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Nos últimos dois anos, os membros do Grupo de Estudos em Reanima-
ção Cardio-respiratória do Departamento de Pediatria da Faculdade de Me-
dicina da UFMG e da Sociedade Mineira de Pediatria têm se dedicado a
refletir sobre o atendimento de urgências e emergências pediátricas. O Grupo
é um dos pioneiros em cursos de Suporte Avançado de Vida em Pediatria
(Pediatric Advanced Life Suport/PALS) no Brasil e os seus membros possu-
em uma vasta experiência em atendimentos de urgência.

A idéia de escrever um livro foi amadurecendo e, com o auxílio do Dr.
Sérgio Diniz Guerra, coordenador do curso de “Emergêncais e Trauma na
Infância e Adolescência” da Sociedade Mineira de Pediatria, alguns profis-
sionais foram selecionados para repensar as situações comuns do dia-a-dia
vivenciadas pelos profissionais de saúde nos pronto-atendimentos e servi-
ços de terapia intensiva. Parte desses profissionais da área de saúde traba-
lham no Hospital das Clínicas, Hospital João XXIII e Hospital Municipal
Odilon Behrens. O objetivo foi expor de forma clara e objetiva as situações de
emergência, assim como a forma de se abordar de forma rápida e sistematiza-
da. Com o advento da Portaria nº 1864/GM, de 29 de setembro de 2003, do
Ministério da Saúde, acreditamos em uma mudança na forma de atendimen-
to pré-hospitalar e grande melhoria da Política Nacional de Atenção às Ur-
gências. Os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) e seus
Núcleos de Educação em Urgência já estão sendo implantados. Acreditamos
que os  quadros agudos de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, rece-
berão a partir de agora uma melhor assistência.

Atender à necessidade de elaboração desse livro só foi possível pela
ação conjunta dos autores, que, com boa vontade e esforço, trazem ao leitor
uma experiência que temos certeza auxiliará nas decisões quanto às condu-
tas diante dos pacientes. O estímulo do Dr. Helvécio Miranda Magalhães
Júnior, que em 2002 era o coordenador da urgência e emergência da Secretaria

APRESENTAÇÃO
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Estadual de Saúde, foi reforçado pela conduta de apoio incondicional do
Dr. Alcy Moreira dos Santos Pereira, que o substituiu no cargo. A disponi-
bilidade do Dr. Joaquim Antônio César Mota em orientar e aconselhar so-
bre a elaboração deste livro só nos guiou para o reforço do desejo de chegar
na reta final.

Resta-nos agora externar o nosso sincero agradecimento.

Maria do Carmo Barros de Melo e

Marcos Carvalho de Vasconcellos
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Mensagem da presidente

O Grupo de Estudos em Reanimação Cardio-respiratória em Pediatria,
formado pelos instrutores do Curso PALS, bem como especialistas convida-
dos, com larga experiência no atendimento de urgência dos hospitais João
XXIII e Odilon Behrens, prepararam este livro dirigido aos colegas pediatras
e médicos de outras áreas.

De acordo com os objetivos propostos, o resultado é um texto simples,
de fácil compreensão geral e que serve de reciclagem e capacitação para os
profissionais que trabalham com urgência e emergência em pediatria.

Como não poderia ser diferente, um belo trabalho revisado pelos cole-
gas Maria do Carmo Barros de Melo e Marcos Carvalho de Vasconcellos,
coordenadores estaduais do Curso PALS.

Um dos compromissos da atual diretoria da SMP foi o de levar a atuali-
zação científica ao maior número de pediatras mineiros. Todo este trabalho
que apresentamos agora é exemplo do cumprimento de uma importante meta
da atual gestão da entidade.

Agradecemos, na oportunidade, o apoio da Secretaria Estadual de Saú-
de de Minas Gerais, sem o qual não teríamos condições de custear a edição e
distribuição deste projeto.

