
Introdução

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem como áreas prioritárias para este segmento da população
a eliminação da Hanseníase, o controle da Tuberculose, controle de Diabetes e Hipertensão Arterial
Sistêmica, a saúde da mulher, saúde do homem, promoção à saúde e prevenção de doenças. Neste livro
iremos discutir as ações que devem se realizadas pelo Médico de Família para promover, tratar e recuperar
a saúde dos indivíduos adultos.

Ao �nal deste livro pretende-se que você tenha competência para:

Realizar o cuidado integral de pessoas na idade adulta.

O cuidado à saúde dos adultos deve ser realizado de acordo com os pressupostos da PNAB, dentre os quais
deve-se ter especial atenção ao acesso desses usuários ao serviço de saúde. Nesta faixa etária, onde os
indivíduos encontram-se em pleno período produtivo, o horário de trabalho das unidades de saúde é um
fator que di�culta o acesso ao cuidado à saúde. Cabe à equipe organizar-se de acordo com a realidade do
seu território para realizar tal cuidado.

As ações de promoção à saúde precisam ser dirigidas para empoderar sua população no sentido de adotar
hábitos de vida saudável, promover atividade física, reduzir o alcoolismo, cessar o tabagismo, adotar uma
dieta saudável, manter as vacinas atualizadas e prevenir doenças crônico-degenerativas e neoplasia.

As ações de promoção à saúde precisam ser dirigidas às características dos diferentes territórios de
atuação das equipes de saúde, considerando os aspectos socioeconômicos e culturais da comunidade. A
integralidade da atenção deve visar a cada um dos usuários do serviço. En�m, a atenção à saúde precisa
ser integral, resolutiva e particularizada para as necessidades de sua comunidade. A equipe precisa utilizar
os dados de situação de saúde de seu território e as ações programáticas do Ministério da Saúde para
de�nir as ações de promoção e prevenção.

Sedentarismo

A atividade física regular é um importante fator para manutenção do estado de saúde do indivíduo,
independente da idade. Auxilia na redução do risco de doenças cardiovasculares, no controle glicêmico e
pressórico, na manutenção do peso, além de proporcionar bem estar mental. Fazer atividade física regular
é importante para promoção do envelhecimento saudável. Estimule sua comunidade, tanto masculina
quanto feminina a aderir à atividade física regular. Recomenda-se a realização de 30 minutos de atividade
física diária, de intensidade leve a moderada.

Dieta saudável

Manter uma dieta equilibrada é um dos desa�os da mudança do estilo de vida de nossa população. A
agitação da vida diária e a falta de tempo faz com que as pessoas acabem ingerindo alimentos ricos em
gorduras saturadas e carboidratos, e pequena quantidade de �bras. O consumo excessivo de refrigerantes
e massas é uma realidade. Este padrão alimentar leva os indivíduos a ganho ponderal, e
consequentemente, nos indivíduos geneticamente predispostos, à elevação dos níveis pressóricos e
alterações do per�l lipídico e glicêmico, aumentando a ocorrência de doenças cardiovasculares.

Tabagismo

Relembrando alguns dados: tabagismo é responsável por 85% dos casos de DPOC, 90% dos casos de
câncer pulmonar, 25% das doenças isquêmicas do coração e 25 % das mortes por doenças
cerebrovasculares. É evidente a associação do uso de tabaco com doenças cardiovasculares e neoplasias.
Cabe a você estimular a mudança de hábito e dar suporte aos indivíduos que desejam abandonar o hábito
do tabaco. É necessário fazer uma abordagem preventiva, desenvolvendo atividades voltadas ao

http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf


esclarecimento sobre as consequências do hábito em escolas, associações comunitárias, junto aos agentes
comunitário de saúde (ACS) e aos �lhos de indivíduos tabagistas. Para saber mais: leia o Caderno 40 -
Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: o cuidado da pessoa tabagista (BRASIL, 2015)

O tabagismo é um dos principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis 1,2 e a
principal causa global prevenível de morbidade e mortalidade, responsável por cerca de 6 milhões de
mortes ao ano. Projeções apontam que, em 2020, esse número será de 7,5 milhões, ou seja, 10% de todas
as mortes ocorridas no mundo. O tabagismo passivo também é um grave problema de saúde pública, já
que globalmente 40% das crianças, 35% das mulheres e 33% dos homens não fumantes estão expostos à
fumaça dos derivados do tabaco. Agrava este quadro a estimativa de 603 mil mortes anuais, das quais 47%
em mulheres, 28% em crianças e 26% em homens. (PINTO et al., 2015)

Quais as estratégias que a equipe de saúde pode utilizar para prevenir/orientar quanto aos riscos do
tabagismo?

Os usuários da unidade de saúde tabagistas conhecem o Programa de Controle do Tabagismo?

Durante as consultas de Pré-natal as gestantes são orientadas quanto aos malefícios do tabaco, como
por exemplo para a mãe: placenta prévia, ruptura prematura das membranas, descolamento

prematuro da placenta, hemorragia no pré-parto, parto prematuro, aborto espontâneo, crescimento
intrauterino restrito, baixo peso ao nascer, morte súbita do recém-nascido e comprometimento do
desenvolvimento físico da criança. Para a criança: má-formação fetal, abortamentos, mortalidade

materna, natimortalidade e mortalidade neonatal?

VOCÊ SABIA QUE...

A fumaça que sai da ponta do cigarro e se difunde homogeneamente no ambiente, contém em média três
vezes mais nicotina, três vezes mais monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas
do que a fumaça que o fumante inala. A exposição involuntária à fumaça do tabaco pode acarretar desde
reações alérgicas (rinite, tosse, conjuntivite, exacerbação de asma) em curto período, até infarto agudo do
miocárdio, câncer do pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica (en�sema pulmonar e bronquite
crônica) em adultos expostos por longos períodos. Em crianças, aumenta o número de infecções
respiratórias. Con�ra mais clicando aqui.

Segundo a OMS, as doenças cardiovasculares matam mais pessoas do que qualquer outra causa de morte
em todo o mundo, e o uso do tabaco e a exposição ao fumo passivo contribuem para aproximadamente
12% de todas as mortes por doenças cardíacas. O uso de tabaco é a segunda principal causa de doenças
cardiovasculares, após a hipertensão arterial sistêmica. Para saber mais, clique aqui.

Você conhece o Teste de Fagerström?

O teste de Fagerström auxilia a estimar o grau de dependência da nicotina. É utilizado como
ferramenta na terapia para ajudar a parar de fumar.

Questão de Fixação

FUMAR É UM DOS PRINCIPAIS FATORES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E CAUSA UMA EM CADA TRÊS
MORTES POR TAIS ENFERMIDADES. FUMAR PODE:

A) Causar espessamento e estreitamento dos vasos sanguíneos.

B) Aumentar a quantidade do “bom” colesterol (HDL).

C) Reduzir os triglicerídeos.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_40.pdf
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/a82b9c8045cd2c4ab3eefb1283b05859/dmst-manual-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a82b9c8045cd2c4ab3eefb1283b05859
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/a82b9c8045cd2c4ab3eefb1283b05859/dmst-manual-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a82b9c8045cd2c4ab3eefb1283b05859
http://centrodeoncologia.org.br/teste-de-fagerstrom/


D) Reduzir o risco de acidente vascular cerebral.

Alcoolismo

O consumo de álcool está fortemente relacionado à mortalidade por causas externas, em decorrência de
acidentes automobilísticos. Devemos lembrar ainda da associação consumo de álcool e violência
doméstica. Portanto, devemos estimular nossa população, sobretudo a masculina, a reduzir o consumo de
álcool.

Você conhece o Teste AUDIT?

O Teste AUDIT é um instrumento para a identi�cação de problemas relacionados ao álcool. Segundo a
Organização Mundial de Saúde este instrumento identi�ca o consumo de risco e não só a

dependência. Tem um caráter preventivo, pois avalia diversos níveis de uso de álcool, desde usuários
que geralmente fazem uso de baixo risco de álcool ou são abstêmios (Zona I); usuários de risco, porém
não apresentam nenhum problema atual relacionado a esse consumo (Zona II); usuários com padrão

de uso nocivo (Zona III); usuários que apresentam grande chance de ter um diagnóstico de
dependência de álcool (Zona IV) (GONÇALVES, et al., 2017)

PARA REFLETIR!

O uso abusivo de álcool contribui para o crescente aumento de problemas clínicos, sociais e econômicos,
causando danos graves à saúde como: cirrose e pancreatite alcoólica, demência, polineuropatia,
miocardite, desnutrição, hipertensão arterial sistêmica, infarto agudo do miocárdio e certos tipos de câncer
(boca, faringe, laringe, esôfago e fígado) (GONÇALVES, et al., 2017). O diagnóstico da prevalência do
alcoolismo pode contribuir para realização de intervenções contemplando ações adequadas à promoção
da saúde, prevenção do uso abusivo de álcool, tratamento e reabilitação (BRASIL, 2009).

Os pro�ssionais de saúde estão realizam uma anamnese detalhada para identi�car vulnerabilidades
ao uso de álcool nos usuários dos serviços de saúde?

Considerado como doença desde 1967, pela Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo constitui um dos
problemas socioeconômicos mais graves a nível mundial. O consumo de bebidas alcóolicas é responsável
por grande parte dos índices de acidentes de trabalho, absenteísmo, baixo desempenho e produtividade,
perda de emprego e aposentadorias precoces além de implicações negativas para a disciplina do trabalho.
A prevenção do alcoolismo nas organizações/empresas tende a gerar inúmeros benefícios como: a redução
de despesas, a diminuição dos atrasos e licenças, o aumento da produtividade e da qualidade dos serviços,
diminuição da indisciplina e negligências no local de trabalho. A Portaria nº 2,436/2017- Política Nacional de
Atenção Básica, as ações de Vigilância em Saúde estão inseridas nas atribuições de todos os pro�ssionais
da Atenção Básica e envolvem práticas e processos de trabalho voltados para Promoção da Saúde,
inclusive da Saúde do Trabalhador.

No seu território adscrito estão sendo desenvolvido ações que visem a Saúde do trabalhador vidando
a prevenção do alcoolismo?

1.1 Contracepção

Uma das grandes mudanças dos dias de hoje, com impacto importante na vida das pessoas e
particularmente das mulheres, foi o controle da fertilidade. Há hoje diferentes maneiras de se controlar a
fertilidade, mas nenhum método é 100% seguro. Todos têm algum grau de efeito colateral – ou

http://fmb.unesp.br/Home/Departamentos/Neurologia,PsicologiaePsiquiatria/ViverBem/AUDIT_com_escore_para_entrevistador.pdf


comportamental que pode interferir na vida das mulheres. Reconhecer isto é a base para uma conversa
aberta com as usuárias buscando oferecer uma contracepção de qualidade.

Os diferentes métodos contraceptivos e seus níveis de e�ciência

Os métodos contraceptivos são comparados pelo índice de Pearl, o qual considera o número de gestações
que ocorrem em um ano em 100 casais com prática sexual não protegida. Sabe-se que o índice de
gestação para 100 casais com prática sexual não protegida é de 85 gestações por ano – e é o parâmetro
que usamos para a comparação (CAETANO et al, 2010).

Tabela 1 – Lista dos diferentes contraceptivos com seus níveis de e�ciência

CONTRACEPTIVO ÍNDICE DE FALHAS TEÓRICO ÍNDICE DE FALHAS REAL

Anticoncepcional oral combinado 0,1 3

Anticoncepcional oral de progesterona (minipílula) 0,5 5

Injetável combinado mensal 0,5 1

Injetável trimestral de progesterona 0,3 1

Implante contraceptivo de progesterona 0,05 0,3

Anel vaginal combinado 0,5 3

Adesivo cutâneo combinado 0,5 3

DIU de cobre 0,1 1

DIU de progesterona 0,1 1

Preservativo masculino 3 14

Preservativo feminino 5 21

Espermicidas 6 26

Diafragma 6 20

Capuz cervical 9 40

Tabelinha 9 25

Coito interrompido 4 19

Muco cervical 3 10

Laqueadura tubária 0,05 0,05

Vasectomia 0,1 0,15

Fonte: SMS Curitiba, Dynamed, 2007

Além destes métodos há ainda a pílula do dia seguinte – que tanto pode ser uma dose alta de
progesterona ou o uso de contraceptivo oral combinado em dose alta (GANNON, 2007). Como não é um
método de uso continuado, não se aplica o índice de Pearl; a literatura refere que usado nas primeiras 24
horas há uma e�cácia de 85% e que se usado em até 72 horas teria uma e�ciência de 70%.

Fica claro que todo método tem uma e�ciência teórica e outra relacionada ao modo como é utilizado pela
população. Muitas pessoas não se apercebem que métodos medicamentosos podem ter a sua e�ciência
alterada por alimentos ou outros medicamentos que inter�ram na rota metabólica e com isto gerar
gestações não desejadas.



Como linha geral pode-se a�rmar que os estrogênios estão ligados aos seguintes efeitos colaterais:
náuseas; sensibilidade mamária; aumento mamário; há controvérsias se o ganho de peso é pelo estrogênio
ou pelo progestogênio, mas este costuma ser de pouca monta; há controvérsias se a ansiedade e a
depressão são pelo estrogênio ou pelo progestogênio, mas são de pouca expressão clínica; há discreto
aumento de câncer de mama associado ao uso por mais de 10 anos; o uso prolongado de contraceptivo
oral combinado está associado a um discreto aumento de câncer do colo do útero; há discreto aumento de
trombose venosa; em mulheres fumantes há um signi�cativo aumento de infarto do miocárdio a partir dos
35 anos (CAETANO et al, 2010).

Como linha geral, pode-se a�rmar que os progestogênios estão ligados aos seguintes efeitos colaterais:
elevação de LDL e baixa de HDL; diminuição de massa óssea; com os novos compostos um discreto
aumento do risco de acidente vascular isquêmico; em doses elevadas podem se associar a amenorreia; em
doses elevadas a um ganho de peso signi�cativo (GALLO, 2005).

Além destes efeitos colaterais, há um pequeno número de trabalhos que sugere que o uso prolongado da
contracepção hormonal pode levar a uma diminuição da libido.

Toda esta gama de efeitos, porém é de pouca expressão clínica e apresentam menor risco à saúde da
mulher do que gestações de repetição. Por isto, em função de sua e�ciência os contraceptivos hormonais
são de longe os métodos mais usados para espaçar as gestações.

Quando há contraindicações para a contracepção hormonal podemos considerar o uso de métodos de
barreira, como o preservativo, o diafragma, o capuz cervical e os espermicidas. Porém, todos estes
interferem na prática sexual e implicam um comprometimento do casal para a sua utilização. Mas nenhum
método é mais e�ciente do que o preservativo para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

O uso de dispositivo intra uterino (DIU) é um capítulo à parte. Apesar da fácil instalação, longa duração e
complicações localizadas – o que facilita o seu manejo – ele é um método que tem muitos preconceitos
dentro da comunidade. Muito disto se deve aos DIUs primitivos, não medicados, que possuíam ação
abortiva. Em nosso meio estes métodos foram banidos e só dispomos de DIUs medicados, seja com cobre
que tem uma provável ação espermicida, e os de progesterona que promovem uma atro�a endometrial
com pequena ação sistêmica. Sua aplicação depende do treinamento dos pro�ssionais e da aceitação pela
população.

Quanto à contracepção de�nitiva, é preciso ater-se que um número signi�cativo de mulheres se
arrependem do procedimento, e deve ser seguida a regulamentação legal de ter pelo menos 25 anos, dois
�lhos e não estar em período perigestacional. Em média até 40% das mulheres que optam pela cirurgia
antes dos 30 anos apresentam arrependimento, o que deve nos levar a uma re�exão maior sobre as razões
da opção e dos riscos potenciais que podem existir (BAREIRO; WAGNER, 2006)

Infecção pelo HIV em Gestantes

No Brasil, no período de 2000 até junho de 2018, foram noti�cadas 116.292 gestantes infectadas com HIV. A
taxa de detecção de gestantes com HIV vem apresentando uma pequena tendência de aumento nos
últimos anos, em grande parte devida ao grande incremento de testes rápidos distribuídos pela Rede
Cegonha. Em um período de dez anos, houve um aumento de 21,7% na taxa de detecção de HIV em
gestantes: em 2007, a taxa observada foi de 2,3 casos/mil nascidos vivos e, em 2017, passou para 2,8/mil
nascidos vivos. Esse aumento poderia ser explicado, em parte, pela ampliação do diagnóstico no pré-natal
e a consequente melhoria da prevenção da transmissão vertical do HIV.

