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APRESENTAÇÃO

A Atenção Básica (AB) tem por finalidade estar próxima do indivíduo, sua
família, seu território e a partir do conhecimento epidemiológico da população local,
das condições de vida e determinantes sociais, desenvolver atividades visando à
melhoria dos índices de saúde e trazendo aumento da qualidade de vida a todos. Ela
deve ser a porta de entrada do sistema e a referência em saúde aos cidadãos.
Assim sendo, tem a função de coordenar e promover ações de atenção integral
a saúde da pessoa adulta, atuando nos cuidados primários de saúde junto a essa
população, sendo responsável também pela ordenação do cuidado nas redes de
atenção à saúde do adulto.
Nesse contexto, a educação continuada é fundamental, pois, além de
atualização de novas tecnologias e procedimentos em saúde, permite a discussão
entre os trabalhadores quanto às possíveis mudanças na organização dos trabalhos,
como por exemplo, a assistência a população adulta deve ser organizada em caráter
multidisciplinar, que o profissional reconheça o adulto saudável, os fatores de risco, o
grau de vulnerabilidade e a partir deste ponto, planejar ações e serviços a serem
prestados.
Este material, desenvolvido a partir de protocolos já implantados com sucesso
em outros municípios, tem por finalidade contribuir para a organização da Assistência
de Enfermagem em Saúde do Adulto na Rede da Atenção Básica, promovendo o
alinhamento técnico, aquisição de novas habilidades e incentivo para os profissionais
de Enfermagem na busca permanente da qualidade da atenção à saúde.
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1 ADULTO SAUDÁVEL
A Organização Mundial da Saúde (OMS), define saúde como “estado de
completo bem estar físico, mental e social e não consistindo somente da ausência de
uma doença ou enfermidade”. Sendo este um conceito muito amplo, não se pode
compreender ou transformar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma
coletividade sem levar em consideração que ela é produzida nas relações com o meio
físico, social e cultural.
Entre os fatores determinantes da condição de saúde, destacamos os
condicionantes biológicos (idade, sexo, características pessoais eventualmente
determinadas pela herança genética), o meio físico (que abrange condições
geográficas, características da ocupação humana, fontes de água para consumo,
disponibilidade e qualidade dos alimentos, condições de habitação), assim como o
meio socioeconômico e cultural, que expressa os níveis de ocupação e renda, o
acesso à educação formal e ao lazer, os graus de liberdade, hábitos e formas de
relacionamento interpessoal, a possibilidade de acesso aos serviços voltados para a
promoção e recuperação da saúde, assim como a qualidade da atenção por eles
prestada.
Neste contexto, é proposto o aumento da disponibilidade e acessibilidade dos
serviços primários a saúde, para a melhoria da qualidade de vida da população.
A rede de Atenção Básica do Município de Piracicaba oferece, dentre outros
serviços programáticos, assistência à mulher, à criança/adolescente, à pessoa idosa
e ao adulto. Assim, assume a questão básica do atendimento integral.
As diretrizes do trabalho voltadas à saúde do adulto são organizadas mediante
os indicadores de morbimortalidade e os de riscos para a saúde neste período da vida.
As ações são programadas para uma ampla aplicação no sistema básico de
assistência, alta eficácia na resolução de problemas específicos de saúde, baixos
custos e complexidade tecnológica, considerando a característica de cada região.
A vigilância é uma ação fundamental para promoção da saúde. Detectar
condições de falta de saúde no adulto perpassa pelo entendimento da rotina dele,
como: atividade física (sedentarismo), cultura, alimentação, abuso de álcool, tabaco e
outras drogas, trabalho, moradia, nível educacional e condições socioeconômicas.
Dentre estes elementos é necessário estar alerta aos fatores de risco, para identificá-
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los e buscar modificá-los, promovendo o bem estar e prevenindo doenças e/ou
agravos da saúde.

1.1 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
A promoção da alimentação saudável é uma diretriz da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição e uma das prioridades para a segurança alimentar e
nutricional dos brasileiros.
Uma alimentação saudável é aquela que reúne os seguintes atributos:







É acessível e não é cara;
Valoriza a variedade;
As preparações alimentares usadas tradicionalmente, evitando o uso de alimentos
ultraprocessados;
É harmônica em quantidade e qualidade;
Naturalmente colorida;
Sanitariamente segura.

O brasileiro tem consumido cada vez mais comida pronta e produtos ultra
processados que contribuem para o avanço de doenças crônicas e principalmente a
obesidade.
Diante disso, o Ministério da Saúde lançou o novo Guia Alimentar para a
População Brasileira, contendo os Dez passos para uma Alimentação Saudável
(BRASIL, 2014).
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Os dez passos são orientações práticas sobre alimentação adequada e
saudável para pessoas com mais de dois anos de idade. Não é necessário adotar
todos os passos de uma vez e também não é preciso seguir a ordem dos números
sugerida nos 10 passos, que são:
1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação;
2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e
cozinhar alimentos e criar preparações culinárias contribuem para diversificar e
tornar mais saborosa a alimentação sem torná-la desbalanceada;
3. Limitar o consumo de alimentos processados: Os ingredientes e métodos usados
na fabricação de alimentos processados – como conservas de legumes, compota
de frutas, pães e queijos – alteram de modo desfavorável a composição nutricional
dos alimentos dos quais derivam.
4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, ou seja, prontos/ instantâneos,
pois são nutricionalmente desbalanceados e tendem a ser consumidos em
excesso. O consumo frequente acarreta problemas de saúde como colesterol,
diabetes, pressão alta e obesidade;
5. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que
possível, com companhia. Comer devagar e não se envolver em outras atividades;
6. Fazer compras em locais que favorecem variedades de alimentos in natura ou
minimamente processados. No município de Piracicaba, existem os varejões
desde 1982 que fornecem uma variedade de produtos hortifrutigranjeiros;
7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias;
8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece: planejar
as compras, organizar a despensa e definir com antecedência o cardápio da
semana. É importante dividir com os membros da família a responsabilidade neste
planejamento e inclusive no preparo;
9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora,
evitando redes de fast-food;
10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagem sobre alimentação
veiculadas em propagandas comerciais, particularmente, atenção às crianças e
jovens.

1.2 ABANDONO / REDUÇÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
A relação entre o alto consumo de bebida alcoólica e a elevação da pressão
arterial tem sido relatada em estudos observacionais, e a redução da ingestão de
álcool pode reduzir a pressão arterial em homens e mulheres normotensos e
hipertensos, que consomem grandes quantidades de bebidas alcoólicas.
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Nos indivíduos com hábito de ingestão de quantidades maiores de álcool,
propõe-se que cada progresso no sentido de redução seja apontado como positivo, e
que gradualmente se alcance a situação de abandono do hábito.
É recomendado avaliar a necessidade de encaminhamento aos Centros de
Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS/AD) nas situações de falta de
controle quanto à ingestão.

1.3 ABANDONO DO TABAGISMO
Indivíduos que fumam mais de vinte cigarros por dia têm risco cinco vezes
maior de morte súbita que indivíduos não fumantes. O tabagismo é um poderoso fator
de risco de doença cardiovascular.
Os hipertensos que fumam devem ser repetidamente estimulados a abandonar
esse hábito por meio de aconselhamento e medidas terapêuticas de suporte
específicas. É indispensável que o cliente tabagista assimile que este é, isoladamente,
o mais importante fator de risco modificável para a doença coronariana.
O tabagismo age sinergicamente com os contraceptivos orais, aumentando
consideravelmente o risco de doença arterial coronariana. Adicionalmente, colabora
para os efeitos adversos da terapêutica de redução de lipídios e induz a resistência
ao efeito de fármacos anti-hipertensivos.
Além disso, há clara associação entre tabagismo e doenças pulmonares
crônicas, assim como a neoplasia pulmonar. Deve ser instituído o aconselhamento
precoce, insistente e consistente até o abandono definitivo.
Em Piracicaba, algumas Unidades de Saúde têm equipes credenciadas e
capacitadas para realização dos grupos antitabagismo, inclusive com oferta de
tratamentos farmacológicos, se indicado. As mesmas são referências para as outras
Unidades não credenciadas, favorecendo assim a cobertura de todo o município para
fortalecimento das ações antitabagismo.
Algumas orientações para abandono do tabagismo:
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Redução: Uma abordagem gradual para deixar de fumar é a redução. Reduzir
significa contar os cigarros e fumar um número menor, predeterminado, a cada
dia.



Adiamento: Uma segunda abordagem gradual para deixar de fumar é o
adiamento, que significa adiar a hora na qual o cliente começa a fumar, por um
número de horas predeterminado a cada dia. Ao começar a fumar em cada dia,
o cliente não deve contar seus cigarros nem se preocupar em reduzir o número
que fuma. Assim, ele deve tomar a decisão de adiar a hora na qual começa a
fumar por duas horas a cada dia, por seis dias, até a sua data de parar de
fumar.

1.4 ATIVIDADE FÍSICA
A recomendação da atividade física como ferramenta de promoção de saúde e
prevenção de doenças baseia-se em parâmetros de frequência, duração, intensidade
e modo de realização. Portanto, a atividade física deve ser realizada durante, pelo
menos, 30 minutos, de intensidade moderada, na maior parte dos dias da semana (5)
de forma contínua ou acumulada.
Realizando-se desta forma, obtêm-se os benefícios desejados à saúde e a
prevenção de doenças e agravos não transmissíveis, com a redução do risco de
eventos cardiocirculatórios, como infarto e acidente vascular cerebral. A orientação ao
cliente deve ser clara e objetiva.
As pessoas devem incorporar a atividade física nas atividades rotineiras como
caminhar, subir escadas, realizar atividades domésticas dentro e fora de casa, optar,
sempre que possível, pelo transporte ativo nas funções diárias, que envolvam pelo
menos 150 minutos/semana (equivalente a pelo menos 30 minutos realizados em 5
dias por semana).
O efeito da atividade de intensidade moderada realizada de forma acumulada
é o mesmo daquela realizada de maneira contínua, isto é, os trinta minutos podem ser
realizados em uma única sessão ou em duas sessões de 15 minutos (ex: manhã e
tarde) ou ainda, em três sessões de dez minutos (ex: manhã, tarde e noite). Dessa
maneira, atenua-se ou se elimina a principal barreira à aquisição do hábito da
realização da atividade física devido à falta de tempo.
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Para prática de atividades moderadas não há necessidade da realização de
avaliação cardiorrespiratória de esforço para indivíduos iniciarem um programa de
atividades físicas incorporado às atividades do dia a dia.
A avaliação médica e de esforço em indivíduos assintomáticos deve se
restringir apenas a clientes com escore de Framingham (anexo 1) alto ou aqueles que
desejem desenvolver programas de exercícios estruturados ou atividades desportivas
que exijam níveis de atividade física de alta intensidade.
Clientes em uso de medicamentos anti-hipertensivos que interferem na
frequência cardíaca, como betabloqueadores, devem ser previamente submetidos à
avaliação médica.
O exercício físico reduz a pressão arterial, além de produzir benefícios
adicionais, tais como: coadjuvante no tratamento das dislipidemias, da resistência à
insulina, do abandono do tabagismo e do controle do estresse.
As Unidades de Saúde devem dispor de equipes aptas a orientar a realização
de práticas corporais, como Lian Gong e caminhada. As práticas corporais e de
meditação trazem benefício na prevenção e controle das afecções crônicas, uma vez
que:
 São instrumentos importantes no aprendizado da sincronia entre ações e
pensamentos, já que um de seus pressupostos é que a forma (posturas e
movimentos), a respiração e a intenção mental caminham na mesma direção;
 Melhoram o condicionamento cardiorrespiratório;
 Tonificam os músculos, favorecem a fixação do cálcio ósseo e a capacidade de
função das articulações;
 Melhoram a aptidão física, favorecendo a independência de função no dia a dia.
 Contribuem para redução do estresse, depressão e insônia;
 Auxiliam nas iniciativas para manutenção ou redução do peso;
 Apresentam poucos efeitos adversos.

1.5 REDUÇÃO DO PESO CORPORAL
O acompanhamento de um indivíduo com excesso de peso é um processo
contínuo, que inclui apoio e motivação para superação dos obstáculos. Assim, a
comunicação a ser estabelecida deve ser baseada na interação de saberes e na
formação de vínculo. A obesidade é um dos fatores de risco mais importantes para as
doenças não transmissíveis, com destaque especial para as cardiovasculares e
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diabetes. Estima-se que 20% a 30% da prevalência da hipertensão pode ser
relacionada ao excesso de peso.
O excesso de peso está claramente associado com o aumento da morbidade e
mortalidade e este risco aumenta progressivamente de acordo com o ganho de peso,
embora a diminuição de 5% a 10% do peso corporal inicial em até 6 meses de
tratamento, com a manutenção do novo peso em longo prazo, já seja capaz de
produzir redução da pressão arterial.
O índice de massa corporal (IMC) é o índice recomendado para a medida da
obesidade em nível populacional. Além do grau do excesso de gordura, a sua
distribuição regional no corpo interfere nos riscos associados ao excesso de peso. O
excesso de gordura abdominal representa maior risco do que o excesso de gordura
corporal por si só. Esta situação é definida como obesidade andróide, ao passo que a
distribuição mais igual e periférica é definida como distribuição ginecóide, com
menores implicações à saúde do indivíduo (WHO,1998).
INDICE DE MASSA CORPORAL (IMC):
P (peso)
IMC =
A2 (altura x altura)

CLASSIFICAÇÃO DO IMC:
ESTADO NUTRICIONAL
Desnutrição grau III (grave)

IMC (kg/m2)
<16

Desnutrição grau II (moderada)

16-16,9

Desnutrição grau I (leve)

17-18,49

Eutrófico

18,5-24,9

Sobrepeso

25-29,9

Obesidade grau I

30-34,9

Obesidade grau II

35-39,9

Obesidade grau III

≥40

A circunferência da cintura é importante fator de risco para doença coronariana
e mortalidade por causas cardiovasculares. A obesidade traz aos profissionais
desafios para o entendimento de sua determinação, acompanhamento e apoio à
população, nas diferentes fases do curso de vida.
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A redução da ingestão calórica leva à perda de peso e à diminuição da pressão
arterial, mecanismo explicado pela queda da insulina, redução da sensibilidade ao
sódio e diminuição da atividade do sistema nervoso autônomo simpático.
É importante salientar que além da dieta e da atividade física, o manejo da
obesidade envolve abordagem comportamental, que deve focar a motivação,
condições para seguir o tratamento, apoio familiar, tentativas e insucessos prévios,
tempo disponível e obstáculos para as mudanças no estilo de vida.
A criação de grupos nas Unidades de Saúde visa promover a reeducação
Alimentar, a mudança de hábitos, a prevenção e o controle de doenças crônicas não
transmissíveis (DNT) e estimular a prática da atividade física. Os encontros podem
ser realizados quinzenalmente, semanalmente ou conforme planejamento da
Unidade, com oferta de dinâmicas, atividade físicas como caminhadas, palestras e
troca ideias, sendo a duração média sugerida de 2 horas. Nestes encontros, pode-se
incluir a avaliação antropométrica, aferição da PA e glicemia capilar.
Os tópicos para discussão podem ser:












Mastigação, fracionamento, medidas caseiras e tamanho de porções;
Novo Guia Alimentar para Populção Brasileira e prato saudável;
Funções dos grupos alimentares;
Dietas da moda;
Comportamento alimentar (controle de ansiedade, compulsão alimentar, mind
food, etc)
Planejamento;
Oficina Culinária;
Rotulagem;
Comer consciente;
Importância da atividade física;
Importância de um peso saudável.
A CPAN (Coordenadoria de Programas de Alimentação e Nutrição) também

oferece atendimento a pacientes com doenças crônicas relacionadas à alimentação
de acordo com critérios já estabelecidos.
A CPAN também oferece atendimento a pacientes obesos (30 ≤ IMC <40)
encaminhados pelas Unidades de Atenção Básica.
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1.6 MEDIDAS ANTIESTRESSE
A redução do estresse psicológico é recomendável para diminuir a sobrecarga
de influências neuro-humorais do sistema nervoso central sobre a circulação. Algumas
medidas podem ser adotadas para se lidar com o estresse:







Alimentação saudável;
Repouso, sono apropriado para as necessidades fisiológicas;
Realizar atividades físicas;
Lazer e diversão;
Utilizar técnicas de relaxamento;
Psicoterapias e medicação, se necessário.

1.7 VACINAÇÃO DO ADULTO
Independente da faixa etária, se o indivíduo não foi imunizado adequadamente,
deverá receber os imunobiológicos necessários de acordo com o esquema vacinal e
orientações determinados pelo Programa Estadual de Imunização do estado de São
Paulo:
Calendário de Vacinação de Adultos (20-59 anos)
dT – Difteria e Tetáno

Primeira
Visita

HEPATITE B – Hepatite B
SCR – Sarampo , Caxumba e
Rubéola
dT- Difteria e Tetáno

2 meses após a primeira visita

HEPATITE B- Hepatite B
FEBRE AMARELA – Febre Amarela

dT- Difteria e Tetáno
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4-6 meses após a primeira visita
HEPATITE B- Hepatite B

A cada 10 anos por toda a vida

dT- Difteria e Tetáno

Observações:






O esquema vacinal está sujeito a inserções e ou modificações de imunobiológicos.
Caso o adulto tenha recebido 3 doses ou mais das vacinas DTP, DTPa, dTpa, dT
ou DT, aplicar uma dose de reforço se decorridos 10 anos da última dose.
Para pessoas de 20 a 29 anos de idade e profissionais de saúde recomenda-se
duas doses da vacina SCR, com intervalo de 4 semanas. Demais adultos nascidos
a partir de 1960, devem ter pelo menos uma dose. A vacina também está disponível
para mulheres no puerpério.
Na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimento, deve-se reduzir este
intervalo para cinco anos. Em caso de gravidez observar calendário específico
para gestantes.

1.8 SAÚDE BUCAL DO ADULTO
Tanto a cárie quanto as doenças periodontais são provocadas pelo aumento do
número de microrganismos da placa bacteriana e de seus produtos de metabolismo.
Quando o pH da placa bacteriana é ácido, há perdas de minerais das superfícies
dentárias e podem surgir cáries na coroa ou nas raízes expostas ao meio bucal.
Medidas preventivas de higiene por meio da escovação e do uso do fio dental,
uma dieta equilibrada, com racionalidade na ingestão de carboidratos fermentáveis, e
o acesso a produtos fluorados, podem reduzir o risco tanto da cárie quanto das
doenças periodontais.
Mesmo indivíduos que perderam alguns ou todos os dentes, que usem ou não
próteses devem ser orientados quanto à higiene bucal e à dieta. Adultos ou pessoas
idosos que usam próteses totais e/ou removíveis, devem higienizar as próteses após
as refeições com uma escova firme, água, sabão ou detergente líquido.
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Recomenda-se higienizar as próteses confeccionadas em resina acrílica com
creme dental não abrasivo. As pessoas que usam próteses devem ser orientadas a
ficar sem a prótese por pelo menos 8 horas, preferencialmente enquanto dormem.
Câncer Bucal
O autoexame é a principal forma de se identificar precocemente o aparecimento
de lesões em tecidos moles da cavidade bucal que podem sofrer malignização.
Durante o autoexame realiza-se a palpação e inspeção de todo o tecido mole da boca,
a saber: lábios, língua, bochechas, assoalho bucal, palato duro e palato mole, gânglios
linfáticos submandibulares e retroauriculares.
Lesões em tecidos moles da boca, ulceradas ou nodulares, que não regridam
espontaneamente ou após a remoção de possíveis fatores causais (como dentes
fraturados, bordas cortantes em próteses, etc.) em no máximo 03 semanas, devem
ser referenciadas para diagnóstico em serviços de especialidades.
Em Piracicaba, os serviços disponíveis são CEO (Centro de Especialidade
Odontológica) e FOP (Faculdade de Odontologia de Piracicaba – Unicamp).
O álcool, particularmente as bebidas destiladas, e o tabaco, nas diversas
formas de uso (cigarro, charuto, cachimbo), constituem os principais fatores de risco
para o câncer bucal.
Má higiene, as carências de vitaminas do tipo A e C, próteses mal-adaptadas,
deficiências imunológicas e a radiação solar também têm sido apontados como fatores
de risco para o câncer de boca.
Recomendações quanto à higiene bucal
A higiene bucal tem por objetivo a remoção da placa bacteriana, agente
etiológico das principais doenças bucais, a cárie e as doenças periodontais. O
consumo de alimentos ricos em açúcar incrementa a formação da placa que fica
aderida às superfícies dentárias. Sua remoção deve ser realizada pela escovação e
uso do fio dental. A escova deve ser macia de cabeça pequena para alcance de todos
os dentes.
Recomenda-se uma quantidade de creme dental fluoretado do tamanho de um
grão de ervilha seca, colocado transversalmente sobre as cerdas da escova. A escova
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deve ser posicionada com as cerdas direcionadas para a raiz do dente, na altura do
limite entre dente e gengiva, fazendo movimentos vibratórios.
O movimento deve ser repetido para cada dente, inclusive na superfície interna
do dente. A superfície de mastigação deve ser escovada com movimentos de vai e
vem. A língua também deve ser escovada.
Lembrando-se da importância do fio dental, cada superfície dental deve ser
limpa separadamente. Com o fio enrolado na extremidade dos dedos médios, com o
fio esticado, passar cuidadosamente entre os dentes, deslizando sobre a superfície,
penetrando ligeiramente na gengiva para remover a placa.

As unidades de saúde de Piracicaba contam com profissionais Dentistas e
Auxiliares de Consultório Dentário, como membros da equipe multiprofissional, eles
possuem um importante papel na avaliação, intervenção, acompanhamento e
promoção da saúde bucal de todos os indivíduos, independentemente da idade.
Atenção: Recomenda-se a visita ao dentista ao menos uma vez ao ano.

1.9 SAÚDE DO TRABALHADOR
As ações de Saúde do Trabalhador, nos termos da Política Nacional para a rede
de serviços, devem ser assumidas pelo Sistema como um todo, tendo como porta de
entrada a rede básica de saúde e como retaguarda técnica os Centros de Referência
em Saúde do Trabalhador e os níveis mais complexos desse Sistema.
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A Atenção Primária à Saúde, na abordagem do trabalhador deverá promover
ações pautadas, sobretudo na identificação de riscos, danos, necessidades,
condições de vida e trabalho, que determinam as formas de adoecer e morrer dos
trabalhadores.
São atribuições gerais da equipe na atenção primária à saúde, identificar e
registrar:









A população economicamente ativa, por sexo e faixa etária, além das atividades
produtivas existentes na área, assim como riscos potenciais e perigos para a saúde
do trabalhador, da população e do meio ambiente;
A existência de trabalho precoce – crianças e adolescentes menores de 16 anos,
que realizam qualquer atividade de trabalho, independentemente de remuneração,
que frequentam ou não a escola;
A ocorrência de acidentes e/ou doenças relacionadas ao trabalho, que acometam
trabalhadores inseridos tanto no mercado formal como informal de trabalho;
Analisar os dados obtidos;
Desenvolver ações educativas em Saúde do Trabalho;
Em caso de acidente ou doença relacionada com o trabalho, deverão ser adotadas
as seguintes condutas: condução clínica do caso de menor complexidade;
encaminhamento dos casos de maior complexidade para os CEREST – Centro de
Referência de Saúde do trabalhador e notificação dos casos mediante
instrumentos do setor saúde (Portaria GM/MS 777/2004).

1.10 CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)
O CEREST - Piracicaba é o serviço municipal e regional (área de abrangência
de 14 municípios) de referência para a Saúde do Trabalhador, realizando ações de
Vigilância em Saúde, o que inclui o diagnóstico, a notificação e a intervenção nas
condições patogênicas de trabalho, bem como a assistência aos trabalhadores
acidentados e adoecidos do trabalho.
O objetivo da Vigilância em Saúde é a prevenção dos eventos–acidentes de
trabalho e doenças relacionadas ao trabalho – que adoecem, mutilam e matam os
trabalhadores, com graves consequências sociais para as vítimas e significativos
custos financeiros para os sistemas de saúde e previdência social.
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Critérios de Atendimento:


Trabalhadores do mercado formal e informal que sofreram acidentes de
trabalho e ou com suspeita diagnóstica de doenças relacionadas ao trabalho.

