrófilos e glicose baixa 
- BAAR + em 20% e cultura do líquido 80% 
- Biópsia revela granuloma caseoso em 90% 
- Tratamento com esquema RIP (ainda) por 6 meses 

Artrite Hansênica 
- Tipos de Artrite Hansênica 

- Poliartrite aguda com eritema nosodo hansênico (reação 
tipo II) 
- Poliartrite insidiosa semelhante à artrite reumatoide 
- Tenossinovite granulomatosa (síndrome das mãos 
inchadas) 
- Artrite relacionada à vasculite cutânea (fenômeno de Lúcio) 

Artrite Fúngica 
- Acometimento raro (5-10%) nas doenças fúngicas sistêmicas 
- Esporotricose é a causa mais comum de artrite fúngica 

Artrite Viral 
- Poliartrite aguda diferenciando da AR somente por ter curso 
auto-limitado 
- Principais agentes: rubéola, parvovírus B19, hepatite A, B e C e 
HIV 



 

 

11.6 ARTRITE REUMATÓIDE 

 
Introdução 

- Osteoartrose é a doença reumática de maior prevalência (30%), 
sendo o protótipo das artropatias por desgaste 
- Artrite Reumatóide (AR) tem prevalência de 1%, é uma doença 
inflamatória crônica multissistêmica 

- Curso de remissão e exacerbação 
- Processo contínuo de lesão tecidual 
- Afeta a membrana sinovial e a cartilagem 
- Potencial de destruição cartilaginosa e erosão óssea, 
determinando deformidade articular 

Epidemiologia 
- Manifesta-se em qualquer idade e sexo, contudo: 

- Mulheres 3:1 
- 80% na faixa de 35-50 anos 
- Raro em homens < 45 anos 

- Tabagismo é fator de risco 
- ACHO é fato de proteção 
- Predisposição genética, porém com concordância entre gêmeos 
monozigóticos de apenas 20% 
- HLA-DR4 presente em 70% 

Doenças autoimunes e os principais tipos de HLA 
Doença Tipo de HLA 

Artrite Reumatóide (AR) HLA-DR1 e HLA-DR4 

Artrite Reumatóide Juvenil  HLA-DR4; HLA-DR8; HLA-B27 

Lúpus HLA-DR2 e HLA-DR3 

Espondilite Anquilosante HLA-B27 

Sd de Reiter HLA-B27 

Sd de Sjögren HLA-DR3 

Doença de Graves HLA-DR3 

DM1 HLA-DR3 

Patogênese 
- A lesão histológica básica da AR é a sinovite 
- Membrana sinovial é o tecido que reveste a porção interna dos 
espaços articulares das articulações sinoviais (diartrodiais) 
- O tecido inflamatório em proliferação é chamado de Pannus 
- Acaba lesionando por contiguidade os tecidos vizinhos 
(cartilagem articular e tecido ósseo) 
- Uma vez iniciada, a hiperativação imunológica não para mais 
- Resposta dependente de CD4+ (co-infecção com HIV melhora a 
AR!!!) 

Manifestações Clínicas 
- Instalação insidiosa com sintomas de dor articular e rigidez, 
muitas vezes acompanhadas de sintomas constitucionais 
- Evolui para artrite simétrica das pequenas articulações das mãos 
e punhos 
- Preserva as articulações interfalangeanas distais (se acometidas 
pensar em artrite psoriásica e osteoartrite) 



 

- 30-50% dos pacientes com AR possuem osteoporose 
- Há maior incidência de linfoma 

Manifestações Articulares 
- Para aliviar a dor, o paciente mantem a articulação fletida, 
reduzindo a distenção da cápsula 
- O edema articular é devido ao acúmulo de líquido sinovial, 
hipertrodia de sinóvia e espessamento da cápsula articular 
- Com o progredir da doença ocorrem contraturas,  fibrose e 
anquilose articular, gerando deformidades fixas 
- O acometimento axial (vertebral) se dá apenas nas articulações 
cervicais superiores 
- Articulações mais envolvidas na AR 

- Pequenas articulações da mão e pés 
- Punhos 
- Ombros e cotovelos 
- Articulação coxofemoral 

- Rigidez matinal é característico das artrites inflamatórias, 
diferenciando-as das não inflamatórias 
- Calor costuma ser evidente, porém eritema é raro 
- Mãos 

- Tumefação das interfalangianas proximais 
- Desvio ulnar dos dedos 
- Percoço de cisne 
- Abotoadura 
- Polpa as interfalangianas distais 

- Punhos 
- Em dorso de camelo 
- Sd do túnel do carpo (pela hipertrofia sinoviail comprimindo 
o nervo mediano) 

· Sintomas precipitados pela manobra de Tinel ou de 
Phalen 

- Joelhos 
- Comuns os derrames articulares (sinal da tecla) 
- Cisto de Baker 

· Quando a membrana sinovial invade os tecidos 
musculares da panturrilha, dissecando suas fáscias 

· Simula um processo de TVP (dor e edema) 
· Tratamento: infiltração local de corticoide 

- Coluna Cervical 
- Atinge apenas o pescoço (70% dos pacientes) 
- Subluxação atlanto-axial (30%), podendo levar a 
compressão da medula espinhal com tetraplegia (raro) 

- Articulações Cricoaritenóides 
- Dor na região anterior do pescoço associada a disfagia e 
rouquidão (cricoaritenoidite) 

Manifestações Extra-articulares 
- Mais comum em indivíduos com altos títulos de FR e anti-CCP 
(importância prognóstica) 



 

- Cutâneas 
- Nódulos reumatoides subcutâneos 

· Derivados de vasculite de pequenas veias, com necrose 
fibrinoide e proliferação fibroblástica circundante 

· Casos graves 
· Metotrexate pode aumentar o número desses nódulos 

- Vasculite cutânea leucocitoclástica 
- Vasculite necrosante grave 

· Indiferenciável da poliarterite nodosa 
· Pequenas e médias artérias 

- Oftalmológicas 
- Síndrome de Sjögren secundária 

· Manifestação ocular mais comum (30%) 
· Lesão da córnea associda ao ressecamento dos olhos, 

acompanhada de xerostomia e aumento das parótidas 
- Episcleríte 

· Associada a eritema no olho e dor leve 
· Semelhante a conjuntivite, porém mais localizada e não 

produz secreção 
- Esclerite 

· Mais dolorosa 
· Pode resultar em redução da acuidade visual 
· Pode levar a escleromalácia perfurante (adelgaçamento 

da esclera permitindo a visualização da coroide azul) 
- Pulmonares 

- Pleurite e derrame pleural são comuns 
· É exsudativo (aumento de LHD e proteínas) 
· Complemento está baixo (embora normal no soro) 
· Leucócitos < 5000 
· FR costuma ser encontrado 
· Níveis de glicose reduzidos 

- Nódulos reumatoides pulmonares 
· Eventualmente infectam, formando cavidades ou 

rompem levando a pneumotórax 
- Síndrome de Caplan 

· Pneumoconiose dos mineradores de carvão ou silicose 
dos pacientes com nódulos reumatoides pulmonares 

- Cardíacas 
- Pericardite é a manifestação cardíaca mais comum 
- Nódulos reumatoides podem surgir no miocárdio ou nas 
válvulas (leva a distúrbios de condução, arritmias e 
insuficiência valvar) 
- Vasculite coronariana levando a IAM 

- Neurológicas 
- Sd. Túnel do carpo (neuropatia periférica compressiva) 
- Mononeurite múltipla por vasculite da vasa nervorum 

- Renais 



 

- Rins costumam ser poupados, porém é comum o achado de 
glomerulonefrite mesangial e amiloidose secundária 

Diagnóstico Laboratórial 
- Fator Reumatóide 

- Auto-anticorpo do tipo IgM que ataca as IgG 
- 70-80% dos pacientes com AR (os soropositivos) 
- Pouco sensível e pouco específico 
- Valor prognóstico 

Outras Patologias relacionadas a presença de FR positivo 

LES Mononucleose Hanseníase 

Sd Sjögren TB Sífilis 

Hepatopatias 
crônicas 

Fibrose Pulmonar 
Idiopática 

Endocardite 
subaguda 

Sarcoidose Calazar / Malária Esquistossomose 

- Antipeptídeos citrulinados (Anti-CCP) 
- Alta especificidade (93-98%), porém sensibilidade baixa (50-
70%) 
- Presente no sangue de indivíduos com doença mais 
agressiva 

- FAN (presente em 30%) 
- pANCA (presente em 30%) 
- VHS e PCR elevados 
- Anemia de doença Crônica 

Critérios Diagnósticos do American College of Rheumatology 
 Critério Comentário 

1 Rigidez Matinal Deve durar pelo menos 1 h 

2 Artrite de 3 ou mais Simultaneamente  

3 Artrite das articulações 
das mãos ou punho 

punho, metacarpofalangeana 
ou interfalangeana proximal 

4 Artrite Simétrica Envolvimento simultâneo bil 

5 Nódulos reumatoides 
subcutâneos 

Superfícies extensoras e 
regiões periarticulares 

6 Fator Reumatóide Níveis elevados 

7 Alterações radiográficas Erosões ou descalcificação 

- Preencher 4 dos 7 critérios 
- Critérios 1 a 4 devem durar pelo menos 6 semanas 
- Critérios 2 a 5 devem ser vistos por médico 

Diagnóstico Diferencial 
- No início considerar síndromes virais autolimitadas 
- Outras possibilidade: LES, artrite psoriásica e artrite reativa 
- Gota tofosa crônica pode mimetizar AR com nódulos 

Alterações Radiológicas mais comuns 
- Aumento de tecidos moles e derrame articular 
- Osteopenia justaarticular 
- Destruição da cartilagem, diminuição do espaço articular e cistos 
subcondrais 
- Erosóes ósseas marginais 
- Anquilose e subluxações 

Fatores de Pior Prognóstico 



 

- > 20 articulações acometidas 
- Aumento importante de VHS 
- Radiografias com erosões ósseas 
- Presença de nódulos reumatoides 
- Altos títulos de FR 
- Anti-CCP 
- Incapacidade funcional 
- Inflamação persistente 
- Idade avançada no início da doença 
- Presença do HLA-DR4 ou HLA-DRB1 

Tratamento 
- Objetivos 

- Controle da dor 
- Redução da inflamação 
- Proteção das estruturas periarticulares 
- Manutenção da função  
- Controle do envolvimento sistêmico 

- Abordagens 
- Controle da dor com AINES 
- Corticóides em baixa dose 
- Drogas antirreumáticas modificadores de doença (DMARD) 
- Terapia Biológica (inibidores do TNF-alfa) 
- Drogas imunossupressoras 

- Uso de Corticóides 
- Baixas doses (< 7,5 mg/dia) fornecem alívio sintomático e 
são capazes de retardar a progressão de erosões ósseas 
- Pulsoterapia pode ser indicada em casos sistêmicos graves 
(vasculite necrosante) 
- Pontos fundamentais da corticoterapia 

· Evitar uso de GC sem uso de DMARD 
· Raramente necessário dose > 10 mg/dia 
· Usar sempre a menor dose possível 
· Usar terapia como ponte até que as DMARDs sejam 

efetivas 
· Fazer profilaxia da osteoporose (cálcio 1500 mg/dia + 

vitamina D 800 UI/dia) 
- DMARDs 

- Promovem controle ou remissão da doença através de 
efeito imunomodulador 
- Possuem efeitos anti-inflamatórios mínimos e que 
demoram até 6 meses para atingir o efeito máximo, 
justificando o uso de AINES ou GC inicialmente 
- Principais DMARDs 

· Metotrexate 
· Leflunamida 
· Hidroxicloroquina 
· Sais de outo 
· D-penicilamina 



 

· Sulfassalazina 
 
 

- Metotrexate 
· Droga de primeira escolha 
· Rápida ação e melhora clínica 
· Efeitos adversos: estomatite, hepato-toxicidade, 

nefrotoxicidade, pneumonite por hipersensibilidade e 
mielotoxicidade 

· Contra-indicado na gravidez 
· Verificar presença de Hep B/C, além de função renal, 

HMG e hepatograma 
· Dose inicial de 7,5 mg semanal com incremento semanal 

de 2,5 mg. Dose máxima de 25 mg 
- Hidroxicloroquina 

· Agente anti-malárico 
· Eficácia inferior, porém baixos efeitos adversos (apenas 

hiperpigmentação, retinopatia e gastro-intestinal) 
· 400 mg/dia 

- Sulfassalazina 
· Efeito mais rápido semelhante ao metotrexate (3-6 

semanas) 
· Dose 0,5-3g/dia 
· Risco de leucopenia e agranulocitose 

- Sais de Ouro 
· Efeito terapêutico lento (3-6 meses) 
· Monitorar EAS, PTU e HMG 
· Parenteral ou via oral 

- D-penicilamina 
· Quelante de metais e ação imunomoduladora 
· 0,25-1g/dia 
· Controle com HMG e EAS 

- Leflunamida 
· Eficácia e início de ação semelhantes ao metotrexate 
· 10-20 mg/dia 
· Pode causar: diarreia, alopecia, neuropatia periférica, 

hipertensão, leucopenia e hepatotoxicidade 
· Afastar hepatites e uso de álcool  
· Potencial teratogênico 

- Terapia Biológica 
- Empregados de forma isolada ou em combinação com MTX 
- Nenhum efeito sobre a erosão óssea progressiva 
- Maior suscetibilidade à infecção (TB latente) 
- Infliximab (Remicade) 

· Anticorpo monoclonal neutralizador do TNF-alfa 
- Etanercept (Enbrel) 

· Receptor solúvel recombinante do TNF-alfa 
- Adalimumab (Humira) 



 

· Anticorpo humano contra o TNF 
- Outros: Rituximab e Abatacept 

- Drogas Imunossupressoras 
- Azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina 
- Reservado para o tratamento de situações mais graves 

Recomendações atuais do ACR-2008 
- Doença precoce é aquela de início há menos de 6 meses e de 
longa duração aquela de mais de 24 meses 

Doença Sintomas Articulações Sistêmico Tratamento 

Precoce Leves < 6  Não AINES + 
DMARDs 

Precoce Moderados 6-20 Geralmt 
não 

AINES + 
DMARDs 

Precoce Grave > 20 Sim AINES + 
DMARDs + 
Biológico 

Persistente Grave - - AINES + 
DMARDs 
associados 
+ Biológico 

Síndrome de Felty 
- Artrite reumatoide associada com esplenomegalia e neutropenia 
- Em alguns casos: hepatomegalia, anemia, plaquetopenia, febre e 
linfonodomegalia 
- Infecções bacterianas recorrentes são as principais complicações 

Doença de Still do Adulto 
- Tríade: febre (98%) + artrite (88%) + rash (81%) 
- Febre é intermitente 
- Rash de coloração salmão 
- Artrite em joelhos, tornozelos e punhos 
- VHS muito elevado (>100) 

Principais Causas de VHS muito elevado (> 100): 

Osteomielite 

Tuberculose 

Doença de Still 

LES 

 



 

 

11.7 ARTRITES REATIVAS E SÍNDROME DE REITER 

 
Definição 

- Artrite reativa é a inflamação articular que têm origem em um 
processo infeccioso à distância 
- O quadro infecciosos na maioria das vezes ocorre: 

- Trato digestivo (diarreia infecciosa invasiva) 
· Artrite Epidêmica 
· Shigella, Salmonella, Campylobacter e Yersinia 

- Genitália (uretrite, cervicite) 
· Artrite endêmica 
· Chlamydia trachomatis 

- Sd de Reiter é a associação: artrite + uretrite + conjuntivite 
- Mais comum com Shigella e Chlamydia 

- Quando não se encontram indícios de infecção usa-se o termo 
espondiloartrite indiferenciada 

Epidemiologia 
- Forte correlação com o HLA-B27 (60-85%) e sua presença 
confere pior prognóstico 
- Idade 18-40 anos 
- Infecção entérica com igualdade entre sexos, mas predomínio 
masculino na infecção venérea 
- Co-infecção com HIV não aumenta incidência mais confere pior 
prognóstico 