Fonte: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-hivaids-2018

Sí�lis em Gestantes

O Brasil vive um período de aumento dos casos de sí�lis nos últimos anos. As taxas de detecção dos
agravos noti�cados de sí�lis entre os anos de 2010 e 2016 detecta uma elevação da taxa de incidência de
sí�lis congênita e as taxas de detecção de sí�lis em gestante por mil nascidos vivos aumentaram cerca de
três vezes nesse período, passando de 2,4 para 6,8 e de 3,5 para 12,4 casos por mil nascidos vivos,
respectivamente. No período de 2005 a junho de 2017, noti�cou-se no Sinan um total de 200.253 casos de
sí�lis em gestantes. Em relação ao acesso ao pré-natal, em 2016, 81,0% das mães de crianças com sí�lis
congênita �zeram pré-natal e em relação ao momento do diagnóstico, 57,0% tiveram diagnóstico de sí�lis
durante o pré-natal.

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-hivaids-2018


Fonte: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/13/BE-2017-038-Boletim-Si�lis-11-2017-
publicacao-.pdf

O que é a Rede Cegonha?

É uma estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às
mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao
puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e
desenvolvimento saudáveis.

Esta estratégia tem a �nalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no País e será
implantada, gradativamente, em todo o território nacional, iniciando sua implantação respeitando o critério
epidemiológico, taxa de mortalidade infantil e razão mortalidade materna e densidade populacional.

Quais são os componentes da Rede Cegonha?

São quatro os componentes da Rede Cegonha:

I. Pré-natal;
II. Parto e nascimento;
III. Puerpério e atenção integral à saúde da criança; e
IV. Sistema logístico (transporte sanitário e regulação).

Para mais detalhes, acesse: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_redecegonha.php

Questão de Fixação

O MÉTODO CONTRACEPTIVO MAIS UTILIZADO PELAS MULHERES BRASILEIRAS É:

A) A pílula contendo dois hormônios- estrogênio e progesterona

B) A pílula contendo o hormônio progesterona

C) A injeção mensal contendo dois hormônios- estrogênio e progesterona.

D) A esterilização tipo laqueadura.

1.2 Câncer de Colo Uterino

Pode-se caracterizar o câncer de colo de útero como uma doença silenciosa de desenvolvimento lento e,
muitas vezes, sem sintomas iniciais, podendo evoluir para quadros graves com sangramento vaginal
intermitente, ou secreção vaginal anormal, e com dor abdominal associada a queixas urinárias ou
intestinais após a relação sexual, nos casos mais avançados.

O avanço da doença se dá pela replicação desordenada do epitélio de revestimento, comprometendo o
tecido subjacente (estroma) e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à distância. Há duas
principais categorias de carcinomas invasores do colo do útero, na dependência da origem do epitélio
comprometido: o carcinoma epidermoide, tipo mais incidente e que acomete o epitélio escamoso, e o
adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular (INCA, 2016).

A detecção precoce do câncer de colo uterino e ou lesões precursoras é extremamente importante, pois na
fase inicial pode-se fazer o tratamento com possibilidades de cura em 100% dos casos.

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/13/BE-2017-038-Boletim-Sifilis-11-2017-publicacao-.pdf
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_redecegonha.php


Para se ter um impacto signi�cativo na mortalidade por câncer de colo do útero, a cobertura de
rastreamento deve atingir 80% ou mais entre as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos.

A prevenção do Câncer do Colo Uterino

Com os conhecimentos hoje disponíveis, sabe-se que a realização do exame citopatológico do colo do
útero é uma manobra de baixo custo com um grande grau de acerto, que melhora com a repetição do
exame. A detecção é da ordem de 90% em um exame isolado, mas a repetição regular eleva os níveis de
prevenção, além de – nos casos onde o exame deu falso negativo – permitir um diagnóstico precoce e
aumentar muito as chances de cura em uma eventual doença. É recomendado que todas as mulheres com
vida sexual sejam avaliadas dos 25 aos 70 anos, fase em que o câncer do colo do útero é mais prevalente.

Mas como a população vê este exame? Há em muitas comunidades a noção errônea de que quando se
mexe em um câncer ele se espalha e as pessoas morrem mais depressa. Para muitas mulheres o exame é
agressivo e vexatório. Faz-se necessário oferecer às usuárias informações claras sobre o exame para criar
um clima de con�ança. Por outro lado, é importante reconhecer para as mesmas que o exame tem uma
margem de erro considerável e que só a regularidade no mesmo é que oferece uma proteção próxima a
100%.

Recomendações

Rastreamento: exame citopatológico. Com intervalo anual, se ambos os resultados forem negativos, os
próximos devem ser realizados a cada 3 anos.

Faixa etária: 25 a 64 anos de idade. Acima dos 64 anos em mulheres que nunca �zeram o exame, fazer dois
exames com intervalo de um a três anos. Se ambos os exames forem negativos, não será necessário
continuar a realizar o exame.

Mulheres que apresentem exame citopatológico com diagnóstico de lesão de alto grau não podendo excluir
microinvasão ou carcinoma epidermoide invasor ou tenham suspeita clínica de câncer na unidade básica
devem ser encaminhadas à unidade secundária para colposcopia.

Mulheres com exame citopatológico sugestivo de adenocarcinoma in situ ou invasor devem ser
encaminhadas para colposcopia na atenção secundária.

Nomenclatura citopatológica e histopatológica utilizada desde o início do uso do exame citopatológico para
o diagnóstico das lesões cervicais escamosas e suas equivalências.

Tabela 2 - Nomenclatura citopatológica e histopatológica utilizada desde o início do uso do exame
citopatológico para o diagnóstico das lesões cervicais escamosas e suas equivalências.

CLASSIFICAÇÃO
CITOLÓGICA DE
PAPANICOLAU (1941)

CLASSIFICAÇÃO
HISTOLÓGICA DA
OMS (1952)

CLASSIFICAÇÃO
HISTOLÓGICA DE
RICHARD (1967)

SISTEMA
BETHESDA (2001)

NOMENCLATURA
CITOLÓGICA
BRASILEIRA (2006)

Classe I - - - -

Classe II - - Alterações
Benignas

Alterações
Benignas

Atípicas de
signi�cado
inderteminado

Atípicas de
signi�cado
inderteminado

Classe III Displasia leve NIC I Lesão
intraepitelial de
baixo grau (LSIL)

Lesão intraepitelial
de baixo grau
(LSIL)

Displasia
moderada e
acentuada

NIC II e NIC III Lesão
intraepitelial de
alto grau (HSIL)

Lesão intraepitelial
de alto grau (HSIL)

Classe IV Carcinoma in
situ

NIC III Lesão
intraepitelial de
alto grau (HSIL)

Lesão intraepitelial
de alto grau (HSIL)

Classe V Carcinoma Carcinoma Invasor Carcinoma Carcinoma Invasor



Invasor Invasor

Fonte: Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero 2016. INCA.

Tabela 3 - Resumo das Recomendações para conduta inicial frente aos resultados alterados de exames
citopatológicos nas unidades de Atenção Básica.

DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO CONDUTA
INICIAL

Células escamosas atípicas de
signi�cado indeterminado

Possivelmente não neoplásticas (ASC-
US)

≥ 30
anos

Repetir a
citologia em
6 meses

< 30
anos

Repetir a
citologia em
12 meses

Não se podendo afastar lesão de alto
grau (ASC-H)

Encaminhar
para
colposcopia

Células glandulares atípicas de
signi�cado indeterminado (AGC)

Possivelmente não neoplásticas ou não
se podendo afastar lesão de alto grau

Encaminhar
para
colposcopia

Células atípicas de prigem
inde�nida (AOI)

Possivelmente não neoplásticas ou não
se podendo afastar lesão de alto grau

Encaminhar
para
colposcopia

Lesão de Baixo Grau (LSIL) ≤ 25
anos

Repetir em
3 anos

Lesão de Alto Grau (HSIL) > 25
anos

Repetir a
citologia em
6 meses

Lesão intraepitelial de alto grau
não podendo excluir
microinvasão

Encaminhar
para
colposcopia

Carcinoma escamoso invasor Encaminhar
para
colposcopia

Adenocarcinoma (AIS) in situ ou
invasor

Encaminhar
para
colposcopia

Fonte: Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero 2016. INCA.

Para re�etir: Como está o acesso das mulheres ao exame preventivo? Como a equipe faz o controle
para identi�car as mulheres que não realizam o exame? As mulheres com resultados alterados estão

fazendo seguimento? Quais são as ações de educação em saúde que a equipe tem realizado para
prevenir o câncer do colo do útero?

VOCÊ SABIA?

Não há restrições para a coleta do exame citopatológico durante a gestação, inclusive com amostra
endocervical. O rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa
etária para as demais mulheres, devendo sempre ser considerada uma oportunidade a procura ao

serviço de saúde para realização de pré-natal.

Mulheres na pós-menopausa devem ser rastreadas de acordo com as orientações para as demais
mulheres. Se necessário, proceder à estrogenização previamente à realização da coleta.



Mulheres sem história de atividade sexual não devem ser submetidas ao rastreamento do câncer do
colo do útero.

1.3 A prevenção do Câncer de Mama

Há uma controvérsia internacional sobre o momento mais adequado para se iniciar o rastreamento, mas o
consenso mais robusto é de que para a população geral o rastreamento deve iniciar-se no período da
menopausa – quando o tratamento mostra-se mais e�ciente aumentando a sobrevida e levando a casos
de cura. Deve-se deixar para usuárias de alto risco o rastreamento mais precoce: ter familiar de 1º grau
com neoplasia de mama, não ter amamentado, ter tido primeira gestação após os 35 anos, uso prolongado
de contracepção hormonal e ser tabagista. Nestas o risco é maior, mas não há comprovação cientí�ca de
que o diagnóstico precoce aumente a sobrevida destas mulheres.

Os estudos realizados evidenciam o câncer de mama como o segundo tipo de câncer mais frequente no
mundo e o mais comum entre as mulheres. Destacam-se como importantes os fatores de risco
relacionados à vida reprodutiva da mulher (menarca precoce, nuliparidade, idade da primeira gestação a
termo acima dos 30 anos, anticoncepcionais orais, menopausa tardia e terapia de reposição hormonal).

Convém lembrar que os fatores genéticos também têm a sua contribuição como risco no desenvolvimento
de câncer de mama e que a amamentação, hábitos alimentares saudáveis, exercícios físicos e
monitoramento do peso corporal contribuem de forma signi�cativa para sua prevenção.

No Brasil o rastreamento mamográ�co para mulheres de 50 a 69 anos é a principal estratégia
recomendada para controle do câncer de mama.

O objetivo geral das ações de diagnóstico precoce é possibilitar a con�rmação diagnóstica do câncer de
mama o mais rápido possível, bem como garantir a integralidade e a continuidade do cuidado na rede de
serviços.

Tabela 4 - Recomendações em relação ao rastreamento do Câncer de mama com mamogra�a.

CONDIÇÃO RECOMENDAÇÃO

> de 50
anos

O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamogra�a em mulheres
com menos de 50 anos (recomendação contrária forte: os possíveis danos claramente
superam os possíveis benefícios)

De 50 a
59 anos

O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamogra�a em mulheres com
idades entre 50 e 59 anos (recomendação favorável fraca: os possíveis benefícios e danos
provavelmente são semelhantes)

De 60 a
69 anos

O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamogra�a em mulheres com
idades entre 60 e 69 anos (recomendação favorável fraca: os possíveis benefícios
provavelmente superam os possíveis danos)

De 70 a
74 anos

O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamogra�a em mulheres
com idades entre 70 e 74 anos (recomendação contrária fraca: o balanço entre possíveis
danos e benefícios é incerto)

75 anos
ou mais

O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamogra�a em mulheres
com 75 anos ou mais (recomendação contrária forte: os possíveis danos provavelmente
superam os possíveis benefícios)

75 anos
ou mais

O Ministério da Saúde recomenda que a periodicidade do rastreamento com mamogra�a,
nas faixas etárias recomendadas, seja bienal (recomendação favorável forte: os possíveis
benefícios provavelmente superam os possíveis danos quando comparada às
periodicidades menores)

Fonte: Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil. INCA, 2015.



O Ministério da Saúde recomenda que os seguintes sinais e sintomas sejam considerados como de
referência urgente para serviços de diagnóstico mamário (BRASIL, 2015):

Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos.
Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual.
Nódulo mamário de consistência endurecida e �xo ou que vem aumentando de tamanho em mulheres
adultas de qualquer idade.
Descarga papilar sanguinolenta unilateral.
Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos.
Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral.
Presença de linfadenopatia axilar.
Aumento progressivo do tamanho da mama com a presença de sinais de edema, como pele com
aspecto de casca de laranja.
Retração na pele da mama.
Mudança no formato do mamilo.

Exames de Imagem

Mamogra�a: deve ser utilizada no rastreamento e no diagnóstico.

Tabela 5 - Categorias BI-RADS® no exame mamográ�co, interpretação e recomendação de conduta

CATEGORIA INTERPRETAÇÃO RECOMENDAÇÃO DE CONDUTA

0 Exame incompleto Avaliação adicional com incidências e manobras;

Correlação com outros métodos de imagem;

Comparação com mamogra�a feita no ano
anterior.

1 Exame negativo Rotina de rastreamento conforme faixa etária ou
prosseguimento da investigação, se o ECM for
alterado.

2 Exame com achado
tipicamente benigno

Rotina de rastreamento conforme a faixa etária.

3 Exame com achado
provavelmente benigno

Controle radiológico. *

4 Exame com achado
suspeito

Avaliação por exame de cito ou histopatológico.

5 Exame com achado
altamente suspeito

6 Exame com achados cuja
malignidade já está
comprovada

Terapêutica especí�ca em Unidade de
Tratamento de Câncer.

* O estudo histopatológico está indicado nas lesões Categoria 3 quando houver impossibilidade de realizar
o controle; quando a lesão for encontrada em concomitância com lesão suspeita ou altamente suspeita
homo ou contralateral; ou em mulheres com indicação precisa para terapia de reposição hormonal.

Fonte: Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Brasil, 2013.

Ultrassonogra�a de Mamas

As principais indicações da ultrassonogra�a como método diagnóstico são:

Diagnóstico diferencial entre lesão sólida e lesão cística.
Alterações no exame físico (lesão palpável), no caso de mamogra�a negativa ou inconclusiva.
Na jovem com lesão palpável.
Nas alterações do exame clínico no ciclo grávido-puerperal.
Na doença in�amatória e abscesso.



No diagnóstico de coleções.

A complementação da mamogra�a com a ultrassonogra�a deve ser indicada nas seguintes situações:

Lesão palpável sem expressão na mamogra�a (pela alta densidade do parênquima mamário ou
localização em “zonas cegas”);
Nódulos regulares ou lobulados, que possam representar cisto;
Lesões densi�cantes (assimetria difusa, área densa) que podem representar lesão sólida, cisto ou
parênquima mamário (BRASIL, 2013).

Métodos Invasivos

O diagnóstico �nal do câncer é feito por meio do achado histopatológico.

A biópsia cirúrgica (excisional) é considerada “padrão ouro”, porém, em contexto de apresentação de
câncer de mama em estádios avançados, biópsias minimamente invasivas podem desempenhar um
importante papel por fornecer o diagnóstico antes da terapêutica, seja sistêmica ou cirúrgica, do ponto de
vista do custo-efetividade. O tipo de procedimento de investigação diagnóstica complementar depende da
lesão encontrada nos achados clínicos (lesões palpáveis e lesões não palpáveis) e/ou dos resultados
radiológicos.

Essa indicação compete ao especialista do serviço de referência, levando em conta a disponibilidade de
procedimentos na região e as condições de saúde da usuária. A escolha do método de biópsia vai
depender da classi�cação radiológica, do tipo e da localização da lesão, da composição e do tamanho da
mama da usuária, do material e dos equipamentos disponíveis, dos recursos humanos e das características
de cada serviço.

Nas lesões não palpáveis da mama classi�cadas como Categoria 4 e 5 (BI-RADS®) e eventualmente nas
lesões Categoria 3 (BI-RADS®), a obtenção de material para exame histopatológico pode ser feita por meio
de biópsia cirúrgica e biópsia percutânea (agulha grossa e vácuo). A punção por agulha �na (PAAF) pode ser
usada para lesões palpáveis e impalpáveis, de conteúdo cístico ou sólido.

Tratamento

O tratamento varia de acordo com o estadiamento da doença, suas características biológicas, bem como
das condições da mulher (idade, menopausa e comorbidades).

O prognóstico do câncer de mama depende da extensão da doença (estadiamento), assim como das
características do tumor. Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial
curativo. Quando há evidências de metástases (doença à distância), o tratamento tem por objetivos
principais prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida.

As modalidades de tratamento do câncer de mama podem ser divididas em:

Tratamento local: cirurgia e radioterapia (além de reconstrução mamária)
Tratamento sistêmico: quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica.