Serviços oferecidos:









SIVAT (Sistema de Vigilância em Acidentes de Trabalho) – sistema de coleta
de dados de acidentes de trabalho da Rede de Urgência e Emergência do
município de Piracicaba, por meio da notificação obrigatória RAAT (Relatório
de Atendimento ao Acidentado do Trabalho) (Decreto Lei Municipal nº 9.951,
08/08/2002), articulado às ações de intervenção nas condições geradoras dos
acidentes graves e fatais, bem como de empresas priorizadas por critérios
epidemiológicos;
Investigação e notificação de nexo causal dos casos cujos diagnósticos levam
a suspeita de uma relação de causalidade entre o adoecimento e o trabalho;
Projetos de pesquisa articulados com as Universidades parceiras (Convênio de
Cooperação Técnica com a Faculdade de Saúde Pública / USP e Faculdade
de Medicina de Botucatu/ UNESP-Botucatu) para abordagem de problemas de
Saúde do Trabalhador de maior complexidade, que demandam intervenção
coletiva, interdisciplinar e interinstitucional;
Ações conjuntas com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério
Público do Trabalho (MPT) em intervenções ampliadas para a prevenção de
acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho por meio da
transformação em ambientes de trabalho seguros e saudáveis;
Palestras, cursos e oficinas formativas para aprimoramento técnico e conceitual
de representantes sindicais, profissionais de empresas e instituições públicas
e outros atores sociais, com vistas a ampliar a compreensão e dar visibilidade
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aos determinantes organizacionais de gestão do trabalho contemporâneo que
estão na origem dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
1.11 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL E AS REDES DE APOIO
A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é uma das redes de atenção à saúde
do SUS. A portaria 3088, de 23 de dezembro de 2011 orienta e organiza essa rede
específica.
A RAPS é formada por sete componentes:








Saúde Mental na Atenção Básica;
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
Atenção de Urgência e Emergência;
Atenção Residencial de Caráter Transitório;
Atenção Hospitalar;
Estratégias de Desinstitucionalização e;
Estratégias de Reabilitação Psicossocial.

1.12 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE PIRACICABA
As intervenções em saúde mental devem estar orientadas na produção de vida
e saúde, não se restringindo a cura de doenças. Na Política Nacional de Saúde
Mental, a atenção aos portadores de transtornos mentais tem como objetivo promover
o pleno exercício de sua cidadania, ao invés de criar circuitos paralelos e protegidos
de vida para seus usuários, prioriza habilitar os circuitos de trocas nos territórios da
sociedade, isso implica em organizar serviços abertos.
Para adequação a essas diretrizes o município de Piracicaba vem estruturando
os equipamentos de Saúde Mental da seguinte maneira:
Atenção Básica: tem um canal de proximidade e territorialidade com o paciente e sua
comunidade. Primeiro contato desse Usuário que será acompanhado em atendimento
domiciliar, ambulatorial e encaminhado a Rede Psicossocial quando necessário.
Consultório na Rua: Tem como atividade busca ativa e cuidado às pessoas que
estiverem emsituação de rua; desenvolverão atividades in loco de forma itinerante e
ações compartilhadas e integradas junto as atenções básicas, CAPS e UPAs.
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Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil – CAPSi: Referência para
Piracicaba é um serviço ambulatorial aberto de atenção diária às crianças e
adolescentes menores de 18 anos, com transtornos mentais graves e persistentes,
dentre eles: quadros depressivos e ansiosos com prejuízo importante do
funcionamento social da criança, quadros de estresse agudo e pós-traumático
decorrentes de situações de violência e eventos estressores, transtornos alimentares
(bulimia e anorexia nervosas), tentativas de suicídio, quadros psicóticos e transtornos
mentais relacionados ao uso/abuso de álcool e/ou outras drogas.
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD: Referência para
Piracicaba é um serviço aberto de atenção continuada às pessoas com transtornos
decorrentes do uso problemático de álcool, crack e/ou outras drogas (substâncias
psicoativas). Serviço

de saúde de

caráter aberto,

composta por equipe

multiprofissional, objetivando o atendimento de transtornos mentais graves e
persistentes, decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas.
Centro de Atenção Psicossocial II Bela Vista – CAPS II: É referência, em período
diurno, de um território definido que compreende as regiões Centro, Sul e Leste, que
somam aproximadamente 137 mil habitantes SUS dependentes. Serviço de saúde de
caráter aberto, composta por equipe multiprofissional, objetivando o atendimento de
transtornos mentais graves e persistentes, em situações de crise ou reabilitação
psicossocial.
Ambulatório de Saúde Mental Vila Cristina: Referência de um território definido que
compreende a região Oeste, que somam aproximadamente 100 mil habitantes.
Serviço de saúde de caráter aberto, composta por equipe multiprofissional,
objetivando o atendimento de transtornos mentais graves e persistentes, em situações
de crise ou reabilitação psicossocial.
Ambulatório de Saúde Mental Vila Sônia: Referência de um território definido que
compreende a região Norte, que somam aproximadamente 105 mil habitantes SUS
dependentes. Serviço de saúde de caráter aberto, composta por equipe
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multiprofissional, objetivando o atendimento de transtornos mentais graves e
persistentes, em situações de crise ou reabilitação psicossocial.
Residência Terapêutica: É local de moradia, destinadas a pessoas com transtornos
mentais que permaneceram em longas internações psiquiátricas, mais de um ano, e
impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem.
Casa das Oficinas: Projeto de geração de renda que conta com oficinas de
tecelagem, mosaico, papel reciclado e guardanapo, tem os dias e horários de
funcionamento preestabelecidos, funcionando no mínimo três períodos por semana
cada oficina. Espaço cujo objetivo final é a produção e venda das criações, o que pode
re-significar a história de cada usuário, auxiliando no processo de inclusão social pelo
trabalho.
Urgência e Emergência: As UPAs acolhem e oferecem o primeiro atendimento,
seguram o paciente na Unidade até avaliar com a equipe de Saúde Mental as
possibilidades de encaminhamento.
Casa de Saúde Bezerra de Menezes: A Casa de Saúde “BEZERRA DE MENEZES”,
Hospital Psiquiátrico de referência regional localizado em Rio Claro, dispositivo que
se propõe em atender as demandas de urgência e emergência regional (DRS X) em
internação psiquiátrica breve.
O cuidado em saúde mental deve ser realizado por todos os profissionais da
Rede de Saúde. O que unifica o objetivo dos profissionais para o cuidado em saúde
mental devem ser o entendimento do território e a relação de vínculo da equipe de
saúde com os usuários, mais do que a escolha entre uma das diferentes
compreensões sobre a saúde mental que uma equipe venha a se identificar.

1.13 EDUCAÇÃO EM SAÚDE
O princípio da integralidade do SUS diz respeito tanto à atenção integral em
todos os níveis do sistema, como também à integralidade de saberes, práticas,
vivências e espaços de cuidado.
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Para tanto, se torna necessário o desenvolvimento de ações de educação em
saúde numa perspectiva dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que
contribua para a autonomia do cliente, no que diz respeito à sua condição de sujeito
de direitos e autor de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos profissionais
diante da possibilidade de reinventar modos de cuidado mais humanizados,
compartilhados e integrais.
A Comunicação em Saúde surge não só como uma estratégia para prover
indivíduos e coletividade de informações, pois se reconhece que a informação não é
suficiente para favorecer mudanças, mas é uma chave, dentro do processo educativo,
para compartilhar conhecimentos e práticas que podem contribuir para a conquista de
melhores condições de vida.
Reconhece-se que a informação de qualidade, difundida no momento oportuno,
com utilização de uma linguagem clara e objetiva, é um poderoso instrumento de
promoção da saúde.
O processo de comunicação deve ser ético, transparente, atento aos valores,
opiniões, tradições, culturas e crenças das comunidades, respeitando, considerando
e reconhecendo as diferenças, baseando-se na apresentação e avaliação de
informações educativas, interessantes, atrativas e compreensíveis.

1.13.1 Ações educativas em grupos
Atividades educativas e terapêuticas, desenvolvidas com grupos de indivíduos
e/ou seus familiares, sendo adicionais às atividades individuais, estimula a relação
social, a troca de informação e o apoio mútuo.
O objetivo da educação em saúde discutir/refletir sobre fatores de risco para as
doenças e as ações individuais e coletivas para o combate aos mesmos, estimular
adesão a possível tratamento, proporcionar conhecimento sobre a patologia,
prevenção de complicações e abordar temas de interesse do grupo, como:







Atividade física;
Promoção da Saúde;
Prevenção de agravos;
Autoestima;
Alimentação adequada;
E os demais que forem adequados para o grupo.
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A revisão das práticas pedagógicas é importante, especialmente em se tratando
de abordagem para educação para adultos e jovens, que necessariamente difere da
educação para crianças.
São aspectos importantes a serem observados na educação em saúde:
 Respeito à individualidade;
 Contextualização nas diversas realidades, incluindo as possibilidades de
mudança;
 Respeito à cultura local;
 Respeito à linguagem popular para encaminhar uma construção conjunta da
prática;
 Ética;
 Auto percepção de saúde geral;
 Reflexão sanitária: o processo de educação em saúde deve capacitar os usuários
para participar das decisões relativas à saúde;
 Uso de metodologias adequadas a cada situação e a cada grupo etário.

1.14 ACOLHIMENTO E CAPTAÇÃO
É o trabalho realizado pelos membros da equipe de saúde, que têm como
objetivo detectar a existência de fatores de risco e, precocemente, novos casos de
doenças junto à demanda espontânea, consultas, nas visitas domiciliárias, nos grupos
educativos, sendo uma das estratégias fundamentais para o controle de complicações
e diminuição do número de internações hospitalares.
A visão dos serviços de saúde, principalmente da Atenção Básica, para além
da busca ativa de sinais e sintomas que pressuponham a instalação de doenças, deve
proporcionar uma abordagem junto à clientela, através de várias oportunidades de
aproximação e construção de vínculos. Essa deve possibilitar a revelação de dados
de estilo de vida e o conhecimento sobre fatores que possam desencadear maior ou
menor qualidade de vida e chance de diagnóstico de doenças, para que, sobretudo,
permita a adequada medida de orientação e seguimento no serviço.
A doença cardiovascular aterosclerótica é, em termos proporcionais, a principal
causa de mortalidade em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Dois níveis de
prevenção cardiovascular devem ser considerados, o populacional, a partir de
intervenções orientadas à promoção da saúde da população, e o individual, a partir
do contexto clínico e dos fatores de risco cardiovascular.
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Nesta acepção, mais importante que identificar um indivíduo como portador de
diabetes, hipertensão ou dislipidemia, é caracterizá-lo em termos de seu risco global
(cardiovascular, cerebrovascular e renal), avaliando o resultado da soma dos riscos
imposta pela presença e magnitude destes múltiplos fatores.
A abordagem essencial para a prevenção primária é a redução de fatores de
risco. Retardar a intervenção sobre estes fatores até que se estabeleça o diagnóstico
de comprometimento cardiovascular significa perder a oportunidade de prevenir
eventos em pessoas cuja apresentação inicial pode ser a morte súbita ou o surgimento
de lesões incapacitantes.
O adulto, principalmente o homem, tende a evitar o serviço de saúde, a menos
que não esteja se sentindo bem. Os profissionais da saúde na atenção primária,
sempre que oportunizado o contato com o adulto, ao identificar dados de estilo de vida
ou outros sinais de alerta que indiquem risco para saúde, deve realizar a ação de
acolhimento e captação e dar início à intervenção de caráter multidisciplinar.
A linha de cuidado para a especificidade da saúde do adulto está direcionada
para as necessidades individuais e coletivas, permitindo não só a condução oportuna
dos clientes mediante suas possibilidades de diagnósticos, mas mediante a visão
global das condições. Para tanto, é necessário realizar ações de promoção, vigilância,
prevenção e assistência para a recuperação.

Leitura complementar: Cadernos de Atenção Básica número
28: Acolhimento a Demanda Espontânea Volume I e
Acolhimento a Demanda Espontânea Volume II – Queixas mais
comuns na Atenção Básica.
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2
Doenças e Agravos
Não-Transmissíveis
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2 DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS
As Doenças e Agravos Não Transmissíveis DANT(s), podem ser caracterizadas
por:










Doenças com história natural prolongada;
Múltiplos fatores de risco;
Interação de fatores etiológicos;
Especificidade de causa desconhecida;
Longo período de latência;
Longo curso assintomático;
Curso clínico em geral lento, prolongado e permanente;
Manifestações clínicas com períodos de remissão e de exacerbação;
Lesões celulares irreversíveis e evolução para diferentes graus de incapacidade
ou para a morte (PINHEIRO, 2004).
Este capítulo tem como objetivo orientar as ações de enfermagem na atenção

à saúde do adulto com ênfase na assistência às pessoas com algumas das DANT(s)
que atingem mais frequentemente a nossa população, sendo elas a Hipertensão
Arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemia e Obesidade, uma vez que a principal causa
de morbimortalidade na população brasileira são as doenças cardiovasculares.
A equipe de saúde tem como objetivo reduzir a morbimortalidade por essas
doenças por meio da prevenção dos fatores de risco e, através do diagnóstico precoce
e tratamento adequado dos portadores, prevenir as complicações agudas e crônicas,
principalmente com ações educativas de promoção à saúde direcionada à população.

2.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS)
Conceito
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se
frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração,
encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequência
aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais.
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Segundo a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão (2016), o diagnóstico de
hipertensão arterial para maiores de 18 anos, ocorre quando a pressão arterial
sistólica é igual ou maior que 140 mmHg e a diastólica igual ou maior que 90 mmHg,
após a realização de 3 medidas de PA em momentos diferentes.
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública
no Brasil e no mundo. Ela é um dos mais importantes fatores de risco para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo
responsável por cerca de 40% das mortes por acidente vascular cerebral, por 25%
das mortes por doença arterial coronariana e, em combinação com o diabetes, 50%
dos casos de insuficiência renal terminal.
Com o critério atual de diagnóstico de hipertensão arterial (PA 140/90 mmHg),
a prevalência na população urbana adulta brasileira varia de 22,3% a 43,9%,
dependendo da cidade onde o estudo foi conduzido (BRASIL, 2006).
Os profissionais de saúde da rede básica têm importância primordial nas
estratégias de controle da hipertensão arterial, quer na definição do diagnóstico clínico
e da conduta terapêutica, quer nos esforços requeridos para informar e educar o
hipertenso, como de fazê-lo seguir o tratamento.
A prevenção primária e a detecção precoce são as formas mais efetivas de
evitar as doenças e devem ser metas prioritárias dos profissionais de saúde. É preciso
ter em mente que a manutenção da motivação do cliente em não abandonar o
tratamento é talvez uma das batalhas mais árduas que profissionais de saúde
enfrentam em relação ao cliente hipertenso.
É importante lembrar, que um grande contingente de clientes hipertensos
também apresenta outras comorbidades, como diabetes, dislipidemia, obesidade, o
que traz implicações importantes no gerenciamento das ações terapêuticas
necessárias para o controle de um conjunto de condições crônicas, cujo tratamento
exige perseverança, motivação e educação em saúde de forma contínua.
Quadro 1. Classificação da PA de acordo com a medição casual ou no consultório a
partir de 18 anos de idade
Classificação

PAS (mm Hg)

PAD (mm Hg)

Normal

≤ 120

≤ 80

Pré-hipertensão

121-139

81-89
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Hipertensão estágio 1

140-159

90-99

Hipertensão estágio 2

160-17

100-109

Hipertensão estágio 3

≥ 180

≥ 110

Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada
para classificação da PA.

2.1.1 Fatores de risco para Hipertensão Arterial Sistêmica
MODIFICÁVEIS

NÃO MODIFICÁVEIS

Excesso de peso

Antecedente familiar de hipertensão arterial
(pai e/ou mãe)

Sedentarismo

Idade

Consumo excessivo de sal

Gênero

Consumo de álcool

Etnia (raça negra)

Tabagismo

----

Estresse

---

Alimentação não saudável

---

Estratificação de risco de acordo com a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
– DBH-VI
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Diagnóstico
O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a
140/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de
uma semana entre as medidas, ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro
dia mais as duas medidas subsequentes e divide-se por três.
A constatação de um valor elevado em apenas um dia, mesmo que em mais do
que uma medida, não é suficiente para estabelecer o diagnóstico de hipertensão.
Cabe salientar o cuidado de se fazer o diagnóstico correto da HAS, uma vez que se
trata de uma condição crônica que acompanhará o indivíduo por toda a vida. Deve-se
evitar verificar a PA em situações de estresse físico (dor) e emocional (luto,
ansiedade), pois um valor elevado, muitas vezes, é consequência dessas condições.
Rastreamento de hipertensão arterial sistêmica (HAS)
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com
perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico
precoce. O diagnóstico não requer tecnologia sofisticada, e a doença pode ser tratada
e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de
poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na
Atenção Básica (AB).
Além do diagnóstico precoce, o acompanhamento efetivo dos casos pelas
equipes da AB é fundamental, pois o controle da pressão arterial (PA) reduz
complicações cardiovasculares e desfechos como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM),
Acidente Vascular Cerebral (AVC), problemas renais, entre outros.
Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando vier à Unidade de Saúde
para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver registro
no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, deverá tê-la
verificada e registrada.
A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja
diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de maior valor. O braço
com o maior valor aferido deve ser utilizado como referência nas próximas medidas.
O indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais se apresentar
diferenças de pressão entre os membros superiores maiores de 20/10 mmHg para as
pressões sistólica/diastólica, respectivamente (SBC, 2010).
Com intervalo de um minuto, no mínimo, uma segunda medida dever ser
realizada. De acordo com a média dos dois valores pressóricos obtidos, a PA deverá
ser novamente verificada:


A cada dois anos, se PA menor que 120/80 mmHg (BRASIL, 2006);



A cada ano, se PA entre 120 – 139/80 – 89 mmHg nas pessoas sem outros fatores
de risco para doença cardiovascular (DCV) (CHOBANIAN et al., 2003);



Em mais dois momentos em um intervalo de 1 – 2 semanas, se PA maior ou igual
a 140/90 mmHg ou PA entre 120 – 139/80 – 89 mmHg na presença de outros
fatores de risco para doença cardiovascular (DCV).
Caderno de Atenção Básica – Hipertensão Arterial– nº37 – MS 2013

Condições padronizadas para a medida da pressão arterial:
• O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio.
•

Medir após cinco minutos de repouso.
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•

Evitar esforço físico, o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30
minutos precedentes.

•

A câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do
braço (encontra-se abaixo a tabela para a escolha adequada do manguito).

•

Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em
que o pulso deixar de ser sentido.

•

Desinflar o manguito lentamente (2 a 4 mmHg/seg).

•

A pressão sistólica corresponde ao valor em que começarem a ser ouvidos
os ruídos de Korotkoff (fase I).

•

A pressão diastólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos (fase
V)*.

•

Registrar valores com intervalos de 2 mmHg, evitando-se arredondamentos
(Exemplo: 135/85 mmHg).

•

A média de duas aferições deve ser considerada como a pressão arterial do
dia; se os valores observados diferirem em mais de 5 mmHg, medir
novamente.

•

Na primeira vez, medir a pressão nos dois braços; se discrepantes,
considerar o valor mais alto; nas vezes subsequentes, medir no mesmo
braço (o direito de preferência).
*No caso em que se ouvirem os batimentos até zero, considerar o abafamento do som
(fase IV).
Fonte: (Modificado de SBH; SBC; SBN, 2010).

Dimensões da bolsa de borracha para diferentes circunferências de braço
em adultos
Denominação do
manguito

Adulto pequeno
Adulto
Adulto grande

Circunferência
do braço (cm)

20-26
27-34
35-45

Fonte: (Modificado de SBH; SBC; SBN, 2010).

Bolsa de borracha (cm)
Largura

Comprimento

10
12
16

17
23
32
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2.1.2 Fluxograma Acompanhamento HAS
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2.1.3 Consulta de Enfermagem em HAS
O enfermeiro, enquanto integrante da equipe do Programa Saúde da Família
(PSF), desenvolve importante papel no acompanhamento do paciente com
hipertensão. Este profissional além de atuar como educador em saúde no trabalho
com grupos de pessoas hipertensas, seus familiares e com a comunidade, é
responsável por desenvolver a consulta de enfermagem, atividade privativa do
enfermeiro.
A Consulta de Enfermagem (CE) deve ter como foco principal os fatores de
risco e suas consequências, a estabilidade nos quadros crônicos, a prevenção de
complicações e a reabilitação.
A CE deve compreender a coleta de dados de enfermagem, com um enfoque
que vai além dos aspectos biológicos, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento
e a implementação de ações, e finalmente a avaliação de enfermagem.
A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente,
envolvendo:





Um resumo dos dados coletados;
Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas observadas;
As ações ou intervenções de enfermagem realizadas;
Os resultados alcançados através das intervenções.

Primeira Consulta de Enfermagem
Identificação: dados socioeconômicos, ocupação, moradia, trabalho, escolaridade,
lazer, religião, rede familiar, sintomas de depressão, vulnerabilidades e potencial para
o autocuidado.
Percepção da pessoa diante da patologia, do tratamento e do autocuidado.
História atual: duração conhecida de HAS e níveis pressóricos; adesão e reações
adversas aos tratamentos prévios; queixas indicativas de lesão de órgão-alvo, tais
como: tontura, cefaléia, alterações visuais, dor precordial, dispnéia, paresia,
parestesias e edema e lesões de membros inferiores.
Presença de lesões em órgãos-alvo ou doenças cardiovasculares:
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Doenças cardíacas: hipertrofia de ventrículo esquerdo; angina ou infarto prévio do
miocárdio; revascularização miocárdica prévia; insuficiência cardíaca;



Episódio isquêmico ou acidente vascular encefálico;



Nefropatia;



Doença vascular arterial periférica;



Retinopatia hipertensiva.

Investigação sobre diversos aparelhos e fatores de risco: dislipidemia, tabagismo,
sobrepeso e obesidade, sedentarismo, perda de peso, características do sono, função
sexual, dificuldades respiratórias.
História pregressa: gota, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca. Nas
mulheres, deve-se investigar a ocorrência de hipertensão durante a gestação, que é
um fator de risco para hipertensão grave (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE
BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2011).
História familiar: A história familiar positiva para HAS é usualmente encontrada em
pacientes hipertensos. Sua ausência, especialmente em pacientes jovens, é um alerta
para a possibilidade da presença de HAS secundária. Pesquisar também história
familiar de acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana prematura
(homens <55 anos, mulheres <65 anos); morte prematura e súbita de familiares
próximos.
Perfil psicossocial: fatores ambientais e psicossociais, sintomas de depressão,
ansiedade e pânico, rede familiar, condições de trabalho e grau de escolaridade.
Hábitos de vida: sono e repouso; higiene; funções fisiológicas. Identificação de
fatores de risco (diabetes, tabagismo, alcoolismo, obesidade, dislipidemia,
sedentarismo e estresse).
Avaliação de consumo alimentar: incluindo consumo de sal, gordura saturada e
cafeína.
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Consumo de álcool: Alguns estudos apontam que a partir do consumo diário médio
de 30 g de etanol, quantidade presente em duas doses de destilados, em duas
garrafas de cerveja ou em dois copos de vinho, há aumento difuso e exponencial da
pressão arterial em homens. Para mulheres, as quantidades de risco correspondem a
metade destes valores (MOREIRA et al., 1998).
Medicações em uso: Consumo de medicamentos ou drogas que podem elevar a
pressão arterial ou interferir em seu tratamento (corticosteroides, anti-inflamatórios,
anorexígenos,

antidepressivos,

hormônios). A indagação

sobre

o

uso

de

anticoncepcionais hormonais combinados não deve ser esquecida, dada a frequente
associação entre seu uso e a elevação da pressão arterial (LUBIANCA; FACCIN;
FUCHS et al., 2003).
Exame físico: Obtenção de peso e altura para cálculo do índice de massa corporal
(IMC) e aferição da circunferência abdominal (CA). Medida da PA e frequência
cardíaca: duas medidas de PA, separadas por, pelo menos, um minuto, com paciente
em posição sentada.
Em pacientes com suspeita de hipotensão postural (queda de PAS ≥2mmHg e
PAD ≥10mmHg) e/ou idosos, recomenda-se verificar a PA também nas posições
deitada e em pé.
Inspeção: fácies e aspectos sugestivos de hipertensão secundária. Ex.:
Cushing.
1. Avaliação dos olhos e da acuidade visual.
2. Pescoço para pesquisa de sopro em carótidas.
3. Ausculta cardíaca: frequência cardíaca e ritmo cardíaco e possível presença de
arritmias e sopros;
4. Ausculta pulmonar: frequência e possíveis estertores, roncos e sibilos;
5. Examinar no abdômen: presença de massas palpáveis e ruídos hidroaéreos;
6. Avaliação de eventual edema;
7. Estado neurológico;
8. Em cada consulta deverão ser realizadas no mínimo duas medidas (PA), com
intervalo de 1 a 2 minutos entre si;
9. Caso as pressões diastólicas obtidas apresentem diferenças superiores a 4
mmHg, sugere-se que sejam realizadas novas aferições, até que seja obtida
medida com diferença inferior a esse valor;
10. De acordo com a situação clínica presente, recomenda-se que as medidas sejam
repetidas em pelo menos duas ou mais visitas;
11. A posição recomendada na rotina para a medida de pressão arterial é sentada.
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Deve ser avaliado:
1.
2.
3.
4.

Atividade física regular;
Avaliar se alimentação está de acordo com os dez passos;
Hábitos e vícios (abandono);
Vacinação.

Diagnóstico de Enfermagem (DE)
Atividade privativa do enfermeiro, o DE provém da identificação clara e
específica do enfermeiro sobre fatores de risco e/ou alterações das necessidades
humanas básicas encontradas durante o histórico de enfermagem (coleta de dados e
exame físico). Sua descrição exige um pensamento crítico e profundo podendo ser
registrado em até três partes:
•

Nome da alteração encontrada;

•

A causa que levou a esta alteração;

•

E os sinais e sintomas que a define.