Manifestações Clínicas 
- Variável desde uma monoartrite efêmera até um quadro 
multissistêmico grave 
- 1-4 semanas após a diarreia ou contato sexual 
- Início com sintomas constitucionais (fadiga, mal-estar, febre, 
perda ponderal) 
- Oligoartrite assimétrica aditiva afetando principalmente joelho e 
MMII 
- Manifestações reumáticas: Dactilite (dedo em salsicha), 
tendinite, fasciíte plantar, sacroileíte 
- Manifestações outras: prostatite, cervicite ou salpingite 
- 20% podem evoluir com sacroiléite e acometimento ascendente 
da coluna vertebral, confundindo com EA 
- A uretrite pode ser infecciosa (não gonocócica) ou não infecciosa 
(participando do processo inflamatório reativo) e com pouca 
secreção uretral 
- Conjuntivite costuma ser mínima e raramente é sintomática 
- Pode ser persistente e recidivante em 30-60% 
- Outras manifestações possíveis 

- Balanite circinada 
- Úlceras orais 
- Ceratoderma blenorrágico (pápulas escamosas com crostas 
na palma das mãos, planta ou dorso dos pés, semelhante a 
psoríase) 



 

- Uveíte anterior (olho vermelho e dor unilateral) 
- Insuficiência aórtica 

Diagnóstico 
- É de exclusão 
- Exige presença de oligoartrite inflamatória com um histórico de 
diarreia invasiva ou infecção venérea 
- Principal diagnóstico diferencial é a gonococcemia, que se 
manifesta com poliartralgia, febre, seguida por oligoartrite e 
tenossinovite 

- Envolve MMSS e MMII, enquanto a Are predomina nos 
MMII 
- Evolui com rash eritemato-pustuloso nas extremidades ao 
invés do ceratoderma blenorrágico 
- Carece de sintomas lombares 

Tratamento 
- AINES por pelo menos 2 semanas 

- Indometacina 75-150 mg/dia 
- Corticóides raramente usados  
- Sulfassalazina (0,5-3 g/dia) reservado para casos refratários 
- Anti-TNF reservados para os não responsivos  
- ATB é recomendado para os pacientes ainda em vigência do 
quadro infeccioso agudo 

Prognóstico 
- Imprevisível 
- Primeiro episódio dura de 2 a 3 meses, evoluindo para: 

- Curso intermitente ou 
- Curso crônico de artrite periférica 

- Os que abrem a clínica com a tríade de Reiter tem mais 
probabilidade de evoluir com o curso intermitente 



 

 
-  

ARTRITE PSORIÁSICA 

Introdução 
- Artrite inflamatória crônica que afeta pequena proporção dos 
portadores de psoríase 
- Na maioria a artrite vem depois das lesões de pele, mas em 10% 
pode vir antes e em 15% junto 
- Associado com o HLA-Cw6 
- Igual predomínio entre sexos 
- 30-55 anos 
- Maior tendência a fibrose em relação a AR 
- Entesite importante 
- CD8+ / Padrão TH1 

Formas Clínicas 
- Oligoartrite Periférica Assimétrica (30%) 

- Lembra a Sd de Reiter 
- Oligoartrite assimétrica 
- Atinge joelho 
- Dactilite pode estar presente 

- Poliartrite Periférica (40%) 
- Lembra a Artrite reumatoide 
- Poliartirte simétrica de pequenas articulações das mãos, 
punhos, joelhos e cotovelos 

- Envolvimento do esqueleto Axial (5%) 
- Lembra a Espondilite Anquilosante, porém ocorre de forma 
assimétrica e aleatória 

- Envolvimento das Interfalanfeanas distais (15%) 
- Acometimento das interfalangianas distas associado ao 
comprometimento da unha adjacente pelas alterações da 
psoríase 
- Pode evoluir com conjuntivite (20%), uveíte (7%) e 
Insuficiência Aórtica (4%) 

- Artrite Mutilante (5%) 
- Grave poliartrite destrutiva e deformante 
- Anquilose das articulações, dissolução óssea e encaixe dos 
dedos nas mãos 

Laboratório 
- VHS/PCR nem sempre elevados 
- Pode ter baixos títulos de FR e FAN 
- Hiperuricemia (doença exfoliativa de alto turnover) 

Diagnóstico 
- Diagnóstico de exclusão em paciente com lesões psoriásicas + 
artrite 

Tratamento 
- Semelhante ao da Artrite Reativa 
- Medicamentos usados no tratamento da psoríase (ciclosporina, 
ácido retinóicos e PUVA) podem também melhorar o quadro 
articular 



 

- Uso de corticoides não é recomendado pelo risco de psoríase 
pustulosa 



 

 

ARTROPATIAS ENTEROPÁTICAS 

Artropatia Periférica 
- 20% Crohn / 7% RCU 
- Poliartrite migratória aguda inflamatória não erosiva 
- Grandes articulações dos MMII 
- Desaparece em semanas 
- Não deixa sequelas 
- Tratamento dirigido ao distúrbio intestinal primário 

Espondiloartropatia 
- 20% dos pacientes com Doença inflamatória intestinal 
desenvolvem sacroileíte, podendo evoluir com espondilite grave 
- É indiferenciável da EA 
- HLA-B27 presente em 70% dos casos 
- Não existe relação entre a gravidade da DII e a presença de 
espondilite 
- Tratamento idêntico ao da EA 

Doença de Whipple / Lipodistrofia Intestinal 
- Distúrbio raro que acomete homens de meia idade 
- Artrite + serosite + diarreia + perda ponderal + 
hiperpigmentação cutânea + linfadenopatia 

Doença Celíaca / Enteropatia pelo Glúten 
- Síndrome de má absorção  
- Coluna lombar, quadris, ombros e joelhos são as articulações 
mais acometidas 
 

 
 



 

 

11.8 ESPONDILITE ANQUILOSANTE 

 
Introdução as espondiloartropatias soronegativas 

- Fatores que reúnem as espondiloartropatias: 
- Acometimento das articulações Axiais e periféricas 
- Lesão prominente das enteses (ponto de junção entre 
estruturas e o osso) 
- Associadas a determinadas lesões sistêmicas 
- Superposição entre suas formas clínicas 
- Tendência a Hereditariedade 
- Ausência do Fator Reumatóide 
- Associação com o HLA-B27 

- Grupo das Espondiloartropatias 
- Espondilite Anquilosante 
- Artrite Reativa / Sd. de Reiter 
- Artrite Psoriásica 
- Artropatias Enteropáticas 
- Espondiloartrite indiferenciada 

Definição 
- Espondilo = vértebra 
- Anquilose = fusão 
- Doença inflamatória crônica que acomete o esqueleto axial, 
principalmente a articulação sacroilíaca 

Epidemiologia 
- Predomínio em Homens 3:1! 
- Idade média 23 anos 
- HLA-B27 presente em 90% 

Patogenia 
- Entesite = reação inflamatória que acomente as enteses 
(inserções ósseas de ligamentos, tendões, aponeuroses e cápsulas 
articulares) 
- Ocorre erosão do osso subcondral seguida por um processo de 
reparação tecidual com neoformação óssea com anquiloses 
(fusões/ossificação das enteses) 
- O osso neoformado é chamado de sindesmófito e forma pontes 
entre os corpos vertebrais, originando uma coluna rígida e fletida 

- Postura de cifose exagerada e perda da lordose lombar 
fisiológica 
- Coluna em bambu 

- A primeira articulação a ser envolvida é a sacroilíaca 
- O envolvimento da coluna é progressivo e ascendente 

- Outras anormalidades vertebrais: osteoporose difusa, erosão 
vertebral, aspecto quadrado das vértebras, inflamação e 
destruição da borda disco-osso 
- A artrite periférica acomete mais os MMII e de maneira 
assimétrica 



 

- Devido ao importante papel de CD8+, a co-infecção com HIV não 
melhora a patologia, pelo contrário, pode levar a uma forma 
grave, diferente da AR 
- Outra diferença é que na AR ocorrem erosões ósseas, enquanto 
que nas espondiloartropatias ocorre estímulo para formação 
óssea 

Quadro Clínico 
- Homem jovem que inicia com lombalgia associada a rigidez 
matinal e que é aliviada pela atividade física, com duração > 3 
meses 
- Principais características: 

- Início de lombalgia antes dos 40 anos 
- Início insidioso 
- Persistência > 3 meses 
- Mais intenso pela manhã / rigidez matinal 
- Aliviado por exercícios ou banho quente 
- Hipersensibilidade óssea 

- A progressão da doença pode ser acompanhada com medidas de 
altura do paciente, teste de Schober, expansibilidade do tórax e 
distância do occipito até a parede 
- Pode haver dor simulando angina (Sd de Tietze) 
- Envolvimento da coluna cervical leva anos 
- O quadril (coxofemoral) e o ombro (glenoumeral) são as 
articulações sinoviais mais envolvidas na EA (30% dos casos) 
- 30% dos casos possuem uma oligoartrite periférica assimétrica 
- Nas mulheres a doença é mais discreta 
- Culmina com perda da mobilidade da coluna nos eixos ântero-
posterior e latero-lateral, além de redução na expansibilidade 
torácica 

Prognóstico 
- Após 10 anos da doença o paciente assume o esterotipo da EA: 

- Postura encurvada, com cifose dorsal exagerada, perda da 
curvatura lordótica lombar e coluna rígida (posição de 
esquiador) 

- 15% dos que iniciam a doença na adolescência necessitarão de 
prótese total do quadril dentro de 20 anos 
- Gravidez não tem relação com o curso clínico da EA 
- A pior complicação é a fratura vertebral devido osteoporose ou 
osteopenia 
- Existe menor sobrevida do que a população geral devido aos 
traumas de coluna, Insuficiência aórtica, Insuficiência respiratória, 
nefropatia amiloide e complicações do tratamento (ex HDA) 

Manifestações extra-articulares 
- Oftalmológicas 

- Uveite anterior aguda (30%) 
· Dor, lacrimejamento excessivo, fotofobia e turvação da 

visão autolimitados 
 



 

 
- Pulmonares 

- Desenvolvimento insidioso de Fibrose pulmonar dos lobos 
superiores 

- Cardíacas 
- 10% desenvolvem insuficiência aórtica, com cardiomegalia 
e distúrbios de condução 

- Renais 
- 3% desenvolvem amiloidose secundária com proteinúria  
- Nefropatia por IgA também é possível 

- Neurológicas 
- Deslocamentos e fraturas da coluna cervical 
- Sd da cauda equina 

· Anestesia perineal em sela 
· Dor e fraquza dos MMII 
· Hiporreflexia e flacidez 

- Intestinais 
- 10% possuem doença inflamatória intestinal 

Diagnóstico 
Critérios diagnósticos de EA 

Critério Obrigatório + 1 critério clínico 

Sacroileíte 
 (critério radiográfico) 
(radiografia simples de 

quadril) 

Dor lombar > 3 meses que 
melhora com exercícios 

Limitação da coluna lombar 

Redução da capacidade de 
expansão do tórax 

- HLA-B27 presente em 90% 
- FR e anti-CCP negativos / FAN eventualmente + 
- VHS/PCR podem estar aumentados 
- Anemia de doença crônica 
- Fosfatase alcalina e IgA elevados 
- Teste de Schöber 

- Paciente de pé, faz-se duas marcas (5ª vértebra lombar e 
outra 10 cm acima) 
- Após flexão se mede novamente a distância que deve 
crescer 5 cm numa pessoa normal 

Diagnóstico Diferencial 
- Em fases iniciais com artrite periférica pode haver confusão com 
AR  
- Sempre deve-se investigar presença de Crohn ou RCU 
- Na Artrite Reativa e Psoriásica, a espondilite costuma ser 
assimétrica e aleatória, com os sindesmófitos aleatórios 

Alterações Radiográficas 
- Borramento na imagem das articulações sacroilíacas 
- A sacroileíte é classicamente bilateral, podendo ser unilateral no 
início do quadro 
- Esporões do calcâneo 
- Quando inicia-se a lesão lombar, já existe sacroileíte bilateral 
(doença ascendente) 



 

- Quando muitos sindesmófitos são vistos bilateralmente surge a 
coluna em bambu 
 

Tratamento 
- Objetivos: alívio sintomático, melhora da capacidade funcional, 
prevenir deformidades e manifestações extra-articulares 
- Medidas gerais: abordagem multiprofissional, Natação, 
fisioterapia, parar de fumar 
- AINES são efetivos no controle da dor e rigidez, podendo 
retardar a progressão da doença 

- Sugere-se superioridade da indometacida (75-150 mg/dia) 
- Corticóides não devem ser prescritos (não melhoram os 
sintomas e pioram a osteoporose)! 
- Os biológicos neutralizadores do TNF-alfa melhoraram a 
abordagem da doença, com melhora mesmo em fases avançadas 

- Indicados para todos que não tiveram resposta com uso de 
AINES 
 

 



 

 

11.9 FEBRE REUMÁTICA AGUDA 

 
Patogênese 

- Doença Inflamatória Sistêmica Aguda 
- Ocorre como sequela tardia de uma amigdalite por 
Streptococcus pyogenes (estreptococo beta-hemolítico do grupo 
A) 
- Seu mecanismo é por reação auto-imune 
- A cada nova infecção estreptocóccica a reação imunológica se 
exacerba – daí a importância da profilaxia secundária 
- Componente genético de susceptibilidade 

Epidemiologia 
- Crianças – 5 a 15 anos (faixa etária da faringoamigdalite) 
- Até 7 casos a cada 1000 crianças (Brasil) 
- Endêmica no Brasil 

Quadro Clínico 
- O quadro mais comum e precode é de: 

- Febre alta 
- Prostração 
- Poliatrite migratória 

Critérios de Jones Modificados 
Critério Obrigatório 

Evidência de infecção recente pelo estreptococo beta-
hemolítico do grupo A (ASLO ou cultura) 

Critérios Maiores 

Poliatrite 

Cardite 
Valvulite, miocardite ou pericardite 

Coréia de Sydenham 

Nódulos Subcutâneos 
Eritema Marginatum 

Critérios Menores 

Clínicos: Artralgia e febre 

Laboratorial: Aumento dos reagentes de fase aguda  
(PCR, VHS, mucoproteínas) 

ECG: alargamento do intervalo PR 

- 2 maiores ou 1 maior e 2 menores 
Poliartrite 

- Manifestação mais precoce 
- Ocorre em 60-80% 
- Poliartrite assimétrica e migratória 
- Dura em torno de 2-4 semanas 
- Acomete preferencialmente grandes articulações periféricas 
(ombros, punhos, tornozelos, joelhos, cotovelos) 
- Em cada articulação a inflamação plena dura uns 5 dias 
- Ótima resposta aos salicilatos 
- Não há deformidades permanentes nem artropatia crônica 
- Líquido sinovial revela artrite moderadamente inflamatória com 
cultura negativa 



 

 
 

Cardite 
- Pode atingir os 3 folhetos cardíacos (endocárdio, miocárdio e 
pericárdio): pancardite reumática 
- Classificação: 

- Leve: taquicardia sinusal, alargamento PR, hipofonese de B1 
e sopro mitral 
- Moderada: Pericardite aguda, sopros exuberantes (aórtico e 
mitral), aumento da área cardíaca com sobrecarga de VE 
- Grave: ICC aguda 

- Endocardite/Valvulite 
- A mais comum é a insuficiência mitral 

· OBS: na FR “crônica” a lesão mais comum é a estenose 
mitral! 