Para re�etir: A sua população feminina está sendo esclarecida sobre a importância do diagnóstico
oportuno do Câncer de mama? Como está sendo realizada a captação das mulheres para o exame da

mama? Como está sendo realizado o seguimento das mulheres com Câncer de Mama em sua
unidade de saúde?

O estudo Mortality and years of life lost due to breast cancer attributable to physical inactivity in the
Brazilian female population (1990–2015), mostra a importância de atividades físicas regulares na redução
de casos e das mortes causadas por câncer de mama. Revela que a prática regular de exercício poderia ter
poupado a vida de 12% das mulheres que morreram da doença entre 1990 e 2015 no Brasil.

De acordo com o estudo, elaborado com a colaboração do Ministério da Saúde do Brasil, a prática de uma
caminhada de 30 minutos por dia, cinco vezes por semana, teria evitado 2.075 mortes decorrentes do
câncer apenas em 2015. O estudo também destaca a importância dos hábitos saudáveis por que além do
sedentarismo, outros fatores de risco são o uso de álcool, índice alto de massa corporal e uma dieta rica
em açúcar. Esses itens, segundo a pesquisa, são responsáveis por 6,5% dos óbitos por câncer de mama.
Con�ra mais clicando aqui.

http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2018/10/estudo-mostra-importancia-da-atividade-fisica-na-reducao-do-cancer-de-mama


No seu cotidiano de trabalho tem sido orientado a prática de atividade física? Nas atividades de
educação em saúde sobre sido abordado temas como riscos do sedendarismo e da alimentação rica
em acúçares? Que ações a equipe de saúde planeja e realiza para sensibilizar a comunidade sobre

aimportãncia de uma vida saúdável para prevenção de canceres e outras doenças?

Seção 1 - Saúde da Mulher

Para cuidar das mulheres é necessário entender em que fase da vida ela se encontra, e entender as
necessidades individuais. Para isso, procure utilizar o vínculo, a escuta ativa e a atenção centrada na
pessoa. Cuidar é muito mais que tratar doenças e solicitar exames de rotina; é entender as necessidades
do outro, auxiliá-lo na construção de ações e atitudes para melhorar sua condição de vida.

O Pré-natal

Na primeira consulta de pré-natal deve ser ouvida a mãe – e idealmente sua família – sobre a aceitação da
gestação e suas expectativas. Falar sobre medos, sexualidade e mudanças durante o período, além de
solicitar exames de rotina para a gestante – e outros que se façam necessários.

Nas consultas intermediárias deve-se explorar o desenvolvimento da gestação, abordar as curiosidades da
mãe sobre o seu concepto e trabalhar medos e fantasias. Nas consultas do �m da gestação devemos
explorar parto e suas possibilidades e discutir os cuidados que a mulher deverá ter no pós-parto.

Aliás, há muitos tabus e preconceitos neste período e restrições alimentares são causa de falha da
amamentação e podem desencadear quadros de ansiedade e depressão. Muitas mães se sentem
culpadas, pois veem-se como inadequadas para cuidar do �lho e em con�ito com seu parceiro que não
entende o desinteresse aparente que acomete as mulheres com �lhos ao colo.

Para adequado seguimento da gestante deve-se realizar no mínimo seis consultas durante a gestação e a
consulta de puerpério. As consultas devem ser intercaladas entre médico e enfermeiro, seguindo o
cronograma abaixo:

Na primeira consulta deve-se realizar anamnese completa, principalmente coletando dados sobre
gestações anteriores, abortamentos, doenças pregressas e imunização. Veri�car, se estiver na faixa etária
de coleta de preventivo de colo de útero, quando realizou o último exame. É essencial realizar exame físico
completo. Escutar as dúvidas e anseios da usuária também faz parte da consulta de pré-natal, assim como
preencher corretamente o cartão da gestante. Indicar a realização dos testes rápidos para sí�lis e HIV.
Solicitar ainda os exames próprios do pré-natal:

Hemograma;
Tipagem sanguínea e fator Rh;
Coombs indireto (se for Rh negativo);
Glicemia de jejum;
Teste rápido de triagem para sí�lis e/ou VDRL/RPR;
Teste rápido diagnóstico anti-HIV; o Anti-HIV; o Toxoplasmose IgM e IgG;
Sorologia para hepatite B (HbsAg);



Exame de urina e urocultura;
Ultrassonogra�a obstétrica (não é obrigatório), com a função de veri�car a idade gestacional;
Citopatológico de colo de útero (se necessário);
Exame da secreção vaginal (se houver indicação clínica);
Parasitológico de fezes (se houver indicação clínica);
Eletroforese de hemoglobina (se a gestante for negra, tiver antecedentes familiares de anemia
falciforme ou apresentar história de anemia crônica) (BRASIL, 2012).
Outros exames na dependência da avaliação clínica.
Realizar a prescrição de sulfato ferroso (40mg de ferro elementar/dia) e ácido fólico (5mg/dia) para
pro�laxia da anemia;
Orientar a gestante sobre os sinais de risco e a necessidade de assistência em cada caso;
Referenciar a gestante para atendimento odontológico;
Encaminhar a gestante para imunização antitetânica (vacina dupla viral), quando a mesma não estiver
imunizada;

Em usuárias gestantes que forem classi�cadas como alto risco, encaminhar para serviços especializados.
Entretanto, mesmo com referência para serviço especializado, a mulher deverá continuar sendo
acompanhada, conjuntamente, na unidade básica de saúde.

Nas consultas subsequentes deve-se avaliar o estado geral da gestante, ganho de peso, evolução da
gravidez, seguimento da pressão arterial e glicemia quando indicado.

O Caderno de Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco traz as informações sobre o seguimento da gestante em
detalhes.

É importante pactuar com a gestante que em caso de intercorrências ela deve procurar a unidade de
saúde para o cuidado à condição apresentada.

A consulta de puerpério deve ser realizada na primeira semana após o parto, quando também deve ser
avaliado o recém-nascido. Esse apoio após o nascimento fortalece o vínculo entre a equipe e a família,
assim como auxilia a mãe na manutenção do aleitamento, na imunização e nos cuidados com a criança.

Atenção: Como está organizado o acolhimento com classi�cação de risco direcionada às gestantes?
Como sua equipe tem feito a captação precoce das gestantes para o pré-natal? Como se organizam

para realizar a consulta de puerpério?

1.4 Violência

Violência é o uso intencional da força física ou do poder real em ameaça contra si próprio, contra outra
pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em
lesão, morte, dano psicológico, de�ciência de desenvolvimento ou privação (BRASIL, 2009).

Em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que têm como objetivo maior proteger a mulher
exposta a situações de violência, principalmente em seu domicílio. É considerado crime de violência
domiciliar e familiar voltada à mulher todo ato ou omissão baseado no gênero que possa expor a mulher à
morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral ou patrimonial.

Cabe à equipe ao identi�car qualquer tipo de violência voltada à mulher, realizar a noti�cação do ato. No
entanto, o papel da equipe vai além da noti�cação, já que é necessário desenvolver estratégias para tratar
a pessoa vitimada, sua família e até mesmo o agressor.

Os conceitos de violência e suas formas de manifestação buscam realçar os aspectos e as relações entre
seus diferentes tipos e naturezas de maneira a despertar a atenção dos pro�ssionais para a identi�cação
dos tipos de violência e a compreensão mais aprofundada do cuidado em quatro dimensões: acolhimento,
atendimento, noti�cação e seguimento na rede de cuidados e de proteção social.

Os tipos de violência contra a mulher estão descritos no artigo 7º da Lei 11.340 de 2006:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf


São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou
saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças
e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração
e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a
manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça,
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno
ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que con�gure retenção,
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho,
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os
destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que con�gure calúnia, difamação
ou injúria.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm

Para re�etir: Em sua comunidade a violência voltada à mulher é frequente? Como está o acesso
dessas mulheres à unidade de saúde? Quais são as ações desenvolvidas pela equipe para diminuir a

violência praticada contra as mulheres? Como sua equipe tem realizado a atenção à população adulta
feminina? Está sendo acolhida em suas necessidades? Ou sua equipe realiza a assistência somente
nas intercorrências? Analise as ações que a equipe tem desenvolvido para cuidar das mulheres de

sua comunidade.

Vamos Saber Mais...

A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública, que ocorre em todas as classes sociais.
As Nações Unidas de�nem a violência contra as mulheres como "qualquer ato de violência de gênero que
resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive
ameaças de tais atos, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou privada".

A violência por parte do parceiro se refere ao comportamento de um parceiro ou ex-parceiro que causa
danos físicos, sexuais ou psicológicos – incluindo agressão física, coerção sexual, abuso psicológico e
comportamentos de controle.

A violência sexual é "qualquer ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou outro ato dirigido contra
a sexualidade de uma pessoa por meio de coerção, por outra pessoa, independentemente de sua relação
com a vítima e em qualquer âmbito. Compreende o estupro, de�nido como a penetração mediante
coerção física ou de outra índole, da vulva ou ânus com um pênis, outra parte do corpo ou objeto”.

Os fatores de risco associados ao parceiro e à violência sexual ocorrem em níveis individual, familiar,
comunitário e social. Alguns deles estão associados com “ser um perpetrador de violência”, outros ao
sofrimento causado pela violência, ou ambos.

Entre os fatores de risco tanto para o parceiro quanto para violência sexual estão:

Baixos níveis de educação (autores da violência sexual e vítimas da violência sexual);
Exposição a maltrato infantil (autores e vítimas);
Experiência de violência familiar (autores e vítimas);
Transtorno de personalidade antissocial (autores);

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


Uso nocivo do álcool (autores e vítimas);
Ter múltiplos parceiros;
Atitudes de aceitação da violência (autores e vítimas).

Entre os fatores associados especi�camente à violência por parte do parceiro cabe citar:

Antecedentes de violência (autores e vítimas);
Discórdia e insatisfação marital (autores e vítimas);
Di�culdades de comunicação entre parceiros.

E entre os fatores associados especi�camente à violência sexual se destacam:

Crenças sobre honra da família e pureza sexual;
Ideologias que consagram os privilégios sexuais do homem; e
Sanções legais fracas contra os atos de violência sexual.

A posição desigual das mulheres em relação aos homens e o uso normativo da violência para resolver
con�itos estão fortemente associados tanto à violência dos parceiros quanto à violência sexual cometida
por não parceiros.

Consequências para à Saúde

A violência cometida por parceiros e a violência sexual causam sérios problemas para a saúde física,
mental, sexual e reprodutiva a curto e a longo prazo para sobreviventes e seus �lhos, e levam a altos custos
sociais e econômicos.

A violência contra as mulheres pode ter consequências mortais, como o homicídio ou o suicídio.

Além disso, pode provocar lesões: 42% das mulheres vítimas de violência por parte do parceiro relatam
lesões como consequência da violência.

A violência por parte de parceiros e a violência sexual podem levar a gestações indesejadas, abortos
induzidos, problemas ginecológicos e infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV. Uma análise
de 2013 descobriu que as mulheres que já foram abusadas física ou sexualmente eram 1,5 vezes mais
propensas a ter uma infecção sexualmente transmissível e, em algumas regiões, o HIV, em comparação
com as mulheres que não haviam sofrido violência por parte do parceiro. Elas também são duas vezes
mais propensas a sofrerem abortos.

A violência por parte do parceiro na gravidez também aumenta a probabilidade de aborto espontâneo,
morte fetal, parto prematuro e nascimento de bebês com baixo peso.
Essas formas de violência podem levar à depressão, estresse pós-traumático e outros transtornos de
ansiedade, di�culdades de sono, transtornos alimentares e tentativas de suicídio. O mesmo estudo
descobriu que as mulheres que sofreram violência por parte do parceiro eram quase duas vezes mais
propensas a desenvolver depressão e problemas com álcool. A taxa foi ainda maior para as mulheres
que sofreram violência sexual de não-parceiros.
Entre os efeitos para a saúde também estão dores de cabeça, dor nas costas, dor abdominal,
�bromialgia, distúrbios gastrointestinais, mobilidade limitada e problemas de saúde em geral.
A violência sexual, particularmente na infância, pode levar a um aumento no tabagismo, consumo de
drogas e álcool e comportamentos sexuais de risco na vida adulta. Também está associada à
perpetração da violência (para homens) e sofrimento da violência (para mulheres).

Con�ra mais clicando aqui.

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5669:folha-informativa-violencia-contra-as-mulheres&Itemid=820


Fonte: Segurança Pública em Número 2018. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2018

1.5 Imunização

Outra ação importante a ser discutida com a população adulta é a imunização. Deve-se conversar sobre a
necessidade de manter as vacinas atualizadas, independente da faixa etária. Reforçar a necessidade de
imunizar as crianças e esclarecer as dúvidas sobre os riscos da vacina.

Deve-se dar atenção aos adultos até 49 anos não vacinados contra sarampo. É necessário realizar a
vacinação contra essa doença.

Fonte: Calendário Vacinal 2018. Brasil. Ministério da Saúde.

Para Re�etir: Segundo o médico Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Imunizações “...O apreço que as mães têm pelo cartão de vacina da criança, sabem onde está,

procuram não atrasar... o adulto não sabe onde está seu documento de vacinas ou quando tomou a
última vacina. O cartão da criança e do pet está sempre em dia, já o do adulto... Outro problema

grande é a taxa de abandono”, diz.

Quais estratégias podemos utilizar para conseguir a adesão dos adultos a vacinação?

http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/08/FBSP_Anuario_Brasileiro_Seguranca_Publica_Infogr%C3%A1fico_2018.pdf


Seção 2 - Saúde do Homem

O homem não tem o hábito de prevenir problemas de saúde, buscando a assistência somente quando está
doente, muitas vezes em estágios mais severos da patologia. Como então acessar os homens adultos da
comunidade? Como trazê-los à unidade de saúde? Como realizar o cuidado de um segmento da população
que procura o serviço de saúde somente quando está doente?

Você pode acessar a população masculina através de sua família, mulher, irmãs ou mãe. Procure nos
contatos que tem com a população feminina conhecer a população masculina e discutir com as mulheres
a importância de trazer o homem para fazer seguimento na unidade de saúde. Discuta com a mulher a
promoção à saúde de seu companheiro, irmão ou �lho.

Converse com seus ACS a necessidade da captação deste segmento da população e estabeleça
estratégias para atendê-lo em horários alternativos. É importante também discutir com o conselho local de
saúde a atenção à população masculina. En�m, utilize todos os recursos que você tenha disponível para
acessar esta população.

2.1 Câncer de Próstata

Incidência

O câncer de próstata ocupa a segunda colocação em se tratando de frequência na população masculina,
fato que pode ser explicado pelo envelhecimento da população, melhoria do sistema de informação e do
diagnóstico. A prevalência varia de acordo com as regiões, com maior incidência no sul do país. Cerca de
3/4 dos diagnósticos ocorrem após os 65 anos; seu crescimento geralmente é lento. O tipo celular de maior
frequência é o adenocarcinoma, geralmente localizado na porção periférica da próstata (INCA, 2013).

Diagnóstico

Em primeiro lugar é importante assinalar que o Ministério da Saúde não recomenda o rastreamento
sistemático de câncer de próstata na população, pois não há evidências cientí�cas que sustentem essa
prática. É evidente que cabe ao pro�ssional de saúde orientar o homem quanto aos sinais e sintomas do
câncer e discutir com os usuários a respeito dos riscos e benefícios do toque retal e dosagem do antígeno
prostático.

Segundo o INCA (2013) assinalou:

Atualmente, não existem evidências de que o rastreamento para o câncer da próstata
reduza a mortalidade causada por esta doença. Isto se deve ao desconhecimento da
história natural deste tipo de neoplasia, à baixa acurácia dos exames de rastreamento e à
ausência da efetividade do tratamento dos casos identi�cados pelo rastreamento.

O risco é maior após os 50 anos e em homens com pai ou irmão com história de câncer de próstata,
podendo estar relacionado com a hereditariedade ou hábitos de vida. Dentre os hábitos de vida
inadequados assinala-se o consumo de álcool, tabagismo e sedentarismo. Dietas ricas em frutas, verduras
e legumes, grãos e cereais integrais e pobres em gorduras animais auxiliam na redução do risco de ocorrer
o câncer.

Em se tratando de sintomas, este tipo de câncer é assintomático ou oligossintomático na sua fase inicial,
com sintomas semelhantes à hipertro�a prostática benigna. Com a evolução a clínica pode variar desde
hematúria a insu�ciência renal, e de dores ósseas a retenção urinária aguda (INCA, 2013).

A associação da clínica, do toque retal e a dosagem do antígeno prostático alterados sugerem a
possibilidade da existência do câncer. O diagnóstico de certeza é feito a partir do exame



anatomopatológico, utilizando a avaliação do escore de Gleason (quanto mais baixo o escore melhor será o
prognóstico do tumor), que de�ne o ritmo do crescimento tumoral e metástase (BRASIL, 2002).