O Enfermeiro deverá utilizar uma taxonomia, que tenha reconhecimento internacional,
para registrar seu diagnóstico.
Cuidados de Enfermagem
O que orientar:
Abordar/orientar sobre:
1. A doença e o processo de envelhecimento;
2. Motivação para modificar hábitos de vida não saudáveis (fumo, estresse,
bebida alcoólica e sedentarismo);
3. Percepção de presença de complicações;
4. Os medicamentos em uso (indicação, doses, horários, efeitos desejados e
colaterais);
Solicitar e avaliar os exames previstos no protocolo assistencial local (Ver
anexo 3). Quando pertinente, encaminhar ao médico e, se necessário, aos outros
profissionais.
É importante que o enfermeiro mantenha a comunicação com toda a equipe
durante a implementação da SAE, ampliando o escopo do diagnóstico e do
planejamento para além da equipe de enfermagem, envolvendo também o médico, os
agentes comunitários de Saúde e outros setores da rede, quando disponível e
necessário, nas ações desenvolvidas.
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Estimular a adesão ao tratamento:
Estabelecendo objetivos/metas junto com o cliente;
Através do vínculo com o cliente e familiares;
Considerando e adequando crenças, hábitos e cultura do cliente;
Realizando visita domiciliar para sensibilizar os familiares na adesão ao
tratamento;
e) Através de busca de faltosos;
f) Incentivando a participação do cliente e familiares em grupos educativos.
a)
b)
c)
d)

Escala de Framingham
O Ministério da Saúde propõe a utilização da estratificação para definir o
prognóstico e a conduta na abordagem do hipertenso na atenção primária,
recomendando a adoção do Escore de Framingham (Anexo 1).
Trata-se de uma escala que busca estimar o risco de um evento cardiovascular
para o paciente em 10 anos, a partir de algumas variáveis. Assim, a avaliação de
vários fatores de risco ao mesmo tempo permite identificar pacientes com alto risco,
motivar pacientes para aderir à terapêutica e modular os esforços de redução de risco,
além de estratégias preventivas em nível populacional com a identificação de casos
de alto risco.
A doença cardiovascular é comum na população em geral e inclui:
1. A doença cardíaca coronária (CHD): infarto do miocárdio (MI), angina pectoris,
a insuficiência cardíaca (IC) e morte coronária;
2. A doença vascular cerebral, acidente vascular cerebral e ataque isquêmico
transitório;
3. A doença arterial periférica, claudicação intermitente e significativa membro
isquemia;
4. A doença aórtica: aórtica aterosclerose, aneurisma da aorta torácica e
aneurisma da aorta abdominal.
O risco para futuros eventos cardiovasculares é modificável, por meio de
mudanças de estilo de vida e tratamento preventivo. Mudanças estas que podem
incluir parar de fumar, dieta saudável e regular de exercícios.
Consulta de Enfermagem Subsequente
Avaliar com a pessoa e a família o quanto as metas de cuidados foram
alcançadas e o seu grau de satisfação em relação ao tratamento. Observar se ocorreu
alguma mudança a cada retorno à consulta. Avaliar a necessidade de mudança ou de
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adaptação no processo de cuidado e reestruturar o plano de acordo com essas
necessidades.
Registrar em prontuário todo o processo de acompanhamento, como:
1. Coleta de Dados;
2. Exame físico;
3. Avaliar os cuidados prescritos, metas estabelecidas e resultados obtidos
conjuntamente com o cliente;
4. Adequar, se necessário, os cuidados de enfermagem;
5. Recomenda-se, sempre que possível, a medida da PA fora do consultório
para esclarecimento do diagnóstico, identificação da hipertensão do avental
branco (HAB) e da hipertensão mascarada (HM);
6. Medicação: orientação, revisão do uso e prescrição;
7. Checar a realização de exames de reavaliação anual solicitados pelo
médico (Ex: raio X de tórax, ECG);
8. Outras queixas.
Orientação de nutrição para Hipertensos adultos
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Manter o peso corporal adequado e circunferência abdominal inferior a 102 cm
para homens e 88 cm para mulheres;
Verificar sempre o conteúdo de sódio no rótulo dos alimentos processados; mesmo
alimentos doces, como refrigerantes e chocolates, podem conter taxas elevadas
de sódio, que faz o organismo reter mais líquido, levando ao aumento da pressão
sanguínea;
Consumir regularmente alimentos ricos em potássio, se função renal permitir,
como verduras e legumes em geral, banana, abacate, frutas secas, abóbora, água
de coco; O potássio é um mineral muito importante para manter em equilíbrio a
quantidade de sódio e água que os rins excretam, promovendo redução modesta
da pressão arterial;
Evitar o consumo de bebidas alcoólicas; Em geral a ingestão diária não deve ser
superior a 30 g de etanol para homens (duas latas de cerveja ou duas taças de
vinho); Para mulheres, considerar a metade da dose; Avaliar necessidade de
encaminhar aos centros de referência;
Utilizar o mínimo de sal possível no preparo dos alimentos; Para dar mais sabor à
comida, utilizar à vontade temperos naturais como salsinha, cebolinha, cebola,
alho, orégano, manjericão e outras ervas frescas ou desidratadas;
Evitar acrescentar mais sal aos alimentos já prontos. Eliminar o saleiro da mesa;
Não usar temperos prontos industrializados, como molho shoyo, mostarda,
catchup, caldos concentrados (em cubos ou em pó), molho inglês;
Evitar conservas como picles, azeitonas, enlatados como molho de tomate, milho,
ervilha; Preferir esses alimentos no seu estado natural ou frescos;
Evitar carnes salgadas como carne seca, bacalhau, defumados e embutidos
(salsicha, linguiça, mortadela, presunto e salame);
Identificar formas saudáveis e prazerosas de preparo dos alimentos evitando
frituras e dando preferência a assados, crus, grelhados, outros.
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Tratamento - Orientações
O enfermeiro e os demais membros da equipe de saúde atuam na
sensibilização do cliente para intervir em fatores de riscos cardiovasculares
associados à hipertensão como: tabagismo, obesidade, sedentarismo e dislipidemia,
cabendo às devidas orientações e o estabelecimento de metas a serem alcançadas,
junto ao cliente, para a adoção de hábitos de vida saudáveis.
Na terapêutica da Obesidade, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus
e Dislipidemia, as principais estratégias para o tratamento não farmacológico incluem
as medidas de mudança de estilo de vida e adesão aos hábitos de vida saudáveis.
O propósito do tratamento da hipertensão arterial é a redução da
morbimortalidade cardiovascular e renal.
Associada às recomendações de nutrição e de adoção de hábitos de vida
saudáveis, o uso de fármacos deve não só reduzir os graus pressóricos, como
também à ocorrência de eventos fatais e não fatais, preservando a qualidade de vida
do cliente.
A não adesão ao tratamento se caracteriza como um fator importante na
incidência de complicações cardiovasculares, cabendo ao enfermeiro, nas ações
educativas individuais ou em grupo:
•
•
•
•
•

Orientar sobre os efeitos adversos da droga;
Motivar o cliente para uso das medicações prescritas e mudanças de estilo de
vida;
Informar a importância do uso correto da medicação;
Esclarecer a importância de tomadas/doses diárias da medicação;
Envolver familiares no tratamento – apoio contínuo ao cliente.

Resultados em níveis das ações de modificações nos hábitos de vida:
Modificação

Recomendação

Redução da PA em
mmHG

Redução de peso

Manter IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2

5 a 20

Alimentação saudável

Rica em frutas e vegetais. Pobre em
gordura total e saturada

8 a 14

44

Atividade física

Atividade aeróbica, por 30 minutos
pelo menos, na maioria dos dias da
semana

4a9

Moderação no
consumo de álcool

É aconselhável evitar o consumo de
bebidas alcoólicas. Quando não for
possível, recomenda-se que
consumo de álcool não ultrapasse
30ml de etanol/dia (90ml de
destilados, ou 300ml de vinho ou
720ml de cerveja), para homens e,
15ml de etanol/dia para mulheres e
indivíduos de baixo peso

2a4

Fonte: (Adaptado de VII Joint CHOBANIAN et al., 2003)

2.2 DIABETES MELLITUS (DM)
O diabetes é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina
ou, também, da impossibilidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos,
condição conhecida como resistência à insulina. Caracteriza-se por hiperglicemia
crônica, com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas e
associa-se

a

complicações,

disfunções

e

insuficiência

de

vários

órgãos,

especialmente olhos, rins, nervos, cérebro e vasos sanguíneos.
Na atualidade, os sistemas de saúde enfrentam um grande desafio, devido ao
aumento da prevalência e da incidência do diabetes em todo mundo, decorrente do
envelhecimento da população, da urbanização crescente, da obesidade e da adoção
de estilos de vida pouco saudáveis, como sedentarismo e dieta inadequada.
É indispensável que os serviços estejam estruturados para desenvolver
estratégias de promoção à saúde, prevenção do aparecimento da doença, sendo
capazes de realizar diagnósticos precoces e estabelecer tratamentos que evitem ou
retardem a instalação de lesões de órgãos alvo.
As ações sistemáticas para captação de novos casos não devem centrar sua
atenção tão somente nos níveis de glicemia. Os fatores de risco devem,
prioritariamente, ser considerados para o seguimento no serviço.
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2.2.1 Fatores de risco para Diabetes Mellitus
Modificáveis

Não modificáveis

Obesidade e sobrepeso (IMC >25)

Idade superior a 45 anos

Obesidade central (circunferência
abdominal)

Antecedente familiar de diabetes (pai ou
mãe)

Dislipidemias (HDL baixo e triglicérides
elevado)

Diagnóstico prévio de síndrome de ovários
policísticos

Sedentarismo

Doença cardiovascular, cerebrovascular ou
DVP

Hipertensão Arterial

Diabetes gestacional prévio, macrossomia
e abortos de repetição

OS TIPOS DE DIABETES MAIS FREQUENTES SÃO:
Tipo1: Ocorre predominantemente em crianças e jovens, mas também pode
ser observado menos frequentemente em pessoas adultas (início tardio de diabetes
tipo 1 do adulto). Clientes com este tipo de diabetes necessitam ser tratados pelo uso
diário de insulina exógena.
O DM tipo 1 pode ter origem autoimune (90% dos casos), no qual há a
destruição das células β, ou idiopática, quando não tem causa conhecida. O DM tipo
LADA (Latent Autoimmune Diabetes of the Adult) é um DM1 onde também existe uma
destruição autoimune das células β, mas ela é muito mais lenta e acontece em
indivíduos mais velhos (acima de 30 anos).
A classificação do DM tem sido baseada em sua etiologia (Quadro 1). Os
fatores causais dos principais tipos de DM – genéticos, biológicos e ambientais ainda
não são completamente conhecidos.

Quadro 1. Classificação etiológica do DM.
DM tipo 1:
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01

- Tipo 1A: deficiência de insulina por destruição autoimune das células β
comprovada por exames laboratoriais;
- Tipo 1B: deficiência de insulina de natureza idiopática.

02

DM tipo 2: perda progressiva de secreção insulínica combinada com
resistência à insulina

03

DM gestacional: hiperglicemia de graus variados diagnosticada durante a
gestação, na ausência de critérios de DM prévio

04

Outros tipos de DM:
- Monogênicos (MODY);
- Diabetes neonatal;
- Secundário a endocrinopatias;
- Secundário a doenças do pâncreas exócrino;
- Secundário a infecções;
- Secundário a medicamentos.

DM: diabetes mellitus; MODY: Maturity-Onset Diabetes of the Young.
Fonte: adaptado de American Diabetes Association; 2017

O Quadro 2 apresenta os estágios do DM1 autoimune propostos pela
Associação Americana de Diabetes (American Diabetes Association, ADA) para
estadiamento, baseados nos níveis glicêmicos e na sintomatologia. Na prática clínica,
não se recomenda rotineiramente a investigação de autoimunidade com dosagem dos
autoanticorpos.
Quadro 2. Estágios do DM tipo 1 e suas características.
Estágios

Autoimunidade

Níveis glicêmicos
para
diagnóstico

1

2

3

Anticorpos
positivos

Anticorpos
positivos

Anticorpos positivos

Normoglicemia:
glicemia de jejum,
TOTG e HbA1c
normais

Disglicemia: níveis
glicêmicos
alterados,
compatíveis com
prédiabetes (jejum
entre 100 e 125
mg/dL, 2 horas no
TOTG entre 140

Hiperglicemia evidente
e de início
recente, critérios
clássicos para
diagnóstico de DM
(glicemia de
jejum ≥ 126 mg/dL, 2
horas no
TOTG ≥ 200 mg/dL, ou
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e 199 mg/dL, ou
HbA1c entre 5,7
e 6,4%)
Sintomas

Ausentes

Ausentes

HbA1c ≥
6,5%*)

Presentes

HbA1c: hemoglobina glicada; TOTG: teste oral de tolerância à glicose; DM: diabetes mellitus.
* Em pacientes sintomáticos, deve-se preferir diagnóstico pelas dosagens diretas de glicemia em vez da determinação de
HbA1c.
Fonte: American Diabetes Association; 2017,3 Insel et al.; 2015.6

Tipo 2: É a forma presente em 90% - 95% dos casos e caracteriza-se por
defeitos na ação e na secreção da insulina. A maioria dos pacientes com essa forma
de DM apresenta sobrepeso ou obesidade, e cetoacidose raramente se desenvolve
espontaneamente, ocorrendo apenas quando associada a outras condições, como
infecções.
O DM2 pode ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente diagnosticado após
os 40 anos. Os pacientes não são dependentes de insulina exógena para
sobrevivência, porém podem necessitar de tratamento com insulina para a obtenção
de um controle metabólico adequado.
O Quadro 3 apresenta a proposta da ADA para rastreamento de DM2. Se a
investigação laboratorial for normal, sugere-se repetição do rastreamento em
intervalos de 3 anos ou mais frequentemente, se indicado.

Quadro 3. Indicação para rastreamento de DM2 em indivíduos assintomáticos,
conforme proposto pela ADA.
Indivíduos com idade ≥ 45 anos
Indivíduos com idade < 45 anos; sugere-se rastreamento de DM2 em indivíduos com
sobrepeso ou obesidade e que apresentem mais um fator de
risco para DM dentre os seguintes:
• Pré-diabetes;
• História familiar de DM (parente de primeiro grau);
• Raça/etnia de alto risco para DM (negros, hispânicos ou índios Pima);
• Mulheres com diagnóstico prévio de DMG;
• História de doença cardiovascular;
• Hipertensão arterial;
• HDL-c < 35 mg/dL e/ou triglicérides > 250 mg/dL;
• Síndrome de ovários policísticos;
• Sedentarismo;
• Acantose nigricans.
DM: diabetes mellitus; DMG: diabetes mellitus gestacional; HDL-c: colesterol da lipoproteína de alta densidade.
Fonte: American Diabetes Association; 2017.
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Gestacional: É qualquer intolerância à glicose, de magnitude variável, com início ou
diagnóstico durante a gestação. Não exclui a possibilidade de a condição existir antes
da gravidez, mas não ter sido diagnosticada. Similar ao DM2, o DM gestacional está
associado tanto à resistência à insulina quanto à diminuição da função das células β.
O DMG traz riscos tanto para a mãe quanto para o feto e o neonato, sendo
geralmente diagnosticado no segundo ou terceiro trimestres da gestação. Pode ser
transitório ou persistir após o parto, caracterizando-se como importante fator de risco
independente para desenvolvimento futuro de DM2. A prevalência varia de 1 a 14% a
depender da população estudada e do critério diagnóstico adotado. Vários fatores de
risco foram associados ao desenvolvimento de DMG, conforme mostra o Quadro 4.
Quadro 4. Fatores de risco para DMG:
• Idade materna avançada
• Sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual
• Deposição central excessiva de gordura corporal
• História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau
• Crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez
atual
• Antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou
neonatal, macrossomia ou DMG
• Síndrome de ovários policísticos
• Baixa estatura (inferior a 1,5 m)
DMG: diabetes mellitus gestacional.
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2015

Outros tipos específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Defeitos genéticos da função da célula β (MODY, DNA mitocondrial);
Defeitos genéticos na ação da insulina (diabetes lipoatrófico);
Doenças do pâncreas exócrino (pancreatite, hemocromatose);
Endocrinopatias (acromegalia, síndrome de Cushing);
induzido por drogas (glicocorticóides, tiazídicos);
Infecções (citomegalovírus, rubéola congênita);
Formas imunológicas incomuns (anticorpos contra receptor da insulina);
Outras síndromes genéticas (síndrome de Down, Turner, Prader Willi).

Observação: Na categoria “outros tipos de DM”, destaca-se o Maturity Onset
Diabetes of the Young (MODY), um subtipo que acomete indivíduos abaixo dos 25
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anos, não obesos, sendo caracterizado por defeito na secreção de insulina, mas sem
provocar dependência da mesma. Apresenta herança autossômica dominante,
envolvendo, portanto, várias gerações de uma mesma família.

Rastreamento de Diabetes Mellitus tipo 2
A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia
depende da presença de fatores de risco. O público-alvo para o rastreamento do DM
preconizado pela American Diabetes Association (2013), está apresentada na Tabela
abaixo.
A prevalência do diabetes do tipo 2 está aumentando epidemicamente em todo
o mundo. O diabetes lidera como causa de cegueira, doença renal e amputação e
expõe a um aumento de mortalidade, principalmente por eventos cardiovasculares
(segundo a OMS a prevalência chegará a 11,3% no Brasil até 2030).
É possível por meio do rastreamento do diabetes nas pessoas com elevação
dos níveis pressóricos (acima de 135/80 mmHg) reduzir a incidência de mortalidade e
dos eventos cardiovasculares, por meio de um rigoroso controle da pressão arterial.

Como realizar o rastreamento?
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Nas últimas quatro décadas, os critérios diagnósticos passaram por diversas
modificações, exatamente devido ao surgimento de novas evidências referentes à
associação de valores cada vez menores de glicemia a risco de complicações micro
e macrovasculares.
Os valores adotados pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD-2018) para
cada um desses parâmetros são os mesmos recomendados pela Associação
Americana de Diabetes (American Diabetes Association, ADA) e encontram-se
descritos na Tabela 1:
Tabela 1. Critérios diagnósticos para DM recomendados pela ADA e pela SBD.
Exame

Normal

Pré-diabetes

Diabetes

Glicemia de jejum
(mg/dL)

< 100

100 a 125

≥ 126

Glicemia 2 horas
após TOTG* com
75 g de glicose
(mg/dL)

< 140

140 a 199

≥ 200

Hemoglobina
glicada (%)

< 5,7

5,7 a 6,4

≥ 6,5

*TOTG: teste oral de tolerância à glicose.

Proposta de utilização de escore de risco para Diabetes tipo 2
Aproximadamente dois terços dos casos de diabetes tipo 2 podem ser
prevenidos, de modo que a utilização de escores para estimar o risco individual antes
de qualquer alteração dos níveis da glicose sanguínea permite ações de saúde que
interfiram nos fatores modificáveis de risco.
Três quartos de mortes em pessoas vivendo com diabetes são causados por
doença cardiovascular de modo que, a partir do conhecimento do risco individual, o
potencial das intervenções que visam reduzir a morbidade e mortalidade é
significante.
Entre os diferentes escores de risco para o Diabetes tipo 2, este Protocolo
recomenda a utilização do escore apresentado a seguir, que estima o risco de
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desenvolvimento de Diabetes tipo 2 em 10 anos; este é um instrumento de fácil
compreensão e pode ser autoaplicado, sendo possível estimar o risco potencial de
desenvolvimento do diabetes tipo 2 entre cinco possíveis grupos de risco (baixo,
moderadamente elevado, moderado, alto e muito alto).
Recomenda-se que seja aplicado para identificar indivíduos com risco mais
elevado para o desenvolvimento do diabetes e suas complicações, principalmente os
indivíduos com 40 anos e mais, que apresentem dois ou mais fatores de risco
cardiovascular (considerar faixa etária mais precoce para população negra).
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ESCORE DE RISCO PARA DIABETES TIPO 2
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Recomendações de acompanhamento de acordo com a classificação de risco
de desenvolvimento de diabetes tipo 2 em 10 anos
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2.2.2 Fluxograma de Acompanhamento DM

Obs.: O atendimento de enfermagem é realizado pelo Auxiliar de Enfermagem para
verificação da glicemia capilar prescrita pelo médico ou enfermeiro e orientações
sobre o tratamento. A periodicidade deve ser estabelecida pelo médico/enfermeiro da
equipe. O portador de diabetes não controlado deverá passar por consulta de
enfermagem e a periodicidade depende da avaliação individual.
*TOTG: teste oral de tolerância à glicose.

2.2.3 Consulta de Enfermagem DM
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Primeira Consulta de Enfermagem
Entrevista:
1. Identificação: sexo, idade, raça, condição socioeconômica e de trabalho,
escolaridade, rede familiar;
2. Identificar o conhecimento sobre sua doença e sobre os riscos que ela acarreta
bem como o potencial para o autocuidado;
3. História atual e pregressa: duração conhecida do diabetes e níveis de glicemia,
adesão e reações adversas aos tratamentos prévios;
4. Investigação sobre diversos aparelhos e fatores de risco: dislipidemia; tabagismo;
sobrepeso e obesidade; obesidade central; sedentarismo; hipertensão arterial;
doença cardiovascular, cerebrovascular ou DVP; antecedente familiar de diabetes
(pai ou mãe); diabetes gestacional prévio, macrossomia ou abortos de repetição;
diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos;
5. Perfil psicossocial: fatores ambientais e psicossociais, sintomas de depressão,
ansiedade e pânico, percepção sobre a doença, tratamento e autocuidado;
6. Avaliação dietética;
7. Uso de medicamentos;
8. Atividade física.
Coleta de Dados:
1. O conhecimento do cliente em relação à doença;
2. Sintomas (polidipsia, poliúria, polifagia, emagrecimento), apresentação inicial,
evolução, estado atual, tempo de diagnóstico;
3. Exames laboratoriais anteriores;
4. Padrões de alimentação, estado nutricional, evolução do peso corporal;
5. Tratamento(s) prévio(s) e resultados;
6. Prática de atividade física;
7. Intercorrências metabólicas anteriores (cetoacidose, hiper ou hipoglicemia);
8. Infecções de pés, pele, dentária e geniturinária;
9. Úlceras de extremidades, parestesias, distúrbios visuais;
10. Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC) no passado;
11. Uso de medicações que alteram a glicemia;
12. Fatores de risco para aterosclerose, hipertensão, dislipidemia e tabagismo;
13. História familiar de DM ou outras endocrinopatias;
14. Histórico gestacional;
15. Passado cirúrgico.
Exame físico
1. Peso e altura (excesso de peso tem forte relação com o aumento da pressão
arterial e da resistência insulínica);
2. IMC: uma das formas de avaliação do peso é através do cálculo do índice de
massa corporal;
3. Circunferência abdominal: técnica de medida: cliente em pé, sem roupa, fita
métrica inelástica; medir entre o rebordo costal e crista ilíaca;
4. Alterações visuais;
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Exame da cavidade oral;
Avaliação dos pulsos arteriais periféricos e edema de MMII;
Exame dos pés: lesões cutâneas, estado das unhas, calos e deformidades;
Exame neurológico: reflexos tendinosos profundos, sensibilidade térmica, táctil,
vibratória e dolorosa;
9. Medida de PA (se possível sentado e deitado);
10. Frequência cardíaca e respiratória, ausculta cardiopulmonar.
5.
6.
7.
8.

Deve ser avaliado
1.
2.
3.
4.

Atividade física regular;
Avaliar alimentação de acordo com dez passos da alimentação saudável;
Hábitos e vícios (abandono);
Vacinação.

EXAME DE SENSIBILIDADE DOS PÉS
A perda da sensibilidade é o principal fator preditivo do desenvolvimento de
úlceras nos pés, por isso o exame neurológico regular dos pés de todos os pacientes
diabéticos é essencial. Tal exame inclui o teste de sensação vibratória utilizando-se
um diapasão de 128 Hz, a sensação dolorosa com um pino, apenas quando a pele
estiver intacta e a sensação profunda com o martelo (pesquisa do reflexo de tendão
de Aquiles).
Além dessa simples avaliação, o teste semi-quantitativo com o uso de um
monofilamento de 10 g (monofilamento de 5.07 de Semmes-Weinstein) é utilizado
para determinar futuros riscos de ulceração. O exame com o monofilamento de 5.07
de Semmes-Weinstein, deve seguir os seguintes passos:
1. O exame da sensibilidade deve ser realizado em um ambiente calmo e
relaxante;
2. Inicialmente, aplique o monofilamento na mão, ou no cotovelo, ou na fronte do
paciente de modo que ele saiba o que será testado;
3. O paciente não deve ver quando o examinador aplica o filamento. Os três locais
de teste em ambos os pés recomendados são: 1º, 3º e 5º pododáctilos e 1º, 3º
e 5º metatarsos;
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4. Aplique o monofilamento perpendicular à superfície da pele;
5. Aplique apenas uma força suficiente para encurvar o monofilamento;
6. A duração total do procedimento, do contato com a pele e da remoção do
monofilamento, não deve exceder 2 segundos;
7. Aplique o monofilamento em torno do perímetro de uma úlcera, calo, cicatriz,
ou necrose, nunca sobre tais lesões. Evite deslizar o monofilamento sobre a
pele, não faça toques repetitivos sobre a área de teste;
8. Pressione o monofilamento sobre a pele e pergunte ao paciente SE ele sente
a pressão aplicada (sim/não) e onde a pressão está sendo aplicada (pé direito/
pé esquerdo);
9. Repita a aplicação duas vezes no mesmo local e alterne com, pelo menos, uma
aplicação simulada, na qual o monofilamento não é aplicado; faça três
perguntas por local de aplicação.
A sensação protetora está presente se o paciente responder corretamente a
duas das três aplicações. A sensação é considerada ausente diante de duas das três
respostas incorretas, então o paciente é considerado em risco de ulceração.
Diagnóstico de Enfermagem (DE)
Atividade privativa do enfermeiro, o DE provém da identificação clara e
específica do enfermeiro sobre fatores de risco e/ou alterações das necessidades
humanas básicas encontradas durante o histórico de enfermagem (coleta de dados e
exame físico).
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Sua descrição exige um pensamento critico e profundo podendo ser registrado
em até três partes:
1. Nome da alteração encontrada;
2. A causa que levou a esta alteração;
3. E os sinais e sintomas que a define.
No planejamento e implementação do SAE atentar para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dificuldade e déficit cognitivo;
Analfabetismo;
Diminuição da acuidade visual e auditiva;
Problemas emocionais, barreiras psicológicas;
Sentimento de fracasso pessoal, crença no aumento da severidade da doença;
Medos (perda da independência, hiperglicemia, ganho de peso, aplicações de
insulina);
Insulina (realiza autoaplicação? Se não, quem faz? por que não aplica? apresenta
reação ou lipodistrofia nos locais de aplicação? como realiza conservação e
transporte?);
Apresenta dificuldades no manuseio do aparelho?
Como e onde descarta os insumos (seringas e agulhas)?