Eliane de Souza
Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria

Gestão 2002/2003

EDITORIAL
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O grupo dirigente da reanimação da SMP envolvido no estudo e ensino
nas situações de urgência e emergência em pediatria, junto com os demais
autores, presta mais uma vez uma valorosa contribuição para a segurança e
qualidade da assistência às crianças graves ou potencialmente graves em
Minas Gerais. A experiência e a competência dos autores dos diversos capí-
tulos, que compreendem desde o reconhecimento da criança grave às ques-
tões éticas e legais que envolvem o cuidado com estes pacientes, permite que
as orientações neles contidos possam ser utilizados em qualquer região do
País. Mais uma vez, a parceria SMP/SES revela ser profícua.

A adoção de protocolos de atendimento, em especial ao se tratar de
pacientes graves ou potencialmente graves, influencia diretamente nos re-
sultados. Os melhores resultados, expressos em taxas de sobrevivência e de
seqüelas, são uma expressão do atendimento seguro que se propicia às cri-
anças nesta situação clínica. O atendimento seguro, que indiretamente  avalia
a qualidade da assistência, pode ser medido pela  tríade: infra-estrutura (in-
cluindo recursos humanos, físicos e tecnológicos), processo e resultados. Para
que os resultados sejam os melhores possíveis diante da situação clínica que
se apresenta, é indispensável que os processos de trabalho sejam o mais rápi-
do, seguros e eficientes possíveis. É aqui que os protocolos clínicos fazem a
diferença, pois a adoção dos mesmos baseados nas melhores evidências pos-
síveis, conforme o atual estado da arte, representam grande parte da infra-
estrutura, balizam os processos e contribuem para os melhores resultados.

A incorporação destes protocolos por parte de toda equipe que cuida de
crianças em situação de risco clínico, deve ser o desafio para aqueles que
dirigem serviços ou os lidera de alguma forma. O primeiro desafio foi o de
produzi-los. O seguinte é o de pô-los  em prática. Tenho confiança e certeza
que a SES fará um grande esforço, junto às prefeituras e serviços, para que
estes protocolos sejam apropriados por aqueles que tem a imensa responsa-
bilidade de atender estes pacientes.

José Orleans da Costa

Presidente SMP 2003-2006
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O reconhecimento dos sinais e sintomas que demonstram gravidade
nos pacientes da faixa etária pediátrica e adolescente é de suma importância
no prognóstico. O atendimento precoce pode evitar a evolução para uma
parada cardiorrespiratória (PCR), choque, insuficiência respiratória ou pio-
ra do quadro clínico vigente. Os gastos públicos com o tratamento diminu-
em, assim como a possibilidade de complicações e de seqüelas.

A     educação da comunidade é fundamental para a aquisição de uma
postura coerente frente ao paciente doente, facilitando o contato com o pro-
fissional de saúde e melhorando as condições de atendimento. Esse processo
pode ocorrer através de palestras, divulgação de cartazes e cartilhas, contato
com agentes de saúde e com os Centros de Saúde através do “acolhimento”,
inclusão de disciplinas educativas para a saúde nas escolas.  A comunidade
em geral deveria receber orientações quanto ao suporte básico de vida (aten-
dimento à parada cardiopulmonar, desobstrução de vias aéreas superiores),
primeira abordagem em eventos súbitos (crises convulsivas, afogamento, trau-
mas, intoxicações, etc.), assim como orientações para prevenção de acidentes
e intoxicações, uso de drogas ilícitas e identificação de abusos sexuais, maus-
tratos na infância e adolescência. A disponibilização e treinamento para o
uso de aparelhos de desfibrilação automática externa (DAE) em locais turís-
ticos ou de fluxo aumentado de pessoas (grandes empresas, shoppings, cen-
tros comerciais ou de lazer) poderia levar a um impacto positivo na sobrevi-
vência e diminuição de seqüelas.