O exame realizado a partir do tecido da próstata analisa seu padrão, classi�cando o tipo de tecido
encontrado como moderadamente a pouco diferenciado, de um a cinco. Quanto maior a diferença em
comparação com as células normais, maior será a agressividade. A pontuação será expressa através do
somatório dos dois tipos mais encontrados na amostra tecidual. A pontuação situa-se entre 6 a 10,
dependendo do grau de malignidade encontrada.

Grau 1 – As células são geralmente uniformes e pequenas e formam glândulas regulares, com pouca
variação de tamanho e forma, com bordas bem de�nidas, densamente agrupadas, distribuídas
homogeneamente e com muito pouco estroma entre si.
Grau 2 – As células variam mais em tamanho e forma e as glândulas, ainda uniformes, mostram-se
frouxamente agrupadas e com bordas irregulares.
Grau 3 – As células variam ainda mais em tamanho e forma, constituindo glândulas muito pequenas,
uniformes, anguladas ou alongadas, individualizadas e anarquicamente espalhadas pelo estroma.
Podem formar também massas fusiformes ou papilíferas, com bordas lisas.
Grau 4 - Muitas das células estão fusionadas em grandes massas amorfas ou formando glândulas
irregulares, que são distribuídas anarquicamente, exibindo in�ltração irregular e invadindo os tecidos
adjacentes. As glândulas podem apresentar ainda células pálidas e grandes, com padrão hipernefroide.
Grau 5 – Tumor anaplásico. A maioria das células estão agrupadas em grandes massas que invadem os
órgãos e tecidos vizinhos. As massas de células podem exibir necrose central, com padrão de
comedocarcinoma (áreas de necrose rodeadas de massa com células malignas). Muitas vezes, a
diferenciação glandular pode não existir: padrão de crescimento in�ltrativo tipo cordonal ou de células
soltas (BRASIL, 2002).

Tratamento

O tratamento deve ser individualizado, após a discussão com o usuário sobre seus riscos e benefícios,
podendo variar desde radioterapia, cirurgia ou tratamento hormonal. Nos casos onde houver metástase
está indicada a terapia hormonal.

Para re�etir: Como estão sendo realizadas as orientações em relação ao Câncer de Próstata em sua
comunidade? Os homens procuram a unidade para realizar a avaliação da próstata?

Você Sabia?

Apesar de ter a incidência três vezes inferior à do câncer de próstata, o câncer de pulmão é o tipo de
câncer que mais mata homens no Brasil? Excetuando-se os tumores de pele não melanoma, o câncer

de próstata é o tumor mais frequente entre os homens no Brasil e o segundo que mais mata a
população masculina?

Figura 4 - Principais Pontos de Atenção para o Diagnóstico Precoce do Câncer de Próstata

Con�ra mais aqui aqui.

http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/informativo-deteccao-precoce-numero2-2017.pdf


Questão de Fixação

SÃO TEMAS QUE DEVEM SER ABORDADOS EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PELOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE QUE ATUAM NA ESF COMO MEDIDAS PARA EVITAR O CÂNCER (INCLUSIVE O DE PRÓSTATA) E OUTRAS
DOENÇAS CRÔNICAS, EXCETO:

A) Alimentação saudável.

B) Prática de atividade física.

C) Aumento do peso corporal.

D) Cessação do tabagismo e do consumo de bebidas alcóolicas.

2.2 Pré-Natal Masculino

O pré-natal do parceiro é uma ação implantada com objetivo de promover o acesso da população
masculina na atenção básica para dessa forma sensibilizar esse segmento a ações de prevenção de
doenças, promoção à saúde, estímulo ao autocuidado e adoção de hábitos de vida mais saudáveis. Além
disso, propõe-se a promover o vínculo afetivo entre o bebê e o pai.

Tradicionalmente as ações do SUS voltadas à gestação e parto eram centradas no binômio mãe-criança,
deixando pouco espaço para participação do parceiro. Isso acabava por perpetuar o estereótipo de que o
cuidado com os �lhos era exclusivo da mãe, fato esse que mantem as questões dos papéis atribuídos ao
gênero.

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, estabelecida a partir da publicação da Portaria
GM/MS nº 1944, de 27 de agosto de 2009, tem como objetivo ampliar e facilitar o acesso da população
masculina (20 a 59 a) às ações e serviços de assistência integral à saúde da Rede do SUS, dessa forma
auxiliando a reduzir a morbimortalidade masculina.

O parceiro precisa ser acolhido no instante do diagnóstico de gravidez da parceira, orientado sobre a
importância de realizar o pré-natal junto a ela, sobre seus os direitos durante o parto e a licença
paternidade. É essencial a escuta atenta e o estabelecimento de vínculo entre o parceiro e o serviço de
saúde, para que seja possível esclarecer dúvidas, estimular o aleitamento materno exclusivo, a importância
da imunização do bebê e consultas de puericultura.

Nessa oportunidade devem ser realizados os seguintes exames:

1. Tipagem sanguínea e Fator RH (no caso da mulher ter RH negativo);
2. Pesquisa de antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBsAg);
3. Teste treponêmico e/ou não treponêmico para detecção de Sí�lis por meio de tecnologia convencional

ou rápida;
4. Pesquisa de Anticorpos anti-HIV;
5. Pesquisa de anticorpos do vírus da Hepatite C (anti-HCV);
6. Hemograma;
7. Lipidograma: dosagem de colesterol HDL, dosagem de colesterol LDL, dosagem de colesterol total,

dosagem de triglicerídeos;
8. Dosagem de Glicose;
9. Eletroforese da hemoglobina (para detecção da doença falciforme).

10. Aferição de Pressão Arterial;
11. Veri�cação de Peso e cálculo de IMC (índice de Massa Corporal).



No caso de se encontrar alterações o parceiro deve ser encaminhado para tratamento. Nesse instante é
importante ainda veri�car a situação de imunização.

Para saber mais sobre o Pré-natal masculino acesse o Guia do Pré-natal do Parceiro para pro�ssionais de
saúde.

Fonte: Guia do Pré-natal do Parceiro para Pro�ssionais de Saúde.

E o Pré-Natal do Parceiro?

É uma ferramenta inovadora que busca contextualizar a importância do envolvimento consciente e ativo
de homens adolescentes, jovens adultos e idosos em todas as ações voltadas ao planejamento reprodutivo
e, ao mesmo tempo, contribuir para a ampliação e a melhoria do acesso e acolhimento desta população
aos serviços de saúde, com enfoque na Atenção Básica. Propõe-se a ser uma das principais ‘portas de
entrada’ aos serviços ofertados pela Atenção Básica em saúde a esta população, ao enfatizar ações
orientadas à prevenção, à promoção, ao autocuidado e à adoção de estilos de vida mais saudáveis.

ATENÇÃO: A gravidez também é um assunto de homem e estimular a participação do pai/parceiro
durante todo esse processo pode ser fundamental para o bem estar biopsicossocial da mãe, do bebê
e dele próprio, sendo o pré-natal o momento oportuno e propício para isso! Os homens adolescentes
e jovens ainda carecem de olhar inclusivo, pois frequentemente são vistos como “obstáculos para o
planejamento reprodutivo” e sem reconhecimento de poderem ser participantes imprescindíveis nos

eventos da sexualidade e da reprodução.

Seção 3 - Doenças de Maior Prevalência na
População

Nessa seção iremos abordar algumas doenças que afetam a saúde da população, diminuindo sua
qualidade de vida, aumentado o número de internações e aumentando a sua mortalidade. São doenças
que podem ser conduzidas integralmente pelos pro�ssionais da atenção básica.

Atualmente observa-se aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. Elas englobam
uma série de doenças que se constituem em problema de saúde pública, sendo responsáveis por 59% do
total de mortes no mundo e dentre elas se destacam as enfermidades cardiovasculares, diabetes e alguns
tipos de neoplasias.

Ao mesmo tempo convive-se com doenças infecto parasitárias de grande impacto na saúde dos
indivíduos, dentre elas a tuberculose, hanseníase, hepatites, dengue e AIDS.

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/agosto/22/PNP.pdf


3.1 Infecções Sexualmente Transmissíveis

Para realizar o cuidado à pessoa com infecção sexualmente transmissível (IST), ela deve ser acolhida na
unidade de saúde, prioritariamente, para realizar o tratamento e interromper a cadeia de transmissão das
doenças. O Ministério da Saúde de�ne as ações que a equipe deve realizar frente ao usuário com IST.

Realizar consulta imediata no caso de úlceras genitais, corrimentos genitais masculinos e femininos e
de verrugas anogenitais;
Realizar coleta de material cérvico-vaginal para exames laboratoriais;
Realizar testagem rápida e/ou coleta de sangue e/ou solicitação de exames para sí�lis, HIV e hepatites B
e C, nos casos de IST;
Realizar tratamento das pessoas com IST e suas parcerias sexuais;
Seguir o protocolo do Ministério da Saúde para prevenção da transmissão vertical de HIV, sí�lis e
hepatites virais;
Noti�car as IST, conforme a Portaria vigente. Os demais agravos são noti�cados de acordo com
recomendações dos estados/municípios, quando existentes;
Comunicar as parcerias sexuais do caso-índice para tratamento, conforme protocolo;
Referir os casos suspeitos de IST com manifestações cutâneas extragenitais para unidades que
disponham de dermatologista, caso necessário;
Referir os casos de IST complicadas e/ou não resolvidas para unidades que disponham de especialistas
e mais recursos laboratoriais;
Referir os casos de dor pélvica com sangramento vaginal, casos com indicação de avaliação cirúrgica ou
quadros mais graves para unidades com ginecologista e/ou que disponham de atendimento cirúrgico.

Ao realizar a assistência de uma pessoa com IST é necessário realizar anamnese e exame físico
adequados, coletar exames de secreção e sorologias segundo a hipótese diagnóstica e indicar um
tratamento, além de fornecer orientações sobre prevenção das IST, sobre a importância de realizar o
tratamento de forma adequada e indicar a vacinação contra hepatite B. Cabe ainda à equipe realizar
noti�cação das IST (BRASIL, 2015-b).

No caderno de Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis, você encontrará a
descrição do manejo das pessoas com as principais IST.

Para re�etir: Na sua unidade de saúde são ofertados os testes rápidos para sí�lis e HIV? São
realizadas ações educativas com o objetivo de disseminar informações sobre as IST?

VAMOS SABER MAIS...

No mundo, a OMS estima a ocorrência de aproximadamente um milhão de casos de IST por dia, entre
clamídia, gonorreia, sí�lis e tricomoníase. A presença de uma IST, como sí�lis ou gonorreia, aumenta
consideravelmente o risco de adquirir ou transmitir a infecção pelo HIV (BRASIL, 2018).

De 1980 a junho de 2018, foram identi�cados 926.742 casos de AIDS no Brasil. O país tem registrado,
anualmente, uma média de 40 mil novos casos doenças nos últimos cinco anos. O número anual de casos
de AIDS vem diminuindo desde 2013, quando atingiu 43.269 casos; em 2017 foram registrados 37.791 casos.

No período de 2010 a 2017, veri�ca-se que a taxa de incidência de sí�lis congênita aumentou 3,6 vezes,
passando de 2,4 para 8,6 casos por mil nascidos vivos, e a taxa de detecção de sí�lis em gestantes
aumentou 4,9 vezes, passando de 3,5 para 17,2 casos por mil nascidos vivos. A sí�lis adquirida, agravo de
noti�cação compulsória desde 2010, teve sua taxa de detecção aumentada de 2,0 casos por 100 mil
habitantes em 2010 para 58,1 casos por 100 mil habitantes em 2017 (BRASIL, 2018).

A população mais afetada pela sí�lis são as mulheres, principalmente as negras e jovens, na faixa etária de
20 a 29 anos. Somente esse grupo representa 14,4% de todos os casos de sí�lis adquirida e em gestantes
noti�cados. Na comparação por sexo, as mulheres de 20 a 29 anos alcançam 26,2% do total de casos
noti�cados, enquanto os homens nessa mesma faixa etária representam apenas 13,6% (BRASIL, 2018).



3.2 Tuberculose Pulmonar

De�nição: doença infectocontagiosa, causada por Mycobacterium tuberculosis. A transmissão ocorre por
meio de gotículas de saliva contendo os bacilos. A via de contaminação é a respiratória.

Formas clínicas

Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose (TB), que geralmente ocorre em pulmões, gânglios
linfáticos, pleura, laringe, rins, cérebro e ossos. Somente 10% das pessoas infectadas desenvolvem a
doença, sendo que mais da metade nos dois primeiros anos após a infecção.

Busca ativa: na Atenção Básica é importante a busca ativa de novos casos de TB, e para isto você e sua
equipe precisam fazer um rastreamento nos seguintes casos:

Sintomático respiratório- indivíduo com tosse há mais de 3 semanas, produtiva ou não.
Indivíduos com sintomatologia sugestiva de TB.
Indivíduos com história prévia de TB.
Contactantes de pessoas com TB.
Populações de risco- privadas da liberdade, asiladas, em instituições psiquiátricas, albergadas.
Pessoas com doenças debilitantes- entre elas, diabetes e neoplasia.
Imunodeprimidos- por uso de medicamentos ou por infecções, como HIV.
Usuários de drogas.
Trabalhadores da área da Saúde.

Quais são as metas do rastreamento? O parâmetro nacional recomendado é de 1% da população, ou
5% das consultas de primeira vez de indivíduos maiores de 15 anos, no serviço de saúde. Lembrando

que para cada 100 sintomáticos respiratórios espera-se encontrar em média 3 a 4 doentes bacilíferos.

Tuberculose Pulmonar

Os sintomas clássicos são: tosse persistente, produtiva ou não (eventualmente com sangue), febre
vespertina e inapetência.

Tuberculose Miliar

Ocorre em 1% dos usuários HIV soronegativos e 10% dos usuários HIV soropositivos. Os sintomas são febre,
astenia e emagrecimento, associados à tosse em 80% dos casos. Ocorre hepatomegalia em 35% dos casos,
alterações do sistema nervoso central (30% dos casos) e alterações cutâneas do tipo eritemato-máculo-
papulo-vesiculosas.

Tuberculose Extrapulmonar

Os sintomas estarão na dependência do órgão afetado.

Pleural

Ocorre mais em jovens, cursando com dor torácica tipo pleurítica. Astenia, emagrecimento e anorexia
ocorrem em 70% das pessoas e tosse seca em 60%. Diagnóstico: cultura e exame histopatológico de pleura.

Tuberculose Ganglionar periférica

É a forma mais frequente de TB extrapulmonar em usuários HIV soropositivos e crianças. Em adultos é
mais comum abaixo dos 40 anos. Apresenta aumento subagudo, indolor e assimétrico das cadeias
ganglionares cervical anterior e posterior, além de supra-clavicular. Os gânglios podem evoluir para
�stulização. O diagnóstico é realizado por punção por agulha ou biópsia ganglionar, para realização de
exames bacteriológicos e histopatológicos.

Tuberculose Meningoencefálica



Responsável por 3% dos casos de TB em usuário HIV soronegativos e 10% dos casos HIV soropositivos. Nas
formas subagudas cursa com cefaleia, irritabilidade, alteração do comportamento, sonolência, anorexia e
dor abdominal associados à febre, fotofobia, vômitos e rigidez de nuca por tempo superior a duas
semanas. Pode haver envolvimento de pares cranianos- II, III, IV, VI e VII. Pode haver sinais de hipertensão
craniana. Na forma crônica, o usuário apresenta cefaleia por várias semanas, com surgimento de
envolvimento de pares cranianos. A doença pulmonar ocorre em 59% dos casos concomitantemente.

Tuberculose Óssea

Mais comum em crianças, e em adultos ocorre entre as 4ª e 5ª décadas de vida. Atinge principalmente a
coluna vertebral e as articulações coxo-femural e joelho. A TB de coluna- Mal de Pott, é responsável por 1%
dos casos de TB óssea.

Diagnóstico

Através da baciloscopia direta no escarro. Este exame permite detectar de 70 a 80% dos casos de TB
pulmonar.

Solicitar sempre o exame em pessoas nas seguintes situações: queixas respiratórias, alterações
radiográ�cas sugestivas de TB e contactantes de casos de TB com queixas respiratórias.

É recomendada a coleta do escarro após o atendimento do indivíduo na unidade de saúde, e a segunda
amostra na manhã do dia seguinte.

Telerradiogra�a de Tórax

Deve-se realizar em casos suspeitos. A radiogra�a de tórax permite a identi�cação de indivíduos com
imagens sugestivas de TB, bem como a exclusão de outras patologias.

Classi�cação do RX de tórax:

Normal- sem imagens patológicas.
Suspeito- com imagens sugestivas de TB.
Sequela- tem imagens sugestivas de lesões cicatriciais.
Outras doenças- imagens sugestivas de pneumopatias não tuberculosas.