- O tecido valvar torna-se edemaciado e amolecido, 
provocando regurgitação valvar 
- Sopro holossistólico apical 

· Mais comum 
· Insuficiência Mitral 
· De média/alta frênquencia (mais nítido com o diafragma 
· Melhor audível na ponta 
· Grande intensidade (>3+) 
· Irradiação para axila ou dorso 

- Sopro de Carey-Coombs 
· Ruflar mesodiastólico 
· Audível na ponta 
· Baixa frequência e intensidade (campânula) 
· Parece o sopro da estenose mitral, mas é explicado por 

um hiperfluxo na valva mitral inflamada 
- Sopro protodiastólico aórtico 

· Insuficiência Aórtica 
- ECO pode mostrar pequenas verrucosidades nas bordas das 
valvas 

- Miocardite 
- Aumento da área cardíaca com queda da Fração de Ejeção 
- Quando ocorre sintomatologia  ICC 
- Deve ser sempre suspeitada em criança que abre quadro de 
ICC aguda 
- Os nódulos de Aschoff na histopatologia são 
patognomônicos da FR  

- Pericardite Reumática 
- 5-10% 
- Sintomas: dor retroesternal de caráter pleurítico com 
melhora na posição sentada com flexão do tronco 
- Sinais: Atrito pericárdico 
- ECO: Derrame pericárdico 



 

- ECG: Supra de ST côncavo (polpa aVR e V1), infra do PR, 
baixa voltagem 

- É muito comum o BAV de 1º Grau (alargamento do intervalo PR 
Córeia de Sydenham – Dança de São Vito 

- Manifestação tardia (1-6 meses do início da FRA) 
- Após os outros sintomas terem desaparecido 

- É um distúrbio extrapiramidal 
- Mais comum no sexo feminino 2:1 
- Desaparece com o sono ou sedação 
- Piora com estresse emocional 
- É auto-limitada (3-4 meses) e livre de sequelas 
- Excluindo-se outras causas de córeia, mesmo sem outros 
sintomas, pode-se fazer o diagnóstico de FRA 

Eritema Marginatum 
- Rash eritematoso maculopapular com bordas nítidas 
avermelhadas, serpiginosas, de centro claro 
- Não é pruriginosa nem dolorosa 
- Polpa a face 
- Tem caráter migratório, dura poucas horas e pode ser 
desencadeada pelo calor 
- Não é patognomônica 

Nódulos Subcutâneos 
- Nódulos firmes, indolores, medindo de 0,5-2cm 
- Não apresentam sinais flogísticos 
- Geralmente aparecem em associação a cardite grave 

Reagentes de Fase Aguda 
- PCR 

- As infecções bacterianas e a FR são as condições que mais 
elevam a PCR 
- É o marcador mais precoce a subir 

- VHS 
- As infecções bacterianas (60-120), o LES (80-140), a FR (50-
100), as vasculites de células gigantes e as neoplasias 
malignas são as condições que mais elevam a VHS 
- É o segundo marcador a se elevar 

- Mucoproteínas 
- É o marcador que mais demora a se elevar 
- É o mais confiável pois só desaparece com o fim da FRA e 
não sofre influência com o uso de AAS 
- Faixa de 6-9 (VR: < 4) 

- Eletroforese de Proteínas 
- Elevação da fração alfa-2 

Outros Exames Laboratoriais 
- Leucocitose neutrofílica 
- Anemia normocítica e hipocrômica (inflamatória) 
- Leve aumento de TGO 
- FAN e FR costumam ser negativos 
- Avaliação de infecção estreptocócica 



 

- ASLO (80%) 
- Anti-DNAse B 
- Anti-Hialuronidase 
 
 

Tratamento 
- 1. Erradicação do Estreptoco 

- Benzetacil 1.200.000 UI IM 
- Alternativa: Eritromicina 
- Objetivo é apenas de prevenir a recorrência da FRA e 
impedir a transmissão 
- Não interfere no curso da FR (auto-imune!) 

- 2. Tratamento da Poliartrite 
- AAS 100 mg/Kg/dia divididos em 4 tomadas 
- Ótima resposta com o AAS em 24 – 48 h 
- Usar por 2-4 semanas 

- 3. Tratamento da Cardite 
- Na cardite moderada ou grave a escolha é por prednisona 
(1-2 mg/Kg/dia) por 2-3 meses 
- Em quadros mais graves pode-se usar pulsoterapia com 
metilprednisolona 
- Não afeta o curso da doença 

- 4. Tratamento da Córeia 
- Ambiente tranquilo 
- Benzodiazepínicos e carbamazepina 
- Corticoterapia é recomendada 
- Haldol apenas em casos graves pois pode induzir sequelas 
graves (discinesia tardia) 

Profilaxia Secundária 
- Visa evitar novos episódios de atividade reumática 
- Benzetacil 1.200.000 UI IM 21/21 dias (considerar esquema de 
15/15 dias nos 2 primeiros anos) 
- Duração da Profilaxia: 

- FR sem cardite: Até 21 anos ou > 5 anos 
- FR com cardite sem lesão valvar residual: até 25 anos ou > 
10 anos 
- FR com lesão valvar residual: Até 40 anos 
- FRA com troca valvar: Toda a vida!!! 

Cardite reumática Crônica 
- Causado pela degeneração valvar 
- Sintomas após 10-20 anos da FRA 
- Valva sofre um processo fibrodegenerativo, levando ao 
espessamento, perda da mobilidade das cúspides com retração, 
podendo evoluir para calcificação 
- Mitral (65%) > Aórtica > Tricúspide 
- Mais comum: estenose mitral > dupla lesão mitral > Insuficiência 
mitral > Dupla lesão aórtica 



 

- Comprometimento aórtico é mais comum em homens e mitral 
em mulheres 
 



 

 

11.10 LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES) 

 
Introdução 

- Doença autoimune multissistêmica crônica 
- Períodos de exacerbação e remissões 
- Acomente: pele, articulações, serosas, glomérulos e SNC 
- A AR depende do braço celular da imunidade (linfócitos T), o LES 
na imunidade humoral (anticorpos) 

Epidemiologia 
- Mulheres Jovens em idade fértil 9:1 
- 14-45 anos 
- Predomínio na raça negra 3x 
- Maior na zona urbana 
- Fatores genéticos e ambientais (raios UV, hormônios sexuais, 
medicamentos, tabagismo e microbiológicos) 
- Apenas o Epstein-Barr mostrou maior taxa de infecção prévia em 
pacientes LES 
- O HIV melhora a AR e o LES, mas piora a Espondilite 
anquilosante 
- Drogas envolvidas no LES fármaco-induzido: 

- Hidralazina, procainamida, isoniazida, fenitoína, 
clorpromazina, d-pneicilamina, metildopa, quinidina, 
interferon-alga e agentes anti-TNF 

Manifestações clínicas 
- Doença crônica, remitente e recidivante 
- Manifestações Gerais: 

- Maioria apresenta febre, fadiga e perda de peso no 
diagnóstico 

- Manifestações de Pele e Mucosas 
- A lesão de pele mais característica é a erupção malar ou em 
asa de borboleta 

· Por vezes dolorosa ou pruriginosa 
· Precipitada por exposição solar 

- Fotossensibilidade é o surgimento de erupção cutânea 
eritematosa logo após exposição aos raios solares (presença 
de anti-Ro) 
- Lúpus bolhoso  

· Rara forma de lesão cutânea aguda do LES 
- Lúpus subagudo cutâneo  

· Lesões cutâneas eritematodescamativas difusas não 
ulcerativas 

· Predomina em MMSS e tronco 
· Face é poupada 
· Presença do anti-Ro (SSA) 
· Caráter recidivante, não deixa sequelas 
· Precipitado pelo Sol 

- Lúpus discoide (Crônico) 



 

· Predomina na face, pescoço, couro cabeludo e pavilhão 
auricular 

· Placas ritematosas infiltradas e hiperpigmentadas que 
evoluem com cicatriz despigmentada e atrófica 

- Alopécia não ciscóide 
· 40-70% dos pacientes 
· Reversível com controle da doença 

- Vasculite cutânea 
· 20% 
· Lesões purpúricas, petequiais ou urticariformes. Pode 

levar a necrose digital 
- Fenômeno de Raynaud 

· Sequencia palidez-cianose-rubor 
· 30%  
· Mais típico da esclerodermia 

- Livedo reticular 
- Telangiectasias 
- Úlceras mucosas indolores 

· Lembram úlceras aftosas em seu aspecto 
- Manifestações Articulares 

- Presente em 95% dos pacientes 
- Artrite lúpica 

· Padrão simétrico, distal e migratório com sintomas 
durando de 1-3 dias em cada articulação 

· Rigidez articular < 1 hora 
· Mãos, punhos e joelhos principalmente 
· Não determina erosões articulares 
· Pouco ou nenhum derrame articular 

- Osteonecrose (necrose óssea avascular) 
· Dor persistente em poucas topografias 
· Relacionado a atividade lúpica e também a Anticorpos 

antifosfolipídios e uso precoce de corticoides 
- Manifestações Renais 

- Glomérulos são os principais alvos renais dos pacientes 
lúpicos 
- Deposição de anti-DNA é a base fisiopatológica da nefrite 
lúpica 
- Ativação do complemento é outro achado 
- Quantificação dos níveis de anti-DNAds e complemento (C3) 
é útil para o monitoramento da atividade e resposta 
terapêutica na nefrite  
- Mais informações na nefrologia 

- Manifestações Pulmonares 
- Derrame pleural 

· Pode ser uni ou bilateral, sem predomínio de lado 
· Exsudato com glicose normal (diferente da AR) 

- Pneumonite 



 

· Pode cursar com febre, tosse, dispneia, hemoptise e 
radiografia com infiltrado acinar difuso principalmente 
em bases 

· Responde bem aos corticoides 
· Importante não esquecer que a causa mais comum de 

infiltrado pulmonar continua sendo infecciosa 
(pneumonia) 

- Síndrome do pulmão contraído 
· Pela miosite lúpica ocorre fraqueza diafragmática, com 

elevação da cúpula 
- Manifestações Cardíacas 

- Miocardite 
· Taquicardia e taquipnéia aos esforços 
· Aumento da área cardíaca 
· Pode gerar ICC 

- Endocardite de Libman-Sacks 
· Forma verrucosa e não bacteriana de endocardite 
· Principalmente na valva mitral e menos na aórtica 
· Pode levar a cardioembolismo 
· Tratamento imunossupressor não é eficaz 

- Coronariopatia 
· Frequentemente aterosclerótica (as vezes pela vasculite) 
· Pode provocar IAM em mulheres jovens 

- Psiquiátricas 
- Todo paciente lúpico possui disfunção cognitiva leve 

· Demência lúpica seria a fase mais avançada desse 
quadro 

- Psicose lúpica 
· Manifesta-se geralmente no 1º ano da doença 
· Delirium com estado confusional, ilusões persecutórias, 

alucinações auditivas ou visuais e flutuação do nível de 
consciência 

· Psicose induzida por corticoide surge nas primeiras 
semanas 

· Presença do Anti-P 
- Manifestações Neurológicas 

- Cefaléias e  
- Convulsões 
- AVCi 

· Resultado de 3 processos: trombose cerebral na SAF; 
cardioembolismo de Libman-Sacks; vasculite cerebral 

- Meningite asséptica 
· Pode ser precipitada pelo ibuprofeno ou azatioprina 

- Neuropatias periféricas 
· Leves e assimétricas, causadas comumente por isquemia 

vascular dos nervos 
- Manifestações Hematológicas 

- Anemia de doença crônica 



 

· Mais comum 
- Anemia hemolítica auto-imune 

· Coombs direto positivo (10%) 
· Autoanticorpos antifator Rh 

- Trombocitopenia leve 
· Mecanismo idêntico ao da PTI: surgimento de 

autoanticorpos IgG contra antígenos de superfície 
plaquetária 

- Síndrome de Evans: 
· Anemia imuno-hemolítica + plaquetopenia 

- Linfopenia 
· Comum, porém neutropenia é incomum! 

- Exacerbações do LES podem cursar com linfadenopatia 
cervical ou generalizada e esplenomegalia, achados 
indicativos de hiperatividade imune 
- Linfoma não-Hodgkin aumentado em 5x 

- Manifestações gastro-intestinais 
- Causas de dor abdominal importante no LES: 

· Peritonite (serosite) 
· Arterite mesentérica (vasculite) 
· Pancreatite 

- Manifestações Oculares 
- Ceratoconjuntivite Seca / Sd de Sjögren 

· Mais comum 
- Vasculite retiniana 

· Pode causar amaurose por isquemia ou hemorragia 
Laboratório 

- Inespecífico 
- Anemia de doença crônica: reflete atividade lúpica! 

- Aumento do VHS > 100 
- PCR pode ser normal ou pouco elevada 
- Hipocomplementemia 
- Por ser o LES fator de risco independente cardiovascular, 
devemos manter o LDL < 100 

· Na presença de manifestação renal preferir 
atorvastatina ou fluvastatina 

- FAN 
- Alta sensibilidade 98%, baixa especificidade 
- Título > 1:80 
- Detecta anticorpos contra todos os constituintes celulares e 
não apenas no núcleo 

- Provas de Célula LE 
- Sensibilidade de 80%, baixa especificidade (AR, Sjögren, 
esclerodermia, polimiosite) 

- Autoanticorpos específicos 
Anticorpo Sensib Espec Comentário 

Anti-DNA ds 75% Alta Nefrite Lúpica 
Anti-DNA simples 90% - Pouco específico 

Anti-Histonas 70% Baixa LES fármaco-induzido 



 

Antero (SSA) 30% Baixa 
Sjögren, LES neonatal, 
Rash, Lupus cutâneo, 
LES FAN negativo 

Anti-LA (SSB) 10% Baixa 
Sjögren e correlação 
negativa com nefrite 

Anti-SM 30% Alta Mais específico LES 

Anti-RNP 40% Baixa Dç Mista do Tc Conj 

Anti-P 20% Alta Psicose Lúpica 

Anticardiolipina 20% - SAF 

Os 11 critérios clássicos do LES 

1 Erupção Malar 
Erupção em Asa de Borboleta 
Poupa o sulco nasolabial 

2 Erupção discoide 
Manchas eritematosas elevadas 
descamativas 
Fibrose nas lesões antigas 

3 Fotossensibildiade 
Erupção cutânea pós exposição 
aos raios solares 

4 Úlceras Orais 
Ulceração oral ou nasofaríngea 
indolor 

5 Artrite 
Artrite não erosiva em pelo 
menos 2 articulações periféricas 

6 Serosite 

Pleurite: dor pleurítica, atrito ou 
derrame pleural 
ou 
Pericardite: ECG, atrito ou 
derrame pericárdico 

7 Distúrbio Renal 
Proteinúria > 500 mg/dia ou 3+ 
ou 
Cilindros Celulares no EAS 

8 
Distúrbio 

Neurológico 

Convulsões: na ausência de outras 
explicações (drogas, uremia...) 
ou 
Psicose: na ausência de outras 
explicações (drogas, uremia...) 

9 
Distúrbio 

Hematológico 

Anemia Hemolítica com 
reticulocitose; 
Leucopenia < 4.000 
Linfopenia <1.500 
ou 
Trombocitopenia < 100.000 

10 
Distúrbio 

Imunológico 

Anticorpos Antifosfolipídio 
(anticardiolipina, anticoagulante 
lúpico ou VDRL falso +) 
Anti-DNAds 
ou 
Anti-Sm 

11 
Anticorpo 

Antinuclear 
FAN +  

Tratamento 
- Objetivos: 

- Controle sintomático da atividade lúpica 
- Prevenir ou reduzir as complicações 



 

- Aumentar a sobrevida do paciente 
- Medidas Gerais 

- Repouso relativo (10 horas de sono pela noite) 
- Protetor solar 
- Estresse ocasionado por cirurgias, infecções e pressões 
psicológicas devem ser evitados por exacerbam a doença 
- Fumo deve ser proibido 
- Medicações que causam LES fármaco-induzido podem ser 
usadas 
- Pelo risco elevado de osteoporose (uso de corticoides, 
baixo grau de atividade física, baixa exposição solar) 
recomenda-se reposição de Cálcio 1500 mg/dia e vitamina D 
800 U/dia 
- Nas menopausadas usar alendronato 35mg/d 

- Antimaláricos 
- Hidroxicloroquina 400 mg/dia  
- Cloroquina 250 mg/dia 
- Utilizados com bons resultados no controle das 
manifestações dermatológicas 
- Pela toxicidade retiniana realizar exame oftalmológico 
anual 
- Permitem poupar corticoides, usando hidroxicloroquina 200 
mg 3x/semana 

- AINES 
- Auxiliam no controle das artralgias, artrites e miosites 
- Meningite asséptica é um efeito colateral com uso de 
ibuprofeno 
- Interromper uso se nefrite lúpica! 