O treinamento do     profissional de saúde para o reconhecimento dos
sinais e sintomas de gravidade é prioritário. Muitas vezes a demanda para o
atendimento é grande e pequenos detalhes podem passar despercebidos. A
segurança para tomar a decisão certa diante de um paciente grave é obtida
com a experiência profissional. A discussão de casos clínicos simulados ou
que já ocorreram nas equipes ou centros de saúde pode contribuir para o
crescimento profissional.

CAPÍTULO 1
RECONHECIMENTO E PRIMEIRO ATENDIMENTO

AO PACIENTE GRAVEMENTE ENFERMO

Maria do Carmo Barros de Melo

Marcos Carvalho de Vasconcellos
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A organização da rede de atendimento e de referência, do     trans-
porte adequado aos locais de encaminhamento determina a melhora da
abordagem. O contato e a disponibilidade de um serviço de suporte avan-
çado de vida (hospitais, centros de terapia intensiva) propiciam uma me-
lhor evolução para o paciente.

A participação da comunidade, do profissional de saúde e a organiza-
ção dos serviços de saúde constituem o que é chamado elo de sobrevivência
na cadeia de atendimento aos pacientes.

Sinais e sintomas de gravidade

Vários sinais e sintomas podem estar presentes, mas, algumas vezes, o
evento pode ser súbito. Os pacientes podem apresentar sinais de choque, de
insuficiência respiratória ou de piora de um quadro clínico preestabelecido.

A observação e a atenção dos profissionais de saúde e dos pais ou
cuidadores da criança permitem a percepção de que “algo está errado”. A
informação adequada durante a anamnese e o exame minucioso é que permi-
tirão o diagnóstico precoce. A partir daí uma atenção diferenciada deve ser
dada a esse paciente. As medidas iniciais a serem tomadas dependerão do
quadro clínico, mas uma folha de PCR (TABELA 1) deve ser preenchida, a
estabilização do paciente deve ser mantida (através de suporte básico e, se
necessário, avançado). O exame deve ser seqüencial e freqüente, adotando-se
a avaliação pelo “ABC” (TABELA 2). Os dados devem ser anotados em pron-
tuário médico.

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 1 1 1 1 1
FFFFFOLHAOLHAOLHAOLHAOLHA     DEDEDEDEDE P P P P PARADAARADAARADAARADAARADA C C C C CARDIORRESPIRATÓRIAARDIORRESPIRATÓRIAARDIORRESPIRATÓRIAARDIORRESPIRATÓRIAARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) (PCR) (PCR) (PCR) (PCR)

Nome do Paciente:                   Leito:                          Idade:                   Peso:
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TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 1 1 1 1 1
FFFFFOLHAOLHAOLHAOLHAOLHA     DEDEDEDEDE P P P P PARADAARADAARADAARADAARADA C C C C CARDIORRESPIRATÓRIAARDIORRESPIRATÓRIAARDIORRESPIRATÓRIAARDIORRESPIRATÓRIAARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) (PCR) (PCR) (PCR) (PCR)

Lâmina do Laringoscópio: _________________________
Folha preenchida por:
Tubo endotraqueal:_______________________________
Sonda de aspiração:_______________________________
Cateter para drenagem de tórax:_____________________             Data:
* Modificado de OLIVEIRA, RG. Black Book- Manual de referências em pediatria, 2 ed.
Belo Horizonte, 2002. p 225-226.

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 2 2 2 2 2
ABCABCABCABCABC

Os sinais e sintomas de alerta na criança e no adolescente devem ser
avaliados (TABELA 3), assim como nos neonatos (TABELA 4) e nos lactentes
(TABELA 5). Devemos estar atentos aos diagnósticos diferenciais nos lactentes

AAAAA = Airway (Abertura de vias aéreas)

BBBBB = Breathing (Ventilação)

CCCCC = Circulation (Circulação)
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de aparência séptica (TABELA 6). A medida da pressão arterial deve ser
avaliada, estando atentos para se manter a PA sistólica acima do percentil 5
(TABELA 7).