Prova Tuberculínica- PPD

Sendo reator, é indicativo de presença de infecção, mas não de doença - não é su�ciente para diagnóstico
de TB. A classi�cação do PPD, segundo o Manual de Controle de Tuberculose, 2010, em reator forte, fraco e
não reator, não é mais recomendada devido aos erros de interpretação e a variabilidade dos valores de
corte que existente na população estudada e risco de adoecimento.

Atenção!

Falso negativo

Causas técnicas: quando o teste for realizado com tuberculina mal conservada, aplicação profunda ou
com quantidade insu�ciente, leitor inexperiente ou administração tardia em relação à aspiração da

tuberculina.

Causas biológicas: Tuberculose grave ou disseminada, outras doenças agudas virais, e em indivíduos
imunodeprimidos, seja por doenças ou por uso de quimioterápicos ou corticoides. Vacinação com

vírus vivo. Neoplasias, desnutrição, diabetes mellitus, insu�ciência renal, gravidez, idosos > 65 anos,
crianças menores de 3 meses, linfogranulomatose benigna ou maligna ou desidratação acentuada.

Falso positivo

Ocorre em indivíduos que foram vacinados ou revacinados após o primeiro ano de vida ou em
indivíduos infectados por outras micobactérias.



Sorologia para HIV

Todo usuário com diagnóstico positivo para TB deve fazer a sorologia para detecção de HIV.

De�nição de Caso de Tuberculose

Tuberculose Pulmonar Positiva - pessoas com:

Duas baciloscopias diretas positivas; ou
Uma baciloscopia direta positiva e cultura positiva; ou,
Uma baciloscopia direta positiva e imagem radiológica sugestiva de TB; ou,
Duas ou mais baciloscopias diretas negativas e cultura positiva.

Pessoa com Tuberculose Pulmonar Negativa - todo usuário com duas baciloscopias negativas, porém com
clínica sugestiva de TB e imagem radiológica sugestiva.

Tratamento

Princípios do Tratamento: a TB é tratável em 100% dos casos, desde que a terapêutica correta seja
administrada e seguida pelo usuário. É fundamental o tratamento dos bacilíferos para interromper a cadeia
de transmissão. A pessoa doente submetida à terapêutica deixa de ser bacilífero após 15 dias do início do
tratamento.

O esquema terapêutico obedece a três regras: atividade bactericida precoce, capacidade de prevenir a
emergência de bacilos resistentes e atividade esterilizante.

Ele sofreu acréscimo de uma droga, o etambutol, em decorrência de dados do II Inquérito Nacional de
Resistência aos medicamentos antituberculose, que mostrou o aumento da resistência primária à
Isoniazida. O etambutol foi introduzido na fase intensiva do tratamento- 2 meses.

Tabela 6 – Esquemas preconizados segundo situação de tratamento do paciente e unidade atendimento

SITUAÇÃO ESQUEMA INDICADO LOCAL DE REALIZAÇÃO

Caso novo Esquema Básico Atenção Básica

Com tratamento anterior:
Recidiva após cura (RC) 
Retorno após abandono (RA)

Esquema Básico até o
resultado da cultura e
TS

Atenção Básica => Referência
terciária (dependendo do
resultado do TS)

Tratamento especiais: hepatopatias,
efeitos colaterais maiores, HIv/aids, uso de
imunossupressores

Esquemas Especiais Referência Secundária

Tuberculose meningoencefálica Esquema para
Meningoencefalite

Hospitais inicialmente

Falência por multirresistência, mono e
polirresistência ao tratamento antiTB.

Esquemas Especiais
para mono/poli e
multirresistência

Referência Terciária

Fonte: Manual de recomendações para controle de tuberculose. Brasil. 2010.

A apresentação farmacológica - comprimidos combinados dos quatro medicamentos (RHZE)- R 150mg, H
75mg, Z 400mg e E 275mg. Para tratamento de crianças abaixo de 10 anos, permanece o Esquema RHZ.

O Esquema I reforçado e o Esquema III deixaram de existir. Devem ser solicitados a cultura e teste de
sensibilidade nos casos de retratamento. Até sair o resultado dos exames, deve-se iniciar o esquema
básico.

A medicação é de uso diário e em dose administrada em uma tomada.



Caso novo - pessoas nunca submetidas ao tratamento ou que o �zeram por até 30 dias.

Retratamento ou com tratamento anterior: Pessoa já tratada para TB por período maior que 30 dias, que
necessitem de novo tratamento por recidiva após cura ou retorno após abandono do tratamento.

Falência: quando houver persistência da positividade do escarro até o �nal do tratamento. Ou nas pessoas
doentes fortemente positivos (++ou +++) mantendo a mesma situação até o quarto mês de tratamento, ou
usuários doentes com positividade inicial seguida de negatividade e posterior positivação por dois meses
consecutivos, a partir do 4º mês de tratamento.

Conheça a seguir o novo esquema de tratamento.

Tabela 7 – Esquema bãsico para tratamento de TB em adultos e adolescentes.

REGIME FÁRMACOS FAIXA DE
PESO

UNIDADE/DOSE MESES

2 RHZE
Fase Intensiva

RHZE
150/75/400 
275 comprimido em
dose
�xa combinada

20 a 35 kg 2 comprimidos 2

36 a 50 kg 3 comprimidos

> 50 kg 4 comprimidos

4RH
Fase de
manutenção

RH
comprimido ou
cápsula 
300/200 ou 150/100

20 a 35 kg 1 compr ou caps 
300/ 200 mg

4

36 a 50 kg 1 compr ou caps
300/200 mg + 2 compr. ou
caps
150/100 mg

> 50 kg 2 compr ou caps 
300/200 mg

Fonte: Manual de recomendações para controle de tuberculose. Brasil. 2010.

Reações adversas

É importante informar ao doente que poderão existir efeitos adversos com o uso da medicação, nem
sempre sendo necessária a interrupção do tratamento. Os efeitos adversos podem ser classi�cados como
menores e maiores. Quando a condição de efeitos maiores ocorrer, o tratamento será suspenso e o usuário
deve ser referenciado ao serviço de referência para TB.

Deve-se fazer monitoramento laboratorial com hemograma e avaliação de função renal e hepática.
Conheça os efeitos e seu manejo.

Tabela 8 – Efeitos adversos menores ao tratamento anti-TB

EFEITO
ADVERSO

PROVÁVEL(EIS)
FÁRMACOS(S)
RESPONSÁVEL(EIS)

CONDUTA

Náusea,
vômito dor
abdominal

Rifampicina
Isobiazida
Pirazinamida
Etambutol

Reformular o horário da administração da medicação (2h após o
café da manhã ou junto com o café da manhã); considerar o uso
de medicação sintomática; e avaliar a função hepática.

Suor/urina de
cor
avermelhada

Rifampicina Orientar

Purido ou
exantema leve

Isoniazida
Rifampicina

Medicar com anti-histamínico



Dor articular Pirazinamida
Isoniazida

Medicar com analgésicos ou anti-in�amatórios não hormonais

Neuropatia
periférica

Isoniazida
(comum)
Etambutol
(incomum)

Medicar com piridoxina (vitamina B6) na dosagem de 50 mg/dia

Hiperurecemia
sem sintomas

Pirazinamida Orientar dieta hipopurínica

Hiperuricemia
com artralgia

Pirazinamida
Etambutol

Orientar dieta hipopurínica e medicar com alopurinol e colchicina,
se necessário

Cefaléia,
ansiedade,
euforia,
insônia

Isoniazida Orientar

Fonte: Manual de recomendações para controle de tuberculose. Brasil. 2010.

Tabela 9 – Efeitos adversos maiores ao tratamento anti-TB

EFEITO ADVERSO PROVÁVEL(EIS)
FÁRMACOS(S)
RESPONSÁVEL(EIS)

CONDUTA

Exantema ou
hipersensibilidade
de grave a
moderada

Rifampicina
Isoniazida
Pirazinamida
Etambutol
Estreptomicina

Suspender o tratamento; reintroduzir os medicamentos um
a um após a resolução do quadro; substituir o esquema nos
casos reincidentes ou graves, por esquemas especiais sem
a medicação causadora do efeito.

Psicose, crise
convulsiva,
encefalopatia tóxica
ou coma

Isoniazida Suspender a Isoniazida e reiniciar esquema especial sem a
referida medicação.

Neurite óptica Etambutol Suspender o Etambutol e reiniciar esquema especial sem a
referida medicação. É dose- dependente, e quando
detectada precocemente, reversíveis. Raramente
desenvolve toxicidade ocular durante os dois primeiros
meses com as doses recomendadas.

Neurite óptica Pirazinamida
Isoniazida

Medicar com analgésicos ou anti-in�amatórios não
hormonais

Hepatotoxicidade Pirazinamida
Isoniazida
Rifampicina

Suspender o tratamento; aguardar a melhora dos sintomas
e redução dos valores das enzimas hepáticas; reintroduzir
um a um após avaliação da função hepática; considerar a
continuidade do EB ou EE substituto conforme o caso.

Hipoacusia,
vertigem, nistagmo

Estreptomicina Suspender a Estreptomicina e reinicar esquema especial
sem a referida medicação.

Trombocitopenia,
leucopenia,
eosino�lia, anemia
hemolítica,
agranulocitose,
vasculite

Rifampicina Suspender a Rifampicina e reinicar esquema especial sem a
referida medicação.

Nefrite intersticial Rifampicina Suspender a Rifampicina e reinicar esquema especial sem a
referida medicação.

Rabdomiólise com
mioglobinúria e
insu�ciência renal

Pirazinamida Suspender a Pirazinamida e reinicar esquema especial sem
a referida medicação.

Fonte: Manual de recomendações para controle de tuberculose. Brasil. 2010.



O seguimento do usuário com TB

Fazer baciloscopia de controle no 2º, 4º e 6º meses, no esquema básico. Ao �nal do segundo mês de
tratamento se a baciloscopia ainda estiver positiva, deve-se solicitar a cultura do escarro.

Deve-se fazer avaliação clínica mensalmente para veri�cação do estado de saúde do usuário, da
recuperação de peso e se houve ocorrência de possíveis efeitos adversos.

Pessoas bacilíferas deverão ter duas baciloscopias negativas para comprovar a cura.

Vamos re�etir! Como está a busca de sintomáticos respiratórios em sua área? Qual a incidência de TB
pulmonar? Qual é a taxa de internação por TB e a mortalidade? Procure sempre analisar estes dados

e avaliar a sua atuação e da equipe em relação a este indicador de saúde.

Vamos Saber Mais...

A Tuberculose (TB) continua sendo um importante problema de saúde mundial, exigindo o desenvolvimento
de estratégias para o seu controle, considerando aspectos humanitários, econômicos e de saúde pública.
Segundo a Organização Mundial de Saúde o Brasil ocupa a 20ª posição na lista dos 30 países prioritários
para TB e 19º na lista dos 30 países prioritários para TB-HIV. Em 2017, foram 69 mil casos novos de
tuberculose no país e 4.500 mil mortes (2016).

Com o objetivo de acabar com a tuberculose no Mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a
nova estratégia Global para o enfrentamento da tuberculose, com a visão de um mundo livre da doença até
2035.

Ao encontro da nova estratégia, o Brasil recentemente lançou o Plano Nacional de Eliminação da
Tuberculose como um Problema de Saúde Pública, na perspectiva de um país livre da tuberculose e como
objetivos principais reduzir o coe�ciente de incidência da doença para menos de 10 casos por 100.000
habitantes e o coe�ciente de mortalidade para menos de 1 óbito por 100.000 habitantes até 2035.

A População Privada de Liberdade (PPL) é prioritária em todos os cenários identi�cados no plano,
especialmente para os municípios com unidades prisionais. Por ser uma doença de transmissão aérea, a
alta carga de TB na PPL, as características individuais da pessoa que está privada de liberdade, a
superlotação das penitenciárias, a iluminação solar e ventilação reduzidas e a di�culdade de acesso aos
serviços de saúde propiciam um ambiente ideal para propagação da doença; reforçando a necessidade da
priorização de ações que contribuam para um Brasil livre de TB.

Em 2017, do total de novos casos de TB noti�cados no Brasil (em torno de 69.000 casos), 10,5% ocorreram
na PPL. Nessa população, o risco de adoecimento por TB é 28 vezes maior que na população em geral.

A�m de implementar ações direcionadas de TB no sistema prisional, o DEPEN elaborou em 2017, um Termo
de Execução Descentralizada para o desenvolvimento de ações de comunicação e educação em saúde
com foco em Tuberculose no Sistema Prisional. O projeto pretende utilizar a educação em saúde como
uma ferramenta de organização da rede de atenção à saúde para a comunidade carcerária (presos e
familiares, pro�ssionais de saúde e segurança) com foco na detecção precoce e tratamento oportuno de
todas as pessoas suspeitas ou identi�cadas com TB nesse universo.

Na população adscrita de seu território existe privados de liberdade? 
Estão sendo realizadas ações de controle da tuberculose?

Respirador de Partículas N95 (Máscara N95)

A máscara conhecida ccomo N95 refere-se a uma classi�cação de �ltro para aerossóis adotada nos
estados Unidos e equivale no, Brasil, PFF2 ou EPR do tipo peça semifacial com �ltro P2, pois amabos
apresentam o mesmo nivel de proteção. A PFF 2 é usada contra outros materiais particulados, como
poeiras, névoas e fumos, encontrados em ambientes de trabalho de áreas agrícolas e industrial.

A PFF2 deve ser utilizada quando houver risco de exposição do trabalhador de saúde a patógenos
trasmitidos por aerossol durante o procedimento (BRASIL, 2009).



Orientações para Uso da Máscara N95

Esta máscara possui 95% de e�ciência de �ltração de partículas maiores que 0,3µm e seu uso é indicado
visando a proteção contra doenças por transmissão aérea (ex. tuberculose, varicela, sarampo...).

Lembre-se de colocar a máscara antes de entrar no ambiente de internação do usuário e só retirá-la após
a saída do mesmo. A máscara N95 é considerada semi-descartável por permitir o seu uso por mais de uma
ocasião, mas deve ser individualizada.

Pode ser guardada, para um próximo uso, em locais de�nidos pelo seu serviço/setor. Para a guarda,
acondicione a sua máscara em um saco de papel ou em um saco plástico que tenha sido previamente
furado pode ser com a tampa da caneta. O sacos plásticos sem furos devem ser abolidos, pois podem
permitir a umidade da máscara, funcionando como meio de proliferação de microorganismos como os
fungos e bactérias.

Identi�que a sua máscara com o seu nome e data e a proteja mantendo a sua forma. A máscara não deve
ser dobrada ou amassada, pois isso irá comprometer a �ltração da mesma.

O pro�ssional deve continuamente avaliar a adequada adaptação da sua máscara à face, a elasticidade de
suas alças de �xação à cabeça bem como a integridade da sua estrutura.

Assegure-se de que a sua máscara tenha o selo NIOSH (National Institute for Occupational Safety and
Health) ou a sigla PFF2 (Peça Facial Filtrante) com o registro na FUNDACENTRO. Os fabricantes alertam
quanto à utilização destas máscaras por pessoas com barbas ou cicatrizes profundas na face por impedir
uma e�ciente adaptação da máscara ao rosto do usuário (BRASIL, 2009).

Colocação da máscara N95

Fonte: Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes
Biológicos para Trabalhadores de Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Brasília: Anvisa, 2009.

3.3 Hanseníase

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de noti�cação compulsória, que atinge pele e nervos,
ocasionando incapacidade e deformidades se não tratada na fase inicial, e de transmissão direta através
das vias aéreas superiores. No entanto, para que a transmissão do bacilo ocorra, é necessário o contato
direto e prolongado com a pessoa doente e não tratada (BRASIL, 2002).

Estima-se que somente 1/3 das pessoas com hanseníase sejam noti�cados e que, dentre esses, muitos
façam tratamento irregular ou abandonem o mesmo, aumentando o impacto negativo da doença e
contribuindo para que ela seja considerada um grande problema de saúde pública nos países em
desenvolvimento.

Diagnóstico

O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico, por meio do exame dermatoneurológico para
identi�car lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos



periféricos (sensitivo, motor e/ou autonômico). Os casos com suspeita de comprometimento neural sem
lesão cutânea (suspeita de hanseníase neural pura) e aqueles que apresentam áreas com alteração
sensitiva e/ou autonômica sem lesão cutânea evidente deverão ser encaminhados, se possível, para
unidades de saúde de maior complexidade para con�rmação diagnóstica (BRASIL, 2017).

Atenção!