- Corticóides 
- Formas tópicas para o rash 
- Formas intralesionais no LES discoide 
- Prednisona 0,5 mg/Kg/dia = dose anti-inflamatória 
- Prednisona 1-2 mg/Kg/dia = dose imunossupressora 

- Citotóxicos 
- Ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato e metotrexate 
- Reservas para acometimento grave da doença (nefrite 
classe IV e SNC) 

Tratamento do LES em cada situação específica 
- LES Cutâneo 

- Inicialmente corticoides tópicos evitando compostos 
fluorados como a dexametasona pelo risco de atrofia de pele 
- Associar antimaláricos nos casos refratários 
- Lesões costumam melhorar em 6-12 semanas 
- Nos casos refratários pode-se usar corticoides em doses 
baixas, talidomida, metotrexate ou azatioprina 

- LES Articular e Muscular 
- AINES possuem boa resposta 



 

- Nos casos refratários prednisona em doses baixas ou 
antimaláricos 
- Nos casos de artrite intensa: metrotexate 

- Serosite Lúpica 
- Corticóides orais em doses anti-inflamatórias 

- Formas Graves  
- Principais formas graves: nefrite, acometimento do SNC, 
miocardite, pneumonite, vasculite, anemia auto-imune e 
trombocitopenia 
- Iniciar com corticoides em dose imunossupressora (1-2 
mg/Kg/dia) e depois reduzir até a mínima dose necessária 
- Nos casos muito graves, indica-se a pulsoterapia com 
metilprednisolona 1g EV por 3 dias, com maior rapidez de 
resposta, porém com alto risco de EAP e hipertensão 

· Pode-se usar o mini-pulso com 500 mg/dia 
- Ciclofosfamida pode ser usada em dose oral diária (1-3 
mg/Kg/dia) ou como pulsoterapia mensal (0,5-1g/m2 por 
dose) 

· Risco de cistite hemorrágica (mesna é usado como 
tratamento e proflilaxia) 

· Risco de leucopenia 
· Risco de esterilidade (usar análagos de GnRH antes de 

cada dose) 
- Nefrite Lúpica Classe IV 

- Pulsoterapia com metilprednisolona 1g/dia por 3 dias 
- Terapia de Indução: 

· Ciclofosfamida 1g ev 30/30 dias por 6m ou 
ciclofosfamida 500 mg ev 15/15 dias por 3m ou 

· Micofenolato mofetil 2-3g/dia  
- Terapia de Manutenção 

· Azatioprina ou micofenolato 
· Pode ser feito com ciclofosfamida ou ciclosporina oral 

como alternativa 
· 18-24 meses 

- Lúpus do SNC 
- Psicose, vasculite SNC e mielite transversa devem ser 
tratadas com altas doses de prednisona ou pulsoterapia 
- Imunossupressores citotóxicos indicados nos casos graves e 
recidivantes; poupam corticoides 

- Lúpus e Gravidez 
- LES não altera a chance de engravidar 
- Gestação é sempre de alto risco 
- Gestação exacerba o LES 
- Mulheres com LES só devem engravidar após período de 
pelo menos 6 meses de remissão da doença 
- Mulheres com nefrite lúpica devem ser desaconselhadas a 
engravidar 



 

- Risco maior de parto prematuro, aborto espontâneo ou 
natimorto 
- Anti-Ro (SSA) associado ao Lúpus neonatal e bloqueio 
cardíaco congênito 

· Dexametasona pode reverter o BAV fetal 
- Durante a gravidez, controlar o LES com AINES, corticoides 
e hidroxicloroquina 
- Azatioprina e micofenolato podem ser usados com muito 
cuidado 

- Lúpus e Contracepção 
- ACHO com estrógenos em dose alta aumentam o risco de 
exacerbação do LES 
- SAF e nefrite lúpica grave contraindicam ACHO 
- DIU deve ser evitado pelo maior risco de hemorragia e 
infecção 

Lúpus Farmacoinduzido 
- Uma série de medicamentos pode ativar um LES quiescente ou 
ser responsável pelo lúpus fármaco-induzido 

Drogas indutoras de LES 

Hidralazina* (mais comum) d-penicilamina 

Procainamida Metildopa 

Minociclina Quinidina 

Diltiazem Alfa-interferon 

Isoniazida Drogas anti-TNF alfa 

Fenitoína Clorpromazina 

- Tende a ser mais brando não acometendo os rins e nem o SNC 
- Anti-DNAds e Anti-Sm são sempre negativos (exceto o Anti-
DNAds com drogas anti-TNF alfa) 
- Não há consumo de complemento 
- FAN + 
- Anticorpos anti-histonas presentes em 95% dos casos! 
- Melhora completa com a suspenção do fármaco 
- Breve curso de AINES ou antimaláricos e eventualmente 
corticoides até remissão da doença 



 

 

11.11 SD DO ANTICORPO ANTIFOSFOLIPÍDIO  

 
Introdução 

- Também chamada de Sd de Hughes 
- Eventos trombóticos arteriais e venosos 
- Presença de anticorpos (anticardiolipina, anticoagulante lúpico e 
anti-B2 glicoproteína 1) 
- Quando é associada a outras doenças auto-imunes chamamos 
de SAF secundária (50%) 

- Associada principalmente com LES 
- Na SAF primária não há diferenças entre sexos 

Clínica 
- Trombose venosa profunda (32%) é a manifestação mais comum 
da SAF, seguida pelo AVC isquêmico (13%) 
- Abortamento espontâneo de repetição (8%) 
- Tromboflebite superficial (9%) 
- TEP (9%) 
- AIT (7%) 
- Outras manifestações possíveis: 

- Trombocitopenia (22%) 
- Livedo reicular (20%) 

· Decorrente do espasmo de algumas arteríolas 
ascendentes da derme (palidez) intercaladas com 
vasodilatação de arteríolas adjacentes (eritema/cianose) 

- Endocardite de libman-Sacks 
- Alterações neurológicas 

- Trombose venosa superficial não entra como critério de SAF 
- Sd de Sneddon: AVCi + livedo reticular + anticorpos  

Critérios Diagnósticos 
Critérios Clínicos Cr. Laboratoriais 

Trombose 
Vascular 

Morbidade 
Gestacional 

Anticoagulante 
lúpico 

Confirmado por 
Doppler ou 
patologia, 
excluindo 
vasculite 

3 Abortos de feto 
normal < 10s ou 1 
aborto com > 10s 

Anticardiolipina 
IgG ou IgM 

Prematuro < 34s 
em virtude de 

pré-eclâmpsia ou 
Insuficiência 
placentária 

Anti-b2-GPI 

- Pelo menos 1 critério clínico somado a pelo menos um 
laboratorial 
- Anticoagulante Lúpico 

- In vitro prolonga o PTTa 
- PTTa não é corrigido após adição de plasma humano (1:1) 
- Ótima especificidade, porém baixa sensibilidade 

- Anticardiolipina 
- IgG: mais relacionados a eventos trombóticos 
- IgM: relação com anemia hemolítica auto-imune 



 

- Apresenta maior sensibilidade, mas baixa especificidade 
- Anti-B2 glicoproteína 1 (anti-b2-GPI) 

- Maior especificidade  
- Em até 10% dos casos de SAF é o único anticorpo positivo 

- VDRL falso-positivo 
- Retirado dos critérios diagnóstico pela baixa sensibilidade 

Tratamento 
- Interromper fatores de risco para TEV: tabagismo, estrogénos 
(ACHO ou TRH) 
- Apenas anticorpos positivos: usar AAS 100 mg/dia 
- Apenas história gestacional: AAS + heparina em dose profilática 
durante toda gestação 
- Eventos tromboembólicos prévios: anticoagulação plena 

- TVP: manter INR entre 2-2,5 
- AVCi/TVP recorrente: manter INR entre 3-3,5 

- Uso de heparina não-fracionada será dificultado pelo 
alargamento normal do PTTa 

- Preferir Clexane 
- Durante a gestação se já apresentou eventos trombóticos, além 
da anticoagulação plena, associar AAS 

- Cumarínicos só podem ser usados no 2º trimestre 
- SAF catastrófica: Anticoagulação plena + corticoides + 
plasmaférese ou Imunoglobulina 

 



 

 

11.12 SÍNDROME DE SJÖGREN 

 
Introdução 

- Doença auto-imune crônica 
- Infiltração linfocítica das glândulas exócrinas  

- Principalmente salivares e lacrimais 
- Síndrome seca 
- Pode ser sumulada por HIV, HCV, sarcoidose, anti-histamínicos e 
antidepressivos 
- Predispõe desenvolvimento de linfoma 
- Pode ser primária ou secundária a outras doenças auto-imunes, 
especialmente a AR e CBP 

- 75% dos pacientes com Cirrose Biliar Primária possuem 
Sjögren 
- 30-50% dos pacientes com AR 
- 10-25% dos pacientes com LES 
- 1% dos pacientes com esclerodermia 

Epidemiologia 
- Prevalência 1% 
- Mulheres 9:1 
- Quarta e quinta década 

Sd. de Mikulicz:  
- Aumento bilateral de parótica e glândulas submaxilares, 
sublinguais e lacrimais 
- Xerostomia 
- Relacionado a causas secundárias 

Patogênese 
- 2 mecanismos de destruição tecidual: 

- Infiltração linfocitária: glândulas exócrinas com síndrome 
seca 
- Deposição de Imunocomplexos: vasculites, 
glomerulonefrite 

Clínica 
- Curso lento e benigno 
- Mais comum: Ceratoconjuntivite seca e xerostomia 
- O ressecamento da córnea pode ser grave a ponto de provocar 
lesões ulcerativas 

- Complicada pela blefarite estafilocócica em 2/3 dos casos 
- Diminuição da saliva + infiltração das glândulas da mucosa 
esofagiana + redução da motilidade esofagina, levam a disfagia 
- Mucosa oral pode apresentar atrofias, fissuras inflamatórias, 
ulcerações, halitose e cáries 
- Sintomas extra-glandulares são mais comuns na primária 
- Trato Gastro-intestinal 

- Disfagia 
- Acloridria 
- Diminuição d secreção pancreática 
- Alterações de ritmo intestinal 



 

- Trato Respiratório 
- Diminuição da produção de muco, levando a ressecamento 
do Trato respiratório e causando rinite, sinusite, tosse seca, 
rouquidão e bronquite 
- Pode levar a fibrose intersticial 

- Rins 
- Pode causar: 

· Nefrite intersticial linfocitária (+ comum) 
· Glomerulonefrite por imunocomplexos 

- Articulações 
- 50% com artrite não erosiva 

- Fenômeno de Raynaud 
- Manifestação cutânea mais frequente (35%) 

- Vasculite 
- Geralmente padrão leucocitoclástico sem necrose 

- Tireóide 
- Pode levar a quadro semelhante a Hashimoto 

- SNC 
- Neuropatias periféricas pela vasculite da Vasa Nervorum 

- Doença Linfoproliferativa 
- Risco 40x maior de linfoma 
- Linfoma mais comum é o MALT 

Laboratório 
- Anemia de doença crônica (eventualmente auto-imune) 
- VHS e hipergamaglobulinemia 
- Anti-SSA e anti-SSB 
- FAN + 90% / FR + em 80% 

Biópsia do Lábio Inferior 
- Serve para o diagnóstico definitivo 
- Permite a quantificação do grau de lesão tecidual 
- 94% sensibilidade e 90% de especificidade 

Tratamento 
- Alívio sintomático do ressecamento de mucosas com: 

- Colírios neutros, pomadas oftalmológicas, lágrimas 
artificiais com metilcelulose 
- Soro fisiológico nasal 
- Hidrante corporal 
- Saliva artificial 
- Lubrificantes vaginais 
- Óculos de natação à noite (evita evaporação) 
- Ingestão frequente de água 

- Para as manifestações extra-glandulares podem-se utilizar 
corticoides (glomerulonefrite, pneumonite intersticial e pseudo-
linfoma) 

- Imunossupresores somente na doença grave renal ou 
pulmonar 

- Monitorizar periodicamente a função tireoidiana 
- Bom prognóstico 



 

 

11.13 ESCLERODERMIA – ESCLEROSE SISTÊMICA 

 
Introdução 

- Esclerodermia significa endurecimento fibrótico da pele 
- Pode ser usado para doenças limitadas ao tecido cutâneo, mas 
também a esclerose sistêmica 
- A forma sistêmica pode ser subdividida em padrões clínicos 
distintos, em função do tipo de comprometimento da pele! 
- Doença rara 
- Superprodução e deposição de colágeno, caracterizando-se 
basicamente pela fibrose das estruturas envolvidas 
- Órgãos mais acometidos: pele, TGI, pulmões, rins e coração 
- É uma doença monofásica: se instala como uma única onda de 
lesão tecidual, começando pelo edema inflamatório (fase 
precoce), seguindo pela fibrose progressiva e atrofia tecidual (fase 
tardia) 

Epidemiologia 
- Prevalência de 200 casos por milhão  
- Sexo feminino 4:1 
- Faixa etária: 3-50 anos 
- Mais comum e mais grave em negros 

Etiologia e Patogênese 
- Membro das colagenoses 
- Processo autoimune seu marco fundamental 
- Processos patológicos: 

- Desenvolvimento insidioso de fibrose nos tecidos e órgãos 
afetados 
- Disfunção vascular de pequenas artérias e microvasos 

- Deposição excessiva de colágeno resulta em acúmulo de 
fibroblastos ativados 
- A fase incial da esclerodermia caracteriza-se por edema 
inflamatório do órgão-alvo, seguido posteriormente por fibrose 

Classificação 
Forma Sistêmica 

Difusa 
 (cutânea difusa) 

Qualquer região da pele ou órgão 
pode ser acometido 

Limitada  
(cutânea limitada) 

Envolvimento da pele limitado às 
regiões distais dos cotovelos e joelhos 
e superiores às clavículas 
Síndrome CREST 

Visceral Exclusiva Ausência de acometimento cutâneo 

Forma Localizada 

Morfeia 
Placas de esclerose bem delimitadas 
na pele, isoladas ou múltiplas 

Esclerodermia 
Linear 

Bandas fibróticas longitudinais em 
membros / infância 

Lesão em golpe de 
sabre 

Pele e tecidos profundos 
Geralmente em face 

 



 

 
Manifestações Clínicas 

- Fenômeno de Raynaud 
- Primeira manifestação em geral, numa fase pré-
esclerodermia 
- Até 99% dos casos 
- Presciptados pelo frio ou estresse emocional 
- Vasoconstricção temporária de pequenas artérias digitais, 
seguidas (10-15 min) de vasodilatação de rebote  
- Geralmente nesta ordem: palidez, cianose e rubor 
- Palidez e cianose associadas à dormência e esfriamento dos 
dedos 
- Rubor associado à dor e ao formigamento 
- Nos casos graves/prolongados pode levar a pequenas 
úlceras dolorosas e até gangrena por isquemia 
- A principal causa do fenômeno de Raynaud é a Doença de 
Raynaud (idiopática e isolada) de bom prognóstico 
- Presente também no LES (30%), Dermatopolimiosite (25%) 
e Sjögren (25%) 

- Manifestações Cutâneas 
- Fibrose cutânea: depósito de colágeno no tecido dérmico 
- Curso típico em 3 fases: edema, endurecimento e atrofia 
- A pele tensa sobre os dedos limita gradualmente a extensão 
completa, produzindo flexão fixa 
- Esclerodactilia é bem característica mas não é 
patognomónica 
- Pode haver deposição de Cálcio no tecido subcutâneo num 
processo conhecido como Calcinose, podendo romper a pele 
subjacente drenando o material calcificado. Também pode 
ser visto na radiografia de Mão 
- Fáscie Esclerodermica: perda das pregas cutâneas normais, 
da expressão facial e da capacidade de abrir toda a boca. 
Dentes a mostra, lábios adelgaçados, nariz afinado 
- Telangectasias ocorrem pela redução no número de 
capilares da pele pelo processo fibrótico, levando a dilatação 
dos remanescentes 

- Manifestações constitucionais 
- Fadiga e perda ponderal são comuns 
- Febre é raro e deve pensar em outras causas 

- Manifestações Musculoesqueléticas 
- Poliartralgias e mialgias são comuns 
- Mais de 50% apresentam dor, edema e rigidez de dedos e 
joelhos em algum momento 
- Raramente uma poliartrite simétrica (= AR) é desenvolvida 
e não costuma durar muito tempo 
- Atrofia e fraqueza musculares 
- Presença de atrito tendinoso palpável indica a forma difusa 
da doença, sendo sinal de mau prognóstico 



 

- Manifestações Gastro-intestinais 
- Esofagopatia (90%) é a 3ª manifestação mais comum da 
esclerodermia (perdendo para o F. Raynaud e 
comprometimento cutâneo) 
- DRGE 
- Redução da peristalse nos 2/3 inferiores levando a disfagia 

· Na polimiosite o acometimento é do 1/3 superior 
levando a disfagia alta 

· Superposição com polimiosite em 10% 
- Estômago pode ser acometido em 10% dos casos, levando a  