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 3 3 3 3 3

SSSSSINAISINAISINAISINAISINAIS     DEDEDEDEDE     ALERTAALERTAALERTAALERTAALERTA     DEDEDEDEDE     GRAVIDADEGRAVIDADEGRAVIDADEGRAVIDADEGRAVIDADE     EMEMEMEMEM     CRIANÇASCRIANÇASCRIANÇASCRIANÇASCRIANÇAS     EEEEE     ADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTESADOLESCENTES

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 4 4 4 4 4

 S S S S SINAISINAISINAISINAISINAIS     DEDEDEDEDE     ALERTAALERTAALERTAALERTAALERTA     EMEMEMEMEM     FETOSFETOSFETOSFETOSFETOS     EEEEE     NEONATOSNEONATOSNEONATOSNEONATOSNEONATOS
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TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 4 4 4 4 4

 S S S S SINAISINAISINAISINAISINAIS     DEDEDEDEDE     ALERTAALERTAALERTAALERTAALERTA     EMEMEMEMEM     FETOSFETOSFETOSFETOSFETOS     EEEEE     NEONATOSNEONATOSNEONATOSNEONATOSNEONATOS     (((((CONTINUAÇÃOCONTINUAÇÃOCONTINUAÇÃOCONTINUAÇÃOCONTINUAÇÃO)))))

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 5 5 5 5 5
SSSSSINAISINAISINAISINAISINAIS     DEDEDEDEDE     ALERTAALERTAALERTAALERTAALERTA     DEDEDEDEDE     GRAVIDADEGRAVIDADEGRAVIDADEGRAVIDADEGRAVIDADE     NONONONONO     LACTENTELACTENTELACTENTELACTENTELACTENTE

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 6 6 6 6 6
DDDDDIAGNÓSTICOSIAGNÓSTICOSIAGNÓSTICOSIAGNÓSTICOSIAGNÓSTICOS     DIFERENCIAISDIFERENCIAISDIFERENCIAISDIFERENCIAISDIFERENCIAIS     DODODODODO     LACTENTELACTENTELACTENTELACTENTELACTENTE     DEDEDEDEDE     APARÊNCIAAPARÊNCIAAPARÊNCIAAPARÊNCIAAPARÊNCIA     SÉPTICASÉPTICASÉPTICASÉPTICASÉPTICA
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Conduta

Uma história sucinta com dados relevantes à história da doença atual deve
ser colhida rapidamente. É também importante saber se o paciente é portador de
doença crônica, se está usando medicamento contínuo ou fazendo algum  trata-
mento médico. Após estabilização, uma história detalhada deve ser colhida.

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 6 6 6 6 6
DDDDDIAGNÓSTICOSIAGNÓSTICOSIAGNÓSTICOSIAGNÓSTICOSIAGNÓSTICOS     DIFERENCIAISDIFERENCIAISDIFERENCIAISDIFERENCIAISDIFERENCIAIS     DODODODODO

LACTENTELACTENTELACTENTELACTENTELACTENTE     DEDEDEDEDE     APARÊNCIAAPARÊNCIAAPARÊNCIAAPARÊNCIAAPARÊNCIA     SÉPTICASÉPTICASÉPTICASÉPTICASÉPTICA     (CONTINUAÇÃO)

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 7 7 7 7 7
PPPPPERCENTILERCENTILERCENTILERCENTILERCENTIL 5 P 5 P 5 P 5 P 5 PARAARAARAARAARA P P P P PRESSÃORESSÃORESSÃORESSÃORESSÃO A A A A ARTERIALRTERIALRTERIALRTERIALRTERIAL S S S S SISTÓLICAISTÓLICAISTÓLICAISTÓLICAISTÓLICA