PLANEJAR A ASSISTÊNCIA
•
•
•
•
•

Orientar sobre os sinais de hipo e hiperglicemia e como agir diante dessas
situações;
Motivar para modificar hábitos de vida não saudáveis;
Orientar o uso correto da insulina e medicamentos;
Solicitar e avaliar exames;
Encaminhar ao médico, quando for necessário.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM
1. Oferecer ao cliente informações em relação a doenças e à prevenção das
complicações
2. Estimular a adesão ao tratamento:
a) Estabelecendo objetivos/metas junto com o cliente;
b) Através do vínculo com o cliente e familiares;
c) Considerando e adequando crenças, hábitos e cultura do cliente;
d) Realizando visita domiciliar para sensibilizar os familiares na adesão ao
tratamento;
e) Através de busca de faltosos;
f) Incentivando a participação do cliente e familiares em grupos educativos.
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2.2.4 Exames Laboratoriais e Complementares
Solicitar e avaliar os exames previstos no protocolo assistencial local (Ver
anexo 3). Quando pertinente, encaminhar ao médico e, se necessário, aos outros
profissionais.
CUIDADOS DE ENFERMAGEM ESPECÍFICOS
Prevenção das complicações
As complicações crônicas podem ser divididas em três grupos:


Microangiopatia: retinopatia e nefropatia;



Neuropatia: autonômica e/ou periférica;



Macroangiopatia: aterosclerose coronariana, cerebral e periférica dos
membros inferiores.

Dependerão do controle glicêmico e, por isso, torna-se de grande importância
a realização dos exames anualmente e sensibilizar o cliente e os familiares quanto ao
tratamento medicamentoso e não medicamentoso.
Atenção para Tuberculose:
Há evidências que a prevalência de tuberculose é consideravelmente maior
entre os afetados por diabetes do que na população geral, e mais frequente em
indivíduos com controle inadequado. Em decorrência disto, a recomendação de
identificar os indivíduos com tosse há mais de 2 semanas deve ser rigorosamente
observada neste grupo de risco.
Na prática, significa que a equipe de saúde deve estar preparada a perguntar
sobre sintomas respiratórios em todas as consultas de rotina e, em caso de suspeita,
dar seguimento à rotina estabelecida para investigação de tuberculose, de acordo com
as orientações da Coordenação de Vigilância em Saúde.

2.2.5 Vacinação para o portador de Diabetes Mellitus
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Diabéticos são reconhecidamente propensos a apresentar complicações em
decorrência

de

infecções

virais

e

bacterianas,

em

especial

quando

há

comprometimento do trato respiratório. Algumas condições associadas ao diabetes
(idade, existência de doença renal ou cardiovascular) são fatores significantes no
aumento do risco de sequelas associadas a essas infecções.
Soma-se a isto um importante número de evidências apontadas em diversos
estudos, nos quais a vacinação de diabéticos com idade inferior a 60 anos reduz de
forma significativa os coeficientes de morbimortalidade associada às infecções do
trato respiratório. Por isso, recomenda-se que os portadores de diabetes recebam os
seguintes imunobiológicos:
•

Contra influenza - anualmente, para todos os indivíduos > 6 meses de idade;

•

Contra pneumococo - deve ser aplicado nos indivíduos com mais de 60 anos,
pelo menos uma vez com reforço em 5 anos.

2.2.6 Classificação do risco no pé do diabético, abordagem e seguimento Clínico
A avaliação da sensibilidade plantar direciona as medidas preventivas e a
frequência de monitoramento do portador de diabetes, sendo a base para a
classificação de risco para amputações, devendo sempre ser realizada pelo
enfermeiro nas consultas, conforme apresentado abaixo.

Consulta de Enfermagem Subsequente:
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Avaliar metas estabelecidas em conjunto com o cliente.
Coleta de Dados:
1. Avaliação da adesão à medicação atual;
2. Identificar adesão à atividade física;
3. Hábitos – fumo, álcool, alimentares, outros.
Exame físico:
1. Peso, altura, pressão arterial, avaliação da cavidade oral, glicemia capilar;
2. Avaliação de riscos dos membros inferiores: sensibilidade térmica, tátil,
dolorosa e vibratória Identificar:


Uso do sapato adequado;



Corte das unhas, deformidades, calosidades;



Diminuição ou ausência de pulso;



Dores, câimbras, parestesia, sensação de queimação.

Orientações:
O enfermeiro e os demais membros da equipe de saúde atuam na
sensibilização do cliente para intervir em fatores de riscos cardiovasculares
associados ao diabetes como: tabagismo, obesidade, sedentarismo e dislipidemia.
Cabem as devidas orientações e o estabelecimento de metas a serem
alcançadas, junto ao cliente, para a adoção de hábitos de vida saudáveis.
Na terapêutica da obesidade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus
e dislipidemia, as principais estratégias para o tratamento não farmacológico incluem
as medidas de mudança de estilo de vida e adesão aos hábitos de vida saudáveis.
Orientação de nutrição para Diabéticos Adultos
A terapêutica de nutrição é parte básica do plano terapêutico do diabetes, e
baseia-se nos mesmos princípios básicos de uma alimentação saudável.
Recomendações gerais para diabéticos adultos:
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1. Alimentos que contêm sacarose (açúcar comum) devem ser evitados para prevenir
oscilações acentuadas da glicemia;
2. A ingestão de álcool deve ser intensamente desestimulada;
3. Para reduzir o risco de hipoglicemia, bebidas alcoólicas devem ser consumidas
com alimentos;
4. Clientes com hipertrigliceridemia ou mau controle metabólico não devem ingerir
bebidas alcoólicas;
5. O uso de adoçantes é seguro quando consumido em quantidades adequadas. A
Organização Mundial de Saúde recomenda o uso sob limites seguros em termos
de quantidade e, do ponto de vista qualitativo, sugere alterná-los periodicamente
entre os adoçantes a base de sucralose e os de stévia 100%;
6. Os alimentos dietéticos podem ser indicados, mas é preciso ficar atento ao seu
conteúdo calórico e de nutrientes. Alimentos “diet” são isentos de sacarose quando
destinados a diabéticos, mas podem ter valor calórico elevado, por seu teor de
gorduras ou outros componentes.
7. Os refrigerantes e as gelatinas dietéticas têm valor calórico próximo de zero e
podem ser consumidos;
8. Alimentos “light” têm redução de 25% no valor calórico ou em algum princípio
nutritivo em relação aos alimentos convencionais;
9. Adoçantes calóricos, como a frutose, devem ser usados com restrição, respeitando
os limites indicados na orientação dietética. Os alimentos diet e light podem ser
sugeridos em um plano alimentício, mas não utilizados de forma exclusiva;
10. De outro lado, chocolate, sorvete, alimentos com glúten (pão, macarrão, biscoitos),
mesmo quando “diet”, são calóricos e seu uso não deve ser encorajado;
11. Indivíduos hipertensos ou com problemas renais devem evitar os adoçantes com
sacarina e ciclamato de sódio;
12. O consumo do sal de cozinha deve ser limitado a 5g/dia (1 colher rasa de chá). É
recomendado o uso de temperos naturais em substituição aos condimentos
industrializados;
13. Manutenção de um peso "saudável" - cerca de 80% dos clientes recémdiagnosticados como diabéticos são obesos, e as providências para o controle de
peso adquirem importância ainda maior. Alguns aspectos merecem destaque:


A perda de peso é recomendada para todos os clientes com sobrepeso ou
obesidade. É importante salientar que perdas modestas de peso da ordem de 5 a
10% trazem benefícios metabólicos significantes. Em indivíduos resistentes à
insulina, uma redução na ingestão energética e perda moderada de peso
melhoram a resistência à insulina e glicemia em curto prazo.

14. A alimentação de diabéticos, especialmente do tipo 2,deve ser fracionada em seis
refeições, sendo três principais (café da manhã, almoço e jantar) e três lanches
intermediários;
15. Quanto à forma de preparo dos alimentos, dar preferência aos grelhados, assados,
cozidos no vapor ou até mesmo crus;
16. Devem ser respeitadas as preferências individuais e o poder aquisitivo do cliente
e da família;
Orientações:
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Os medicamentos antidiabéticos devem ser empregados, por indicação
médica, quando não se tiver atingido os níveis glicêmicos desejáveis após o uso das
medidas citadas no tratamento não medicamentoso.
•

Caso haja dúvidas entre a Hiper e a Hipo, orientar aos familiares e a equipe de
enfermagem a atender o indivíduo como se fosse hipoglicemia, para evitar
complicações neurológicas decorrentes da hipoglicemia não tratada;

•

Quanto ao modo de administração do medicamento, enfatizar que o ideal é que
as sulfonilureias sejam administradas 30 minutos antes das refeições;

•

Considerar que quanto maior for a meia-vida plasmática dos agentes, maior a
possibilidade de indução de hipoglicemia;

•

Alguns clientes diabéticos tipo 2 irão necessitar de terapia insulínica logo após
o diagnóstico e muitos ao longo do tratamento.

2.2.7 Auto Monitoramento Glicêmico
O enfermeiro tem o papel fundamental no automonitoramento glicêmico (AMG)
atuando como educador e facilitador dos conhecimentos necessários para o
autocuidado, assim como demais membros da equipe multiprofissional, na orientação
inicial e reorientações mensais.
As duas abordagens fundamentais para avaliar o controle glicêmico são:
1. Dosagem da Hemoglobina glicada (A1c);
2. Automonitoramento da glicemia capilar.
O AMG é complementar ao tratamento do diabetes e sua finalidade é direcionar
a terapêutica no sentido de obter e manter a glicemia o mais próximo possível da
normalidade, em condições especiais ou na rotina diária. O resultado da glicemia
permite a compreensão da relação entre a tríade: medicação, alimentação somada à
atividade física e, a variabilidade glicêmica.
Além disso, permite a identificação da hipoglicemia e da hiperglicemia e
prevenção das mesmas, diminuindo o risco de cetoacidose diabética. Também auxilia
no ajuste de doses e na introdução de novos medicamentos à terapêutica.

ORIENTAÇÃO - AUTOMONITORAMENTO GLICÊMICO
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Objetivo do AMG - Programa de Automonitoramento Glicêmico: cadastrar e
atender os munícipes de Piracicaba portadores de Diabetes mellitus (DM) usuários de
insulina; possibilitando o acesso de forma contínua aos insumos: tiras, lancetas e
seringas que garantam o automonitoramento glicêmico (AMG), através de
disponibilização de aparelhos monitores de verificação glicemia capilar.
Orientações importantes:


Para portadores não usuários de insulina, recomenda-se a realização da dosagem
de glicemia capilar nas Unidades de Saúde, uma vez que não existem evidências
científicas suficientes de que o automonitoramento rotineiro seja o melhor para o
controle da glicemia nestes casos.



O cadastramento dos pacientes usuários de insulina deve ser realizado em
Unidade de Saúde afim de garantir a disponibilização do aparelho monitor para
dosagem de glicemia capilar e o acesso através de entrega programada. Todas as
Unidades de Saúde podem realizar o cadastramento mediante o Formulário de
Solicitação (modelo padronizado pelo município) devidamente preenchido pelo
prescritor/ médico/enfermeiro.



Na data agendada para a entrega do aparelho, o paciente ou seu responsável
assinará o Termo de Responsabilidade (cessão por comodato do aparelho) em 02
vias, sendo que a cópia deve necessariamente ser arquivada no Prontuário do
Paciente.



Todas as orientações de correta utilização tanto do aparelho quanto dos insumos
devem ser detalhadas para o usuário em atendimentos individuais e/ou
preferencialmente em grupos. Os insumos que possibilitam a continuidade do
tratamento serão sempre entregues a partir de agendamento e de acordo com as
necessidades de cada portador em suas Unidades de atendimento/origem.



As necessidades de atendimento e a qualidade de assistência aos portadores de
Diabetes mellitus na Cidade de Piracicaba tem se caracterizado por ampliação
progressiva, planejada e efetiva; revelando a preocupação de todos os envolvidos
além do atendimento também favorecer o acesso dos portadores aos serviços.
CONTEÚDO ADICIONAL PROPOSTO PARA OS GRUPOS DE USUÁRIOS
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PORTADORES DE DIABETES MELLITUS

Encoste o lancetador na lateral da ponta do dedo. Rodizie o
local do teste.
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2.3 RECONHECIMENTO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE HIPOGLICEMIA
A hipoglicemia ocorre quando o valor glicêmico é inferior a 60 mg/dl (é
necessário lembrar que não existe um consenso sobre o limiar de glicemia que
delimita precisamente a hipoglicemia). Portanto, os sintomas descritos devem ser
considerados apenas como referências para a sua detecção.
Causas da Hipoglicemia
1. Alimentação insuficiente, atraso nos horários ou esquecimento de alguma
refeição;
2. Excesso de exercício (esporte e trabalhos pesados), ou falta de planejamento
para a realização de exercícios;
3. Excesso de insulina;
4. Vômitos ou diarreia;
5. Ingestão de bebidas alcoólicas, principalmente de estômago vazio.
Sinais e Sintomas de Hipoglicemia
1. Leve;
Tremores, fraqueza, suor intenso, palpitação, palidez, ansiedade e fome;
2. Moderada;
Tontura, diplopia, esquecimento, incapacidade de concentração, dor de cabeça,
irritabilidade, choro, rebeldia, fala confusa, perda de coordenação motora;
3. Grave;
Sonolência, convulsão e inconsciência.
Tratamento
Nas hipoglicemias leves e moderadas
1. Verificar a glicemia:
Se menor que 60 mg/dl ofertar um copo de 150 ml de suco de laranja natural, ou
refrigerante comum, ou 1 colher de sopa de geleia comum, ou 1 colher sopa de açúcar
em copo de água, ou 3 balas moles;
2. Esperar 15 minutos e verificar novamente a glicemia ou a regressão dos sintomas
3. Se a glicemia continuar menor que 60 mg/dl ou persistirem os sintomas, repetir
tratamento;
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4. Após o desaparecimento dos sintomas fazer um pequeno lanche (uma fatia de
queijo com 4 biscoitos ou 1 copo de leite integral e meio sanduíche) Nas hipoglicemias
severas ou graves: Seguir prescrição médica.
Prevenção:
1. Orientar a alimentar-se em quantidades adequadas e em horários regulares,
conforme recomendado;
2. Orientar monitorização, de 3 a 4 vezes por dia e sempre que sintomas de
hipoglicemia estiverem presentes;
3. Orientar a ingestão de alimentos habituais antes da realização dos exercícios;
4. O consumo de álcool deve ser evitado e, se consumido, deve ser na dose
recomendada (1 cálice de vinho ou 1 lata de cerveja, no máximo 2 vezes por semana,
para clientes bem controlados) e sempre junto com as refeições;
5. Orientar quanto a atenção aos medicamentos prescritos para evitar erro de
dosagem;
6. Reconhecer e tratar rapidamente os sintomas;
7. Orientar ao diabético sobre a importância de carregar consigo alguma forma de
identificação do seu diabetes (ex.: cartão de identificação do diabético, cartão de
acompanhamento do adulto e da pessoa idosa);
8. Certificar-se de que a dose de insulina corresponde à prescrição;
9. Orientar a comunidade sobre hipoglicemia.

2.4 RECONHECIMENTO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE HIPERGLICEMIA
A hiperglicemia ocorre quando o valor glicêmico é superior a 200 mg/dl.
Causas de Hiperglicemia
1. Excesso de alimentação;
2. Inatividade física ou redução na atividade física habitual;
3. Quantidade insuficiente de insulina, esquecimento da aplicação, aplicação em local
incorreto ou uso de insulina vencida;
4. Prática de exercício físico com glicemia elevada e presença de cetonúria;
5. Estresse emocional intenso;
6. Uso de drogas hiperglicemiantes;
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7. Presença de doenças febris e traumáticas agudas.

Sinais e Sintomas de Hiperglicemia:

Tratamento:
1. Verificar a glicemia capilar e, se maior de 200 mg/dl


Realizar orientações de enfermagem;



Encaminhar para atendimento médico.

2. Orientações de Enfermagem


Plano alimentar;



Uso correto da medicação prescrita;



Atividade física;



Ingerir pequenas quantidades de água a cada 20 a 30 minutos.

Prevenção:
1. Incentivar a participação do cliente e familiares nos grupos educativos;
2. Visita domiciliar mensal do ACS para orientações;
3. Estimular a participação nos grupos de caminhada/ prática de exercícios físicos/
Lian Gong e outros;
4. Planejar com o cliente uma alimentação adequada.

2.5 TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE INSULINA
1. Lave e seque bem as mãos;
2. Separe a seringa de insulina e algodão embebido em álcool;
3. Separe o medicamento e certifique-se de ser mesmo o produto a ser utilizado
nome, tipo, validade, etc;
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4. Homogenize a insulina, fazendo movimentos de rotação, sem fazer espuma,
de 10 a 20 vezes. Nunca agite o frasco rapidamente. Apoiar o frasco em
superfície plana. Esfregar bem a tampa de borracha do frasco com algodão
embebido em álcool a 70%. Espere secar;
5. Pegue a seringa, retire o protetor branco do êmbolo, se houver;
6. Puxe o êmbolo até a marca da escala que indica a quantidade de insulina que
irá injetar (faça isso com a agulha protegida);
7. Tire o protetor da agulha;
8. Introduzir essa quantidade de ar dentro do frasco, pressionando o êmbolo da
seringa;
9. Não retire a agulha e inverta o frasco de insulina, virando-o de boca para baixo.
Puxe o êmbolo lentamente até a marca da escala que indica a quantidade de
insulina que irá utilizar;
10. Se houver bolhas de ar na seringa, elimine-as
batendo levemente com o dedo na parte onde elas
se encontram. Quando as bolhas atingirem o bico
da seringa, empurre o êmbolo para que elas
voltem no frasco de insulina. Repita isso até que
todas as bolhas desapareçam;
11. Utilizando agulhas 13 x 4,5 mm, faça a prega cutânea, pressionando entre os
dedos polegar e indicador uma camada de pele e gordura de mais ou menos 5
cm;
12. Limpe o local a ser aplicado com algodão embebido em álcool 70% e espere
secar;
13. Faça a prega cutânea, preferencialmente com os dedos polegar e indicador;
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14. Introduza a agulha em ângulo de 90°, solte a prega (antes de iniciar a
aplicação observar se não reflui sangue) e inicie aplicação. Obs.: No caso de
refluxo sanguíneo, retirar e preparar a insulina novamente;
Atenção: Em pessoas muito magras ou crianças, a aplicação poderá ser realizada no
ângulo de 45° para evitar que atinja o músculo. Aguarde de dez a vinte segundos,
ainda com a agulha na pele, para garantir que toda a insulina foi aplicada;

15. Retire a agulha e passe um algodão seco sobre o local;
16. Após aplicar, coloque a seringa ou agulha no coletor de materiais
perfurocortantes.

É importante fazer rodízios dos locais de aplicações para que não ocorram
saturação do local com hematomas ou nodulosidades,pois podem alterar a
forma como a insulina é absorvida, tornando-se mais difícil manter o controle
glicêmico.
 Alternar a coxa ou o braço esquerdo e direito.

 Dividir cada região em pequenas partes com distância mínima de 1 cm
(um ou dois dedos), formando vários pontos distintos em cada região de
aplicação.
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 Aplicar em um ponto diferente a cada aplicação. Aplicar no mesmo
ponto somente após 14 dias, tempo necessário para a cicatrização,
prevenindo a lipodistrofia.
Técnica de preparo de dois tipos de insulina na mesma seringa
 Atenção para os 5 primeiros passos da orientação anterior;
 Aspirar ar até a graduação correspondente à dose de insulina NPH prescrita;
 Injetar o ar no frasco de insulina NPH. Retirar a agulha do frasco sem aspirar a
insulina;
 Aspirar o ar até a graduação correspondente à dose de insulina R;
 Injetar o ar no frasco de insulina R, virar o frasco e aspirar à insulina R
correspondente à dose prescrita;
 Retornar o frasco de insulina R para a posição inicial e retirar a agulha;
 Posicionar de cabeça para baixo o frasco de insulina NPH, pegar a seringa que
já está com a insulina R, introduzir a agulha e aspirar a dose correspondente à
insulina NPH. O total de insulina na seringa deve corresponder à soma das
doses das duas insulinas;
 Retornar o frasco para a posição;
 Remover a agulha do frasco, protegendo-a até o momento da aplicação.
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Aplicabilidade / Ação das Insulinas
De acordo com a Portaria MS nº 2.583 de 10 de outubro de 2007 as insulinas
disponibilizadas pelo SUS são:

Velocidade de absorção da insulina
Dependendo da área do corpo escolhida, a insulina é absorvida em velocidade
diferente, por isso, recomenda-se sempre usar a mesma parte do corpo para cada
uma das injeções diárias. Por exemplo, se na hora do almoço a dose é aplicada no
abdome, o paciente deve usar este mesmo local todos os dias. Se a coxa foi escolhida
para receber a insulina à noite, o diabético deve fazer o rodízio sempre nesta mesma
área.
A velocidade com que a insulina é absorvida pelo organismo segue a seguinte
ordem:
 É mais rápida no abdome;
 Um pouco mais lenta nos braços;
 Mais lenta ainda nas pernas;
 Mais lenta nas nádegas.
A menos que o médico oriente o contrário, a dose de insulina aplicada no café
da manhã e almoço deve ser feita no abdome. Isso porque a insulina é absorvida mais
rápido nesta área e a ação é necessária para cobrir os carboidratos da alimentação e
evitar picos glicêmicos. Por outro lado, após o jantar ou antes de se deitar, a dose de
insulina de longa duração pode ser aplicada na coxa, nas nádegas ou no braço. Isso
porque a insulina terá sua ação longa de forma eficaz e gradual, cobrindo as
necessidades do diabético ao longo da noite. Se a aplicação for de dois tipos de
insulina, a injeção pode ser realizada no abdome, braço, coxa ou nádegas.
Conservação da insulina
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A insulina é um produto de boa estabilidade, que preserva sua ação biológica
por dois anos a partir da data de fabricação, desde que adequadamente conservada.
A insulina é sensível à luz direta e às temperaturas muito altas ou muito baixas.
 Recomendações quanto à temperatura
•

Frascos em reserva devem ser armazenados em geladeira (entre 2 e 8 °C).
A insulina não deve ser congelada. Quando congelada e posteriormente
descongelada, não tem atividade biológica previsível. Seu uso é
contraindicado;

•

O frasco em uso pode ficar fora da geladeira em local fresco por até 30 dias;

•

Frascos abertos podem ser mantidos em refrigerador por 3 meses sem
prejuízo da potência da insulina;

•

Evitar expor os frascos à luz do sol, pois a insulina pode sofrer degradação.

ATENÇÃO! A temperatura acima de 30°C diminui a eficácia da insulina. Neste
caso, recomenda-se que mantenha sua insulina (frasco ou caneta) na geladeira
ou em lugar sabidamente com temperatura abaixo de 30°C.

 Recomendações quanto ao transporte
•

Durante o transporte de curta duração (01 hora), o frasco aberto ou em reserva
de insulina podem ser mantidos em condições não refrigeradas, desde que não
expostos ao calor excessivo. Nunca deixar a insulina exposta ao sol;

•

Durante o transporte de longa duração, frascos de insulina em reserva deverão
ser retirados da geladeira e conservados em recipiente de isopor sem gelo,
recolocar a insulina na geladeira logo que chegar ao destino. Lembre-se: a
insulina pode ficar inativa após contato com o gelo;

•

Durante viagens, além dos cuidados já citados, mantenha a insulina, assim
como todo o material para a aplicação, na bagagem de mão.