· sintomas dispépticos decorrentes do retardo de 
esvaziamento gástrico 

· Estômago em melancia pela ectasia vascular antral 
podendo levar a HDA 

- Delgado é acometido em até 60% podendo levar a: 
· Sd de má absorção (30%) 
· Pseudo-obstrução intestinal (perda quase total da 

motilidade) podendo até levar a pneumoperitônio 
benigno 

- Cólon pode ser acometido em até 50%, sendo os 
divertículos com boca larga/luz ampla patognomônicos 
- Forte associação com cirrose biliar primária 

- Manifestações Pulmonares 
- É a principal causa de morte na esclerodermia 
- Acomete 66% dos pacientes 
- Alveolite com fibrose intersticial 

· Típica da forma difusa 
· Tosse seca e dispneia de esforço com estertoração 

bibasal 
· Baixa difusão de CO e queda da capacidade vital são 

alterações mais iniciais 
· Padrão restritivo puro (↓ CVF) 
· Rx só mostra alterações na fase tardia: infiltrado nos 2/3 

inferiores 
· TC diferencia a fase inflamatória (alveolite – padrão em 

vidro fosco) da fase fibrótica  
· Prognóstico ruim, 6-8 anos 

- Vasculopatia Pulmonar com HAP 
· Típica da forma limitada 
· 10-25% dos casos 
· Obliteração de pequenos e médios vasos pulmonares 

decorrentes de fibrose da íntima e hipertrofia da média 
· ECO e ECG com sinais característicos de sobrecarga de 

VD 
- Outras manifestações pulmonares 

· Pneumonia aspirativa pela DRGE 
· Derrame pleural é incomum 



 

· Maior incidência de carcinoma de células alveolares e 
broncogênico 

- Manifestações Cardíacas 
· Pericardite e até miocardiopatia difusa pelo processo de 

substituição das fibras miocárdicas pelo tecido fibrótico 
· Comprometimento dos feixes de condução pode 

acarretar bloqueios e arritmias 
- Manifestações Renais 

· Acomete até 80% dos pacientes (autópsia) 
· Manifestação exclusiva da forma difusa! 
· Até 50% evoluem com alterações renais crônicas (PTU, 

hematúria, HAS, IRC discreta) 
· Crise renal da esclerodermia: 

· 15%  
· Antes dos IECA, era a causa mais comum de óbito em 

1-3 meses! 
· Evolução rapidamente progressiva com hipertensão 

maligna e IRA oligúrica 
· Presença também de anemia hemolítica 

microangiopática e trombocitopenia 
· PTU raramente é nefrótica 
· Atividade da renina plasmática bastante elevda 

durante a crise 
- Manifestações Outras 

· Síndrome Seca (xeroftalmia e xerostomia) em 30% - 
overlap com Sjögren 

· 20% hipotireoidismo 
· Amenorreia e problemas na concepção 
· Gestação não afeta a doença 

Forma limitada – CREST 
- CREST: 

-   Calcinose 

-   Raynauld 

-   Esofagopatia 

- eSclerodactilia 

-   Telangectasia 

- Menor chance de lesões em coração, pulmão e rins 
- Lesões cutâneas restritas as regiões distais aos cotovelos e 
joelhos e superiores às clavículas 
- Poupa porção proximal de membros, tórax e abdome 
- Mais comum em mulheres entre 35-50 anos 
- Anticorpos anticentrômero (AAC) em 80%  
- FAN + em 90% 
- Mais comum a associação com outras colagenoses 

Forma Difusa 
- Lesões cutâneas típicas em qualquer região do corpo 
- Desenvolve lesões graves em rim, pulmão e coração 



 

- Não há predileção por sexo 
- Anticorpos anticentrômeros não costumam aparecer (5%) 
- Antitopoisomerase I (anti-Scl-70) são positivos em até 40% 
- FAN + em 90% 

Forma Visceral 
- Forma rara 5% e de difícil diagnóstico (exclusão) 
- Acometimento visceral sem comprometimento cutâneo 

Diagnóstico de Esclerodermia 
- Diagnóstico é de exclusão 
- Pesquisa de autoanticorpos específicos da esclerodermia e a 
capilaroscopia subungueal são os exames complementares mais 
importantes no diagnóstico da doença 
- Biópsia de pele não costuma acrescentar acurácia 

Favorecem o diagnóstico 
- Presença do fenômeno de Raynaud 
- Não existe teste específico, portanto deve ter manifestações 
clínicas típicas 
- O acometimento cutâneo guia o diagnóstico 
- Achado de pele tensa, firme, aderida, proximal às articulações 
metacarpofalangeanas é um excelente critério 
- Presença de alterações das alças capilares do leito ungueal e dos 
anticorpos anticentrômero (CREST) e anti-Scl-70 (difusa) são 
subsídios ao diagnóstico 

- Capilaroscopia do Leito Ungueal 
· Exame que analisa pela microscopia de campo largo a 

microcirculação da região da cutícula (alterada em 98% 
dos pacientes com esclerodermia) 

Diagnóstico Diferencial – Pseudoesclerodermia 
- Fasciíte eosinofílica 
- Sd Eosinofilia-Mialgia 
- Esclerodactilia Diabética (DM1) 
- Amiloidose Primária 
- Esclerose de Buschke 
- Excleromixedema 
- Fibrose sistêmica nefrogênica (uso de gadolíneo) 

Quando suspeitar? 
- Surgimento de lesões em pele associadas a: 

- IRA e HAS grave inexplicadas e associadas a anemia 
hemolítica microangiopática 
- Aparecimento de dispneia e infiltrados pulmonares 
denunciando fibrose do parênquima dos pulmões 
- Desenvolvimento de edema de MMII, hepatomegalia e 
turgência jugular (HAP) 
- Existência de dismotilidade esofageana e DRGE 

Marcadores sorológicos 
- Anticentrômero (forma CREST 80%) 
- Antitopoisomerase I (anti-Scl-70 / 40% na forma difusa) 
- Anti-RNA polimerase I 



 

- Anti-RNA polimerase II 
- Anti-RNA polimerase III 
- Anti-U3 RNP 
- Anti-Th-RNP 

Resumindo: 
Estado pré-
Esclerodermia 

Fenômeno de Raynaud associado com: 

- Distorção das alças capilares ungueais 
- FAN, anticentrômero ou anti-Scl-70 
- VHS elevado 
- Ulcerações distais dos dedos 

Esclerodermia 
limitada 

Raynaud por anos antes das lesões 
Lesões limitadas às extremidades, pescoço, 
axila e rosto 
Calcinose, telangectasias e esofagopatia 
Dilatação das alças capilares 
HAP isolada (25%) 
Anticentrômero em 80% / anti-Scl-70 10% 

Esclerodermia 
difusa 

Raynaud antes, junto ou depois das lesões 
Envolvimento de tronco e extremidades 
Presenção de miosite, artralgias ou artrite 
Envolvimento de órgãos internos 
Dilatação e desaparecimento das alças 
capilares 
Anticentrômero em < 5% / anti-Scl-70 40% 

Esclerodermia 
Visceral 

Ausência de acometimento cutâneo 
Fibrose pulmonar 
Crise renal da esclerodermia 
Miocardiopatia Difusa 
Doença gastrointestinal 

Tratamento da esclerodermia 
- Não tem cura 
- Dano vascular e fibrose subsequente de etiologia autoimune são 
os principais mecanismos patológicos conhecidos 
- Tratamento visa controle do processo patogênico, devendo ser 
iniciado o mais precocemente possível 
- Arsenal terapêutico: 

- Agentes antifibróticos e anti-inflamatórios 
- Terapia imunossupressora 
- Drogas de ação vascular 

- D-penicilamina 
- Antifibrótico e imunossupressor 
- Reduz o espessamento da pele e diminui a incidência de 
lesão em órgãos internos 
- Sérios efeitos adversos: sd. nefrótica, 
mielotoxicidade/pancitopenia, miastenia gravis, 
febre/rash/náuseas/anorexia 

- Tratamento do Fenômeno de Raynaud 
- Medidas não farmacológicas: interromper tabagismo e 
drogas prejudiciais (beta-bloq, descongestionantes nasais); 



 

aquecer as extremidades com luvas e meias; estabilização da 
temperatura ambiente 
- Antagonistas do Cálcio (anlodipino ou nifedipino) são as 
drogas mais usadas 
- Nitroglicerina tópica 
- Prostaglandinas venosas são reservadas para casos graves 
como terapia paliativa, de curta duração 
- Terapia antiplaquetária é recomendada 
- Simpatectomia torácica ou digital pode ser tentada 

- Tratamento da Fibrose Pulmonar 
- Tratamento somente da forma ativa (alveolite) 
- Para identificar se estamos diante da forma ativa: TC (vidro 
moído) ou lavado brônquico (neutrófilos >3% e eosinófilos > 
1%) 
- Prednisona dose baixa (20mg/dia) 
- Ciclofosfamida > 125 mg/dia por 2 anos 

- Tratamento da HAP 
- Oxigenoterapia + 
- Anticoagulação com marevan + 
- Vasodilatadores arteriais convencionais (nifedipino) + 
- Terapia de escolha: 

· Antagonistas da endotelina (bosentan) 
· Análogos da prostaciclina (epoprostenol) 
· Sildenafil 

- Tratamento da DRGE 
- Mudanças de comportamento 
- IBP 

- Tratamento da diarreia crônica por estase do delgado 
- Antibioticoterapia oral rotatória (cipro 250 mg 12/12h, 
clavulin 500 mg 8/8h, metronidazol 250 mg 8/8h; usados por 
10 dias com pausa de 15) 

- Tratamento da Crise Renal da esclerodermia 
- IECA ou BRA 
- Doses baixas com aumento progressivo até normalização da 
PA 
- Dialisar se necessário 
- 50% em diálise e IECA recuperam a função em até 18 meses 
- Não indicar corticoides 
- Evitar diuréticos: queda da volemia aumentaria ainda mais 
os níveis séricos de renina. Preferir como 2ª droga 
antagonistas do Cálcio 
- Presença do anti-RNA polimerase III 



 

 

11.14 POLIMIOSITE E DERMATOMIOSITE 
 

Introdução 
- Dermatomiosite (DM), Polimiosite (PM) e miosite por 
corpúsculos de inclusão são classificadas como miopatias 
inflamatórias idiopáticas 
- Processo inflamatório não supurativo da musculatura que se 
manifesta por fraqueza muscular proximal e simétrica 
- Baixa incidência – 1:100.000 
- DM/PM – mulheres (2:1) e distribuição bimodal (7-15 anos / 30-
50 anos) 
- MCI – homens acima 50 anos 
- DM e PM são bastante parecidas 

Diferenças entre PM e DM 
- DM apresenta manifestações cutâneas características 

- Heliotropo 
- Pápulas de Gotrron... 

- DM é mais associada com malignidades 
- Dm está associda com deposição de imunocomplexos em vasos 
na intimidade do músculo, com microagiopatia e isquemia 
muscular 
- PM observa-se destruição da célula muscular esquelética por 
lesão direta pela ação de TCD8+ 

Manifestações Clínicas 
- Muscular 

- Fraqueza muscular (sinal mais comum nas fases iniciais) 
- Distribuição simétrica e proximal – músculos da cintura 
escapular e pélvica progredindo para membros 
- Músculos faciais e oculares são poupados 
- Disfagia é comum 
- Disfonia 
- Sensibilidade é normal 

- Dermatológicas 
- Presentes somente na DM 
- Pápulas de Gottron 

· Formações escamosas, elevadas, violetas, simétricas, 
sobre os nós dos dedos 

- Heliotropo 
· Erupção violácea nas pálpebras superiores  
· Edema pode estar presente 

- Hemorragias das cutículas (em estilha) 
- Mão do mecânico 

· Fissuras e lesões ásperas em superfície lateral e palmar 
dos dedos 

- Erupções eritematosas em face 
· Rash malar mas que envolve a região nasolabial, o 

queixo e a ponte nasal 
· Associado a presença do anti-Mi-2 



 

- Constitucionais 
- Fadiga e mal estar 
 

- Articulares 
- Artralgias e artrites podem ser observadas 
- Padrão semelhante da AR em mãos 
- Erosão óssea não é encontrada 

- Pulmonares 
- Broncoaspirações pela disfagia 
- Atelectasia e pneumonias pela incursão respiratória 
prejudicada 
- Comprometimento pulmonar intersticial (10%, associado ao 
anti-Jo-1) 

- Cardíacas 
- Comum, porém raramente sintomático 
- Distúrbios do ritmo e condução (BDAS+BRD) 
- ICC é incomum 

Miosite por Corpúsculo de Inclusão 
- Homens > 50 anos 
- Fraqueza muscular distal e assimétrica 
- Mãos e pés 
- Fraqueza facial em 1/3 dos casos 
- Níveis de CK normais ou até 10x 
- Diagnóstico feito pela Bx 
- Não há tratamento efetivo 

DM e PM associadas a Malignidade 
- Incidência de CA em indíviduos com DM é 3x maior que a 
população geral 
- 15-25% terão CA 
- Maior frequência de CA ovário 
- Presença de CA não altera o curso da doença 
- Após diagnóstico de DM/PM realizar screening 

DM/PM na infância 
- Raro 
- DM é 20x mais comum que PM na infância 
- Maior incidência de sinais sistêmicos (fereb, perda ponderal) 
- Alta incidência de vasculite de tubo digestivo 
- Calcinose (rara em adultos) ocorre em 40% dos casos de DM 
juvenil 

Síndromes de Superposição 
- Presença de LES, esclerodermia e PM define a doença mista do 
tc. Conjuntivo (altos títulos de Anti-RNP-U1) 
- Além das colagenoses, a miopatias inflamatórias podem 
associar-se com cirrose biliar primária, arterite temporal, PAN, 
Hashimoto e Dças inflamatórias intestinais 

Laboratório 
- FAN + em 80% (baixos títulos) 



 

- Anti U1-RNP = Doença mista do tc conjuntivo (LES + SCL + 
PM/DM) 
- Anti-Ro/Anti-La/Anti-SM = também sugerem superposição 
- Elevação de CPK, LDH, TGO e TGP 
- Intensidade da fraqueza correlaciona-se com o grau de elevação 
enzimática (CPK) 
- Em casos severos CPK elevada acima de 50x 

- Principais auto-anticorpos 
Autoanti-

corpo 
Prevalên-

cia 
Presença 

Prognós-
tico 

Anti-Jo-1 
20% 

(mais na 
PM) 

Doença pulmonar 
intersticial (DPI) 

Artrite 
Raynaud 

Mãos de mecânico 

Ruim 
(75%) 

Anti-Mi-2 
10% 

(só na DM) 
Rash em V 

Alt. de cutículas 
Bom 

(>95%) 

Anti-SRP 5% 
Início agudo, fraqueza 
severa, envol cardíaco 

Muito ruim 

(35%) 

Anti-PI-7 
Anti-PI-12 

5% (só na 
PM) 

PM com doença 
Pulmonar intesticial 

 

Eletroneuromiografia 
- Diferencia desordens neurogênicas de miopáticas 
- Em indivíduos com miopatia potenciais de fibrilação e ondas 
positivas de ponta são observados 

- Demonstram irritação da célula muscular 
- Potenciais trifásicos (normais) dão lugar a 4 fases de baixa 
amplitude e curta duração 

Biópsia Muscular 
- Padrão ouro 
- Necrose de fibra muscular, degeneralção e regeneração e 
infiltrado de células inflamatória monocuclerares 

RNM 
- Demonstra áreas de inflamação muscular, edema com miosite 
em atividade, fibrose e calcificação 

Diagnóstico 
Critério Dermatomiosite Polimiosite 

Força Muscular Padrão miopático Padrão miopático 

Rash Cutâneo Presente Ausente 

CPK Normal ou até 10x Aumenta até 50x 

Biópsia Miosite Miosite 

Eletroneuro Miopatica Miopatica 

- Diagnóstico é definitivo se preencher critérios de exclusão de 
outras doenças, CPK elevas e Bx + ou rash positivo no lugar da Bx 
- Diagnóstico é provável quando preencher todos os critérios, 
exceto a Bx e o Rash 

Tratamento 
- Glicocorticóides em doses imunossupressoras 
- Em casos graves pulsoterapia com corticoide venoso 



 