Para realizar ações de diagnóstico na hanseníase são necessários alguns materiais, tais como: materiais
para testar a sensibilidade, como um conjunto de mono�lamentos de náilon de Semmes – Weinstein
(estesiômetros), chumaços de algodão, tubos com água quente e fria e caneta esferográ�ca; formulários
especí�cos (�cha individual de noti�cação do SINAN, boletim de acompanhamento, cartão de
aprazamento, cartão de acompanhamento, �cha de avaliação neurológica simpli�cada, formulários de
controle de estoque e dispensação de medicamentos, formulários de referência e contra referência); �o
dental �no, sem sabor, com cera; tabela de Snellen (acuidade visual); lanterna clínica; régua; caneta nas
cores azul, verde, vermelho e preta. (BRASIL, 2017)

De�nição de caso de hanseníase

Considera-se um caso de hanseníase a pessoa que apresenta uma ou mais das seguintes características,
com ou sem história epidemiológica: lesões ou áreas da pele com alteração ou diminuição de sensibilidade,
acometimento de nervo(s) periférico(s) com ou sem espessamento, associado a alterações sensitivas e/ ou
motoras e/ ou autonômicas e baciloscopia positiva para Mycobacterium leprae.

Clínica

Os principais sinais e sintomas dermatológicos são: manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou
avermelhadas com alterações de sensibilidade (formigamentos, choques e câimbras que evoluem para
dormência – se queima ou se machuca sem perceber); pápulas, in�ltrações, tubérculos e nódulos,
normalmente sem sintomas; diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa, especialmente
sobrancelhas; falta ou ausência de sudorese local (pele seca).

Fonte: http://www.sbd.org.br/doenca/hanseniase/

Fonte: http://www.savk.org.br/�que_hanseniase.htm

Outros sinais e sintomas: dor e/ou espessamento de nervos periféricos; diminuição e/ou perda de
sensibilidade nas áreas dos nervos afetados, principalmente nos olhos, mãos e pés; diminuição e/ou perda
de força nos músculos inervados por estes nervos, principalmente nos membros superiores e inferiores e

http://www.sbd.org.br/doenca/hanseniase/
http://www.savk.org.br/fique_hanseniase.htm


por vezes, pálpebras; edema de mãos e pés; febre e artralgia; entupimento, feridas e ressecamento do
nariz; nódulos eritematosos dolorosos; mal-estar geral; ressecamento dos olhos.

É essencial realizar e registrar adequadamente as alterações dermatoneurológicas e reavaliá-las de acordo
com a evolução do tratamento.

Tratamento

O tratamento é constituído por rifampicina, dapsona e clofazimina acondicionados em quatro tipos de
cartelas, com a composição de acordo com a classi�cação operacional de cada caso: Paucibacilar Adulto,
Paucibacilar Infantil, Multibacilar Adulto e Multibacilar Infantil.

Tabela 10 - Apresentaçãoo da Medicação

CARTELA PB CARTELA MB

Adulto Rifampicina (RFM): duas cápsulas de 300mg Rifampicina (RFM): duas cápsulas de 300mg

Dapsona (DDS): 28 comprimidos de 100mg Dapsona (DDS): 28 comprimidos de 100mg

Clofazimina (CFZ): três cápsulas de 100mg e
27 cápsulas de 50mg

Criança Rifampicina (RFM): uma cápsula de 150mg e
uma cápsula de 300mg

Rifampicina (RFM): uma cápsula de 150mg e
uma cápsula de 300mg

Dapsona (DDS): 28 comprimidos de 50mg Dapsona (DDS): 28 comprimidos de 50mg

Clofazimina (CFZ): 16 cápsulas de 50mg

Fonte: Guia prático sobre a hanseníase. Brasil, 2017.

Tabela 11 - Pessoas com MH paucibacilar (6 cartelas)

IDADE MEDICAÇÃO

Adulto Rifampicina (RFM): uma dose mensal de 600mg (duas cápsulas de 300mg) com
administração supervisionada.

Dapsona (DDS): uma dose mensal de 100mg supervisionada e uma dose diária de 100mg
auto-administrada.

Criança Rifampicina(RFM): uma dose mensal de 450mg (uma cápsula de 150mg e uma cápsula de
300mg) com adiministração supervisionada.

Dapsona (DDS): uma dose mensal de 50mg supervisionada e uma dose diária de 50mg auto-
administrada.

Fonte: Guia prático sobre a hanseníase. Brasil, 2017.

Tabela 12 - Pessoas com MH multibaciliar (12 cartelas)

IDADE MEDICAÇÃO

Adulto Rifampicina (RFM): uma dose mensal de 600mg (duas cápsulas de 300 mg) com
administração supervisionada.

Dapsona (DDS): uma dose mensal de 100mg supervisionada e uma dose diária de 100mg
auto-administrada.

Clofazimina (CFZ): uma dose mensal de 300mg (três cápsulas de 100mg) com administração
supervisionada e uma dose diária de 50mg auto administrada.



Criança Rifampicina (RFM): uma dose mensal de 450mg (uma cápsula de 150mg e uma cápsula de
300mg) com administração supervisionada.

Dapsona (DDS): uma dose mensal de 50mg supervisionada e uma dose diária de 50mg auto-
administrada.

Clofazimina (CFZ): uma dose mensal de 150mg (três cápsulas de 50mg) com administração
supervisionada e uma dose de 50mg auto- -administrada em dias alternados.

Fonte: Guia prático sobre a hanseníase. Brasil, 2017.

Tabela 13 - Na criança com peso inferior a 30 kg, a dose deve ser adequada segundo o peso

DOSE MENSAL DOSE DIÁRIA

Rifampicina (RFM) - 10 a 20mg/kg -

Dapsona (DDS) - 1,5mg/kg Dapsona (DDS) - 1,5mg/kg

Clofazimina (CFZ) - 5mg/kg Clofazimina (CFZ) - 1mg/kg

Fonte: Guia prático sobre a hanseníase. Brasil, 2017.

O tratamento deve seguir os seguintes passos: prescrição dos medicamentos e administração das doses
supervisionadas; orientação sobre a dose diária autoadministrada; agendar retorno a cada 28 dias, a �m de
garantir a regularidade do tratamento e acompanhamento do caso, visando diagnosticar e tratar
intercorrências, bem como prevenir e/ou tratar incapacidades e deformidades físicas provocadas pela
doença.

Entre as atividades de controle estão: o preenchimento das �chas de noti�cação, prontuário, cartão de
aprazamento e outros utilizados pelo programa; agendamento do exame dos contatos intradomiciliares;
encaminhamento para outras especialidades ou serviços quando necessário.

A equipe de saúde deverá �car atenta para alguns sinais de alerta relacionados aos surtos reacionais do
tratamento. Esses sinais exigem cuidado imediato e, quando necessário, encaminhamento para centros de
referências. Podem ocorrer antes, durante ou após o tratamento poliquimioterápico: in�amação súbita de
manchas pré-existentes; dor aguda em nervos de face, mãos e pés; aparecimento súbito de caroços
vermelhos e doloridos; piora da sensibilidade de mãos e pés; perda súbita da força muscular em face,
mãos e pés; piora do quadro geral com febre, mal-estar, feridas e ínguas; dor e vermelhidão nos olhos;
diminuição súbita da acuidade visual; edema de mãos, pernas, pés e face.

O exame de contatos poderá ser realizado pelo médico e/ou equipe de enfermagem. Deve-se fazer:
anamnese dirigida a sinais e sintomas da hanseníase; exame dermatoneurológico (exame da superfície
corporal e palpação de troncos nervosos); aplicação de duas doses da vacina BCG-ID a todos os contatos
intradomiciliares, observando-se os seguintes casos: na ausência de cicatriz, fazem-se duas doses com
intervalo de seis meses e na presença de uma cicatriz, faz-se a segunda dose. Se o contato apresenta
lesões suspeitas de hanseníase, deve-se encaminhar para consulta médica ou proceder com a rotina para
diagnóstico da hanseníase.

Conheça as interfaces do atendimento em hanseníase com outras comorbidades que possam estar
associadas e que merecem atenção.

Interfaces do Atendimento em Hanseníase



Fonte: Atenção à saúde do adulto: hanseníase. MG, 2006.

Atenção aos critérios de alta

Para os casos paucibacilares, serão consideradas curadas as pessoas que completarem as 06 doses
supervisionadas num período de até 09 meses. O doente faltoso pode ter as doses anteriores
contabilizadas desde que o período de 9 meses não seja ultrapassado. Para os multibacilares serão
consideradas curadas as pessoas que completarem as 12 doses supervisionadas num período de até 18
meses. O doente faltoso pode ter as doses anteriores contabilizadas desde que o período de 18 meses não
seja ultrapassado.

Para re�etir: Qual é a prevalência de hanseníase em seu território? Quantos casos foram noti�cados
no último ano? Como ações de rastreamento de casos novos têm sido realizadas?

2.4 Hipertensão Arterial Sistêmica

É uma condição clínica, multifatorial, caracterizada por níveis elevados e mantidos de pressão arterial.
Geralmente é associada a alterações funcionais ou estruturais de órgãos alvos e a presença de fatores de
risco tais como diabetes, obesidade, dislipidemia e intolerância à glicose agravam a doença. A hipertensão
arterial sistêmica (HAS) está associada a desfechos negativos como o infarto agudo do miocárdio, acidente
vascular cerebral, insu�ciência renal crônica e doença arterial periférica. A prevalência é variável de acordo
com a idade, sexo e cor. Segundo dados da Vigitel que coleta dados de condição de saúde autorreferida, a
prevalência varia de 20% aos 30 anos a 55% acima dos 75 anos.

A ingestão de sal em excesso tem sido correlacionada com a HAS. A ingestão de álcool por períodos
prolongados e o tabagismo também podem aumentar o risco de surgimento de HAS e o risco
cardiovascular geral.

A atividade física regular reduz a incidência de HAS. Outros fatores tais como genéticos, socioeconômicos e
ambientais podem contribuir para o surgimento dessa doença.

Prevenção Primária

Mudanças no estilo de vida, redução de peso com estimulo à atividade física regular, diminuição da
ingestão de sal, redução da ingestão de álcool e cessação do tabagismo são elementos essenciais para a
prevenção primária da HAS. Estas orientações devem ser implementadas desde a infância e adolescência.



Classi�cação

É de�nida como HAS, pressão sistólica> ou igual a 140mmhg e/ou pressão diastólica> ou igual a 90 mmHg,
registradas em pelo menos duas ocasiões (VII Diretrizes de HAS, 2016). É importante medir a pressão com a
técnica correta e manguito adequado à circunferência do braço.

Fluxograma: Rastreamento e diagnóstico de HAS

*CRITÉRIOS DE RASTREAMENTO PARA HAS

Idade >18 anos
Sintomas de crise hipertensiva:

Cefaleia (dor de cabeça)
Alterações visuais
Dé�cit neurológico (diminuição da força muscular / dormência)
Dor precordial (dor no peito)
Dispneia (falta de ar)

Fonte: VII Diretriz de Hipertensão Arterial, 2016.

Avaliação Clínico-Laboratorial - quais os objetivos?

Con�rmação do diagnóstico de HAS por medição da pressão arterial (PA);
Identi�cação dos fatores de risco cardiovasculares;
Pesquisa de lesões de órgãos alvo, sejam elas subclínicas ou clinicamente manifestas;
Pesquisa da presença de outras doenças associadas;
Estrati�cação do risco cardiovascular (CV) global;
Avaliação de indícios para a suspeita de HAS secundária.

A avaliação clínica começa com uma anamnese completa, procurando conhecer os fatores de risco, sinais
e sintomas que possam indicar HAS secundária ou lesões de órgãos alvo.

É importante avaliar o ciclo de vida em que o indivíduo se encontra e se está ou não sob situação de
stress. Investigue tratamentos prévios para HAS e uso de medicações que possam interferir no tratamento
(MALACHIAS et al, 2016)

Faça um exame físico completo, veri�que sinais sugestivos de lesões de órgãos alvo e/ou hipertensão
secundária. Lembre-se de veri�car a frequência cardíaca, pois sua elevação representa uma maior
incidência de risco cardiovascular. Sendo possível, realize exame de fundo de olho em hipertensos em
estágio 3, diabéticos ou com lesões em órgãos alvo. Veri�que no exame físico, a medida da cintura-
normalidade em mulheres, 88cm e em homens, 102cm.



Todos os hipertensos devem realizar os exames complementares, para estrati�car o risco cardiovascular
global.

Deve-se solicitar rotineiramente: exame de urina tipo 1, dosagem de Potássio plasmático, creatinina e
estimativa da �ltração glomerular, colesterol total e frações, glicemia de jejum, triglicérides, acido úrico e
eletrocardiograma. É necessário calcular o ritmo de �ltração glomerular estimado usando a fórmula do
CKD-EPI (http://www.nefrocalc.net)

Tabela 14 - Classi�cação de doença renal crônica

Fonte: VII Diretriz de Hipertensão Arterial. 2016.

Tabela 15 - Outros exames devem ser solicitados na dependência do quadro clínico

EXAME/AVALIAÇÃO POPULAÇÃO RECOMENDADA E INDICAÇÃO

Radiogra�a de tórax Acompanhamento de pacientes com
suspeita clínica de comprometimento
cardíaco (GR: IIa; NE:C) e/ou pulmonar.
Avaliação de hipertensos com
comprometimento da aorta quando o
ecocardiograma não está disponível.

Ecocardiograma
Mais sensível do que o ECG no diagnóstico de HvE.
Agrega valor na avaliação das formas geométricas de
hipertro�a e tamanho do átrio esquerdo, análise da função
sistólica e diastólica.
Considera-se HvE quando a massa ventricular esquerda
indexada para a superfície corpórea é igual ou superior a
116g/m2 em homens e 96g/ m2 em mulheres.

Presença de indícios de HvE ao ECG ou
pacientes com suspeita clínica de IC (GR:
I; NE: C).

Albuminúria
Mostrou prever eventos Cv fatais e não fatais.
Valores normais < 30mg/24h (GR: I; NE: C).

Pacientes hipertensos diabéticos, com
síndrome metabólica ou com dois ou
mais FR.

US da carótidas
A medida da EMI das carótidas e/ou a identi�cação de
placas predizem a ocorrência de AvE e IM independente
de outros FRCv.
Valores da EMI > 0,9mm têm sido considerados como
anormais, assim como o encontro de placas
ateroscleróticas (GR: IIa; NE: B).

Presença de sopro carotídeo, sinais de
DCbv ou presença de doença
aterosclerótica em outros territórios.

US renal ou com Doppler Pacientes com massas abdominais ou
sopro abdominal (GR: IIa; NE: B).

HbA1c Quando glicemia de jejum > 99mg/dl
História familiar de DM tipo 2 ou
diagnóstico prévio de DM tipo 2 e
obesidade(GR: IIa; NE: B).

Teste ergométrico Suspeita de DAC estável, DM ou
antecedente familiar para DAC em
pacientes com PA controlada (GR: IIa; NE:
C).

MAPA/Medidas residenciais de pressão arterial Segue a indicação convecional dos
métodos (GR: IIa; NE: B).

http://www.nefrocalc.net/


VOP
Considerado “padrão“ para avaliação da rigidez arterial.
Valores acima de 12m/s são considerados anormais (GR:
IIa; NE: B).

Hipertensos de médio e alto risco.

RNM do cérebro: para detecção de infartos silenciosos e
micro hemorragias (GR: IIa; NE: C).

Pacientes com distúrbios cognitivos e
demência.

HvE: hipertro�a ventricular esquerda; Cv: cardiovascular; FR: fator de risco; US: ultrassonogra�a; EMI: espessura mediointimal; AvE: acidente vascular encefálico; IM: infarto do
miocárdio; FRCv: fator de risco cardiovascular; DCbv: doença cerebrovascular; HbA1c: hemoglobina glicada; DM: diabetes melito; DAC: doença arterial coronariana; MAPA:
monitorização ambulatorial da pressão arterial; vOP: velocidade da onda de pulso: RNM: ressonância nuclear magnética.

Fonte: VII Diretriz de Hipertensão Arterial. 2016.

A estrati�cação de risco

Para toda pessoa com HAS deve-se realizar a estrati�cação de risco, como auxílio na de�nição da
terapêutica e do prognóstico da doença.

Para se avaliar o risco global devem ser considerados os seguintes itens:

valores de pressão arterial;
fatores de risco adicionais, entre eles: idade superior a 55 anos em homens e 65 anos em mulheres,
tabagismo, triglicérides ≥150 mg/dl, LDLcol> 100mg/dl; HDL< 40mg/dl, diabetes melitus, história
prematura de doença cardiovascular- homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo dos 65 anos. Deve-
se ressaltar que outros fatores adicionais devem ser considerados, tais como: circunferência abdominal
maior de 102 cm em homens e 88 cm em mulheres, história prévia de pré-eclampsia, glicemia de jejum
entre 100 e 125mg/dl, hemoglobina glicada anormal e história familiar de hipertensão.
Presença de lesão de órgãos alvo;
Presença de doenças cardiovasculares ou doença renal.