2.6 DISLIPIDEMIA
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A aterosclerose é doença multifatorial na qual as dislipidemias são um fator de
risco modificável. A diminuição do LDL – colesterol em indivíduos sob risco diminui a
morbimortalidade relacionada à aterosclerose coronariana.
Classificação Laboratorial
a) Hipercolesterolemia isolada: elevação isolada do LDL-C (>160 mg/dL);
b) Hiperlipidemia mista: aumento do colesterol total – valores aumentados de
ambos LDL-C (>160 mg/dL) e TG (>150 mg/dL);
c) Diminuição do HDL: redução do HDL-C (homens <40 mg/dL e mulheres <50
mg/dL) isolada ou em associação com aumento de LDL-C ou de TG;
d) Hipertrigliceridemia isolada: elevação isolada dos TG (>150 mg/dL).
Classificação
a) Dislipidemias primárias: origem genética;
b) Dislipidemias secundárias a doenças: causadas por outras doenças como:
hipotireoidismo, diabetes mellitus tipo 2, síndrome nefrótica, insuficiência renal
crônica, obesidade, etc;
c) Dislipidemias secundárias a medicamentos: as dislipidemias geralmente
ocorrem em associação com outros fatores de risco que requerem tratamento,
como a hipertensão. Alguns agentes anti-hipertensivos comuns podem causar
efeitos adversos nos níveis séricos lipídicos;
d) Dislipidemias secundárias a hábitos de vida inadequados: causadas por
tabagismo, etilismo, ingestão de alimentos ricos em colesterol e/ougordura
saturada (queijo, manteiga, miúdos, creme de leite, salame, presunto, biscoitos
amanteigados, etc.).
Observações para uma amostra laboratorial de qualidade
1. A padronização para a coleta recomenda jejum de 12 horas;
2. Intervalos maiores ou menores podem interferir nos resultados;
3. Manter a alimentação habitual pelo menos por uma semana;
4. Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas na véspera;
5. Não praticar exercício físico imediatamente antes da coleta;
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6. Evitar a coleta no período das 3 semanas seguintes a uma enfermidade leve
ou nos 3 meses após doença grave clínica (inclusive infarto agudo do miocárdio
complicado), ou cirúrgica;
7. Identificar eventual uso de medicamentos que possam alterar o perfil lipídico.
Solicitar exames (Ver anexo 3)
Tratamento não farmacológico
As dislipidemias (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia com HDL –
colesterol baixo) são importantes fatores de risco cardiovascular, sendo a base do
controle representada por mudanças dietéticas, com redução do consumo de gordura
e substituição parcial das gorduras saturadas por mono e poli-insaturadas e redução
da ingestão diária de colesterol, além da adoção de hábitos de vida saudáveis. Entre
eles estimular a inclusão de fibras no habito alimentar diário, como aveia, linhaça,
entre outros cereais integrais.
Tratamento medicamentoso
Os medicamentos devem ser empregados por indicação médica, quando não
se tiver atingido os níveis lipidêmicos desejáveis após o uso das medidas citadas no
tratamento não medicamentoso

2.7 METAS DO CONTROLE CLÍNICO PARA DIABÉTICOS, HIPERTENSOS E
DISLIPIDÊMICOS
A evolução do diabetes e da hipertensão arterial é sabidamente marcada pelo
surgimento de agravos, sendo consensual que o controle intensivo do quadro clínico
pode reduzir o aparecimento e a velocidade de instalação dessas complicações.
Desse modo, o acompanhamento na Atenção Básica deve ser centrado no cliente,
enfatizando a educação em saúde, a assistência multiprofissional, o autocuidado e a
promoção da qualidade de vida.
O estabelecimento de metas é parte indispensável do plano terapêutico
individual e deve ser traçado junto ao cliente.
1. Glicemia de jejum: <100 mg/dl;
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2. Glicemia pós-prandial: (1 a 2 horas depois do início da refeição): ‹ 140 mg/dl
tolerável até 160 mg/dl;
3. Hemoglobina Glicada (H1bA1c): ideal manter <7% em adultos e <8% em
idosos. As metas devem ser individualizadas de acordo com: duração do
diabetes, idade/expectativa de vida, comorbidades, doença cardiovascular,
complicações microvasculares, hipoglicemia não percebida;
4. Circunferência abdominal:


Mulheres com circunferência
abdominal ≤ 88 cm.



Homens com circunferência
abdominal ≤ 102 cm.

Obs.: Para Mulheres que tenham circunferência abdominal entre 80-88 cm e Homens
entre 94 -102 cm, uma monitorização mais frequente dos fatores de risco para
doenças coronarianas.
5. Pressão Arterial:
•

Hipertensos nos estádios 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e médio: < 140
x 90 mm Hg;

•

Hipertensos limítrofes com risco cardiovascular alto: < 130 x 85 mm Hg;

•

Hipertensos limítrofes com risco cardiovascular muito alto: < 130 x 80 mm Hg;

•

Hipertensos com nefropatia e proteinúria > 1,0g/L: < 120 x 75 mm Hg.
Se houver tolerância, recomenda-se atingir valores de pressão arterial menores

que as metas mínimas, alcançando, se possível, os graus de pressão arterial aceitos
como ótimos (≤ 120/80 mm Hg). Considerar os afetados por diabetes como sendo de
risco cardiovascular alto para efeito de estabelecimento de metas de controle da
pressão arterial.
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Recomenda-se, nas situações de baixo risco e risco médio, a orientação de
adoção de hábitos de vida saudáveis (nutrição adequada, regularidade na prática de
exercícios, interrupção do uso de álcool e do tabaco) por cerca de 90 dias. Depois
desse período, se o LDL-C se mantiver em valores ≥160 mg/dL para o baixo risco, e
≥130 mg/dL para o risco médio, deve-se associar às providências não-farmacológicas
a terapêutica farmacológica.
Nas situações de risco alto, nos diabéticos e nos clientes com aterosclerose
manifesta (com manifestações coronarianas e não coronarianas), recomenda-se a
instituição da terapêutica farmacológica concomitantemente às mudanças de hábito
de vida.
Fonte: Protocolo de Tratamento da Hipertensão Arterial e do Diabetes mellitus tipo 2 na
Atenção Básica- 2008.

2.8 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM TRATAMENTO DE FERIDAS
A avaliação realizada pelos enfermeiros constitui um processo indispensável
para o tratamento de feridas. O cuidado de enfermagem nas feridas é fundamental
no que se refere ao cuidado holístico do paciente, como também desempenha um
trabalho de extrema relevância na avaliação e tratamento de feridas, uma vez que a
equipe de enfermagem tem maior contato com o mesmo, acompanhando a lesão,
orientando e executando o curativo.
Os cuidados de enfermagem nas feridas, na atenção básica, deve resgatar a
responsabilidade de manter a observação intensiva com relação aos fatores locais,
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sistêmicos e externos que condicionam o surgimento da ferida ou interfiram no
processo de cicatrização. Para tanto, é necessária uma visão clínica que relacione
alguns pontos importantes que influenciam neste processo, como o controle da
patologia de base (hipertensão, diabetes mellitus), aspectos nutricionais, infecciosos,
medicamentosos e, sobretudo, o rigor e a qualidade do cuidado educativo.
Vale salientar, ainda, a importância da associação dos curativos que serão
utilizados a partir da sistematização do tratamento e de acordo com os aspectos e
evolução da ferida. Sendo que um dos principais cuidados em relação as feridas é
acompanhar a evolução das diversas etapas do tratamento, como também realizará
um planejamento de tratamento adequado, através de métodos terapêuticos que
poderão ser aplicados juntamente com uma equipe multidisciplinar que, por sua vez,
utilizará procedimentos e materiais disponíveis, com a finalidade de levar a
cicatrização da ferida sem complicações, com a restauração das funções e prevenção
das sequelas.
O cuidado de enfermagem a portadores de feridas precisa contemplar ações
voltadas para as dimensões biológicas, sociais e psicológicas desses indivíduos, não
se restringindo somente a lesão cutânea. É preciso considerar o paciente em toda sua
integralidade, da área lesionada até os fatores sistêmicos e psicossociais que podem
alterar o processo de cicatrização. Assim, para atender todas as necessidades de
saúde e de doença do indivíduo portador de feridas, torna-se imprescindível a
utilização de tecnologias que contemplem a integralidade do cuidado de enfermagem.

2.8.1 Anatomia e Fisiologia da Pele
A pele é a principal barreira de proteção do organismo e tem como funções
básicas impedir a perda excessiva de líquidos, proteger da ação de agentes externos
(inclusive microbianos), manter a temperatura corpórea, sintetizar vitamina D com
exposição aos raios solares, agir como órgão do sentido e participar do termo
regulação.
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A pele é composta de 3 camadas:
Epiderme:
•
•
•

Camada externa composta de células epiteliais escamosas. É na epiderme que se
encontram os melanócitos que são células especiais, envolvidas na produção de
melanina responsáveis pela coloração da pele.
A epiderme é modificada em diferentes áreas do corpo, nas palmas das mãos e
plantas dos pés é espessa e contém quantidades maiores de queratina.
O ponto onde a epiderme e a derme se encontram forma uma área de muita
ondulação e cavilhas designadas cristas interpapilares. Esta junção permite o livre
intercâmbio de nutrientes essenciais entre as duas camadas.

Derme:
•

É a segunda camada da pele, mais profunda e espessa e é vascularizada,
constituída principalmente pelo tecido conjuntivo, de fibras de colágeno, fibras
elásticas, vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, glândulas sudoríparas e
sebáceas e raízes pilosas;

•

A derme se subdivide em duas camadas, uma mais superficial, a camada
papilar, e uma mais profunda, a camada reticular A primeira ocupa cerca de um
quinto da derme e apresenta projeções, as papilas, que vão em direção à
epiderme. A camada reticular por sua vez, possui grande quantidade de fibras
que se dispõem de forma mais densa. Isto confere a capacidade de distensão
da pele.

•

Na derme também está presente a inervação da pele, composta por nervos e
terminações nervosas, que conferem à pele a sensibilidade a pressão,
temperatura, dor, prurido e tato.
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•

O sistema nervoso autônomo é responsável pela inervação motora da derme,
e age nos músculos eretores do pelo e contraem as células do músculo liso dos
vasos, também atua na manutenção e regulação da temperatura corporal e
pressão arterial.

•

Através da inervação da pele ocorre a vasoconstricção, que impede a
circulação do sangue nas arteríolas próximas a superfície, de forma a dificultar
a perda de calor, ou a vasodilatação que permite a livre circulação de sangue
na derme.

Tecido subcutâneo:
•
•

É a camada mais profunda da pele que une a derme aos tecidos, ossos e
órgãos subjacentes.
Apesar de sua estreita ligação com a pele não é considerada parte constituinte
da pele/sistema tegumentar. Composta por células adiposas age como isolante
térmico e reserva calórica. Em determinadas regiões do corpo protege contra
traumas atuando como amortecedor.

2.8.2 Processo de Cicatrização
A cicatrização da ferida pode ser definida como o processo fisiológico através
do qual o organismo restaura e restabelece os tecidos lesionados. Qualquer lesão que
leva à interrupção da continuidade da pele pode ser chamada de ferida podendo
atingir desde a epiderme até estruturas mais profundas como fáscia, músculos,
aponeuroses e órgãos cavitários.
Quando há perda da integridade do tecido, resultando em uma lesão,
imediatamente é iniciado o processo de cicatrização constituído de fases. Estas fases
geralmente ocorrem em sequência, mas pode haver uma sobreposição das fases em
diferentes localizações da ferida, bem como o tempo de duração de cada uma pode
variar de acordo com múltiplos fatores.

2.8.3 Fases da Cicatrização
Fase inflamatória: a resposta inflamatória é uma reação local não específica à lesão
do tecido e/ou invasão bacteriana. É uma parte importante dos mecanismos de defesa
do corpo e fase essencial ao processo de cicatrização. Os sinais de inflamação são:
eritema, calor, edema e dor. A inflamação dura cerca de quatro dias, exige recursos
energéticos e nutricionais e nas grandes feridas as exigências podem ser
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consideráveis. Quando esse estágio se prolonga, isso pode debilitar o usuário e
também retardar a cicatrização.
Fase de reconstrução: caracteriza-se pelo desenvolvimento de tecido de granulação
que consiste em uma matriz indefinida. Dentro dessa matriz, pode se encontrar
macrófagos, fibroblastos e os vasos sanguíneos recém formado, esta fase resulta num
processo de contração que pode começar por volta do quinto ou sexto dia, ela reduz
consideravelmente a área superficial de feridas abertas. O tempo necessário para
reconstrução depende do tipo e do tamanho da ferida.
Fase de Epitelização: É a fase na qual a ferida está coberta por células epiteliais, as
células movem-se sobre a superfície da ferida à moda do “pulo do saco”, com a
primeira celular permanecendo na superfície da ferida e formando uma nova
membrana basal, quando elas se encontram elas se detêm, processo conhecido como
inibição de contato. As células epiteliais só se movem sobre tecido viável e exigem
ambiente úmido. Nas feridas fechadas da epitelização inicia-se no segundo dia, já nas
feridas abertas é necessário que a cavidade seja preenchida para que a epitelização
se inicie tornando variável a duração desse estágio.
Fase de Maturação: Durante essa fase a ferida fica menos vascularizada, as fibras
de colágeno se reorganizam. Neste processo o colágeno é constantemente
degradado e novo colágeno é sintetizado, quando o nível de atividade mais alto ocorre
entre 14 e 21 dias. O tecido cicatricial presente é gradualmente remodelado e só se
torna comparável ao tecido normal após longo período, isso pode levar até um ano
nas feridas fechadas e muito mais tempo em feridas abertas.

2.8.4 Tipos de Cicatrização
Cicatrização por primeira intenção: decorrente de procedimentos cirúrgicos. As
bordas são aproximadas geralmente por sutura e fio cirúrgico. Promove uma
epitelização mais rápida com diminuição da possibilidade de infecção e menor
contração cicatricial. É considerada a forma de cicatrização ideal.
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Cicatrização por segunda intenção: Acontece quando há perda tecidual completa e
ou dano excessivo nos tecidos, como nas queimaduras ou infecção da lesão. Nestes
casos, não há aproximação das bordas. É mais prolongada do que a anterior porque
necessita de grande formação de tecido de granulação no preenchimento do espaço
morto até que a contração e a epitelização aconteçam. Quando a perda tecidual é
muito grande pode haver deformidade ou disfunção.
Cicatrização por terceira intenção ou primeira intenção retardada: Ocorre quando
qualquer fator retarda o processo de cicatrização, e passa a ser necessário deixar a
lesão aberta para drenagem ou para debelar possível infecção. A ferida é deixada
aberta por um determinado período, funcionando como cicatrização por segunda
intenção, sendo suturada posteriormente, como ferida de primeira intenção.

2.8.5 Fatores que interferem na cicatrização
Determinados fatores, como idade elevada, aporte nutricional inadequado,
obesidade,

anemia,

uso

de

medicamentos

sistêmicos,

antiinflamatórios,

imunossupressores, estresse, ansiedade, depressão, diabetes, hanseníase e
hipertensão arterial, tempo de evolução da ferida, bem como sua extensão e
profundidade, pressão contínua sobre a área lesada, infecção, edema, tabagismo,
alcoolismo, uso de agentes tópicos inadequados interferem na cicatrização das
feridas. É importante estar atento a estes fatores e buscar discutir e intervir em
conjunto com a equipe de saúde, de acordo com as particularidades de cada caso
clínico.

2.8.6 Feridas e suas classificações
Ferida é qualquer lesão que interrompa a continuidade da pele. Pode atingir
a epiderme a derme, tecido subcutâneo, fáscia muscular, chegando a expor
estruturas profundas. As feridas podem ser classificadas como agudas ou crônicas,
de acordo com o agente causal e o comprometimento tecidual.
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•

Agudas: correspondem às feridas que cicatrizam sem complicações e
possuem uma resposta mais rápida ao tratamento, geralmente são as feridas
traumáticas como abrasões, lacerações, queimaduras.

•

Crônicas: são de longa duração e frequente, podem apresentar vários fatores
que interferem na capacidade de cicatrização. Exemplos podem ser as lesões
por pressão, bem como úlceras de membros inferiores.

Tipos de feridas:
•

Incisiva ou cortante: Produzida por um instrumento afiado, resultando um
corte limpo (bisturi, navalha, vidro).

•

Contusa: Produzida por força irregular, que não rompe a pele, mas causa dano
considerável aos tecidos moles, por exemplo, martelo.

•

Laceração: Produzida por um objeto que rasga os tecidos, originando bordas
irregulares, como: faca cega, arame farpado, vidro, etc.

•

Perfurante: Produzida por um instrumento pontiagudo, resultando em
pequenas aberturas na pele, como: furador de gelo, projétil, punhal, prego.

•

Penetrante: Produzida normalmente por armas de fogo, e cujas lesões variam
de acordo com o tipo de arma, munição utilizada, velocidade e trajeto
produzido.

•

Escoriação: Atrito com superfície áspera, como por exemplo: o solo ou parede.

•

Queimadura: Lesão dos tecidos orgânicos, em decorrência de um trauma de
origem térmica, química, elétrica ou radioativa.

•

Patológica: Causadas por fatores intrínsecos do portador (úlceras venosas,
arteriais, úlceras por pressão, úlceras crônicas por defeitos metabólicos ou
neoplasias).

•

Iatrogênica: Secundárias a procedimentos ou tratamentos como radioterapia.

•

Amputação: Produzida através da laceração ou separação forçada dos
tecidos, afetando com maior frequência as extremidades.

2.8.7 Avaliação Ferida
A avaliação das feridas direciona o planejamento dos cuidados de enfermagem
implementada a terapia tópica além de proporciona dados para monitorar a trajetória
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da cicatrização das feridas. Deve ser compartilhada com a equipe multiprofissional e
contar com a participação ativa do doente e sua família.
O tratamento de feridas deve ser iniciado com a avaliação integral e criteriosa
do doente, levando em consideração os aspectos biopsicossociais. Para efetividade
do tratamento, o profissional deve estabelecer uma interação com o doente,
esclarecendo o seu diagnostico, a importância da adesão e a continuidade do
tratamento.
As feridas devem ser avaliadas quanto a:
•
•
•
•
•
•

Aspecto da lesão: fístulas, cavitárias, profundas, superficiais, exsudativas, com
esfacelo, necróticas, com tecido de granulação, epitelizada e mista.
Tipos de bordas da lesão: Irregular, irregular e contraída, regular e contraída,
macerada.
Exsudato: quando presente na lesão analisar:
Característica: Sanguinolento, Seroso e Purulento;
Volume: secas, pouco exsudativas, moderadamente exsudativas, altamente
exsudativas.
Edema: Para determinar a intensidade do edema, emprega-se a seguinte
técnica: O examinador deve utilizar a polpa digital do polegar ou do indicador e
fazer uma compressão firme e sustentada, de encontro a uma estrutura rígida,
subjacente à área em exame; Avalia- se a profundidade do cacifo formado a
partir da pressão do dedo sobre os tecidos contra a estrutura óssea. Quanto
mais profundo o cacifo (depressão), maior o número de cruzes, conforme na
tabela apresentada a seguir, que trata da classificação de edema:







Classificação do Edema
0/4+ sem edema
1+/4+ leve cacifo, até 2mm
2+/4+ cacifo < 5 mm, mas pé e perna com contornos
definidos
3+/4+ cacifo entre 5 e 10mm, acompanhado por pé e perna
edemaciados
4+/4+ cacifo > 1cm acompanhado por edema grave da perna
e pé
Fonte: Protocolo de Prevenção e Tratamento de Feridas - SMSA/PBH, 2006.

•
•

Pulso
Dor: O controle da dor deve ser considerado como elemento primordial no
tratamento de feridas, pois interfere diretamente na adesão ao tratamento. Alguns
autores apontam como o 5º sinal vital. Atualmente a preocupação com o controle
e prevenção da dor tem crescido, uma vez que diversas escalas de avaliação
estão sendo aplicadas e coberturas atraumáticas foram criadas. Deve- se, assim,
avaliar a intensidade e qualidade da dor a cada procedimento realizado, com a
preocupação de alívio para a queixa do usuário.
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•

ESCALA DE DOR

•
•
•
•
•

Zero (0) = ausência de dor.
Um a três (1 a 3) = dor de baixa intensidade.
Quatro a seis (4 a 6) = dor de moderada intensidade com demanda relativa de analgésico.
Sete a nove (7 a 9) = dor de forte intensidade com demanda de analgésico.
Dez (10) = dor de intensidade insuportável com demanda de analgésico em horários específicos.

•

Mensuração da ferida: O tamanho e o formato de uma ferida alteram-se durante
o processo de cicatrização, o monitoramento do formato da ferida é importante
para auxiliar na seleção da cobertura e deve ser feito regularmente conforme o
tipo de ferida.
A medida deve ser realizada por meio de mensuração linear simples, onde é

medido o maior comprimento, largura e profundidade, utilizando se medidas
universais como centímetros e milímetros.
Quando as feridas são profundas pode ser útil a mensuração de seu volume,
que pode ser realizada por meio de preenchimento da cavidade e depois mensuração
de volume preenchido.
Nos casos de ferida com cavidade ou solapamento é importante identificar
qualquer deslocamento, tunelização ou fístula. Um cateter estéril pode ser usado para
medir a extensão do deslocamento. Deverá ser avaliado ainda a circunferência de
membros inferiores, pois esses dados indicam comprometimento arterial venoso.
A fotografia é um método hoje facilmente disponível e de extremo valor para a
avaliação e acompanhamento/evolução do tratamento de lesões, proporcionando
uma evidência visual da aparência da ferida.
Observação: Não esquecer de avaliar pele adjacente e o odor da ferida.

2.8.8 Tratamento da Ferida
O tratamento é um processo dinâmico, que depende de avaliações
sistematizadas, prescrições distintas, de frequência de troca e tipo de curativos ou
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coberturas necessárias, que podem ser variáveis de acordo com o momento evolutivo
do processo cicatricial. Sendo assim, o curativo é o conjunto de cuidados dispensados
a uma lesão ou úlcera, visando proporcionar segurança e conforto ao doente e
favorecer a cicatrização. Compreende todo o processo de limpeza, debridamento e
também a seleção da cobertura e/ou tratamento tópico do local.
Em modo geral a característica do tecido encontrado na ferida nos mostra a
recuperação ou a piora da ferida com potencial de impedir novo crescimento celular
dificultando o processo de cicatrização. Alguns tecidos podem ser vitalizados quando
vascularizados apresentam-se de cor viva, clara, brilhante e sensível a dor.
Muitas feridas podem apresentar tecidos mistos, devendo ser levado em
consideração o tecido predominante no leito da lesão.
Podemos encontrar os seguintes tecidos em uma ferida:
Tecido de Granulação: com coloração rósea ou avermelhada é de extrema
importância no processo de cicatrização aparentemente brilhante e úmido é rico em
colágeno, localizado na superfície da lesão, indolor porém sangra ao mínimo toque,
sendo assim deve-se ter muito cuidado na realização da limpeza e no curativo. Este
tecido não pode ser friccionado, removido, deve ser protegido e mantido em meio
úmido para proliferar até que se torne um tecido fibroso.
Tecido epitelial ou de epitelização: Aparece na ferida como um novo tecido róseo e
brilhante (pele), desenvolve-se a partir das bordas favorecendo o fechamento da
ferida. Com o passar do tempo o epitélio torna-se mais espesso e sedimentado.
Tecido macerado: caracterizado pela borda esbranquiçada, esta característica
ocorre devido ao excesso de umidade na ferida pelo aumento da exsudação. A
permanência de coberturas por longos períodos sem substituição também contribui
para umidade excessiva, portanto ao perceber que o curativo está saturado, deve ser
realizado a limpeza e troca de cobertura antes do prazo máximo.
Esfacelo (necrose de liquefação): é descrito como uma membrana fibrosa,
composta pelo conjunto de células mortas acumuladas no exsudato. Pode ter
presença de bactérias e leucócitos, com aparência de tecido fibrinoso, que se adere
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ao leito da ferida. Pode cobrir grandes áreas. É considerado um tecido inviável e deve
ser removido.
Fibrina: proteína formada no plasma a partir da ação da trombina sobre o fibrinogênio
e que é a principal componente dos coágulos sanguíneos.
Tecido Necrótico: resultante da morte celular e tecidual e com consequência perda
da função orgânica e do metabolismo e de forma irreversível. Tem como característica
coloração preta, marrom ou acastanhada.
Necrose caseosa: ocasionada por infecções tuberculosas como características de
um queijo tornando-se friável com coloração que varia do esbranquiçado ao
acinzentado.
Necrose gangrenosa: pode ser chamada de gangrena. Em alguns casos, se não for
revertida com o tratamento, leva amputação do membro por ela acometido. Neste tipo
de necrose o tecido sofre alterações por agentes externos como por exemplo,
bactéria, o tecido por ser úmido ou seco tornando-se endurecidos e escuros com
presença de proliferação de microrganismos na lesão com odor pútrido.
Necrose Coagulativa: Este tipo de necrose é o mais comum, ocorre devido a
isquemia tecidual muitas vezes por pressão contínua.