- Nos pacientes respondedores, a força muscular melhora em 2-3 
meses e os níveis de CPK normalizam em 4-6 semanas 
- Corticóides podem causar miopatia por esteroides (caso de falha de 
tratamento com CPK normal) 
- 75% necessitaram de imunossupressores (azatioprina e 
metotrexate) 
- Rituximab é sugerido por alguns autores 
- Rash pode ser tratado com corticoides tópicos ou antimaláricos 
- Fisioterapia é recomendada 

- Prevenir osteoporose 



 

 

11.15 DOENÇA MISTA DO TECIDO CONJUNTIVO 

 
Resumo: 

- Principais doenças do tecido conjuntivo envolvidas: 
- LES 
- Esclerodermia 
- Polimiosite 
- AR 

- Achados que sugerem Doença Mista: 
- Fenômeno de Raynaud associado a edemas das mãos  
- Ausência de comprometimento grave dos rins e SNC 
- Artrite grave com deformidades (diferente do LES) 
- Início insidioso de HAP não relacionada a fibrose (diferente 
da esclerodermia) 

- Manifestações Mais frequentes: 
- SNC: Neuropatia do Trigêmio (5º par) 
- Rim: Nefropatia Membranosa 

- Principal causa de Morte: Hipertensão Pulmonar (HAP) 
- Achados Laboratoriais: 

- Anti-RNP U1 (mais característico) / HLA-DR4 
- FAN 
- FR (70%) 
- Anemia de doença Crônica (75%) 
- Coombs direto + mesmo sem AHAI 
- Leucopenia com linfopenia, trombocitopenia 
- Hipergamaglobulinemia 
- Anticorpo antifosfolípido (minoria, guarda correlação com 
HAP e trombocitopenia) 

Epidemiologia 
- Mulheres 16:1 
- 2ª-3ª décadas de vida 

Clínica - Complemento 
- Comumente, uma doença do colágeno domina a apresentação 
clínica e manifestações referentes a outras desordens aparecem 
no decorrer do tempo 
- Principais manifestações vide acima 
- Sinovite ou miosite devem sempre estar presentes 
- Comprometimento esofageano semelhante a esclerodermia 

Critérios Diagnósticos 
Critérios Sorológicos Anti-RNP + 

Critérios Clínicos 

Mãos edemaciadas 
Sinovite 
Miosite 

Fenômeno de Raynaud 
Acroesclerose 

Positivo se critério sorológico + 3 dos 5 critérios clínicos, 
sendo sinovite ou miosite presentes 

 
 



 

Tratamento 
- Não diferencia do usado nas principais colagenoses 
- Prognóstico melhor do que nas colagenoses isoladas 
- Sobrevida em 10 anos de 80% 



 

 

11.16 AMILOIDOSES 

 
Introdução 

- Conjunto de doenças diferentes com um ponto em comum: 
depósito amiloide extracelular 
- Doença de Alzheimer, Parkinson, Huntington e Creutzfeld-Jacob 
(Priônica) não são aqui englobadas pois seus depósitos são 
intracelulares 
- Amilóide é um depósito tecidual constituído por: 

- Fibrila proteica  
- Glicosaminoglicanos 
- Amilóide Sérico P 

- Existem 25 tipos diferentes de amiloidose (25 tipos diferentes de 
fibrila proteica) 
- Identificamos a presença do amiloide utilizando a coloração com 
Vermelho congo sob luz polarizada, evidenciando uma 
birrefringência verde (patogno-mônico) 
- Para identificar o tipo de amiloide específico, usamos a 
imunofluorescência 
- A nomenclatura é uma abreviação sendo A de amiloidose e a 
segunda parte fazendo referência a proteína que origina as fibrilas 
- Amiloidose é uma doença rara (50.000 novos casos ao ano em 
todo o mundo) 
- Quando pensar em amiloidose? 

- Proteinúria nefrótica 
- Cardiomiopatia restritiva 
- Hepatomegalia sem causa aparente 
- Neuropatia periférica idiopática 

Principais subtipos de Amiloidose – Visão Geral: 
- Subtipo AA 

- Amilóide Sérico A 
- Forma mais comum nos países pobres e no mundo 
- Secundária ou reativa a estados inflamatórios crônicos 

- Subtipo AL 
- Cadeia Leve de Imunoglobulina 
- Forma mais comum nos países ricos 
- Chamada de primária, mas é associada as discrasias 
plasmocitárias, incluindo o mieloma múltiplo 

- Subtipo ATTR 
- Trasntirretina 
- Principal forma Familiar 

- Subtipo Beta-2-M 
- Beta-2-microglunulina 
- Aparece nos pacientes em HD há muito tempo 
- Artropatia secundária a Diálise 

Amiloidose AA 
- Chamada de Secundária ou reativa pois só se desenvolve em 
estados inflamatórios crônicos 



 

- A remissão do quadro inflamatório é acompanhada de queda na 
concentração plasmática desses fatores e melhora do quadro 
clínico 
- Principais Causas de Amiloidose AA 

Países Pobres Países Ricos 

Tuberculose Art. Reumatóide Esp. Anquilosante 

Hanseníase Artrite Psoriásica Doença de Crohn 

Osteomielite 
Crônica 

Artrite Crônica 
Juvenil 

Febre Familiase 
do Mediterrâneo 

- Quase nunca se desenvolve nos casos de LES 
- AR é a doença que acarreta o maior risco de Amiloidose AA 
- O órgão mais acometido é o rim (80%) 
- Sugere fortemente o diagnóstico: Síndrome nefrótica + 
Hepatoesplenomegalia sem causa aparente em casos de doença 
inflamatória prolongada 
- Geralmente poupa o Coração e SNC 
- Tratamento baseado no controle da doença de base 

Amiloidose AL 
- Chamada de Amiloidose Primária 
- Reflete a existência de uma discrasia plasmocitária subjacente 
- Mieloma múltiplo presente em 10% dos casos 
- A proteína amiloide será derivada de uma paraproteína 
monoclonal (75% lambda e 25% Kappa) 
- Amplo espectro de manifestações clínicas: 

- Perda ponderal e fadiga 
- Síndrome Nefrótica 
- ICC de padrão diastólico e falência de VD 
- Polineuropatia periférica sensitivo-motora 
- Hepatomegalia 
- Macroglossia 
- Fragilidade Capilar (púrpura) 

- 90% das vezes paciente apresenta uma paraproteína 
monoclonal, por isso solicitar de screening imunoeletroforese 
plasmática e urinária 

Amiloidose ATTR 
- Forma Hereditária mais comum, autossômica dominante 
- Alterações genéticas na Transtirretina (TTR) 

- TTR = Transportadora de Tiroxina e Retinol 
- Pré-albumina 
- Produzida no fígado 
- Função de carrear hormônio tireoidiano e vitamina A 

- Quadro clínico marcado por manifestações neurológicas, 
cardíacas, renais e oculares (deficiência de vitamina A) 

Amiloidose Beta-2-M 
- Amiloidose relacionada com a diálise 
- Antigamente 100% dos pacientes em HD a mais de 15 anos 
desenvolviam 
- Hoje, com a melhora dos capilares, ela demora mais para 
aparecer 



 

- O depósito tem preferência de se localizar nos ossos e 
articulações, levando a artropatia relacionada a diálise: 

- Sd do túnel do Carpo 
- Periartrite escapuloumeral 
- Cistos ósseos e fraturas patológicas 
- Derrames articulares volumosos e dolorosos 
- Espondiloartropatia 

- O aspirado de gordura subcutânea é inútil pois o depósito é 
praticamente restrito ao esqueleto 

Patologia e o acometimento sistêmico diverso: 
- Acometimento Renal 

- Principal sistema acometido nas formas AA e AL 
- Grande alvo é o glomérulo, onde o amiloide se deposita na 
matriz mesangial 
- O sedimento urinário é inocente 
- Cursa com insuficiência renal com rim aumentado e 
síndrome nefrótica 
- Importante causa de trombose de veia renal 
- Amiloidose AA secundária a AR tem pior prognóstico renal 

- Acometimento Cardíaco 
- Amiloidose AA não afeta o coração! 
- A forma mais grave é a AL (primária) 
- Acometimento se faz através do aumento das paredes do 
órgão não correspondendo a hipertrofia muscular verdadeira 

· Leva a dissociação massa-voltagem, ou seja, ECO 
demonstra aumento de massa, porém ECG tem baixa 
amplitude 

- Pelo aumento da espessura cardíaca, ocorre redução do 
volume cavitário levando a diminuição da complacência e IC 
diastólica (cardiomiopatia restritiva) 
- Sintomas de IC de VD 
- Tratamento da ICC não funciona, alias, estão contra-
indicados digital e diidropiridinas! 

- Acometimento Gastro-intestinal 
- Acometimento incomum na forma AL (8%) 
- Quatro síndromes clínicas observadas: 

Hemorragia Friabilidade da mucosa + ulcerações difusas 

Dismotilidade 

Esófago: disfagia 
Estômago: gastroparesia 
Intestino delgado: hiperproliferação 
bacteriana (diarreia e má absorção) 
Intestino grosso: pseudo-obstrução 

Má absorção 
Infiltração da mucosa por amiloide 
reduzindo a absorção 

Enteropatia 
perdedora de 

Proteína 

Enteropatia perdedora de Proteína 
associada com proteinúria leva a profunda 
hipoalbuminemia e edema 



 

- Tratamento baseado na restauração do estado nutricional 
(nutrição enteral + parenteral) associado com pró-cinéticos e 
somatostatina nos casos de diarréia 

- Acometimento Hepático 
- Característico da forma AL (70%) e em grande parte da 
forma AA 
- Leva a dor abdominal, perda de peso e fadiga 
- Principal marcador alterado é a fosfatase alcalina 

- Acometimento SNC 
- Amiloidoses AL e AA não afetam o SNC 

- Acometimento Musculo-esquelético 
- Amiloidose AL é a principal causadora de lesão muscular, 
articular e óssea 
- Pode existir pseudo-hipertrofia muscular (ombro de jogador 
de futebol americano) e macroglossia) – sinais típicos de 
Amiloidose AL 

- Acometimento Sanguíneo 
- Distúrbio mais encontrado é a tendência hemorrágica que 
pode ser devida a vários mecanismos distintos 

· O principal é a diminuição dos níveis de fator X que são 
sequestrados pelas fibrilas amilóides 

- Acometimento Pulmonar 
- Disfonia (rouquidão) pelo acometimento das cordas vocais  
- Casos de amiloidomas 
- Derrame pleural recidivante (2% nos casos de AL) 

- Acometimento Cutâneo 
- Depósitos amiloides geralmente se localizam no subcutâneo 
e são assintomáticos 
- Sinal do Guaxinim (equimose periorbitária) é extremamente 
sugestivo de amiloidose AL 

Confirmação diagnóstica 
- Deve ser feito obrigatoriamente através de biópsia 
demonstrando o depósito amiloide 

- Nos casos de amiloidose associado a Diálise não há 
necessidade pelo curso clínico típico 

- Nas formas sistêmicas o melhor local de Bx é a gordura 
subcutânea abdominal, seguida pela mucosa retal ou glândulas 
salivares labiais, pelo menor risco 
- Já nas formas localizadas a Bx deve ser feita diretamente no 
órgão envolvido, podendo trazer sérios riscos 
- Além de identificar o depósito amiloide pelo vermelho congo é 
preciso identificar o tipo pela imuno-histoquímica, que nem 
sempre é conclusiva nos casos de AL, devendo lançar mão da 
espectrometria de massa 

Tratamento 
- Amiloidose Secundária (AA) 

- Principal medida é o controle da doença de base 



 

- Infliximab, etanercept demontraram redução no 
surgimento de depósitos amiloides 
- Ciclofosfamida também foi estudada 
- O principal marcador de melhora é a redução da proteinúria 

- Amiloidose Primária (AL) 
- Tratamentp ideal é o transplante autólogo de células 
hematopoiéticas (após terapia mieloablativa com doses altas 
de Melfalan) 
- Nos casos de contraindicação ao transplante, utiliza-se 
Melfalan + dexametasona 

- Amiloidose Familiar 
- Tratamento consiste no transplante ortotópico de fígado 

· É o fígado quem produz a TTR 
- Amiloidose Relacionada à Diálise 

- Transplante Renal é o tratamento de escolha 
- Para os não transplantados a prioridade é o tratamento 
cirúrgico precoce da Sd do túnel do Carpo antes da evolução 
sequelas 



 

 

11.17 VASCULITES - INTRODUÇÃO 

 
O Que são Vasculites? 

- Entidades clínicas que se caracterizam pelo comprometimento 
inflamatório da parede dos vasos sanguíneos 
- Pode ser primária ou secundária, localizada ou sistêmica, sendo 
importante aqui o conhecimento das Vasculites primárias 
sistêmicas 

- Algumas secundárias seguem de maneira idêntica a forma 
primária, como a PAN clássica pelo vírus da hepatite B 

- Como há muitos vasos inflamados existem sintomas gerais 
(febre, fadiga, mal-estar, perda ponderal) associados com 
alterações laboratoriais de inflamação (VHS e PCR elevados, 
leucocitose neutrofílica, trombocitose e anemia de doença 
crônica) 
- A inflamação do vaso pode resultar em: 

- Formação de aneurismas 
- Estreitamentos inflamatórios com isquemia 

Patogênese 
- Mecanismos imunológicos estão envolvidos 
- Tipos de Respostas Imunológicas: 

- Tipo I – Hipersensibilidade Imediata 
· Dependente de IgE que revista a superfície  dos 

mastócitos, os quais se degranulam liberando 
mediadores inflamatórios a chegada dos antígenos 

· Importante na Sd de Churg-Strauss 
- Tipo II – Hip mediada por anticorpos 

· Produção de autoanticorpos contra antígenos presentes 
em neutrófilos e células endoteliais 

· ANCAs + 
· Granulomatose de Wegener, PAN microscópica e Churg-

Strauss 
- Tipo III – Hip mediada por Imunocomplexos 

· Deposição tecidual de complexos antígeno-anticorpo 
levando a ativação da cascata do complemento e sus 
consequências 

· Vasculite crioglobulinêmica (Hep C) 
· Vasculite por hipersensibilidade a drogas 
· Púrpura de Henoch-Schönlein (depósitos de IgA) 
· PAN associada a Hep B 

- Tipo IV – Hip Tardia 
· Mediada por linfócitos T e suas propriedades 

imunorreguladoras e citotóxicas 
· Arterite de Células Gigantes (arterite temporal) – TCD4+ 
· Arterite de Takayasu (TCD8+) 
· Vasculites Granulomatosas (Wegener, Churg-Strauss) 

O que são os ANCAs 



 

- Vasculites ANCA positivas são chamadas de pauci-imunes devido 
à ausência de imunocomplexos demonstrados de forma 
significativa nos tecidos 
- Para evitar falsos positivos (a-ANCA) deve-se dosar também a 
anti-proteinase 3 e a antimieloperoxidase (ver abaixo) 

- A ausência destes com ANCA + é encontrada em condições 
não-vasculíticas (doença inflamatória intestinal, hepatite 
autoimune, cirrose biliar primária, endocardite, pneumonia 
na fibrose cística e reação a fármacos) 

· Drogas capazes de induzir presença dos ANCAS: 
hidralazina, propiltiuracil, d-penicilamina e minociclina 

- Nunca possuem os dos anticorpos ao mesmo tempo (c-ANCA e 
p-ANCA) 
- Existem dois tipos: 

- c-ANCA (Citoplasmáticos) 
· Necessário positividade da anti-proteinase 3 
· Altamente Sensível e específico da Granulomatose de 

Wegener 
- p-ANCA (perinuclear) 
· Necessário a positividade da antimieloperoxidase 
· Encontrada na PAN microscópica, Churg-Strauss, 

Goodpasture e Glomerulonefrites Crescênticas Idiopáticas 
pauci-Imunes 

· Pode ser falso positivo na presença de FAN 
Pseudovasculites 
Ateroembolismo Displasia Fibromuscular 

Calcifilaxia Pseudoxantoma Elástico 

Sepse Sd de Ehlers-Danlos 

Linfoma PTT 

Endocardite Homocistinúria 

Amiloidose Sd de Sweet (dermatose 
febril neutrofílica) Mixoma Atrial 

Coarctação de Aorta Neurofibromatose 

 Sd do Desfiladeiro Torácico 

Abordagem clínico-Diagnóstica 
- Tentar obter amostra tecidual 

- Os sítios de fácil obtenlção são: pele, músculo, nervo sural, 
mucosa nasal e artéria temporal 
- Alguns órgãos quando acometidos também fornecem 
material: fígado, rins e pulmão 
- Nenhum achado histológico é patognomônico 