Além de auxiliar na de�nição da terapêutica, a estrati�cação de risco ajuda na determinação do risco do
indivíduo desenvolver doenças cardiovasculares nos próximos dez anos.

Tabela 16 - Estrati�cação de risco no hipertenso de acordo com fatores de riscos adicionais, presença de
lesão em órgão-alvo e doença cardiovascular ou renal.

Fonte: VII Diretriz de Hipertensão Arterial, 2016.

Recomenda-se o controle da pressão arterial para prevenir o surgimento de condições clínicas
desencadeadas pelas HAS descompensada, tais como doenças cerebrovasculares, doenças arteriais
coronarianas, nefropatia hipertensiva e doença arterial periférica.

Avaliação do Risco Cardiovascular adicional no hipertenso



Fonte: VII Diretriz de Hipertensão Arterial. 2016.

A terapêutica

Na instituição de terapia medicamentosa deve-se considerar a pressão arterial, fatores de risco e presença
de lesões em órgãos alvos e/ou doenças cardiovasculares estabelecidas.

Em pessoas com HAS estabelecida, os objetivos do tratamento são:

Proteger os órgãos alvos;
Reduzir o impacto causado pela elevação da pressão;
Reduzir o impacto gerado pelos fatores de risco;
Retardar o processo arteriosclerótico.

A mudança de estilo de vida é indispensável tanto para usuários com pressões limítrofes quanto para
aqueles com HAS instalada. A decisão terapêutica está baseada no risco cardiovascular.

Medidas não medicamentosas isoladas para hipertensos limítrofes e com hipertensão sem lesão de órgãos
alvo são de no máximo 6 meses. Se os níveis pressóricos não forem controlados neste período está
indicada a terapia medicamentosa.

Para hipertensos com riscos médio, alto ou muito alto, deve-se instituir as terapias não medicamentosas e
medicamentosas.

Objetivos do tratamento

Reduzir a morbimortalidade por eventos cardiovasculares. É importante conhecer as características dos
anti-hipertensivos e deve-se explicar cuidadosamente aos usuários com HAS a possibilidade de efeitos
adversos, além da importância da utilização da medicação regularmente.

As classes medicamentosas existentes para o tratamento medicamentoso:

Diuréticos.
Inibidores adrenérgicos: de ação central (agonistas alfa-2 centrais); betabloqueadores (beta
adrenégicos); alfabloqueadores (alfa-1 adrenérgicos)
Vasodilatadores diretos.



Bloqueadores de canais de cálcio.
Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
Bloqueadores do receptor AT¹ da angiotensina II.
Inibidor direto da renina.

Tabela 17 - Recomendações para início de terapia anti-hipertensiva: Intervenções no estilo de vida e terapia
farmacológica

SITUAÇÃO ABRANGÊNCIA (MEDIDA CASUAL) RECOMENDAÇÃO

Inicio de
intervenções no
estilo de vida

Todos os estágios de hipertensão e PA 135-
139/85-89 mmHg

Ao diagnóstico

Hipertensos estágio 2 e 3 Ao diagnóstico

Hipertensos estágio 1 e alto risco Cv Ao diagnóstico

Hipertensos idosos com idade até 79 anos PAS ≥ 140 mmHg

Hipertensos idosos com idade ≥ 80 anos PAS ≥ 160 mmHg

Início de terapia
farmacológica

Hipertensos estágio 1 e risco Cv moderado ou
baixo

Aguardar 3 a 6 meses pelo efeito
de intervenções no estilo de
vida

Indivíduos com PA 130-139/85-89 mmHg e DCv
pré-existente ou alto risco Cv

Ao diagnóstico

Indivíduos com PA 130-139/85-89 mmHg sem
DCv pré-existente e risco Cv baixo ou
moderado

Não recomendado

PA: pressão arterial; PAS: pressão arterial sistólica; CV: cardiovascular; DCV: doença cardiovascular.

Fonte: VII Diretriz de Hipertensão Arterial. 2016.

A monoterapia é recomendada na dependência da estrati�cação de risco e dos critérios citados a seguir:

Nível socioeconômico;
Características individuais;
Doenças associadas;
E�cácia do agente medicamentoso em reduzir a morbimortalidade;
Segurança da medicação.

As drogas de escolha são:

Diuréticos;
Betabloqueadores;
Bloqueadores de canal de cálcio;
Inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA)
Bloqueadores do receptor da angiotensina 1.

A terapia deve ser individualizada. A dose da medicação deve ser ajustada para manter a PA abaixo de
140/90mmhg. Se isto não ocorrer pode-se adotar uma das três condutas abaixo:

Se o controle for parcial ou nulo, não tendo ocorrido efeitos adversos com a medicação, é recomendado
aumentar a dose da medicação ou associar uma segunda droga;
Não havendo controle da pressão com a dose máxima preconizada para a medicação ou se surgirem
efeitos adversos, deve-se substituir o anti-hipertensivo;
Se a resposta ainda for inadequada, devem ser associados dois ou mais medicamentos.

Terapêutica anti-hipertensiva combinada

Para pessoas com HAS classi�cadas com alto e muito alto risco cardiovasculares, diabéticas, portadoras de
insu�ciência renal e pessoas com HAS no estágio 2 e 3, é recomendada a instituição de terapia



medicamentosa associada.

A associação de drogas deve obedecer ao critério de não pertencer à mesma classe medicamentosa,
exceção feita a diuréticos tiazídicos e de alça com os poupadores de potássio.

Não ocorrendo controle pressórico adequado, você pode adotar uma das seguintes condutas:

Não havendo reações adversas, deve-se aumentar a dose da associação até a dose máxima
preconizada ou associar outra droga;
Se ocorrerem reações adversas não toleráveis ou controle inadequado com a dose máxima preconizada,
deve-se substituir a associação medicamentosa;
Deve-se associar outras drogas se ainda não tiver controle pressórico desejado.

Fonte: VII Diretriz de Hipertensão Arterial, 2016.

No caso de hipertensos em uso de três drogas ou mais, que estejam usando diuréticos sem resposta
adequada, está caracterizada hipertensão resistente.

Nesta situação deve-se investigar os fatores que podem di�cultar o controle da pressão, tais como ingesta
aumentada de sal, álcool, obesidade, drogas que possam elevar a pressão e formas secundárias de HAS.

Se após a correção dos fatores relacionados ao estilo de vida não se controlar os níveis de pressão, deve-
se considerar o encaminhamento para o especialista. Atenção! Um dos fatores principais do mau controle
dos níveis pressóricos é a falta de adesão ao tratamento. É importante enfatizar que a construção do
vínculo médico-usuário é essencial para o sucesso do tratamento, bem como a participação de equipe
multidisciplinar para o cuidado do usuário com hipertensão.

Para re�etir!

Qual a prevalência de HAS em sua comunidade? Como está o controle pressórico dos seus
hipertensos? Você consegue resgatar estas informações?
Que ações você e sua equipe têm desenvolvido para promover a saúde dos �lhos destes indivíduos
portadores de HAS?
Quais ações você tem desenvolvido para prevenir as complicações da HAS?
Que ações você tem desenvolvido para promover a saúde dos �lhos das pessoas com HAS?

As metas da educação em saúde para o indivíduo com HAS incluem a apropriação de meios para o
desenvolvimento de seu autocuidado e autonomia, a ampliação de seu nível de conhecimento e apreensão
sobre os processos de saúde – doença – adoecimento e o desenvolvimento de estratégias para seu



empoderamento e liberação, colocando a saúde nas suas mãos para assim não depender 100% da
assistência pro�ssional SOUZA,2012; ALMEIDA, 2010)

Relativo à educação em saúde é necessário compreender a educação como um potencial para as
mudanças sociais e culturais... o adulto necessita para o seu aprendizado que seja observado a sua prática
e vivência e desta forma cria-se um espaço de diálogo para uma construção do conhecimento em
conjunto a partir das suas experiências (SIQUEIRA, et al., 2017).

2.5 Diabetes Mellitus

De�nição: grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos, que apresentam em comum a hiperglicemia,
decorrentes de defeitos na ação, secreção da insulina ou ambos.

Classi�cação: Diabetes tipo 1 (autoimune ou idiopático), Diabetes tipo 2, outros tipos especí�cos de
diabetes, diabetes gestacional.

Estima-se que a prevalência de Diabetes Mellitus (DM) seja de 11% da população com idade igual ou
superior a 40 anos. Esta patologia tem sido considerada uma epidemia do século 21, em consequência ao
envelhecimento da população, sedentarismo, erros de dieta e obesidade. DM é responsável por 9% da
mortalidade mundial e tem ocorrido de forma mais frequente em países subdesenvolvidos.

É importante apontar que a expectativa de vida em pessoas com DM tipo 2 diminui de 5 a 7 anos. Usuários
com DM tem risco de 2 a 4 vezes maior de desenvolver doenças cardio e cérebrovasculares.

No Brasil DM e HAS são a primeira causa de mortalidade e hospitalizações. DM é uma das principais causas
de mortalidade, insu�ciência renal, amputações de membros inferiores, cegueira e doenças
cardiovasculares.

Diabetes tipo 2

Responsável por 90 a 95% dos casos de diabetes, ela é caracterizada por defeitos na ação e secreção de
insulina. A pessoa portadora desse tipo de diabetes geralmente apresenta sobrepeso ou obesidade, e
adquire a doença frequentemente acima dos 40 anos.

Critérios diagnósticos

Sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal, com glicemia casual acima de 200mg/dl;
Glicemia de jejum igual ou superior a 126 mg/dl. Se houver pequenas elevações de glicemia, deve-se
repetir o teste em outro dia;
Glicemia de duas horas pós sobrecarga de 75g de glicose acima de 200mg/dl.
Pacientes com glicose de jejum acima de 100 e menor de 126 mg/dl estão caracterizados com tolerância
diminuída à glicose (BRASIL, 2013).

Sintomas clássicos do diabetes, os “04 Ps” (poliúria, polidipsia, polifagia,perda involuntária de peso).



Rastreamento de diabetes

O rastreamento está indicado, pois é conhecido que 50% das pessoas com DM desconhecem sua
condição, muitas vezes abrindo o diagnóstico na vigência de complicações da doença. Recomenda-se o
rastreamento para indivíduos considerados como de risco no desenvolvimento do DM.

Idade >45 anos.
Sobrepeso (Índice de Massa Corporal IMC >25).
Obesidade central (cintura abdominal >102 cm para homens e >88 cm para mulheres, medida na altura
das cristas ilíacas).
Antecedente familiar (mãe ou pai) com DM.
HAS (> 140/90 mmHg).
Colesterol HDL d”35 mg/dL e/ou triglicerídeos e”150 mg/dL.
História de macrossomia ou diabetes gestacional.
Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos.
Doença cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica de�nida.

Nestes usuários deve ser realizado o exame de glicemia de jejum ou teste oral de tolerância à glicose.

Prevenção

As pessoas com tolerância diminuída à glicemia bene�ciam-se com mudança de estilo de vida. Tal
mudança pode incluir a adoção de atividade física regular, emagrecimento e correção de dieta. Esta
precisa ter restrição calórica, eliminação de gorduras saturadas e aumento da oferta de alimentos com
�bras. Indivíduos com IMC ≥35kg/m² bene�ciam-se com uso de metformina.

Atividade Física

A atividade física auxilia no controle glicêmico, redução do risco cardiovascular, redução de peso e melhora
da autoestima.

É recomendada a realização de teste de esforço antes de iniciar atividade física em indivíduos sedentários
com um dos seguintes fatores de risco:

Idade superior a 35 anos, com ou sem fatores de risco cardiovascular, além de DM;
Idade superior a 24 anos e mais de 15 anos de DM1 ou mais de 10 anos de DM2;
HAS;
Dislipidemia;
Tabagismo;
Nefropatia, incluindo microalbuminúria ou insu�ciência renal;



Retinopatias proliferativas e pré-proliferativa;
>Neuropatia autonômica;

São recomendados exercícios aeróbicos, caminhar, andar de bicicleta e nadar três a cinco vezes por
semana, por 30 a 60 minutos por dia com intensidade moderada.

Manejo da pessoa com DM

Por se tratar de doença crônica, onde a mudança de estilo de vida e adesão ao tratamento são
fundamentais, sugere-se a abordagem centrada no indivíduo. Procure entender as crenças do indivíduo a
respeito da doença, conheça os seus medos e o quanto a doença afetou sua vida pessoal e familiar
(BRASIL, 2013).

Estabeleça vínculo de con�ança e discuta a doença com o usuário, construindo um plano terapêutico a �m
de obter um bom controle da glicemia e prevenção de complicações. Lembre-se que a família deve ser
envolvida, pois o compartilhamento das decisões com ela e o usuário facilitará a adesão ao tratamento.

Não é possível controlar os níveis glicêmicos se a pessoa com DM não �zer dieta alimentar adequada.
Incentive-a a explorar as dúvidas quanto à dieta.

Como já foi enfatizado, a atividade física regular é necessária. O suporte da equipe para o usuário com DM
é fundamental para adesão ao tratamento e prevenção de complicações.

Procure nos contatos com seu usuário com DM promover a saúde de seus descendentes através de
informações sobre a doença e manutenção de hábitos saudáveis, a �m de prevenir o surgimento da
mesma patologia.

A terapia medicamentosa

Os objetivos do tratamento são manter níveis de glicemia próximos ao normal e hemoglobina glicada (HbA1)
< 7%.

Atenção!

Recomenda-se a utilização de Insulina em pacientes com:

Glicemia acima de 270mg/dl;
Pacientes com emagrecimento rápido;
Pacientes com Doença Renal;
Na vigência de infecções, cirurgias, fase aguda de acidente vascular cerebral, infarto agudo do
miocárdio e pacientes graves.

Relembrando os locais para administração de insulina

É muito importante fazer o rodízio dos locais do corpo onde será administrada a insulina, para prevenir
nódulos e alterações decorrentes da aplicação repetida do fármaco, chamadas de lipodistro�as.

Tabela 18 - Locais do corpo humana para administração de insulina com seus prós e contras.

LOCAL PRÓS CONTRA

Adbome (evite uma área de
5cm em torno do umbigo)

Fácil acesso, a insulina é absorvida de
forma rápida e consistente

Nenhum

Nádegas e coxas Absorção mais lenta do que o abdome e
braços

Absorção mais lenta e mais
afetada por exercícios

Parte externa do braço Depois do abdome, o braço é a região
que oferece absorção mais rápida

Acesso mais difícil para
autoaplicação



Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes (2018). Disponível em:
https://www.diabetes.org.br/publico/diabetes/insulina

Tabela 19 - Fármacos utilizados no tratamento do Diabetes tipo 2

CLASSE
FARMACOLOGICA

DENOMINAÇÃO
GENÉRICA

CONCENTRAÇÃO APRESENTAÇÃO DOSE
MÍNIMA
(DOSE
INICIAL)

DOSE
MÁXIMA
(DIA)

TOMADAS
AO DIA

Biguanidas Cloridato de
metformina

500 mg Comprimido 500 mg 2.550
mg

3

Cloridato de
metformina

850 mg Comprimido 500 mg 2.550
mg

3

Derivados da
ureia,
sulfonamidas

Glibenclamida 5 mg Comprimido 2,5 mg 20 mg 2- 3

Gliclazida 30 mg Comprimido
de liberação
controlada

30 mg - 1

Gliclazida 60 mg Comprimido
de liberação
controlada

30 mg - 1

Gliclazida 80 mg Comprimido 80 mg 320 mg 1-2

Fonte: Caderno de Atenção Básica nº 36 - Diabetes. MS. 2013.

Mecanismo de Ação dos Agentes Antidiabéticos Orais

Drogas que aumentam a secreção de insulina- sulfonilureias e glinidas;
Drogas que diminuem a produção hepática da glicose- biguanidas;
Drogas que reduzem a velocidade de absorção dos glicídios- inibidores das alfaglicosidase;
Drogas que aumentam a utilização periférica de glicose- glitazonas.
Drogas que aumentam a secreção de insulina quando a glicemia se eleva e controlam a elevação do
glucagon- a droga se baseia no efeito da incretina- sitagliptina e exenatida.

Fluxograma do Tratamento de Diabetes tipo 2

https://www.diabetes.org.br/publico/diabetes/insulina


* Introduzir metformina ao diagnóstico para pessoas com sobrepeso e obesos.

** Quando há o diagnóstico nessa situação, a insulinoterapia deve ser plena e pode ser temporária.

AMGC – automonitorização da glicemia capilar.

MEV- modi�cações do estilo de vida.

Fonte: Caderno da Atenção Básica 36. MS, 2013.

Para Re�etir!