2.8.9 Curativo
Curativo é o conjunto de cuidados dispensados a uma lesão ou úlcera, visando
proporcionar a segurança e conforto do doente e favorecer a cicatrização. Para ser
eficaz, deve atender às seguintes finalidades:
•
•
•
•
•

Ser impermeável à água, outros fluidos e micro-organismos, permitindo as trocas
gasosas.
Ser de fácil aplicação e remoção, sem causar traumas.
Auxiliar na hemostasia.
Proteger a úlcera contra traumas mecânicos e contra infecções.
Limitar o movimento dos tecidos ao redor da úlcera.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover um ambiente úmido.
Tratar as cavidades existentes na úlcera.
Promover o debridamento.
Aliviar a dor.
Proporcionar condições favoráveis às atividades da vida diária.
Remover o exsudato.
Fornecer isolamento térmico.
Ser isento de partículas e substâncias tóxicas contaminadas
Promover epitelização
Através de um processo chamado autólise o organismo de forma natural realiza

a desintegração de células desvitalizadas pela ação leucocitária. Esse processo é
conhecido como desbridamento autolítico.
O desbridamento é a retirada do tecido desvitalizado ou morto, pois a sua
presença retarda o processo de cicatrização. Atualmente temos:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Autolíticos: destruição natural do tecido necrótico através de enzimas lisissomiais
e ações de macrófagos.
Químico / Enzimático: são utilizadas as enzimas proteolíticas com o objetivo de
remover os tecidos desvitalizados. Exemplo: Colagenase.
Mecânico: são realizados através do emprego de forças físicas objetivando a
remoção de tecidos desvitalizados. São utilizados dois métodos:
o Fricção: emprega-se gaze úmida ou esponja macia em movimentos
centrífugos objetivando remover sujidades, corpos estranhos e tecidos
desvitalizados.
o Emprego de material cortante: usa-se tesoura ou lâmina de bisturi.
Curativo com A.G.E. (Ácido graxo essencial): Indicado na prevenção de Úlceras
de Pressão e tratamento de feridas abertas. Deve ser trocado no máximo em 24
horas.
Curativo com hidrocolóide: Indicado na prevenção e tratamento de feridas abertas
não infectadas. Deve ser trocado no máximo em 7 dias.
Curativo com alginato de cálcio: Indicado para feridas abertas, sangrantes,
altamente exsudativas com ou sem infecção. Até redução do exsudato. Deve ser
trocado no máximo em 24 horas as infectadas e em 48 horas as limpas.
Curativo com hidrogel: Usado para remover crostas, fibrinas, tecidos
desvitalizados e necróticos. Deve ser trocado no máximo em 24 horas as
infectadas e em 72 horas as necrosadas.
Curativo com sulfadiazina de prata: Prevenção de colonização e tratamento de
ferida queimada; prevenção e tratamento de infecções em feridas colonizadas ou
infectadas. Deve ser trocado no máximo em 12 ou 24 horas.
Protetores cutâneos de estomas (Pó, pasta e placa): Para prevenção e tratamento
de lesões de pele provocadas por esparadrapagem, fixação de bolsas coletoras,
extravasamento de drenos, estomas e fístulas.
Coberturas indicadas para tecidos íntegros: Ácidos Graxos Essenciais e Placa de
Hidrocolóide;
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•
•
•
•

Coberturas indicadas para tecidos desvitalizados ou necróticos: Hidrogel, Papaína
e Colagenase;
Coberturas indicadas para feridas exsudativas: Microfibra, Alginato de Cálcio e
Carvão Ativado;
Coberturas indicadas para lesões por queimaduras: Malha de Acetato de Celulose
e Sulfadiazina de Prata;
Cobertura indicada para melhorar o retorno venoso: Bota de Unna.
No município de Piracicaba, os profissionais da rede de saúde tem como
apoio técnico e material neste seguimento, os serviços citados abaixo:
- CADME (CENTRO DE ATENÇÃO A DOENÇAS METABÓLICAS)
- PAD (PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR).

LEITURA SUGERIDA: RESOLUÇÃO COFEN – 501-2015 NORMA TÉCNICA
QUE REGULAMENTA A COMPETÊNCIA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO
CUIDADO ÀS FERIDAS
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3 SAÚDE DO HOMEM
A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH) instituída
pela Portaria GM/MS nº 1.944, de 27 de agosto de 2009, tem como objetivo facilitar e
ampliar o acesso com qualidade da população masculina, na faixa etária de 20 a 59
anos, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da Rede do SUS,
mediante a atuação nos aspectos socioculturais, sob a perspectiva relacional de
gênero e na lógica da concepção de linhas de cuidado que respeitem a integralidade
da atenção, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbimortalidade e
melhores condições de saúde desta população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).
Nesse sentido, alguns aspectos particularizados podem fazer parte da Consulta
de Enfermagem na Saúde do Homem, tais como os sugeridos a seguir:
•

Características sociodemograficas: identidade de gênero e orientação sexual
(heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, transsexualidade,
panssexualidade, assexualidade e intergênero);

•

Antecedentes familiares: Hiperplasia Benigna Prostática (HBP), Câncer de
Próstata, Tabagismo e abuso de álcool e outras drogas;

•

História de saúde pregressa: comorbidades transmissíveis e não transmissíveis,
cirurgias, tabagismo, uso de álcool e outras drogas, hábitos e vícios (abandono),
sedentarismo e atividade física, internação por causas externas (acidentes de
transporte, quedas, afogamentos, intoxicação, queimaduras, acidente com
animais peçonhentos, exposição à radiação e violência), tratamento dentário,
imunização, uso de medicamentos, polifarmacia, conhecimento prévio de doença
e adesão a terapêutica;



Antecedentes uro-andrologicos: sexarca, uso de métodos contraceptivos, uso
de preservativo com parceria fixa e não fixa, número de filhos, autoexame testicular
e de mama, uso de próteses (silicone), antecedentes de Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST), histórico de disfunção erétil, infertilidade e uso de hormônios,
fimose, ginecomastia, HBP, Orquiepididimite, priapismo, escroto agudo,
varicocele, disfunção erétil, atividade sexual, libido, história de cirurgia, trauma
renal, uretral e de genitália externa, infecção urinaria, incontinência urinaria,
história de toque prostático (retal), níveis de testosterona e espermograma
completo, data e motivo da última visita a unidade de saúde, diurese e Deficiência
Androgênica do Envelhecimento Masculino (DAEM);



Queixa principal: investigar holisticamente as características de problemas
relatados (início duração, intensidade, fatores agravantes e minimizadores);
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Doença ou preocupação de saúde atual: não subestimar a clínica e a
preocupação do homem. Acolher os homens, escutando suas demandas e
sugestões (escuta sem juízo de valores de ordem pessoal e moral), e oferecendo
apoio nas situações difíceis, incentivando-os a cuidar da própria saúde;



Perfil do homem: percepção de masculinidade, vulnerabilidade, identidade de
gênero e orientação sexual, satisfação com o emprego, lazer, ambiente
interpessoal e cultural, relacionamento familiar e sistema de apoio, autocuidado,
padrão de estilo de vida, autoimagem, autorealizacao, autoconceito e filosofia de
vida;



Cuidador: verificar presença e grau dependência de cuidador formal ou informal;



Exame Físico, Evolução, Diagnóstico e Prescrição de Enfermagem (GOIANIA,
2017).

3.1 AGRAVOS NA POPULAÇÃO MASCULINA
A população masculina se expõem a mais riscos, procuram menos os serviços de
promoção e prevenção de saúde e costumam negar os processos de adoecimento
devido a questões culturais e de gênero.
A PNAISH tem como objetivo aproximar os homens dos serviços de atenção
básica para prevenir e diagnosticar precocemente as doenças que mais acometem
essa população, entre elas estão as neoplasias como 3° maior causa de morte na
população masculina, estando atrás apenas das causas externas (violência e
acidentes) e de doenças do aparelho circulatório (Infarto e AVE).

3.2 CÂNCER DE PRÓSTATA – PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE
À Atenção Básica cabe realizar ações contínuas que levem à conscientização
da população quanto à promoção à saúde e aos fatores de risco de câncer, sensibilizar
a população masculina para a adoção de hábitos saudáveis de (dieta rica em fibras e
frutas e pobre em gordura animal, atividade física e controle do peso) como uma ação
de prevenção de câncer; a promoção da detecção precoce dos cânceres passíveis de
rastreamento e viabilização do acesso a um tratamento equitativo e de qualidade.
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A decisão de submeter-se ou não ao rastreamento deve ser do homem, após o
devido esclarecimento, com apoio da equipe de saúde, e a decisão anotada em
prontuário.
Há de se assinalar a hipertrofia prostática benigna que atinge a maioria da
população masculina após os 50 anos, produzindo diversos sintomas urinários com
impacto bastante negativo sobre a qualidade de vida das pessoas, e ainda, ressaltar
que há de se cuidar da qualidade de vida dos clientes que sofreram prostatectomias,
sobretudo as radicais, cujas lesões nervosas podem determinar disfunções eréteis e
incontinência urinária.
Ao enfermeiro caberá orientar a população masculina quanto à promoção de
saúde e prevenção da doença e o incentivo permanente, desmistificando preconceitos
e medos, que a impedem de realizar o exame de toque retal rotineiramente.

3.2.1 Fatores de risco para Câncer de Próstata
•

Idade superior a 50 anos;

•

História familiar de pai ou irmão com CA próstata antes dos 60 anos;

•

Dieta pobre em fibras e frutas;

•

Dieta rica em gordura animal;

•

Falta de atividade física;

•

Não controle do peso;

•

Tabagismo e consumo excessivo de álcool.

3.2.2 Cuidados de Enfermagem
•

Orientar quanto a importância da avaliação da saúde anual;

•

Orientar clientela para a adoção de hábitos de vida saudáveis.

3.2.3 Rastreamento de Câncer da Próstata
O câncer de próstata é a segunda causa mais comum de morte por câncer
entre os homens no Brasil, representando aproximadamente 1% dos óbitos
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masculinos, com uma taxa anual de 12 óbitos por 100.000 homens. Esse câncer é
raro antes dos 50 anos e a incidência aumenta com a idade.
A história natural do câncer da próstata não é compreendida na sua totalidade.
Essa não é uma doença única, mas um espectro de doenças, variando desde tumores
muito agressivos àqueles de crescimento lento que podem não causar sintomas ou a
morte. Muitos homens com a doença menos agressiva tendem a morrer com o câncer
em vez de morrer do câncer, mas nem sempre é possível dizer, no momento do
diagnóstico, quais tumores são agressivos e quais são de crescimento lento
(SCHWARTZ, 2005; USPSTF, 2008).
Recentemente, há bastante interesse da mídia sobre essa doença, assim como
um grande apelo para a introdução de um programa nacional para rastreamento de
câncer de próstata. Entretanto, há muitas incertezas em torno do teste do antígeno
prostático específico (PSA, na sigla em inglês), do diagnóstico e do tratamento do
câncer de próstata detectado em homens assintomáticos. Atualmente, não há
evidências concretas de que os benefícios de um programa de rastreamento para
esse câncer seriam maiores do que os prejuízos (ILIC, 2007).
O teste de PSA pode identificar o câncer de próstata localizado. Porém existem
limitações que dificultam a sua utilização como marcador desse câncer (WATSON,
2002).
Suas principais limitações são:
•

O PSA é tecido-específico, mas não tumor-específico. Logo, outras condições
como o aumento benigno da próstata, prostatite e infecções do trato urinário
inferior podem elevar o nível de PSA. Cerca de 2/3 dos homens com PSA elevado
NÃO têm câncer de próstata detectado na biópsia;

•

Até 20% de todos os homens com câncer de próstata clinicamente significativo
têm PSA normal;
O valor preditivo positivo desse teste está em torno de 33%, o que significa que
67% dos homens com PSA positivo serão submetidos desnecessariamente à
biópsia para confirmação do diagnóstico;
O teste de PSA leva à identificação de cânceres de próstata que não teriam se
tornado clinicamente evidentes durante a vida do cliente. O teste de PSA não vai,
por si só, distinguir entre tumores agressivos que estejam em fase inicial (e que se
desenvolverão rapidamente) e aqueles que não são agressivos.

•
•

As diversas agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde
referem que os estudos até o momento demonstram que a realização do teste do PSA
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em homens assintomáticos (rastreamento) leva ao excesso de diagnósticos de câncer
de próstata nos grupos rastreados. Elas também destacam que, além de não
abordarem questões importantes como a qualidade de vida e o custo, os estudos
também não conseguiram demonstrar impacto na mortalidade por câncer da próstata
no grupo rastreado (SCHERSTEN, 1999; ILIC, 2007; USPSTF, 2008).
A posição da Organização Mundial de Saúde no tocante ao câncer de próstata
é de que os principais obstáculos para a implantação de um programa de
rastreamento efetivo são a maior frequência de tumores latentes com o aumento da
idade (estudos de autópsias indicam prevalência de câncer de próstata
histologicamente identificado em 20% de homens com 50 anos de idade e 43% em
homens com 80 anos), e uma morbimortalidade significativa relacionada aos
procedimentos utilizados até o momento para tratar o câncer de próstata.
Recentemente, os dois maiores ensaios clínicos em andamento sobre o
rastreamento de câncer da próstata (European Study of Screening for Prostate Cancer
– ERSPC e o Prostate, Lung, Colorectal and Ovary – PLCO) divulgaram resultados
parciais conflitantes. No PLCO, após sete anos de acompanhamento, observou-se
aumento de 22% no índice de diagnósticos realizados, mas não houve redução da
taxa de mortalidade por câncer da próstata no grupo rastreado (ANDRIOLE, 2009).
Já os resultados do ERSPC apontam redução de 20% na taxa de mortalidade
por câncer de próstata no grupo rastreado (redução de sete mortes por esse câncer a
cada 10.000 homens rastreados). Pesquisadores referem que diferenças no ponto de
corte na dosagem do PSA, desenho dos estudos e diferenças raciais possam explicar
os diferentes resultados.
Em consonância com as evidências científicas disponíveis e as recomendações
da OMS, a organização de ações de rastreamento para o câncer da próstata não é
recomendada.
Homens que demandem espontaneamente a realização do exame de
rastreamento devem ser informados por seus médicos sobre os riscos e benefícios
associados a essa prática e posteriormente definirem em conjunto com a equipe de
saúde pela realização ou não do rastreamento. Esse tema também foi tratado na
seção Dilemas e Incertezas da Prática Clínica (BRASIL, 2010).
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4 INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV E HEPATITES
VIRAIS
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) estão entre os problemas de
saúde pública mais comum no Brasil e em todo o mundo, sendo atualmente
considerado o principal fator facilitador da transmissão sexual do HIV. Algumas IST
quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações
graves e até mesmo para o óbito.
Os serviços de Atenção Básica devem ser estruturados para possibilitar
acolhimento,

diagnóstico

precoce,

assistência

e,

quando

necessário,

encaminhamento dos portadores de IST, HIV/Aids, Hepatites Virais às unidades de
referência, no município de Piracicaba as unidades de atenção básica possuem como
referência o CEDIC (Centro de Doenças Infecto-Contagiosas).
As ações na área da prevenção ao HIV, Hepatites Virais e outras IST,
entendidas como estratégias para o enfrentamento e controle desses agravos,
prevêem a ampliação do acesso da população à informação qualificada e aos insumos
de prevenção. Sabendo que não é possível transformar comportamentos e práticas
em curto espaço de tempo, é fundamental estabelecer um processo de educação
permanente que ajude as pessoas a se reconhecerem como responsáveis pela
promoção de sua saúde.
No campo das IST/HIV/Aids/Hepatites aprendemos que a discussão de temas
como cidadania, relação de gênero, sexualidade, uso de drogas, etnia e direitos
humanos favorecem a construção de valores e atitudes saudáveis, promovendo o
desenvolvimento da autonomia e do senso de responsabilidade individual e coletivo.
As ações de prevenção realizadas pelos profissionais da atenção básica, seja
na comunidade ou na unidade de saúde, impactam na prevenção e controle dessas
doenças, uma vez que estes promoverão maior acesso e adesão das pessoas aos
serviços de saúde e aos insumos de prevenção, bem como possibilitando diagnóstico
precoce e acompanhamento adequado dos casos.

4.1 AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

1. Atividades educativas para promoção à saúde e prevenção das doenças;
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2. Aconselhamento para os testes diagnósticos e para adesão à terapia instituída
e às recomendações da assistência;
3. Diagnóstico precoce das IST, infecção pelo HIV, Hepatites através de testes
rápidos e sorologias convencionais;
4. Tratamento adequado da grande maioria das IST, HIV e Hepatites
5. Encaminhamento dos casos que não competem a esse nível de atenção,
realizando acompanhamento conjunto;
6. Prevenção da sífilis congênita e da transmissão vertical do HIV.
7. Manejo adequado dos indivíduos em uso indevido de drogas.
É fundamental que a organização dos serviços de saúde promova um melhor
acesso àqueles que buscam o serviço e que cada profissional incorpore em sua rotina
a preocupação de identificar os clientes em situação de maior vulnerabilidade,
garantindo-lhes atendimento humanizado e resolutivo.
Também se faz necessário o desenvolvimento de ações na comunidade que
promovam o aumento da percepção de risco para esses agravos, além de estimular
a adoção de práticas seguras para a saúde.

4.2 ACONSELHAMENTO
Toda a equipe de profissionais da Atenção Básica deve compreender o
processo de aconselhamento, de forma que ele não se reduza a um único encontro
entre o profissional de saúde e o cliente. O aconselhamento deverá ser desenvolvido
em vários momentos, e ser estendido a grupos. Tanto a dinâmica grupal quanto a
individual deve favorecer a percepção pela pessoa de sua vulnerabilidade, a partir do
reconhecimento do que sabe e sente e do estímulo à sua participação nos
atendimentos subsequentes.
Aconselhamento é um diálogo baseado em uma relação de confiança que visa
a proporcionar à pessoa condições para que avalie seus próprios riscos, tome
decisões e encontre maneiras realistas de enfrentar seus problemas relacionados às
IST/HIV/Aids/ Hepatites.
Ao enfermeiro caberá o aconselhamento aos clientes e a oferta dos testes
rápidos e exames de sorologia para Hepatites B e C, Sífilis e HIV.
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4.3 FLUXOGRAMAS PARA TESTES RÁPIDOS

A Atenção Básica de Piracicaba utiliza os Manuais Técnicos para Diagnóstico
Ministério da Saúde-2018 do HIV e das Hepatites Virais como norteadores para a
realização de testes rápidos para triagem e diagnóstico destas doenças. Os manuais
técnicos, possuem vários fluxogramas de testagens, constando também a
interpretação dos mesmos e seu desdobramentos. Sendo de leitura obrigatória,
disponibilizamos os links a seguir para consulta dos mesmos:


Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/manual-tecnico-para-o-diagnostico-dashepatites-virais


Manual Técnico para o Diagnóstico do HIV

http://www.aids.gov.br/pt-br/node/57787

4.4 SÍFILIS
A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do
ser humano. Quando não tratada evolui para estágios de gravidade variada, podendo
acometer órgãos e sistemas do corpo. É uma doença conhecida há séculos; seu
agente etiológico, descoberto em 1905, é o Treponema pallidum subespécie pallidum.
É transmitida principalmente por contato sexual, contudo pode ser transmitida
verticalmente para o feto durante a gestação de uma mulher com sífilis não tratada ou
não tratada adequadamente (BRASIL, 2017).
A maioria das pessoas com sífilis são assintomáticas e quando apresentam
sintomas esses podem não ser percebidos ou valorizados, podendo, sem saber,
transmiti-la as suas parcerias sexuais. Quando não tratada, pode evoluir para formas
mais graves, costumando comprometer especialmente os sistemas nervoso e
cardiovascular (CDC, 2015; PEELING, 2017).
Na gestação, a sífilis pode apresentar consequências severas como:
abortamento, prematuridade, natimortalidade, manifestações congênitas precoces ou
tardias e/ou morte do RN.
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4.4.1 Classificação Clínica e Diagnóstico
Toda erupção cutânea sem causa determinada deve incluir o oferecimento de
provas sorológicas para sífilis
A infecção pela sífilis é divida em estágios com base nos achados clínicos e
que orientam o tratamento e monitoramento (WHO 2016):
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Manifestações clínicas da sífilis adquirida, de acordo com o tempo de
infecção evolução e estágios da doença.

Diagnóstico

O diagnóstico da infecção pela sífilis exige uma correlação entre dados clínicos,
resultados de testes laboratoriais, histórico de infecções passadas e investigação de
exposição recente. Apenas o conjunto dessas informações permitirá a correta avaliação
diagnóstica de cada caso e, consequentemente, o tratamento adequado.
Os testes imunológicos são, certamente, os mais utilizados na prática clínica. Para
estabelecer o diagnóstico, são necessários pelo menos dois testes imunológicos (teste
treponêmico + teste não treponêmico). Considerando a epidemia de sífilis e a
sensibilidade dos fluxos diagnósticos, recomenda-se iniciar a investigação com um teste
treponêmico (teste rápido, FTA-Abs etc.). Essa combinação de testes sequenciais tem por
objetivo aumentar o valor preditivo positivo (VPP) de um resultado reagente no teste inicial.
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O fluxograma em série é lógico e custo-efetivo e é apresentado no município de
Piracicaba, segundo Manual de Saúde da Mulher (2019):
Fluxograma para o manejo da sífilis, utilizando teste rápido inicial

Realizar Teste Rápido (TR) para Sífilis

Não

Não

Sim

Resultado reagente?

Apresentou alguma
situação de
exposição à sífilis nos
últimos três meses?

Sim

Se não Gestante:
- Solicitar teste não
treponêmico (VDRL),
informando no pedido
SADT “ Teste Rápido
Reagente” .
- Testar parceria
sexual

Se gestante:
Solicitar sorologia
para Sífilis na rotina
de Pré Natal 2 (28ª
semana de
gestação).

Realizar
testagem
para sífilis
em 30 dias
Não

Se não gestante:
realizar o
aconselhamento
pós teste

Se gestante:
- Iniciar primeira dose de
Penicilina Benzatina, conforme
protocolo. Solicitar teste não
treponêmico (VDRL).
Informando no SADT “Teste
rápido Reagente” e agendar
retorno para resultado e
continuidade do tratamento.
- Testar e tratar parceria
sexual.

Resultado de VDRL
reagente?

Coletar nova amostra para não
treponêmico (VDRL) em 30
dias e repetir fluxograma, se
resultado reagente.

Sim

- Se gestante: completar o esquema
de tratamento com Penicilina G
Benzatina.
- Se não gestante: iniciar tratamento.
- Realizar titulação (VDRL) mensal
para gestantes e trimestrais para os
demais
- Notificar o caso

Parcerias sexuais de pessoas com sífilis deverão: 1) Realizar testes imunológicos; 2) ser tratadas com esquema de
sífilis latente tardia, na sua ausência de sinais e sintomas e quando impossível estabelecer-se a data da infecção;
3) ser tratadas na mesma oportunidade, em caso de dúvida quanto ao seguimento.
Nota: No caso de discordância entre os testes (Teste Rápido treponêmico e teste não treponêmico não reagente),
pode ser realizado outro teste treponêmico com metodologia diferente do 1º teste treponêmico realizado.
Se histórico de alergia à Penicilina Benzatina, encaminhar para consulta médica

Fonte: Elaborado e adaptado a partir de BRASIL, 2016.
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Os testes rápidos são práticos e de fácil execução, com leitura do
resultado em, no máximo, 30 minutos. Podem ser realizados com amostras de
sangue total colhidas por punção digital ou venosa. Tem a vantagem de serem
realizados no momento da consulta, possibilitando tratamento imediato.

4.4.2 Tratamento
A benzilpenicilina benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento da
sífilis, sendo a única droga com eficácia documentada para sífilis durante à gestação.
Não há evidências de resistência à penicilina pelo T. pallidum no Brasil e no mundo.
Outras opções para pessoas não grávidas, como doxiciclina e ceftriaxona
devem ser usadas somente em conjunto com um acompanhamento clínico e
laboratorial rigoroso para garantir resposta clínica e cura sorológica. Encaminhar para
consulta médica quando a benzilpenicilina benzatina não for indicada.
Devido ao cenário epidemiológico atual o DIAHV recomenda tratamento
imediato, com Benzilpenicilina benzatina, após apenas um teste positivo para sífilis
(teste treponêmico ou teste não treponêmico) para as seguintes situações:


Gestantes



Vítimas de violência sexual



Pessoas com chance de perda de seguimento (que não retornarão ao serviço)

4.4.3 Benzilpenicilina Benzatina
Como medida de garantia de acesso, a benzilpenicilina benzatina passou a ser
componente estratégico na Rename 2017, com aquisição centralizada pelo Ministério
da Saúde. A compra e distribuição tem como base de cálculo os casos notificados de
sífilis adquirida e de sífilis em gestantes.
A benzilpenicilina benzatina dever ser administrada exclusivamente por via IM.
A região ventro glútea é a via preferencial, por ser livre de vasos e nervos importantes,
tecido subcutâneo de menor espessura, poucos efeitos adversos e dor local (Parecer
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nº09/2016/CTAS/COFEN). Outros locais alternativos para aplicação são a região
vasto lateral da coxa e dorso glúteo.
A presença de silicone (prótese ou silicone líquido industrial) nesses locais
recomendados contraindicam a aplicação IM da medicação. Nesses casos, optar pela
medicação alternativa conforme o quadro 13.