- Alguns achados podem ser característicos: 
- Churg-Strauss: grande número de eosinófilos perivasculares 
- Vasculites granulomatosas (arterite temporal, Takayasu, 
Churg-Strauss e Wegener): células gigantes 

- Angiografia pode ser importante em: 
- Quadro clínico e laboratorial não indicam local para Bx 
- Risco da BX supera o da angiografia (ex: acometimento 
intestinal, cerebral, aorta e ramos) 



 

- Acometimento de artérias de grande e médio calibres em 
locais que manifestam riqueza de achados à angiografia (ex: 
artérias renais) 

- Aspecto angiográfico típico: longos segmentos estenosados, 
podendo haver oclusões alternadas com áreas de calibre normal 
ou dilatações fusiformes ou saculares 

 
 
OBS: A nomenclatura das vasculites sofreu atualização no corrente 
ano, contudo optado por manter os termos clássicos que ainda são 
utilizados 



 

 
  



 

Classificação 
Vasculites com predomínio de Grandes Vasos 

Grandes Vasos 
Idad

e 
M:F 

Principais 
Vasos 

Características 
Clínicas 

Arterite 
Temporal 

50-
75a 

1:2 
Ramos 
extracranianos 
da carótida 

Cefaléia localizada de 
início recente, 
claudicação da 
mandíbula, dor e 
rigidez escapular e 
pélvica. VHS > 50 

Arterite de 
Takayasu 

15-
30a 

1:9 
Aorta e seus 
ramos 

Claudicação de MMSS, 
pulsos braquiais 
abolidos, sopros 
subclávios, carotídeos 
ou abdominais, 
diferença de PAS entre 
MSE e MSD > 10 
mmHg 

Vasculites com predomínio de Médios Vasos 

Médios Vasos 
Idad

e 
M:F 

Principais 
Vasos 

Características 
Clínicas 

Poliarterite 
Nodosa (PAN 
clássica) 

40-
60a 

2:1 

Artérias renais, 
dos nervos 
periféricos, 
mesentéricas, 
hepáticas, 
coronárias, 
musculares, 
testiculares 

Mononeurite múltipla, 
perda ponderal, livedo 
reticular, mialgias, dor 
testicular, HAS nova, 
azotemia 

Doença de 
Kawasaki 

1-5a 
1,5:
1 

Artérias 
coronárias 

Febre prolongada, 
descamação labial, 
língua em fambroesa, 
edema em mãos e pés, 
eritema palmoplantar, 
descamação 
periungueal, rash 
cutâneo polimorfo, 
linfadenopatia cervical 

Vasculite Isolada 
SNC 

30-
50a 

1,5:
1 

Artérias 
Cerebrais 

Cefaléia de início 
recente, eventos 
neurológicos 
multifocais, demência 
progressiva 

Vasculites com predomínio de Pequenos Vasos 

Pequenos Vasos 
Idad

e 
M:F 

Principais 
Vasos 

Características 
Clínicas 

Granulomatose 
de Wegener 

30-
50a 

1:1 

Artérias e 
arteríolas do 
Trato 
respiratório e 
capilares 
glomerulares 

Rinorréia purulenta ou 
sanguinolenta, úlceras 
orais, RX tórax com 
infiltrado, nódulos ou 
cavitações, EAS 
nefrítico, azotemia 

Poliangeíte 50- 1,5: Microvasos, Sintomas 



 

(PAN) 
microscópica 

60a 1 capilares 
pulmonares e 
glomerulares, 
vênulas 
cutâneas 

constitucionais, 
vasculite cutânea e 
síndrome pulmão-rim 
(hemorragia alveolar + 
GNRP) 

Sd. de Churg-
Strauss 

30-
50a 

2:1 

Artérias 
pulmonares, 
dos nervos 
periféricos, 
coronárias, 
cutâneas e SC 

Asma, eosinofilia, 
mononeurite múltipla, 
infiltrados pulmonares 
migratórios, sinusite, 
rinite, polipose nasal 

Somente Microvasos (arteríolas, vênulas e capilares) 

Microvasos  
Idad

e 
M:F 

Principais 
Vasos 

Características 
Clínicas 

Púrpura de 
Henoch-
Schönlein 

3-
20a 

1,5:
1 

Vênulas 
cutâneas, 
arteríolas da 
mucosa 
gastrointestinal
, capilares 
glomerulares 

Púrpura palpável em 
MMII e nádegas, 
artralgias/artrite, dor 
abdominal e/ou 
sangramento 
digestivo, EAS nefrítico 

Vasculite 
crioglobulinêmic
a 

- - 

Vênulas 
cutâneas, 
arteríolas 
digitais, 
capilares 
glomerulares 

Púrpura palpável, 
poliartralgia, GN 
membranoproliferativ
a, neuropatia 
periférica 

Vasculite 
cutânea 
leucocitoclástica 

30-
50a 

1:1 
Vênulas 
Cutâneas 

Púrpura palpável em 
MMII e nádegas, 
lesões 
maculopapulares 
urticariformes 

Outras Vasculites 

Outras 
Vasculites 

Idad
e 

M:F 
Principais 

Vasos 
Características 

Clínicas 

Doença de 
Behçet 

20-
35a 

1:1 

Vasos de 
grande 
(pulmonar), 
médio 
(cerebrail) e 
pequeno 
calibre 

Úlceras orais e/ou 
genitais recorrentes, 
uveíte com hipópio, 
foliculite, 
tromboflebite 
migratória 

Tromboangeíte 
Obliterante 
(Buerger) 

20-
30a 

6:1 

Artérias de 
Médio e 
Pequeno 
calibre dos 
Membros 

Fenômeno de 
Raynauld, 
comprometimento dos 
pulsos arteriais distais 
dos membros 

Sd. Cogan - - 
Aorta e seus 
Ramos 

Ceratite intersticial + 
disfunção auditiva e 
vestibular + aortite 

 



 

 
 
Vasculites Secundárias 

Causas Etiologia 

Infecciosas 
Meningococcemia, gonococcemia, endocar-
dites, riquetsiose, sífilies, aspergilose, 
mucormicose, hepatites B/C e HIV 

Colagenoses AR, LES, Sjögren 

Neoplasicas Linfomas não-Hodgkin 

Outras Doença do soro 

Princípios Terapêuticos 
- Vasculites cutâneas são tratadas apenas com sintomáticos 
- Algumas doenças, mesmo podendo cursar com lesões graves 
costumam ser bem controladas apenas com corticoides 

- Arterite temporal de células gigantes 
- Arterite de Takayase 

- Já a Granulomatose de Wegener e a PAN clássica que podem 
tomar um curso fulminante a abordagem deve incluir prednisona 
em dose imunossupressora (1-2 mg/Kg/dia) associada a 
ciclofosfamida oral (1-2 mg/Kg/dia) 

- Ciclofosfamida oral apresenta maior risco de efeitos 
colaterais do que a pulsoterapia, mas apresenta menor risco 
de recidiva 
- Deve-se fazer profilaxia para P. jiroveci com Bactrim 
800/160 3x/semana 

· Alérgicos podem usar Atovaquona ou Dapsona + 
pirimetamina 

- Azatioprina pode ser usada como poupador de corticoide 
 



 

 

11.18 VASCULITE DE GRANDES VASOS 

Tipos: 
- Arterite de Takayasu 
- Arterite Temporal 
 

ARTERITE DE TAKAYASU 

Introdução 
- Síndrome do arco aórtico ou doença sem pulso 
- Vasculite que se caracteriza pelo acometimento preferencial da 
aorta e seus ramos primários 

Epidemiologia 
- Doença rara 
- Acomete tipicamente mulheres jovens (9:1) 
- 15-25 anos 

Manifestações clínicas 
- Sintomas constitucionais 
- Pode levar a miocardite, retinopatia e episclerite 

Ramo envolvido Freq Principais sintomas 

Subclávio 93% claudicação de MMSS 

Carotídeo 58% tontura, síncope, sopro 
carotídeo 

Aórtico 47% Insuficiência aórtica 

Artéria renal 38% HAS renovascular 

Íleofemoral 17% Claudicação de MMII 

- Sinais mais típicos são os sopros vasculares e os pulsos 
diminuídos ou ausentes 

Tipos 
Tipos Acometimento 

I Arco aórtico e seus ramos 

II Aorta torácica descendente e abdominal e ramos 

III Acometimento simultâneo dos tipos I e II 

IV Acometimento da artéria pulmonar 

Diagnóstico 
- Anemia, discreta leucocitose e hipergamaglobulinemia 
- VHS elevado porém não serve como marcador de atividade 
- Angiografia é o grande procedimento diagnóstico e deve 
englobar toda a aorta 

Critérios Diagnósticos (presença de 3 dos 6) 
1 Idade de início < 40 anos 

2 Claudicação de extremidades 

3 Diminuição do pulso de uma ou âmbar artérias braquiais 

4 Diferença de PA > 10 mmHg entre MMSS 

5 Sopro sobre as artérias subclávias ou aorta abdominal 

6 Estreitamento ou oclusões da aorta ou ramos 

Tratamento 
- Curso variável desde remissão espontânea até letalidade (ICC, 
IAM, AVC, IRA) 
- Prednisona em dose imunossupressora 



 

- Metotrexate nos casos refratários 
- Estenoses vasculares irreversíveis podem ser contornadas com 
realização de bypass cirúrgicos ou dilatadas através de 
angioplastia 

 

ARTERITE TEMPORAL E POLIMIALGIA REUMÁTICA 

Introdução 
- É a vasculite primária mais comum em adultos (2/1000 nos > 50 
anos) 
- Acomete artérias de grande e médio calibres 
- Polimialgia reumática é ainda mais comum (7/1.000 nos > 50 
anos) 
- Polimialgia reumática esta presente em 50% dos pacientes com 
Arterite Temporal (seriam espectros da mesma doença?) 

Epidemiologia 
- Idade média de início 60-75 anos 
- Mulheres 2:1 (junto com Takayasu são as únicas vasculites que 
predominam em mulheres) 
- Predomínio na raça branca 
- É uma causa importante de febre de origem obscura em > 50 
anos 

Clínica – Arterite Temporal 
- Sintomas constitucionais 
- Cefaléia (geralmente domina o quadro) 

- Unilateral, temporal ou frontotempo-rooccipital 
- Exacerbada no frio e período noturno 

- Artérias podem estar espessadas e visíveis 
- Claudicação de mandíbula (quase patognomônico) 
- Distúrbios visuais que podem levar a cegueira 
- Acometimento do arco aórtico em 15% (claudicação de MMSS) 
- Raramente pode acometer artérias intracranianas levando a AIT 
e AVCi 

Clínica – Polimialgia Reumática 
- Sintomas constitucionais 
- Dor e rigidez matinal na região cervical e cinturas escapular e 
pélvica 

- Não há fraqueza muscular (diferente da polimiosite!) 
- Não se percebem sinais de artrite 

- Marcadores inflamatórios positivos (diferente da fibromialgia) 
- Marcadores de lesão muscular normais (diferente da 
polimiosite!) 

Diagnóstico 
- Anemia normo/normo 
- Leucometria normal 
- Discreta elevação de plaquetas 
- VHS elevado e usado como marcador de atividade da doença 
- Bx de artéria temporal é o exame padrão ouro 



 

- Infiltrado linfocítico com granulomas contendo células 
gigantes miltinucleadas 

- Na polimialgia a Bx muscular e a ENM são normais (diferente da 
polimiosite!) 
 
 
 

Critérios Diagnósticos da Polimialgia (todos necessários) 

1 Dor e rigidez matinal > 30 min em pelo menos duas 
regiões (cervical, cintura escapular, cintura pélvica) 

2 VHS > 40 na primeira hora 

3 Duração dos sintomas > 1 mês 

4 Nenhuma outra doença presente 

Tratamento 
- Resposta excelente com corticoides (prednisona dose 
imunossupressora) 
- Azatioprina e metotrexate podem ser usados para poupar 
corticoide 
- Associar AAS para reduzir incidência de AVC, IAM, lesão do 
nervo óptico 
- Na polimialgia isolada a resposta já é excelente com prednisona 
em dose de 10-20 mg/dia 

 
 



 

 

11.19 VASCULITE DE MÉDIOS VASOS 

Tipos: 
- Poliarterite Nodosa (PAN Clássica) 
- Doença de Kawasaki (Pediatria, não será abordada) 
- Vasculite Isolada do SNC 
 

POLIARTERITE NODOSA (PAN CLÁSSICA) 

Introdução 
- Vasculite necrosante sistêmica que acomete artérias de médio e 
pequeno calibre 
- Não acomete as artérias do leito pulmonar 
- Difere da PAN microscópica pois não acomete a 
microvasculatura, não levando a glomerulonefrite e nem a 
capilarite pulmonar 

Epidemiologia 
- 40-60 anos 
- Homens 2:1 
- 30% apresentam sorologia + para HBsAg, geralmente na fase 
replicativa (HBeAg +) 
- Pode ser secundária a AR, LES, Sjögren, leucemia de células 
pilosas e sd. mielodisplásicas 

Manifestações Clínicas 
- Sintomas gerais 
- Lesões cutâneas (43%): púrpuras palpáveis, infartos digitais, 
extensas úlceras, nódulos subcutâneos e livedo reticular 
- Poliartrite migratória de grandes articulações 
- SN periférico acometido em 50% com mononeurite múltipla, 
simples ou polineuroparia simétrica distal 
- SNC envolvido em 20% com cefaleia, convulsões ou AVCs 
- 60% cursa com vasculite das artérias renais, levando a infartos 
renais, hipertensão renovascular e IRC progressiva 

- Não há glomerulite (EAS é inocente exceto se houver lesão 
pela HAS) 

- TGI acometido em 44% com vasculite no território da 
mesentérica, podendo levar a claudicação intestinal pós-prandial 
e até infarto mesentérico 
- Envolvimento cardíaco em 36% com pericardite, IAM e ICC 
- Não acomete o pulmão!!! 
- Vasculite gonadal acomete 25% manifestando com dor testicular 
(orquite, epididimite) 

Diagnóstico 
- VHS e PCR elevados 
- Anemia de doença Crônica 
- Leucocitose neutrofílica e trombocitose 
- Hipoalbuminemia leve e hipergamablobulinemia 
- FR + > FAN 
- BX pode revelar uma vasculite neutrofílica com necrose 
fibrinóide sem granuloma 



 

- ANCA geralmente negativo (diferente da PAN microscópica) 
 
Critérios Diagnósticos 

- Pelo menos 3 dos 10 
1 Perda de peso de mais de 4 Kg 

2 Livedo reticular 

3 Dor ou hipersensibilidade testicular 

4 Mialgias, Fraqueza (exceto cintura escapular e pélvica) 

5 Mononeuropatia ou Polineuropatia periféricas 

6 HAS com PAD > 90 de início recente 

7 Uréia > 80 ou Cr > 1,5 

8 HBsAg / HBeAg 

9 Aneurismas ou oclusões de artérias viscerais à 
arteriografia 

10 Bx de Artéria de pequeno/médio calibre contendo 
neutrófilos 

Tratamento 
- Se não tratados, sobrevida de 15% em 5 anos! 
- Tratamento idêntico ao da Granulomatose de Wegener 
(prednisona + ciclofosfamida oral) 
- Pode ser empregado também pulsoterapia e plasmaferese 
- Nos casos associados com Hepatite B, a abordagem baseia-se no 
usod e corticoides associado ao tratamento antiviral combinado 
- Pior prognóstico nos idosos > 65 anos e que apresentam IRC 

 

VASCULITE PRIMÁRIA DO SNC 

Introdução 
- Vasculite isolada do SNC 
- Doença rara 
- Vasculite restrita aos vasos do SNC 
- Homens 1,5:1 
- Idade média 30-50 anos 

Manifestações Clínicas 
- Cefaléia (mais precoce e mais comum) 
- Sinais neurológicos focais (transitórios ou permanentes) 
- Convulsões em 20% 
- Desorientação, amnésia, distúrbios comportamentais 
- Quadro restrito ao SNC 
- Quadro é quase sempre puramente neurológico e 
absolutamente inespecífico 

Diagnóstico 
- VHS elevado 
- Líquor costuma estar alterado (elevação de proteínas e 
pleocitose linfocítica) 
- TC e RNM podem revelar lesões hipercaptantes, infartos ou 
hemorragias 
- Angiografia cerebral é importante, revelando áreas multifocais 
de estenoses intercaladas a aneurismas, irregularidades e 
oclusões 



 

- Artérias cerebrais de médio e pequeno calibres 
- Confirmação necessita de Bx cerebral e leptomeníngea – 
vasculite granulomatosa! 