Pessoas com DM tem um risco de 25% de desenvolver uma ferida durante sua vida, a qual demanda
tratamento prolongado e dirigido, acarretando implicações importantes na qualidade de vida tanto dos
acometidos pela doença, como também em seus cuidadores. A de�ciência no processo de cicatrização é o
que mais se associa ao declínio progressivo da qualidade de vida. Além disso, o tratamento traz custos
signi�cativos para os serviços de saúde e agrava-se no caso de complicações ou amputações (FERREIRA et
al., 2014).

Nas ações desenvolvidas junto aos usuários diabéticos tem sido contemplado o cuidador?

Como promover a adesão dos diabéticos ao tratamento medicamneto e não medicamento da
doença?



Prevenção e Manejo das Complicações Crônicas do DM

As complicações crônicas podem ser divididas em:

Microvasculares- retinopatia diabética, nefropatia e neuropatia.
Macrovasculares- doença coronariana, cérebro vascular e vascular periférica.

Doença Cardiovascular

Ela tem alta morbimortalidade e é mais frequente e precoce em indivíduos com DM (BRASIL, 2013). Seus
sintomas são semelhantes aos encontrados em pessoas sem DM, e alguns pontos referentes a eles
merecem atenção:

Infarto do miocárdio pode ocorrer de forma atípica na apresentação e caracterização da dor em
decorrência da neuropatia autonômica cardíaca do DM.
Sintomas cerebrais de hipoglicemia podem ser semelhantes aos sintomas dos ataques isquêmicos
transitórios.
A evolução pós-infarto é pior em pessoas com DM.
Controle de HAS

Deve-se intensi�car o controle da pressão arterial mantendo-a em níveis inferiores a 130/80 mmHg. É
recomendada a utilização de diuréticos tiazídicos, efetivos em baixar a pressão e evitar eventos
cardiovasculares, associados a inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA), principalmente em
indivíduos com albuminúria ou insu�ciência renal.

Controle da Dislipidemia

Diabéticos tem prevalência aumentada de anormalidades lipídicas, que colaboram para surgimento das
doenças arteriais coronarianas (DAC). Para pessoas com risco de DAC acima de 20%, recomenda-se uso de
estatina independente no nível de colesterol LDL.

Observa-se em diabéticos elevados níveis de triglicérides com colesterol HDL baixo. Assim devem ser
afastadas causas secundárias tais quais hipotireoidismo, mau controle glicêmico, alimentação inadequada
e álcool em excesso.

Uso de antiplaquetários

Diabéticos com doença cardiovascular clínica se bene�ciam do uso de terapia antiplaquetária. Deve-se
usar Aspirina na dose de 75 a 150mg/dia.

Controle do tabagismo é mandatório

Retinopatia diabética

Doença assintomática inicialmente progressiva, acometendo a maioria dos pacientes (90%) com mais de
20 anos de diabetes. É a principal causa de cegueira no Brasil. E por ser um marcador precoce de
complicações microvasculares, deve-se avaliar a função renal quando ocorrerem sintomas de retinopatia
diabética (BRASIL, 2013).

Classi�cação da retinopatia:

Sem retinopatia- sem lesões, avaliação anual com oftalmologista;
Retinopatia diabética não proliferativa leve- com lesões que podem evoluir para cegueira, avaliação
anual com oftalmologista.
Retinopatia diabética não proliferativa moderada- com lesões mais graves, avaliação com intervalo
menor de um ano com oftalmologista;
Retinopatia diabética não proliferativa severa- alta chance de evoluir para cegueira, deve submeter-se à
fotocoagulação;
Retinopatia diabética proliferativa- alta chance de evoluir para cegueira, deve submeter-se à
fotocoagulação e deve-se fazer estadiamento da mácula;
Sem maculopatia- sem lesões próximas à mácula, seguimento habitual.
Com maculopatia aparentemente presente- com lesões próximas à mácula, que não aumentam a
chance de perda visual, seguimento em intervalos < de 6meses;



Com maculopatia presente- alterações na parte central da mácula, induzindo a perda visual,
independente do estágio da retinopatia, indica-se tratamento.

Atenção!

A gravidade e progressão da retinopatia aumentam com o mau controle glicêmico. A cada 1% de
redução da Hemoglobina glicada, há diminuição de risco de aparecimento da retinopatia de 35% e
de progressão de 39%.
Pacientes com Diabetes tipo II devem ser submetidos à avaliação com oftalmologista assim que for
realizado o diagnóstico de DM.
Durante a gravidez a avaliação com oftalmologista deve ser trimestral.
Diabéticos com queixa de queda de visão devem ser encaminhados para oftalmologista com
URGÊNCIA!

Nefropatia Diabética

É a principal causa de Insu�ciência renal crônica em diabéticos que chegam à diálise. Deve-se fazer a
detecção precoce através da dosagem de albumina em urina, repetindo por 2 a 3 vezes em intervalo de 3 a
6 meses. Presença de pequenas quantidades de albumina na urina representa o estágio inicial da doença.
No estágio mais grave ocorre macroalbuminúria, cuja prevalência varia de 5 a 20% dos usuários com DM
tipo II. Não se deve utilizar medida isolada de creatinina para avaliar função renal. Recomenda-se fazer a
estimativa da taxa de �ltração glomerular de rotina com a medida da albuminúria, pois em alguns
diabéticos ocorre albuminúria normal com taxa de �ltração glomerular diminuída (BRASIL, 2013).

Estratégias e metas para proteção renal e cardiovascular em pessoas com nefropatia.

Utilização de IECA e/ou ARAII- controle pressórico - pa < 125/75mmhg;
Controle glicêmico- hemoglobina glicada < 7%;
Utilização de Estatinas- LDL-C, menor ou igual a 100mg/dl;
Utilização de ácido acetilsalicílico- prevenção de trombose;
Suspensão do fumo- prevenção da aterosclerose.

Pé Diabético

De�nido como infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos moles, associado a alterações neurológicas e
vários graus de Doença Arterial Periférica (DAP) em membros inferiores. Pessoas com diabetes têm uma
incidência anual de 2% de úlceras em pés, com risco de 25% de desenvolver úlceras ao longo da vida.
Cerca de 20% das internações de pessoas com diabetes têm como causa lesões em membros inferiores.
As complicações do pé diabético são responsáveis por 40 a 70% do total das amputações não traumáticas
de membros inferiores na população geral (BRASIL, 2016). Esses dados demonstram a importância de se
avaliar rotineiramente os pés das pessoas com DM, além de aproveitar os encontros para dar orientações
sobre a necessidade de manter níveis glicêmicos adequados, com objetivo de evitar as complicações.

Fatores implicados na ulceração:

Polineuropatia diabética- é o fator mais importante no surgimento das úlceras de membros inferiores-
afeta 20 a 25% dos diabéticos na atenção básica.
DAP- ocorre em indivíduos mais jovens, pode estar presente em 10% dos casos de diabetes recém-
diagnosticados, e é 5 vezes mais frequentes em indivíduos com diabetes. 50% dos diabéticos são
assintomáticos ou têm sintomas atípicos, 20 a 30% têm claudicação intermitente e 10 a 20% têm
formas mais severas com isquemia crítica (BRASIL, 2013).

Avaliação clínica

A perda da sensibilidade protetora é o fator chave para desenvolvimentos das úlceras e maior
vulnerabilidade a traumas. Os usuários com diabetes devem ser submetidos a avaliação anual, com história
clínica e exame dos pés. No exame físico veri�que se há pele ressecada, �ssuras, rachaduras, unhas
hipotró�cas ou encravadas, maceração interdigital, calosidades, dilatação dos vasos dorsais dos pés e/ou
ausência de pelos (BRASIL, 2016).

Tabela 20 - Classi�cação �siopatológica do Pé Diabético segundo sinais e sintomas:

SINAL/SINTOMA PÉ NEUROPÁTICO PÉ ISQUÊMICO



Temperatura do pé Quente ou morno Frio

Coloração do pé Coloração normal Pálido com elevação ou
cianótico com declive

Aspecto da pelo do
pé

Pele seca e �ssurada Pele �na e brilhante

Deformidade do pé Dedo em garra, dedo em martelo, pé de
Charcot ou outro

Deformidades ausentes

Sensibilidade Diminuída, abolida ou alterada (parestesia) Sensação dolorosa, aliviada
quando as pernas estão
pendentes

Pulsos pediais Pulsos amplos e simétricos Pulsos diminuídos ou
ausentes

Calosidades Presentes, especialmente na planta dos pés Ausentes

Edema Presente Ausente

Localização mais
comum da úlcera
(se houver)

1° e 5° metacarpos e calcâneo (posterior);
redondas, com anel querotásico periulcerativo;
não dolorosas

Latero-digital; sem anel
querotásico; dolorosas

Fonte: Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. BRASIL, 2016.

Todo diabético deve ter seus pés avaliados no mínimo anualmente. Deve-se realizar anamnese e exame
físico. Ao examinar os pés veri�car:

presença de deformidades em pés, perda do arco plantar, aspecto das unhas, higiene, tipo de calçado,
hidratação dos pés, presença de �ssuras, ressecamento e ulcerações.
Veri�car coloração, temperatura e distribuição dos pelos;
>Avaliação de sensibilidade tátil com mono�lamento de Semmes-Weinstem (mono�lamento de 10
gramas). Avaliar os pontos descritos na �gura abaixo:

Fonte: Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. BRASIL, 2016.

Tabela 21 - Classi�cação de risco do Pé Diabético



Fonte: Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. BRASIL, 2016.

Avaliar sensibilidade vibratória com diapasão de 128HZ. O local para o teste é a parte óssea ao lado
dorsal da falange distal do hálux em ambos os pés;
Avaliar re�exo tendinoso aquileu;
Avaliação vascular: examinar pulso pedioso dorsal e tibial posterior de ambos os pés.

Os pro�ssionais de saúde precisam se organizar para avaliar as extremidades de todos os usuários
portadores de DM, a �m de fazer o diagnóstico precoce, evitando as complicações, e principalmente as
amputações.

Tabela 22 - Organização ideal do sistema do manejo e conduta, conforme a estrati�cação do risco

Cuidado preferencialmente realizado na AB Avaliação periódica do Pé Diabético

Estrati�cação do risco.

Orientação para o autocuidado do pé.

Manejo de condições menores associadas a risco de
complicações, como micoses interdigitais, calosidades,
unha encravada, infecções leves e moderadas, manejo
da dor, entre outros.

Cuidado idealmente realizado na AB pela
equipe multipro�ssional, podendo ser
compartilhado com outros níveis de atenção

Avaliação periódica do pé de maior risco devido a
deformidades e/ou diminuição da sensibilidade plantar.

Cuidado preferencialmente realizado na AB
por equipe multipro�ssional capacitada,
mas podendo ser compartilhado com outros
níveis de atenção

Manejo de úlceras não complicadas (Estágio A, Grau 0 a
2).

Cuidado obrigatoriamente compartilhado
entre equipe multipro�ssional com o
angiologista/cirurgião vascular

Úlcera isquêmica ou neuroisquêmica (mista) (Estágio C).

Úlcera sem resposta ao tratamento após quatro
semanas.

Úlcera com necrose ou gangrena.

Cuidado obrigatoriamente compartilhado
entre equipe multipro�ssional e o terapeuta
ocupacional

Deformidades no pé com indicação de calçado especial.

Cuidado obrigatoriamente compartilhado
entre equipe multipro�ssional e o
ortopedista

Deformidades ósseas no pé com possível indicação
cirúrgica.

Artropatia de Charcot.

Encaminhamento com urgência para
internação hospitalar

Úlcera profunda com suspeita de comprometimento
ósseo ou de articulação (Grau 3).

Febre ou condições sistêmicas desfavoráveis.

Celulite (> 2cm ao redor da úlcera).

Isquemia crítica.



Quando a pessoa não tem condições de realizar
tratamento domiciliar adequado.

Fonte: Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. BRASIL, 2016.

Neuropatia Diabética

Distúrbio neurológico de instalação precoce, com alta prevalência (50% dos diabéticos), que leva a alta
morbidade com piora signi�cativa da qualidade de vida dos usuários. Para evitar ou retardar sua progressão
é necessário bom controle glicêmico. A lesão neurológica envolve o sistema nervoso periférico nos seus
componentes sensório-motores e autonômicos, com clínica variável, concordante com as hipóteses
patogênicas de natureza metabólica e/ou microvascular (BRASIL, 2013). Pode se apresentar sob duas
formas:

Polineuropatia sensório-motora simétrica;
Neuropatia autonômica (cardiovascular, respiratória, digestiva e geniturinária).

Com menor frequência é mais localizada:

Mononeuropatia focal- tibial, mediano, e em pares cranianos III,IV,VI e VII;
Neuropatia multifocal radicular (intercostal, toraco-abdominal e lombar);
Neuropatia multifocal variada;
Plexopatia ou amiotro�a.

Todas as pessoas com diabetes precisam ser submetidos a:

Teste de sensibilidade- dolorosa (palito ou agulha), tátil (algodão ou mono�lamento), térmica (quente/frio)
e vibratória (diapasão de 128Hz);
Pesquisa de re�exos tendinosos- aquileu, patelar e triciptal;
Medidas de pressão arterial - deitado e em pé- queda da pressão sistólica superior a 20mmhg, um
minuto após �car em posição ortostática;
Frequência cardíaca- sugestiva de disautonomia cardiovascular quando o valor estiver acima de
100bpm;

Os sintomas são: dormência ou queimação em membros inferiores, pontadas, choques, agulhadas nas
pernas e pés, e queixas de diminuição tátil, térmica ou dolorosa. A ausência de sinais de parestesia não
exclui a neuropatia, pois alguns usuários com DM evoluem direto para perda total de sensibilidade.

Tratamento

É essencial o controle adequado da glicemia. Medicamentoso - voltado ao controle da dor neuropática:

Acupuntura;
Antidepressivos tricíclicos: amitriptilina (25 a 150mg), imipramina (25 a 150mg) e nortriptilina (10 a 15
mg)- via oral;
Anticonvulsivantes- carbamazepina (200 a 800mg) e gabapentina (900a 1800mg)- via oral;
Neuroléptico- �ufenazina (1 a 6mg), via oral.
Capsacaína (0,075%) em creme- uso tópico;
Mexiletina (300 a 400mg), via oral;
Clonidina (0,1 a 0,3 mg), via oral;
Duloxetina (960 a 120mg), via oral.

Para Re�etir!

Como está a prevalência de pacientes diabéticos em sua área?
Ocorrem internações por complicações de diabetes?
Como está o controle glicêmico de seus pacientes?
Que ações você tem desenvolvido para atender integralmente estas pessoas com DM para
minimizar as complicações advindas dessa doença?

Pare e avalie o seu serviço!



2.6 Saúde Bucal

Cáries

Sinais da atividade da doença: lesões ativas (manchas brancas rugosas e opacas no esmalte ou cavidades
com tecido dentinário amolecido e de cor marrom clara) ou nativas (manchas brancas brilhantes ou
cavidades com tecido dentinário escurecido, liso, brilhante e duro).

Doença periodontal

A doença periodontal é de origem infecciosa, tendo como principal determinante a placa bacteriana.
Nessa patologia ocorre desequilíbrio entre as ações de agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação
e proteção do dente. São manifestações da doença:

Gengivite: manifestação in�amatória da gengiva marginal desencadeada pelo acúmulo de placa bacteriana
supragengival e rompimento do equilíbrio agressão/defesa. É um processo in�amatório que deve ser
prevenido e tratado. Os sinais/sintomas são: edema, sangramento ou retração gengival.

Periodontite: Grupo de doenças caracterizadas pela in�amação dos tecidos de sustentação e proteção dos
dentes, com perda de inserção de tecido conjuntivo, consequência da agressão promovida pela placa
bacteriana subgengival. A periodontite crônica é de evolução lenta, onde a perda de inserção está
associada aos padrões de higiene bucal e fatores de risco, sendo o tipo mais prevalente. A periodontite
agressiva é rara, mas face à sua rápida progressão tem alta morbidade e mortalidade dental. Essas
periodontites têm uma forte agregação familiar, fator importante para a prevenção da mesma.

Câncer de boca

Qualquer lesão dos tecidos moles da boca que não apresente regressão espontânea ou com remoção de
possíveis fatores causais (como dentes fraturados, bordas cortantes em próteses, etc.) em no máximo 03
semanas deve ser referenciada para diagnóstico.

Observar lesões com potencial de malignização: leucoplasias, queilose actínica e líquen plano, na sua
forma erosiva ou ulcerada.

Edentulismo (ausência de elementos dentários)

Traumas dentários

Ao identi�car quaisquer anormalidades nas pessoas assistidas, deve-se encaminha-las ao cirurgião-
dentista. No entanto, todos os pro�ssionais de saúde podem identi�car os fatores de risco para doenças
da cavidade oral (higiene inadequada, tabagismo, etilismo e pessoas imunodeprimidas) e orientar as
pessoas sobre a necessidade da correta higienização dos dentes através de escovação com escova
individual e utilização de �o/�ta dental.
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