4.4.4 Esquemas terapêuticos para sífilis e monitoramento na Atenção Básica
A tabela abaixo, traz um resumo dos esquemas terapêuticos em adultos, não
gestantes ou não nutrizes, em parceiros sexuais e controle de cura, segundo o Guia
para Manejo de Sífilis em Gestantes e Sífilis Congênita (2016). O intervalo entre doses
não deve ultrapassar 14 dias. Caso isso ocorra o esquema deve ser reinicado (WHO,
2016).
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A administração de benzilpenicilina benzatina pode ser feita com segurança na
Atenção Básica segundo a nota técnica COFEN/CTLN Nº 03/2017 o sistema
COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, deixa claro os seguintes pontos:


A Penicilina Benzatina pode ser administrada por profissionais de enfermagem
no âmbito das unidades básicas de saúde mediante prescrição médica ou de
enfermagem;



Os enfermeiros podem prescrever a Penicilina Benzatina, conforme protocolos
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais, Secretarias
Municipais, Distrito Federal ou em rotina aprovada pela instituição de saúde;



A ausência do médico na Unidade Básica de Saúde não configura motivo para
não realização da administração oportuna da Penicilina Benzatina por
profissionais de enfermagem.

Segundo o Caderno de Atenção Básica número 28: Acolhimento a Demanda
Espontânea Volume Espontânea Volume II – Queixas mais comuns na Atenção
Básica, apresentamos abaixo um fluxograma a ser seguido em casos raros de reação
anafilática:
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4.5 CRITÉRIOS DE RETRATAMENTO: REATIVAÇÃO OU REINFECÇÃO
Muitas vezes, é difícil diferenciar entre uma reinfecção, reativação e cicatriz
sorológica, sendo fundamental a avaliação da presença de sinais e sintomas clínicos
novos, da epidemiologia (reexposição), histórico de tratamento (duração, adesão e
medicação utilizada) e exames laboratoriais prévios, para facilitar a elucidação
diagnóstica.
São critérios de retratamento e necessitam de conduta ativa do profissional de
saúde:


Ausência de redução da titulação em duas diluições no intervalo de seis meses
(sífilis recente, primária e secundária) ou 12 meses (sífilis tardia) após o
tratamento adequado (ex. de 1:32 para >1:8; ou de 1:128 para >1:32);
OU



Aumento da titulação em duas diluições (ex. de 1:16 para 1:64; ou de 1;4 para
1:16);
OU



Persistência ou recorrência de sinais e sintomas clínicos

4.5.1 Parceria Sexual
Um terço dos parceiros sexuais de pessoas com sífilis desenvolverão sífilis
dentro de, em média de 30 dias da exposição. Portanto, além da avaliação clínica e
do seguimento laboratorial, se houve exposição à pessoa com sífilis (até 90 dias),
recomenda-se oferta de tratamento presuntivo a esses parceiros sexuais,
independentemente do estágio clínico ou sinais e sintomas, na dose de
benzilpenicilina benzatina é de 2,4 milhões UI IM.
Todos os parceiros devem ser testados e o tratamento das parcerias sexuais
com teste de sífilis reagente devem seguir as recomendações de tratamento da sífilis
adquirida no adulto, de acordo com o estágio clínico. A avaliação e tratamento da
parceria sexual é crucial para interromper a cadeia de transmissão.

4.5.2 Prevenção: o que é Sexo Seguro?
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Muitas vezes associamos o termo “sexo seguro” ao uso exclusivo de
preservativos. Por mais que o uso de preservativos seja fundamental e uma
estratégica que deve ser sempre estimulada, ela possui limitações e outras medidas
de prevenção também são importantes e complementares para uma prática sexual
mais segura. Nesse sentido é fundamental ampliar o olhar para um cenário mais
completo e efetivo de prevenção como o apresentado abaixo:


Usar preservativo



Imunizar HBV e HPV



Conhecer o status sorológico para HIV da parceria sexual



Testar regularmente para HIV e outras IST



Tratamento do HIV como Prevenção



Realização - de exames cérvico-vaginais preventivos (Papanicolau)



PrEP



Conhecimento e acesso à anticoncepção



PEP – para casos de falha nos métodos anteriores

Oferta de preservativos

Os preservativos masculinos ou femininos devem ser oferecidos às pessoas
sexualmente ativas como um método eficaz para a redução do risco de transmissão
do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis, além de evitar gravidez.
A oferta e a promoção do preservativo feminino deverão ser incluídas na
conversa com a/o paciente, pois é mais uma possibilidade de prevenção. O
preservativo feminino é um insumo de prevenção sob o controle da mulher, pois é um
método iniciado e usado em seu corpo, permitindo maior autonomia em relação aos
seus corpos e as suas práticas preventivas, em especial, quando se têm dificuldade
de negociar o uso.
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A oferta desses insumos deve ser realizada sem restrições, sem
limitações de quantidades de retiradas e sem exigência de documentos de
identificação, de forma a não restringir o acesso das pessoas aos insumos de
prevenção, os quais deverão ser distribuídos conforme a necessidade da
pessoa usuária.
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5
DOENÇAS DE
NOTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA NA
ATENÇÃO BÁSICA
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5 ARBOVIROSES

5.1 DENGUE
A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, atingindo
crianças e adultos, levando a um grande número de hospitalizações e óbitos.
Caracterizada por uma doença febril aguda, com amplo espectro clínico, podendo
variar desde formas inaparentes até quadros graves – hepatite, insuficiência hepática,
manifestações do sistema nervoso central, miocardite, hemorragias graves e choque.
A doença é causada por um arbovírus, com quatro sorotipos conhecidos: DEN
1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4, sendo transmitidos através da picada do mosquito Aedes
aegypti, o principal vetor. Atualmente, é a principal arbovirose que afeta o homem,
ocorrendo especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente
favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti.
No município de Piracicaba já foi constatada a circulação dos quatro sorotipos:
DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4. Assim, faz-se necessária a adoção de medidas para
garantir a qualidade na assistência prestada aos pacientes com suspeita de dengue,
uma vez que a circulação dos quatro sorotipos e o amplo espectro da doença aponta
para o risco de ocorrência de casos graves.
As condições climáticas do município, com temperaturas elevadas e chuvas
abundantes entre os meses de novembro-março, favorecem a reprodução do vetor e
a manutenção da transmissão da doença.
Definição de Caso Suspeito de Dengue
Caso suspeito de dengue: pessoa que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias
para área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha presença de
A. aegypti que apresente febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e apresente duas
ou mais das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgias,
cefaleia, dor retroorbital, petéquias ou prova do laço positiva e leucopenia.
Todos os casos suspeitos deverão ser notificados à Vigilância Epidemiológica
(V.E.).

Sorologia: A partir do 7º dia de início de sintomas, em tubo seco com gel.
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5.1.1 Papel da enfermagem no caso suspeito de Dengue
A equipe de enfermagem exerce um papel fundamental na detecção e
acompanhamento dos casos suspeitos e na atualização constante do estadiamento
clínico, buscando identificar precocemente sinais de agravamento e agir em
consonância com o protocolo para evitar o óbito (COREN, 2014).
Cabe também ao profissional de Enfermagem orientar, realizar, encaminhar,
coletar e registrar dados da forma mais detalhada possível no prontuário do paciente
ou ficha de atendimento. Esses dados são necessários para o planejamento e a
execução dos serviços de assistência de Enfermagem (COREN, 2014).
Considerando, também, que a dengue encontra-se na lista de agravos de
notificação compulsória, estabelecida pela Portaria GM/MS nº 204, de 17 de fevereiro
de 2016 (BRASIL, 2016b), cabe ao enfermeiro a notificação/investigação de todos os
casos suspeitos, sendo que para casos graves e/ou óbitos essa ação deve ser feita
imediatamente em até 24 horas ao serviço de vigilância epidemiológica municipal,
estadual e federal.

5.1.2 Entrevista e exame físico
Executados por enfermeiros, a entrevista e o exame físico são etapas
essenciais da assistência de enfermagem. Por meio desses, busca-se avaliar o
paciente por meio de sinais e sintomas detectando alterações.
As informações abaixo, que direcionam a entrevista e o exame físico, são
baseadas nas orientações fornecidas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2013;
2016a).
Entrevista:
Deve-se investigar e registrar em prontuários e em fichas de investigação:




Data do início e cronologia dos sintomas;
Histórico epidemiológico;
Investigar comorbidades e situações de risco.

Exame físico, incluindo sinais e sintomas, no paciente com suspeita de dengue,
deve-se avaliar:
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a) Estado hemodinâmico: ocorrência de hemorragias como epistaxe, hematêmese,
petéquias, prova do laço positiva, entre outros sinais;
b) Realizar prova do laço;
c) Sinais de choque e sinais de alarme;
d) Pressão arterial;
e) Temperatura corporal e peso;
f) Sistema nervoso: estado de consciência (escala de Glasgow), força muscular e
reflexos;
g) Segmento da pele: coloração e hidratação de pele e mucosas;
h) Sistema cardiopulmonar: avaliação de frequência cardíaca, pulso, ausculta
cardíaca e pulmonar;
i) Sinais de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC): como taquicardia, dispneia,
turgência jugular, estertoração e hepatomegalia
j) Segmento abdominal: presença de dor abdominal, hepatomegalia, ascite,
timpanismo, macicez e outros;
k) Sistema musculoesquelético: mialgia, artralgia, edema de articulações, simetria
dos sintomas e outros;
l) Sistema genito-urinário e gastrointestinal: presença e quantidade de diurese,
presença e frequência de diarreia e vômitos, presença de sangramentos como
metrorragia, hematêmese, melena e hematúria.

Classificação de Risco Dengue
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ENCAMINHAR PARA AVALIAÇÃO MÉDICA
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Realizar Classificação de Risco conforme fluxograma, preencher Cartão
Dengue e Encaminhar para Avaliação Médica para Manejo Clínico
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5.2 CHIKUNGUNYA
A febre chikungunya foi descrita pela primeira vez na década de 50, durante
uma epidemia na Tanzânia. É provocada por um vírus RNA do gênero Alfavírus, sendo
desde então, responsável por surtos na África, ilhas do Oceano Índico e do Pacífico,
Índia, Sudeste Asiático. Mais recentemente, em 2004 houve surtos no Quênia, ilhas
Comoros e Reunião e outras ilhas do oceano Índico.
Em 2006 e 2007 foram registrados casos no norte da Itália. Em 2010, Índia,
Indonésia, ilhas Maldivas, e ilhas Reunião registraram casos autóctones e casos
importados foram registrados na França, Taiwan, Estados Unidos e no Brasil. Em 2013
chegou ao Caribe e às Américas, tendo os primeiros casos de transmissão autóctone
da doença confirmados no início de 2014 nestas regiões.
No Brasil, a autoctonia foi verificada inicialmente em Oiapoque (AP) e, dias
após, em Feira de Santana (BA). Seu considerável potencial de cronificação torna o
chikungunya um dos vírus reemergentes de maior impacto em termos de saúde
pública atualmente, sobretudo para regiões de clima subtropical e tropical, como o
Brasil. Em novembro/2014 houve a confirmação de um caso importado de
chikungunya residente em Piracicaba e em 2016, houve a confirmação de 11 casos,
sendo 02 autóctones (dados provisórios).
A febre do chikungunya é uma doença causada pelo vírus CHIKV, transmitido
pelapicada de mosquitos do gênero Aedes: A. aegypti e A. albopictus, que também
são vetores da dengue. O mosquito só transmite a doença se estiver infectado.
A chikugunya é uma doença aguda, comumente caracterizada por febre de
início súbito (tipicamente maior que 38,5°C) e dor articular intensa. Os tornozelos,
punhos e articulações das mãos tendem a ser mais afetados. Outros sinais e sintomas
podem incluir cefaleia, dor difusa nas costas, mialgia, náusea, vômito, poliartrite,
erupção cutânea e conjuntivite.
O que pode contribuir na diferenciação com a dengue é o predomínio da dor
articular sobre os outros sintomas, além de o paciente definir claramente quais são as
articulações afetadas.
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Definição de Caso Suspeito de Chikungunya
Caso suspeito de Chikungunya: febre de início súbito e artralgia ou
artrite intensa com inicio agudo, não explicado por outras condições,
que resida ou tenha viajado para áreas endêmicas ou epidêmicas até 14
dias antes do início dos sintomas, ou que tenha vínculo epidemiológico
com um caso importado confirmado. Todos os casos suspeitos deverão
ser notificados à VigilânciaEpidemiológica (V.E.).
Sorologia: A partir do 7º dia de início de sintomas, em tubo seco com gel.

5.2.1 Papel da enfermagem no caso suspeito de Chikungunya

Avaliação epidemiológica: Investigar casos semelhantes no domicílio,
peridomicílio e local de trabalho. Pesquisar procedência ou história de viagens para
área endêmica/epidêmica para dengue, chikungunya e Zika.
Registrar as informações em prontuário e Encaminhar para Avaliação Médica
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5.3 ZIKA

A Zika é uma doença causada pelo vírus Zika (ZIKV), um arbovírus do gênero
flavivírus (família Flaviviridae), filogeneticamente próximo ao vírus da dengue, ao vírus
da febre amarela, à encefalite de Saint Louis e ao vírus do Nilo Ocidental. É um vírus
RNA com duas linhagens, uma africana e uma asiática.
O vírus Zika foi isolado em 1947, na floresta Zika em Uganda (motivo da
denominação do vírus). É endêmica no leste e oeste do continente africano. No ano
de 2007 foi notificado o primeiro surto desta doença fora da África e Ásia, sendo
notificados 185 casos suspeitos na ilha de Yap, na Micronesia. De 2007 a 2012 não
houve relato de novos casos de Zika vírus nas ilhas do Pacífico.
Em 2013 o vírus reaparece na Polinésia Francesa disseminando a transmissão
em diversas ilhas da Oceania. Foram registrados cerca de 10.000 casos, com 70
casos graves que apresentaram complicações neurológicas (síndrome de GuillainBarré, meningoencefalite) ou auto-imune (púrpura trombocitopênica, leucopenia).
Cerca de 6 meses após introdução no Brasil, identificada em abril de 2015, o
vírus foi relacionado também a casos de microcefalia, com emissão de alerta
internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e comprovação no ano
seguinte.
Assim, a infecção pelo Zika é responsável por graves complicações
neurológicas em fetos, recém-nascidos e adultos. Além da transmissão vetorial,
possui outras formas de transmissão (materno-fetal, sexual e transfusão de sangue),
cujo efeito sobre a carga da doença é objeto de estudos.
Em janeiro/2016, foi confirmado no município o primeiro caso de Zika em
gestante. Até novembro/16, foram confirmados 30 casos de Zika em gestantes, sem
nenhum caso de microcefalia relacionado ao vírus, até o momento.
O quadro clínico é caracterizado por: febre baixa, artralgia, mialgia, cefaleia,
exantema maculopapular, edema de membros inferiores, hiperemia conjuntival não
purulenta. Com menos frequência, pode apresentar dor retro-orbital, anorexia,
vômitos, diarreia e/ou dor abdominal. Porém, em alguns casos a infecção pode ser
assintomática. A doença é autolimitada, com duração de 4 - 7 dias (Protocolo de
vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus
Zika / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de
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Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015.)

Definição de caso suspeito de ZIKA
Paciente que apresentem exantema maculopapular pruriginoso
acompanhado de DOIS ou mais dos seguintes sintomas: febre ou
hiperemia conjuntival sem secreção OU prurido OU poliartralgia OU
edema periarticular. Todos os casos suspeitos deverão ser notificados à
Vigilância Epidemiológica (V.E.).
Sorologia: A partir do 7º dia de início de sintomas, em tubo seco com gel.
5.3.1 Papel da Enfermagem no Caso Suspeito de Zika

Avaliação epidemiológica: Investigar casos semelhantes no domicílio,
peridomicílio e local de trabalho. Pesquisar procedência ou história de viagens para
área endêmica/epidêmica para dengue, chikungunya e Zika.
Registrar as informações em prontuário e Encaminhar para Avaliação Médica.

Ações na Atenção Básica contra o Aedes aegypti
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Controle do Vetor:
A melhor forma de se evitar a dengue é combater os criadouros que possam
acumular água como: latas, embalagens, garrafas, copos plásticos, tampinhas de
refrigerantes, pneus velhos, pratos de vaso de plantas, jarros de flores, garrafas,
caixas d’água, tambores, latões, lajes das casas, cisternas, sacos plásticos, lixeiras,
floreiras de cemitério, calhas em desnível que escorrem as águas de chuva e ralos,
entre outros.
OBSERVAÇÃO ÁREA EXTERNA












Quintal, Jardim, Corredores, Telhado, Laje, Lavanderia, Garagem, Varanda:
Calhas e Lajes: Manter limpas, desentupidas, niveladas e com bom escoamento;
Caixa d’água: Manter limpa e fechada, inclusive telando o cano do “ladrão”;
Piscina/Fontes: Manter limpa, inclusive as bordas e tratada adequadamente
(cloro);
Ralos: Manter limpos, com bom escoamento ou telados;
Cacos de vidro no muro: eliminar os gargalos;
Bromélias: Substituí-las por outras plantas que não acumulem água entre as
folhas;
Garrafas: Manter secas em local coberto ou emborcadas;
Outros tipos de recipientes: Retirar qualquer material que possa acumular água
(latas, potes, materiais de construção, brinquedos, plásticos, garrafas e tampinhas,
etc.);
Pratos de plantas: Retirar, virar ou furar e guardar em local coberto;
Pneus: Não tê-los, levar em uma borracharia; ou furá-los e guardá-los ensacados.

OBSERVAÇÃO ÁREA INTERNA (BANHEIRO, COZINHA, LAVANDERIA, ABRIGO
E OUTRAS DEPENDÊNCIAS)







Vaso sanitário: Manter limpo e tampado (vedado);
Caixa de descarga: Manter tampada e sem vazamentos;
Ralo: Manter limpo e tampado (vedado);
Pia: Manter limpa, seca e sem vazamentos (verificar embaixo);
Filtros de água: Manter limpos e bem fechados;
Tanque de lavar roupa: Manter limpo, seco e sem vazamentos;
A educação em saúde e a participação comunitária devem ser

promovidas, exaustivamente, até que a comunidade adquira conhecimentos e
consciência do problema e passe a mudar o comportamento, mantendo as
residências livres do vetor.
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5.4 LEPTOSPIROSE
A leptospirose é um problema mundial de saúde pública. É uma doença
infecciosa febril aguda, causada por bactérias patogênicas do gênero Leptospira,
transmitida ao homem pelo contato direto ou indireto com a urina de animais
infectados.
A infecção pode apresentar-se sob várias formas clínicas, variando de
assintomática a quadros graves, podendo levar à morte. Tem grande importância
social e econômica por apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto
custo hospitalar, perdas de dias de trabalho e alta letalidade, que pode chegar a até
40% nos casos graves.
A leptospirose ocorre em áreas urbanas e rurais, principalmente em regiões
tropicais e subtropicais. No Brasil, ocorre durante todos os meses do ano em todas as
regiões do país, predominantemente nos meses com elevados índices pluviométricos
(chuvas), principalmente em centros urbanos, onde há aglomeração populacional de
baixa renda, em condições inadequadas de saneamento e alta infestação de
roedores.
Deve-se destacar que a real morbidade da leptospirose é apenas parcialmente
conhecida devido às dificuldades para confirmação dos casos, à possibilidade de
confusão diagnóstica com outras doenças com sintomas comuns e à baixa detecção
das formas leves, sendo diagnosticados, em sua maioria, casos moderados e graves.

CASO SUSPEITO: Individuo com febre, cefaleia e mialgia, que apresente pelo menos um
dos seguintes critérios: Critério 1- antecedentes epidemiológicos sugestivos nos 30
dias anteriores à data de início dos sintomas (exposição a situações de risco, vínculo
epidemiológico com um caso confirmado por critério laboratorial ou residir/trabalhar em
áreas de risco); Critério 2- pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: sufusão
conjuntival, sinais de insuficiência renal aguda, icterícia e/ou aumento de bilirrubinas e
fenômeno hemorrágico. Notificar todos os casos suspeitos à V.E.

Sorologia: A partir do 7º dia de início de sintomas, em tubo seco com gel.
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5.4.1 Papel da Enfermagem no caso suspeito de Leptospirose
A abordagem do paciente com suspeita de leptospirose deve seguir uma rotina
de anamnese e exame físico. A anamnese é a história clínica e deve ser a mais
detalhada possível e os itens a seguir devem constar em prontuário.
História da doença atual:
a) Cronologia de sinais e sintomas.
b) Pesquisa de sinais de alerta.
c) Exame físico
a) Exame físico geral.
d) Sinais vitais: PA, FC, temperatura e FR.
e) Estado de hidratação.
f) Observar sangramentos.
g) Observar diurese.
h) Nível de consciência.
i) Presença de icterícia.
Dependendo da gravidade do caso, os sinais vitais deverão ser monitorados a
cada três horas. Avaliação de sinais de alerta: A presença de sinais de alerta,
relacionados a seguir, indicam a possibilidade de agravamento do quadro clínico e
requerem internação.
Sinais clínicos de alerta para internação:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tosse, dispnéia, taquipnéia, hemoptóicos.
Alterações urinárias, geralmente oligúria.
Fenômenos hemorrágicos.
Hipotensão.
Alterações do nível de consciência.
Vômitos freqüentes.
Icterícia.

a) Se o paciente apresentar os sinais de alerta anteriormente relacionados, deve ser
referenciado para internação, a fim de iniciar a antibioticoterapia e medidas de suporte
direcionadas para os órgãos-alvos acometidos, principalmente pulmão e rim.
b) Os pacientes que não apresentam sinais de alerta podem ser tratados
ambulatorialmente. A antibioticoterapia é indicada nos primeiros cinco a sete dias de
evolução da doença.
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c) Os pacientes que não apresentarem sinais de alerta deverão ser orientados quanto
à hidratação, ao uso de sintomáticos e busca por atendimento médico para
reavaliação após 24h a 72h, ou retorno, a qualquer momento, se constatar o
aparecimento de sinal de alerta ou piora do quadro clínico.

5.4.2 Atribuições do enfermeiro
•

Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;

•

Planejar/programar as ações de vigilância de leptospirose a serem realizadas
pela CCZ (Centro de controle de zoonoses) Equipe de Atenção Básica/Saúde
da Família para manter a concomitância e efetividade de ações;

•

Realizar assistência domiciliar, quando necessária;

•

Enviar semanalmente ao setor competente as informações epidemiológicas
referentes à leptospirose na área de atuação da UBS e analisar os dados para
possíveis intervenções;

•

Orientar os auxiliares/técnicos de enfermagem, ACS para o acompanhamento
dos casos em tratamento e/ou tratamento supervisionado;

•

Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos membros
da equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância
epidemiológica e controle da leptospirose, principalmente em momentos de
emergência epidemiológica e ocorrência de enchentes.

5.5 FEBRE MACULOSA
A febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida por
carrapatos do gênero Amblyomma e causada pela Rickettsia rickettsii, de gravidade
variável, que pode cursar com formas leves e atípicas até formas graves com elevada
taxa de letalidade.
Fique atento quanto aos sintomas: febre, cefaleia, mialgia, artralgia, astenia,
inapetência, dor abdominal, náuseas e vômitos. Também pode cursar com exantema
maculopapular de distribuição característica (atinge região plantar e palmar), e que
pode evoluir para petéquias, equimoses e hemorragias.
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Perguntar sobre história de picada ou arrancamento de carrapato, permanência
em locais onde há presença de carrapatos ou capivaras, contato com cavalos ou com
cachorros. Atenção para as regiões próximas aos rios e lagoas!
Divulgar junto aos usuários dos serviços de saúde orientações sobre a doença
e medidas de prevenção.
Pessoas assintomáticas que foram picadas ou tiveram contato com carrapatos
devem ser orientadas quanto aos sintomas da doença e observação por 2 semanas.

CASO SUSPEITO: Indivíduo que apresente febre, cefaleia, mialgia e história de picada
de carrapatos e/ ou contato com animais domésticos e/ou silvestres e/ou tenha
frequentado área sabidamente de transmissão de febre maculosa nos últimos 15 dias e/
ou apresente exantema máculo-papular ou manifestações hemorrágicas.
Notificar todos os casos suspeitos à V.E.

Sorologia: Primeira amostra no momento da suspeita (fase aguda) e a segunda
amostra de 14 a 21 dias após a primeira coleta (tubo seco com gel).
IMPORTANTE: O tratamento é iniciado na suspeita clínica, mesmo sem
resultados laboratoriais específicos (sorologia).

5.6 SARAMPO

5.6.1 Sarampo
O Sarampo é uma doença infecciosa grave, extremamente contagiosa, que
pode evoluir com complicações e óbito. Eliminada das Américas em 2016, mantémse como um problema de saúde pública, principalmente na Europa e na Ásia onde
ainda é endêmica e causa de frequentes surtos.
Este cenário epidemiológico impõe a necessidade de manutenção de altas e
homogêneas coberturas vacinais e constante vigilância epidemiológica, mesmo em
países onde não há mais circulação do vírus.
No Brasil, nenhum caso de sarampo foi registrado, desde então, até que em
janeiro de 2018, casos importados da Venezuela deflagraram importantes surtos em
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Roraima e no Amazonas, onde a cobertura vacinal estava bem abaixo dos
necessários 95%.
Em relação à faixa etária, em ambos os Estados, a maior taxa de incidência da
doença está concentrada entre crianças de seis meses a quatro anos. Outros casos
foram registrados no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro
(Sociedade Brasileira da Imunização, 2018).
Prevenção: A vacinação é a única maneira de prevenir a doença. O Sistema
Único de Saúde oferta gratuitamente as vacinas Tríplice Viral, que protege contra
sarampo, caxumba e rubéola, e TetraViral, que adiciona a proteção contra varicela
(catapora).