Tratamento 
- Por poder assumir curso grave, deve ser prontamente tratada 
- Prednisona dose imunossupressora + ciclofosfamida 2 mg/kg/dia 



 

 

11.20 VASCULITE DE PEQUENOS VASOS 

Tipos: 
- Granulomatose de Wegener 
- Poliangeíte microscópica (PAN microscópica) 
- Doença de Churg-Strauss 
 

GRANULOMATOSE DE WEGENER 

Introdução 
- Vasculite necrosante de médios e pequenos vasos, com a 
formação de granulomas 

Epidemiologia 
- Mais comum em brancos (raríssima em negros) 
- Não tem referência por sexo 
- Idade 30-50 anos 

Manifestações Clínicas 
- Trato Respiratório Superior (95%) 

- 95% dos casos 
- Rinossinusite (com coriza piossanguinolenta) 
- Obstrução nasal, ulcerações em palato e septo 
- Nariz em sela 

- Pulmão (90%) 
- Infiltrados que decorrem de alveolite neutrofílica 
- Nódulos que representam vasculite granulomatosa, quase 
sempre cavitados 
- Tosse, dispneia, dor pleurítica e hemoptise 

- Rins (80%) 
- Glomerulonefrite proliferativa focal e segmentar (GEFS) que 
costuma evoluir com um padrão rapidamente progressivo 
- Falência renal é a principal responsável pela mortalidade da 
doença 

- Olhos (50%) 
- Convuntivite, ceratite ulcerativa periférica, episclerite, 
esclerite, uveíte, neurite óptica 
- Pseudotumor de órbita com exoftalmia dolorosa 

- Pele (50%) 
- Púrpura palpável nos MMII 

- Sistema musculoesquelético (> 50%) 
- Mialgias e artralgias 

- Outros 
- 25% podem evoluir com meningite asséptica ou 
mononeurite múltipla 
- Pericardite em até 10% 
- Eleva o risco de TVP/TEP em 7x 

· Hemorragia alveolar (hemoptise) contraindica o uso de 
anticoagulantes!!! 

Diagnóstico 
- Anemia normocítica e normocrômica 
- Leucocitose e trombocitose moderadas 



 

- Hipergamaglobulinemia (IgA) 
- FR + 50% 
- VHS e PCR elevadas na atividade da doença 
- BX pulmonar a céu aberto é o método de maior sensibilidade 
para detectar a vasculite (granulomatosa e necrosante) 
- BX renal revela GN crescêntica pauci-imune sem granulomas 
(GNRP ANCA +) 
- c-ANCA é o mais comum, mas também pode ser p-ANCA 
- Ausência de ANCA + não descarta GW 

Tratamento 
- Ciclofosfamida 2 mg/kg/d + prednisona 1 mg/Kg/d 
- Melhora em 90% e remissão completa em 75%! 
- Após a remissão a prednisona é gradualmente passada para dias 
alternados, seguida de redução lenta até sua suspensão em cerca 
de 6 meses 
- Ciclofosfamida é mantida por 1 ano após a remissão 
- Azatioprina pode ser usada na terapia de manutenção polpando 
ciclofosfamida 
- Em casos não-graves o metotrexate semanal junto com 
prednisona pode ser tentato 

- Repor ácido folínico (5-10 mg) ou fólico (1 mg) 24h após a 
dose do metotrexate! 

- Rituximab vem sendo estudado nesta doença 
- Na doença fulminante pode-se fazer pulsoterapia com 
metilprednisolona 
- Plasmaférese pode ser indicada nos casos de GNRP 

 

POLIANGEÍTE MICROSCÓPICA (PAN MICROSCÓPICA) 

Introdução 
- Antigamente classificada junto com a PAN 
- Difere da PAN pelo envolvimento da microvasculatura 
(glomerulonefrite e capilarite pulmonar) 

Epidemiologia 
- Sexo masculino pouco mais afetado 
- 50-60 anos 

Manifestações Clínicas 
- Geralmente manifesta-se com sintomas constitucionais 
associado a vasculite cutânea (púrpura palpável) e a síndrome 
pulmão-rim (hemorragia alveolar + GNRP) 
- A glomerulite (80%) é semelhante à encontrada na 
Granulomatose de Wegener, sendo a Bx idêntica 
- Comprometimento pulmonar (12%) ocorre com capilarite e 
hemoptise 
- Assim como na PAN, pode haver também mononeurite múltipla, 
isquemia/infarto mesentérico, envolvimento cardíaco e cutâneo 

Laboratório 
- Geralmente p-ANCA +, mas c-ANCA pode ser encontrado em 
30% dos casos 



 

- EAS demonstra hematúria dismórfica e cilindros hemáticos 
 
 

SÍNDROME DE CHURG-STRAUSS 

Introdução 
- Também chamada de Angeíte granulomatosa alérgica 
- Vasculite necrosante sistêmica que acomete vasos de médio e 
pequeno calibres 
- Coexistência de rinite/asma/eosinofilia/IgE elevada sugerem a 
participação de hipersensibilidade imediata 
- Associação com ANCA sugere a participação desse 
autoanticorpo 
- Presnça de granulomas sugere hipersensibilidade tardia 

Epidemiologia 
- Homens 2:1 
- 30-40 anos 

Manifestações Clínicas 
- Doença costuma ser dividida em 3 fases 

- Período prodrômico: rinite alérgica, polipose nasal e asma 
- Fase eosinofílica: pneumonia eosinofílica e/ou 
gastroenterite eosinofílica 
- Fase vasculítica: vasculite sistêmica que surge em média 3 
anos após início da asma 

- A Asma sempre precede a Sd Churg-Strauss e seu menor tempo 
de duração indica pior prognóstico! 
- 70% existem lesões cutâneas (púrpura palpável e nódulos 
subcutâneos) 
- 70% apresentam infiltrados esparsos intersticiais ou alveolares 
transitórios 

- Podem associar-se com nódulos sem cavitação e derrames 
pleurais 

- 70% podem apresentar mononeurite múltipla 
- SNC geralmente é poupado 

- 14% possuem doença cardíaca (miocardite) sendo a principal 
causa de morte 
- GEFS geralmente branda 

Diagnóstico 
- Anemia de doença crônica 
- Leucocitose, trombocitose 
- Aumento de VHS 
- Eosinofilia ocorre em todos os casos! 
- FR + 
- IgE elevada em 75% dos casos 
- 50% apresentam p-ANCA 
- Bx bem sugestiva: vasculite necrosante associada a granulomas 
extravasculares com grande número de eosinófilos de permeio 

Critérios diagnósticos (presença de 4 dos 6) 

1 Asma 



 

2 Eosinofilia > 10% 

3 Mononeuropatia ou Polineuropatia 

4 Infiltrados Pulmonares Migratórios no Rx 

5 Anormalidades dos seios Paranasais 

6 Eosinófilos extravasculares a Bx 

Tratamento 
- Quando não tratada sobrevida de 25% em 5 anos 
- Maioria dos casos responde bem com prednisona isolada em 
dose imunossupressora 



 

 

11.21 VASCULITE DE MICROVASOS SOMENTE 

Tipos: 
- Púrpura de Henoch-Schönlein 
- Vasculite Cutânea Leucocitoclástica 
 

PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖLEIN 

Introdução 
- Vaculite sistêmica que acomete preferencialmente pequenos 
vasos 
- Vasculite mais comum da infância 
- Discreto predomínio sexo masculino 
- 3-20 anos 
- Mais de 50% são precedidos por uma infecção do trato 
respiratório superior 
- Hiperprodução de IgA 

Manifestações Clínicas 
- Púrpura palpável em 100% dos casos, mais comum nas nádegas 
e MMII 
- Poliartralgias são frequentes bem como artrite de joelhos e 
tornozelos 
- TGI envolvido com dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia 
com muco e sangue pela vasculite mucosa 
- Lesão renal em até 50% geralmente branda 

- Lesão básica é a deposição de IgA e complemento no 
mesângio (idêntica a doença de Berger – são a mesma 
doença?) 

- Costuma ter curso autolimitado 4-6 semanas com algumas 
recidivas 

Diagnóstico 
- Tétrade: púrpura palpável, artralgia, dor abdominal e hematúria 
- Plaquetas e testes de coagulação normais 
- 50% elevam a IgA 
- Complemento está normal 
- Bx cutânea revela uma típica vasculite leucocitoclástica 

Tratamento 
- Por ser autolimitada e benigna a maioria dos casos necessita 
apenas de repouso e analgesia 
- Quando há acometimento abdominal mais intenso, nefrite grave 
ou lesão neurológica utiliza-se prednisona em dose 
imunossupressora ou até pulsoterapia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

VASCULITE CUTÂNEA LEUCOCISTOCLÁSTICA 

Introdução 
- Vasculite por hipersensibilidade 
- Causa mais comum de vasculite acometendo a pele 
- Ambos os sexos em todas as faixas etárias 
- Em 70% dos casos existe fator desencadeante 

Manifestações Clínicas 
- Púrpura palpável é a lesão mais comum 
- Processo inflamatório aumenta a permeabilidade vascular, 
causando extravasamento de seu conteúdo que inclui hemácias 
- Lesão urticariforme é a segunda mais comum 
- Maioria dos casos tem episódio único que evolui para cura em 
semanas a meses 

- 10% terão curso recorrente 
Diagnóstico 

- É diagnóstico de exclusão 
- Bx revela venulite ou arteriolite neutrofílica com leucocitoclasia 
(debris de núcleos de neutrófilos) 
- Avaliar uso recente de drogas (penicilinas, cefalosporinas, 
sulfonamidas, diuréticos, fenitoíma, hidralazina e alopurinol) 
- Hidralazina e alopurinol podem apresentar ANCA + 
- Neoplasias ocultas podem ser reveladas 

Tratamento 
- Na maioria dos casos nada precisa ser feito 
- Quando há prurido intenso: anti-histamínicos 
- Breve curso de corticoides orais pode ser usado 
- Colchicina 0,6 mg 2x/dia possui boa eficácia 



 

 

11.22 OUTRAS VASCULITES 

Tipos: 
- Vasculite Crioglobulinêmica 
- Doença de Behçet 
- Tromboangeíte obliterante 
 

VASCULITE CRIOGLOBULINÊMICA 

Definição de crioglobulinas 
- Crioglobulinas são imunoglobulinas com a propriedade de 
formar precipitados em baixas temperaturas e se dissolver na 
temperatura corporal 
- Existem 3 tipos de crioglobulinas: 

- Tipo I (monoclonal) 
· Imunoglobulinas monoclonais IgG ou IgM 
· Pode estar presente em alguns linfomas B ou mieloma 

múltiplo 
· Manifesta-se com sinais de obstrução microvascular 

(acrocianose, fenômeno de Raynaud, gangrena de 
dígitos e neuropatia periférica) 

- Tipo II (mista) 
· Presença de uma IgM monoclonal (FR +) e uma IgG 

policlonal (antígeno) 
· Maioria dos casos causada por hepatite C! 
· Outras causas: hepatite B, LES, AR, linfomas 
· É a principal crioglobulina causadora de vasculite 

- Tipo III (policlonal) 
· IgM policlonal (FR +) e IgG policlonal (antígeno) 
· Sempre secundária a processo infeccioso, hepático ou 

inflamatório 
Clínica 

- Locais de maior tendência à precipiração são a pele, os dígitos e 
glomérulos 
- Púrpura palpável (nádegas e MMII) 
- Fenômeno de Raynaud e isquemia de dígitos podem ocorrer 
- Poliartralgia 
- Glomerulonefrite membranoproliferativa 
- Neuropatia periférica/mononeurite múltipla 

Diagnóstico 
- Única vasculite que consome complemento! 

- PAN clássica pode consumir nos casos associados com 
hepatite C ou B 

- Pesquisa de crioglobulinas no soro pode confirmar o diagnóstico 
- Bx das lesões purpúricas confirma o Dx ao revelar vasculite 
leucocitoclástica associada aos crioprecipirados corados pelo PAS 
- 5-15% dos pacientes com hepatite C desenvolvem 
crioglobulinemia 
 
 



 

Tratamento 
- Casos fulminantes são tratados com plasmaferese, corticoide e 
ciclofosfamida 
- Prednisona 40-60 mg pode ser suficiente nos casos leves a 
moderados 
- Nos casos associados ao vírus C, tratar com alfa-interferon e 
ribavirina 
 

DOENÇA DE BEHÇET 

Introdução 
- Vasculite sistêmica que envolve artérias e veias de qualquer 
calibre 
- Ambos os sexos 
- 25-35 anos 
- Sexo masculino e jovem são fatores de mal prognóstico 
- Presença de autoanticorpos contra células endoteliais e da 
mucosa oral 
- Presença do ASCA (antisaccharomyces cerevisiae) também 
encontrado na doença inflamatória intestinal (importante 
diagnóstico diferencial) 

Clínica 
Critérios diagnósticos (primeiro + 2) 

1 Úlceras orais aftosas: recorrendo pelo menos 3x/ano 

2 Úlceras genitais aftosas: recorrentes 

3 Lesões oculares: uveíte anterior ou posterior, vasculite 
retineana 

4 Lesões cutâneas: pseudofolicutlite, lesões 
papulopustulosas ou acneiformes, eritema nodoso 

5 Patergia: pápula eritematosa (> 2 mm) no local de 
introdução de uma agulha após 48h 

- As úlceras orais são dolorosas (diferente do LES) e não deixam 
cicatrizes 
- Já as genitais nunca acometem a glande ou uretra, mas 
costumam deixar cicatriz 
- Pode ter curso benigno ou evoluir com lesões graves (uveíte, 
perfurações intestinais, Sd de Budd-Chiari, aneurismas arteriais e 
acometimento do SNC) 

Diagnóstico 
- Não são encontrados os FR, FAN ou ASCA 
- Bx cutânea mostra vasculite neutrofílica sem especificidade 
- Vide critérios acima 

Tratamento 
- Úlceras orais: corticoides tópicos ou colchicina sistêmica (2 
mg/dia) 
- Úlceras no tubo digestivo: corticoides orais (talidomina como 
opção) 
- Azatioprina nos quadros mucosos, cutâneos ou articulares mais 
severos 



 

- Na uveíte e acometimento do SNC: corticoide + ciclofosfamida 
ou clorambucil 
- Nos eventos trombóticos leves: AAS; nos graves: 
imunossupressão e não anticoagulação (pelo risco de eventos 
hemorrágicos) 

 

TROMBOANGEÍTE OBLITERANTE 

Introdução 
- Também chamada de Doença de Buerger 
- Vasculite que acomete artérias e veiais de médio e pequeno 
calibres, especialmente nas porções distais dos membros 

- As artérias distais dos membros apresentam um trombo 
oclusivo contendo microabscessos neutrofílicos, com um 
infiltrado inflamatório discreto estendendo-se pelas 3 
camadas da parede arterial e para as veias e nervos 
periféricos adjacentes 

Epidemiologia 
- Somente presente em indivíduos tabagistas! 
- Idade média: 30 anos 
- Homens 6:1 

Clínica 
- Se inicia nos vasos mais distais dos Membros com progressão 
proximal posterior 
- Surgem isquemia das extremidades, havendo alterações de 
coloração e temperatura da pele, parestesias e disestesias, dor 
contínua ou claudicação dos pés e panturrilhas 
- Fenômeno de Raynauld é comum 
- Tende a ser progressiva e sua evolução é determinada pela 
continuidade do tabagismo 

Diagnóstico 
- Tríade clássica (pouco comum): claudicação, fenômeno de 
Raynauld e tromboflebite migratória 

Tratamento 
- Não há tratamento específico 
- Parar de fumar imediatamente é a medida mais eficaz 
- Proteção dos membros contra o frio e traumatismo é 
importante 
- Corticóides e anticoagulantes não possuem qualquer eficácia! 
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