Definição de caso suspeito: é todo paciente que, independente da idade e da situação
vacinal, apresentar FEBRE e EXANTEMA maculopapular, acompanhados de um ou mais
dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite; OU todo indivíduo
suspeito com história de viagem ao exterior nos últimos 30 dias ou de contato, no
mesmo período, com alguém que viajou ao exterior.

5.6.2 Papel de enfermagem ao paciente com sarampo
1. Repouso;
2. Dieta líquida ou branda, conforme aceitação
3. Oferecer líquidos à vontade;
4. Limpeza das pálpebras com água morna para remoção de crostas ou
secreções;
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5.7 RUBÉOLA
A rubéola é uma doença exantemática aguda, de etiologia viral, que apresenta
alta contagiosidade. A rubéola pós-natal geralmente tem apresentação benigna,
muitas vezes é subclínica e tem baixa letalidade.
A importância epidemiológica está representada pela possibilidade de
ocorrência da síndrome da rubéola congênita (SRC) que atinge o feto ou o recémnascido cujas mães se infectaram durante a gestação. A infecção na gravidez acarreta
inúmeras complicações para a mãe (aborto, natimorto) e malformações congênitas na
criança (surdez, problemas cardíacos, lesões oculares e outras).
A doença tem distribuição universal e a incidência de casos aumenta no final
do inverno e no início da primavera.
•

Agente Etiológico: O vírus da rubéola pertence ao gênero Rubivírus, da
família Togaviridae.

•

Reservatório: O único reservatório conhecido é o homem.

•

Modo de Transmissão: A rubéola pós-natal é transmitida, principalmente, por
contato direto com indivíduos infectados pelas gotículas de secreções
nasofaríngeas.
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o A transmissão indireta, pelo contato com objetos contaminados com
secreções nasofaríngeas, sangue e urina, é pouco frequente.
o A rubéola é transmitida, por via transplacentária, da mãe para o feto. A
criança com rubéola congênita pode eliminar o vírus pela urina e
secreções nasofaríngeas.
•

Período de Incubação: É de 12 a 23 dias, durando em média 17 dias.

•

Período de Transmissão: O indivíduo infectado pode transmitir a doença
cerca de 5 dias antes até 5 a 7 dias após o aparecimento do exantema.

Manifestações Clínicas
De maneira geral não é observado período prodrômico na criança com rubéola.
Adolescentes e adultos podem apresentar pródromos com febre baixa, cefaleia, dores
generalizadas (artralgias e mialgias), conjuntivite, coriza e tosse.
A doença caracteriza-se por exantema maculopapular e puntiforme difuso, que
se inicia na face, couro cabeludo e pescoço e se espalha, posteriormente, para todo
corpo.
A febre baixa e a presença de linfoadenopatia retroauricular, cervical e occipital
- antecedendo, geralmente, por 5 a 10 dias o exantema - são sinais que colaboram
para o diagnóstico diferencial frente a outras doenças exantemáticas. Cerca de 25%
a 50% das infecções pelo vírus da rubéola são subclínicas (BRASIL, 2015).

CASO SUSPEITO DE SARAMPO: Todo paciente que apresentar febre e exantema
maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse
e/ou coriza e/ou conjuntivite, independente da idade e da situação vacinal.

CASO SUSPEITO DE RUBÉOLA: Todo paciente que apresente febre e exantema
maculopapular, acompanhado de linfoadenopatia retroaurícular, occipital e cervical,
independente da idade e da situação vacinal.

Notificar imediatamente todo o caso suspeito V.E., em até 24 horas.
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Diante da identificação de casos suspeitos ou confirmados de sarampo, o PNI
recomenda a realização imediata do bloqueio vacinal, abrangendo todos os contatos
a partir de 6 meses de idade.
O bloqueio deve ser seletivo, considerando o histórico de vacinação dos
contatos e realizado em todos os locais que o caso suspeito ou confirmado da doença
frequentou (atentar para as contraindicações da vacina tríplice viral). Entrar em
contato na Vigilância Epidemiológica para orientações sobre o bloqueio vacinal.
Coleta de exames específicos:


Sorologia em tubo seco com gel e amostra de urina, ambas no 1º contato com
o paciente. Manter a urina resfriada em caixa térmica, até o envio ao laboratório
municipal.

5.8 CAXUMBA
A caxumba ou parotidite epidêmica é uma doença infecciosa aguda, causada
pelo RNA vírus da família Paramyxoviridae, cuja principal característica é o aumento
das glândulas salivares (parotidite), geralmente bilateral. A hipertrofia das parótidas
pode ter outras etiologias que não levam a parotidite de forma epidêmica.
A transmissão se dá pelo contato direto com uma pessoa infectada por meio
das gotículas de secreção da orofaringe. Apresenta suscetibilidade geral, cosmopolita
e de distribuição endêmica nos grandes centros, mas com tendência a manifestação
epidêmica em escolas e instituições onde haja agrupamento de adolescentes e
adultos.
O período de transmissão estende-se de 2 dias antes do início da parotidite até
5 dias após esta data. (SÃO PAULO, 2016)

Consideram-se suscetíveis, os indivíduos:
a) com menos de duas doses de vacina para caxumba registradas em caderneta de
vacinação, administradas a partir de 12 meses e com intervalo mínimo de 30 dias entre
elas;
b) que não possuam documentação de diagnóstico laboratorial da doença;
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c) que não possuam documentação laboratorial de imunidade (sorologia).
Consideram-se comunicantes:
Todos os indivíduos que tiveram contato próximo com caso suspeito ou confirmado de
caxumba no período de transmissibilidade.

Importante estabelecer parcerias para garantir que todos os suscetíveis sejam
vacinados rapidamente na ocorrência do primeiro caso, sendo esta a melhor
estratégia para controle de surto. Entrar em contato na Vigilância
Epidemiológica para orientações sobre o bloqueio vacinal.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO EM SURTOS
A medida preconizada para bloqueio de surtos é a vacinação. É importante que
se estabeleça um trabalho conjunto com as instituições de ensino, ou mesmo outras
instituições, para garantir que todos os suscetíveis sejam vacinados rapidamente na
ocorrência do(s) primeiro(s) caso(s).
Nestes locais é realizada a vacinação de bloqueio somente nos suscetíveis
(aqueles que não tiveram a doença e que não tem vacinação completa para caxumba)
na ocorrência de surto de caxumba, com a vacina tríplice viral.
Apesar de um bloqueio rápido, pronto e efetivo, alguns casos podem continuar
a ocorrer entre os vacinados já infectados, ao longo das próximas três semanas após
o bloqueio. A vacinação é seletiva, ou seja, iniciar ou completar o esquema de
vacinação de acordo com o calendário vacinal do Programa Estadual de Imunização.
(SÃO PAULO, 2016)

5.9 DIARREIA E A MONITORIZAÇÃO DA DOENÇA DIARREICA AGUDA
É o aumento do volume das fezes, diminuição na consistência ou aumento de
aquosidade e/ou aumento da frequência das evacuações. A diarréia possui várias
causas como: hipertireoidismo, remoção cirúrgica de parte do intestino ou do
estômago, secção do nervo vago no tratamento de úlceras, derivação de bypass
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cirúrgica de parte do intestino, medicamentos, aumento de bactérias no intestino,
vírus, verminose, certos tipos de alimentos, estresse.
Os sintomas incluem desconforto abdominal, cólica, plenitude, excesso de
flatos, náusea e vômitos. Pode haver presença de sangue ou pus na diarréia o que
chamamos de desistiria.

A diarréia pode causar desidratação e ser motivo de internações principalmente
em crianças e idosos. Isso leva a um gasto com a saúde, perda de dia de trabalho.
No caso de diarréia crônica leva a espoliação de sais minerais, anemia, mal estar
constante, retraimento social, depressão, desenvolvimento escolar e no trabalho
abaixo do esperado. (Sociedade Brasileira de Medicina de Saúde da Família).
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As unidades de saúde que atendem casos de diarréia devem monitorar a
ocorrência de casos, para a busca de relação entre os eventos (local comum das
diarréias, fontes comuns de transmissão, grupos de pessoas envolvidas, gravidade
da doença, etc.) o que permite detectar em tempo oportuno um surto ou epidemia,
possibilitando a investigação o mais precoce possível de suas causas e assim
impedindo seu alastramento.
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5.10 CONJUNTIVITE
Conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, que é uma membrana que recobre a
porção anterior da esclera e a face interna das pálpebras. Entre as causas mais
frequentes temos as virais, bacterianas e alérgicas. É uma doença muito frequente na
população.
Dado ao caráter contagioso das conjuntivites virais e bacterianas, a
disseminação pode efetuar-se com muita facilidade, principalmente, quando as
condições de saneamento básico, de higiene pessoal e domiciliar são precárias.
De interesse no campo da saúde pública destacam-se, portanto, as
conjuntivites virais e bacterianas. Atentar para ocorrência de surto, bem como para a
notificação.
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5.10.1 Papel da Enfermagem na Conjuntivite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientar lavar com frequência o rosto e as mãos uma vez que estas são veículos
importantes para a transmissão de microorganismos.
Orientar trocar as fronhas dos travesseiros diariamente enquanto perdurar a crise.
Orientar lavar as mãos antes e depois do uso de colírios ou pomadas e, ao usálos não encoste o bico do frasco no olho.
Não usar lentes de contato enquanto estiver com conjuntivite, ou se estiver usando
colírios ou pomadas.
Não compartilhar o uso de esponjas ou de qualquer outro produto de beleza.
Evitar coçar os olhos para diminuir a irritação.
Aumentar a frequência de troca de toalhas ou use toalhas de papel para enxugar
o rosto e as mãos.
Não compartilhar toalhas de rosto.
Evitar aglomerações ou frequentar piscinas de academias ou clubes.
Evitar a exposição a agentes irritantes (fumaça) e/ou alérgenos (pólen) que podem
causar a conjuntivite.
Não usar maquiagem de outras pessoas (e nem empreste as suas).
Usar óculos de mergulho para nadar, ou óculos de proteção em caso de contato
com produtos químicos.
Não use medicamentos (pomadas, colírios) sem prescrição (ou que foram
indicados para outra pessoa).

•
Contatos para notificação:
Vigilância Epidemiológica municipal
Rua do Trabalho, 634 - CEVISA
Tel. (19) 3437-7900
Fax. (19) 3437-7908
e-mail: dve@piracicaba.sp.gov.br ou ecd-dve@piracicaba.sp.gov.br
Malote: disponível para as unidades da rede pública municipal
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6
OUTROS
AGRAVOS
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6 OUTROS AGRAVOS
6.1 ESCABIOSE
Doença de pele produzida pela penetração de um ácaro parasita, que provoca
irritação e formação de vesículas e/ou pústulas e prurido intenso.
Cuidados de Enfermagem
Orientar:
•

Que a transmissão se dá por contato pessoal, por meio de roupas de cama, de
banho de uso pessoal;

•

Lavar sempre as roupas de cama e de uso pessoal e passá-las a ferro ou expôlas ao sol por várias horas;

•

Tratamento conforme prescrição médica.

Prevenção na família e ou grupo social
•

Observar semelhanças nos sinais e sintomas dos demais componentes do
grupo familiar e/ou social;

•

Alertar frente à possibilidade de ser o mesmo diagnóstico e a necessidade de
tratamento.

6.2 PEDICULOSE
A pediculose é uma doença parasitária, causada pelo Pediculus humanus var.
capitis, vulgarmente chamado de piolho. O achado comum que fecha o diagnóstico
além da presença do Pediculus humanus “piolho” é também a presença das lêndeas
(ovos de cor esbranquiçada) depositadas pelas fêmeas nos fios de cabelo.
A doença tem como característica principal a coceira intensa no couro
cabeludo. Com o ato de coçar as lesões pode ocorrer infecção secundária por
bactérias, levando inclusive ao surgimento de gânglios no pescoço.
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Cuidados de Enfermagem
Orientar:
a) Hábitos adequados de higiene;
b) Lavar os cabelos pela manhã, secar bem com uma toalha, aplicar uma solução
de vinagre morno diluído em partes iguais de água (1:1), deixar agir por 20 a
30 minutos e pentear os cabelos com pente fino, com o objetivo de remover as
lêndeas manualmente;
c) Lavar as roupas de uso pessoal e de cama, além de escovas, chapéus e bonés;
d) Investigar outros casos no núcleo familiar e social e, se for necessário, tratálos.

6.3 PARASITOSE INTESTINAL
As parasitoses intestinais se apresentam como importante problema de saúde
pública

e

sua

ocorrência

refletem

as desigualdades no

desenvolvimento

socioeconômico e as diferenças nas condições de vida da população. As precárias
condições de habitação e do saneamento básico favorecem as infecções, inclusive as
parasitárias.
Ao enfermeiro caberá, sobretudo, a educação em saúde para a prevenção do
agravo, assim como a solicitação de exame laboratorial específico (PPF com Kato/
Hoffman).
Orientações básicas:
•

Importância da lavagem das mãos e sua técnica;

•

Corte de unhas;

•

Filtragem e fervura da água antes do consumo;

•

Manuseio e preparo dos alimentos, em especial frutas, verduras, legumes e
carnes.

6.4 TUBUBERCULOSE
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A tuberculose continua sendo mundialmente um importante problema de saúde,
exigindo o desenvolvimento de estratégias para seu controle, considerando aspectos
humanitários, econômicos e de saúde pública.
Essa doença é causada pelo Mycobacterium tuberculosis e pode acometer uma
série de órgãos e/ ou sistemas. A apresentação da tuberculose na forma Pulmonar,
além de ser mais freqüente, é a responsável pela manutenção da cadeia de
transmissão da doença.
Os serviços de Atenção Básica devem ser estruturados para orientar e
identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a duas
semanas (Sintomático Respiratório), consideradas com suspeita de tuberculose
pulmonar, visando à descoberta dos casos bacilíferos, e assim possibilitar
acolhimento, diagnóstico precoce, assistência e, fazer o encaminhamento dos casos
à unidade de referência, o CEDIC (Centro de Doenças Infectocontagiosas).
A Atenção Básica tem um papel fundamental, uma vez que as atividades
educativas para promoção à saúde e prevenção da doença tuberculose são
necessárias para interromper a cadeia de transmissão e identificar clientes em
situação de maior vulnerabilidade, garantindo-lhes atendimento humanizado e
resolutivo.

6.4.1 Estratégia operacional para identificação de sintomático respiratório,
diagnóstico e tratamento

 Interrogar sobre a presença e duração da tosse à clientela dos serviços de
saúde, independente do motivo da procura (ex.: grupos de diabetes,
hipertensão, gestantes e salas de espera);
 O enfermeiro deve solicitar exame de BK (Bacilo de Koch) de escarro no caso
de identificação de sintomático respiratório (SR);
 Orientar os SR identificados para coleta do exame de escarro (2 amostras),
coletar uma amostra no momento da identificação, abordagem e a outra no dia
seguinte.
 Checar fluxo de encaminhamento das amostras, identificar as amostras e as
solicitações adequadamente para não ocorrer de o material ser inadequado;
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 Registrar no “Livro de Sintomático Respiratório” as amostras de escarro
enviadas para exames de baciloscopia;
 As equipes da Atenção Básica estão capacitadas à realização do Tratamento
Diretamente Observado – TDO, atribuição indicada ao enfermeiro da Unidade,
com responsabilidade de orientar e supervisionar a equipe;
 Acompanhar as consultas mensais agendadas na referência – CEDIC;
 Checar o recebimento das medicações vindas da farmácia do CEDIC;
 Comunicar os casos de abandono de tratamento ao CEDIC, por meio de
ligação telefônica após três dias de ausência do paciente na unidade para
supervisão;
 Encaminhar e agendar o paciente para o CEDIC, no caso de alteração
medicamentosa;
 Convocar os contatos para investigação.

6.4.2 Fluxo de atendimento de tuberculose no CEDIC
Demanda espontânea e/ou encaminhamento
 Exames de Baciloscopia Positivo, resultado encaminhado do laboratório ao
CEDIC;
 Contato do CEDIC com o paciente e/ou unidade de saúde para agendamento
de consulta;
 Cadastramento e abertura de prontuário no CEDIC;
 Fechamento de diagnostico, orientação ao paciente quanto à consulta e
tratamento supervisionado com opção de escolha do local pelo paciente para
acompanhamento;
 Coleta dos exames, conforme protocolo para tuberculose, na primeira consulta
– CEDIC;
 Encaminhamento para farmácia do CEDIC, para orientação sobre a medicação
(dosagem, tempo, efeitos adversos);
 Encaminhamento do paciente, quando necessário, ao Serviço Social (CEDIC)
para avaliação sócia econômico;

139

 Orientação e agendamento para consultas subsequentes (mensais), orientação
para retorno sem agendamento nos casos de intercorrências durante o
tratamento;
 Orientação e captação dos contatos para realização de consulta e exames de
protocolos de contatos.
As ações de prevenção realizadas pelos profissionais da atenção básica, seja
na comunidade ou na unidade de saúde, impactam na prevenção e controle e na
redução da cadeia de transmissão da doença. Cabe a toda equipe o conhecimento
sobre a doença, regime de tratamento, medidas de prevenção e controle da doença,
gerando assim um ambiente seguro e saudável.

6.5 HANSENÍASE
Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica, de evolução lenta, que
se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos
(lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, pés e mãos).
Um dos grandes desafios para sua cura é o diagnóstico precoce da doença e
o tratamento de todos os casos, principalmente os bacilíferos, prevenindo assim a
ocorrência de novos casos. O comprometimento dos nervos periféricos é a
característica principal da doença dando-lhe um grande potencial para provocar
incapacidades físicas que podem inclusive evoluir par deformidades.
A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen,
que é um parasita intracelular obrigatório, com afinidade por células cutâneas e por
células dos nervos periféricos.
O homem é considerado a única fonte de infecção da doença e o contágio se
dá através de uma pessoa doente, portadora do bacilo de Hansen, não tratada, que o
elimina para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis, através das vias
aéreas superiores, o trato respiratório. Este contágio pode ocorrer após um longo
período de convivência com o portador da M. Laprae.
Quando a pessoa doente inicia o tratamento quimioterápico, ela deixa de
transmitir, pois as primeiras doses da medicação matam os bacilos, tornando-os
incapazes de infectar outras pessoas.
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6.5.1 Sinais e Sintomas Dermatológicos da Hanseníase
A hanseníase manifesta-se através de lesões de pele que se apresentam com
diminuição ou ausência de sensibilidade.


Manchas na pele esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, em
qualquer parte do corpo, com diminuição ou ausência de sensibilidades;



Partes da pele seca com ausência de suor;



Diminuição da força muscular das mãos e pés, devido a inflamação dos nervos.

6.5.2 Ações das equipes de atenção básica referentes à hanseníase


Buscar, inclusive em visitas domiciliares, identificar pessoas com quaisquer
sinais e sintomas característicos para hanseníase;



Nos casos suspeitos, encaminhar para unidade de saúde para consulta
médica;



Encaminhamento para referência (CEDIC) com guia de Referência e Contra
Referência para fechamento do diagnóstico;



Fazer agendamento da consulta no CEDIC via telefone, com o profissional
especializado para atendimento;



Orientar a família e a comunidade, sobre os sinais e sintomas nas visitas
domiciliares, em salas de espera e em reuniões de grupos;



Acompanhar o tratamento do paciente, saber sobre as tomadas da medicação
e seu uso correto e verificar os retornos nas consultas;



Verificar junto à família os agendamentos e comparecimento às consultas dos
comunicantes;



Nas consultas na Unidade de Saúde verificar junto ao paciente sobre o auto
cuidado das mãos, pés, olhos e nariz;



Realizar visitas domiciliares para busca ativa de casos suspeitos, de faltosos e
de contatos;



Executar ações de educação em saúde.
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6.5.3 Fluxo de atendimento de hanseníase no CEDIC


Acolhimento do paciente referenciado pela unidade de saúde;



Abertura do prontuário, orientação sobre a consulta médica e os exames de
protocolos para hanseníase;



Encaminhamento do paciente para o consultório de acordo com agendamento;



Diagnóstico

clínico

(história

clínica,

exame

físico

geral,

exame

dermatoneurológico);


Pós-consulta, orientando para a realização do tratamento e os retornos para as
próximas consultas. As consultas subsequentes são mensais com objetivo de
administrar a dose supervisionada do tratamento quimioterápico, assim como
observar as queixas gerais;



Agendamento para os exames que se fizerem necessários para o diagnóstico
(baciloscopia), e laboratoriais de protocolos;



Observação da tomada da dose de medicação supervisionada na vigência da
consulta;



Orientação e agendamento da Avaliação de Incapacidade com fisioterapeuta,
no diagnóstico;



Convocação e agendamento para consulta dos contatos intradomiciliares;



Verificação e agendamento, se necessário, da vacina de BCG nos contatos;



Encaminhamento para a farmácia do CEDIC, para orientação das tomadas de
medicamentos e os efeito adversos que possam ocorrer;



Encaminhamento para o Serviço social, para avaliação sócio econômico, se
necessário;



Apoio à família para participar ativamente das ações preventivas e tratamento
adequado do paciente.

6.6 CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA
A Resolução nº 1.451/95 define URGÊNCIA como “a ocorrência imprevista de
agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de
assistência médica imediata”.
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E EMERGÊNCIA como “a constatação médica de condições de agravo à saúde
que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto,
tratamento médico imediato”. Vê-se a partir dos conceitos que nos casos de
emergência há risco iminente de interrupção da vida ou sofrimento muito intenso. E
isso faz desta condição clínica uma prioridade absoluta, muito embora ambas
necessitem de atendimento imediato.
Ao realizar o atendimento a algumas dessas situações acima, o profissional
deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) através da ligação
telefônica ao número 192.
Apresentamos abaixo, os fluxogramas das situações que acontecem mais
frequentemente nas unidades de saúde¸ que sendo conduzidas corretamente,
poderão ser estabilizadas no local da ocorrência.
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ANEXOS
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7 ANEXOS
7.1 ESCORE DE FRAMINGHAM
Nos indivíduos sem doença aterosclerótica manifesta, o escore de Framingham
é um entre os vários instrumentos que permite a estratificação do risco de evento
cardiovascular em 10 anos, o qual pode ser classificado como baixo (probabilidade <
10%), médio (probabilidade entre 10% e 20%) ou alto (probabilidade > 20%).
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7.2 CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
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CUIDADOS GERAIS
•

Tomar a medicação conforme receita médica, respeitando dias e horários - não
pular horários nem fracionar doses;

•

Enfatize a importância da mudança dos hábitos de vida, estimule a prática de
exercícios regulares e uma dieta adequada;

•

Informe ao cliente o objetivo da medicação para facilitar tanto a compreensão
do seu diagnóstico quanto também a sua colaboração no tratamento. A
medicação controla, mas não cura a hipertensão, recomende que o cliente
mantenha sempre disponível a medicação necessária, durante fins de semana,
feriados e período de férias;

•

Informe ao cliente as reações adversas mais frequentes relacionadas ao uso
da medicação e que, diante da ocorrência de qualquer uma delas,
principalmente sinais de toxicidade, o médico deverá ser comunicado
imediatamente;

•

Recomende ao cliente que evite o tabagismo e o consumo de álcool, como
também o uso de qualquer outra droga ou medicação sem o conhecimento do
médico;

•

Recomende que o cliente informe o esquema de tratamento anterior ao
prescritor;

Observar também:
•

Atenção para alterações hepáticas ou renais, hipovolemia, hiponatremia ou
terapia diurética concomitante;

•

Clientes com estenose aórtica/ cardiomiopatia hipertrófica, insuficiência
cerebrovascular ou cardíaca, pós-cirúrgicos, geriátricos ou hipertensos da raça
negra.

Atentar para:
•

Medicamentos que não podem ser utilizados durante lactação e gestação e os
que devem ser utilizados com cuidado durante este período.
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7.3 EXAMES AUTORIZADOS PARA SOLICITAÇÃO DO ENFERMEIRO
•

Hemoglobina glicada (se DM);

•

Glicemia de jejum;

•

Colesterol total e frações;

•

Ureia;

•

Creatinina;

•

Sódio;

•

Potássio;

•

Hemograma completo;

•

Sorologias ( Anti HIV, VDRL, Anti HCV, HBSAg);

•

Urina 1;

•

Microalbuminúria (se DM e HAS);

•

PPF com Kato/ Hoffman;

•

Fundoscopia ( Rastreamento de Retinopatias e HAS).

Importante: eticamente a solicitação de exames pelo enfermeiro tem por
objetivo orientar a sua conduta. E é amparada legalmente pela resolução
COFEN Nº 195/97.
(Consultar parecer COREN –SP 007/2014-ct.)
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