(L(L(L(L(LIMITEIMITEIMITEIMITEIMITE I I I I INFERIORNFERIORNFERIORNFERIORNFERIOR)))))
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Dependendo de uma avaliação sumária do “ABC“, as medidas de su-
porte de vida, se necessárias, devem ser tomadas (TABELA 8). As medidas
terapêuticas específicas devem ser  instituídas de acordo com a doença deter-
minante. A oxigenoterapia deve ser iniciada nos pacientes gravemente enfer-
mos até que o quadro clínico seja esclarecido e a monitorização da saturime-
tria, se possível, seja instituída. Devem ser avaliadas: necessidade de
intubação traqueal e de ventilação mecânica; a monitorização da freqüência
cardíaca, da PaCO2, da pressão venosa central.
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TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 8 8 8 8 8
SSSSSEQÜÊNCIAEQÜÊNCIAEQÜÊNCIAEQÜÊNCIAEQÜÊNCIA     DEDEDEDEDE M M M M MANOBRASANOBRASANOBRASANOBRASANOBRAS     DEDEDEDEDE S S S S SUPORTEUPORTEUPORTEUPORTEUPORTE B B B B BÁSICOÁSICOÁSICOÁSICOÁSICO     DEDEDEDEDE V V V V VIDAIDAIDAIDAIDA

Exames complementares devem ser solicitados dependendo do quadro
clínico do paciente. Em quadros infecciosos: hemograma completo, PCR, cul-
turas, sorologias específicas, urina rotina, radiografias, liquor, ultra-sono-
grafia, tomografias. Em caso de alteração renal: uréia, creatinina, ionograma.
Se insuficiência respiratória: gasometria arterial, radiografia de tórax. A ga-
sometria arterial pode auxiliar no diagnóstico e classificação da gravidade
do quadro (TABELA 9). Caso o paciente esteja desidratado gravemente, ele
deve ser reidratado antes da coleta da gasometria arterial, do hemograma e
do ionograma. Outros exames que podem ser necessários: dosagem de sódio
urinário, prova de função hepática, coagulograma, estudos hemodinâmicos,
ecocardiograma, dosagem de tóxicos, uréia e creatinina. Algumas medidas
adicionais podem estar indicadas: medida da diurese (pesagem da fralda,
coletor urinário, sonda uretral), cálculo de anions gap, monitorização da
pressão intracraniana.

Contatos, se necessário, com os serviços de transporte e de atendimen-
to para suporte avançado de vida ou internação em enfermaria devem ser
mantidos. O paciente tem que ser estabilizado para o transporte. Os familiares

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:0719



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

20

ou responsáveis devem ser comunicados sobre a gravidade do caso. O acom-
panhamento médico é obrigatório e regulamentado por lei do Conselho Fede-
ral de Medicina.

PaCO2

Diminuído (<35mmHg)

Normal

Aumentado (>45mmHg)

Fase inicial
compensada

Fase intermediária

Fase avançada
acidose respiratória

PaO2

Normal

Diminuído (<60-55mmHg)

Diminuído (<50-60mmHg)

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA  9  9  9  9  9
GGGGGASOMETRIAASOMETRIAASOMETRIAASOMETRIAASOMETRIA     NANANANANA     INSUFICIÊNCIAINSUFICIÊNCIAINSUFICIÊNCIAINSUFICIÊNCIAINSUFICIÊNCIA     RESPIRATÓRIARESPIRATÓRIARESPIRATÓRIARESPIRATÓRIARESPIRATÓRIA

Situações especiais

Descreveremos algumas situações que são comuns nos pacientes gra-
vemente enfermos: desequilíbrio ácido-básico e hidroeletrolítico, insuficiên-
cia renal aguda, norteando os cuidados iniciais a serem tomados.

CORREÇÃO DE DISTÚRBIOS ÁCIDO-BÁSICOS E

HIDROELETROLÍTICOS GRAVES

O choque hipovolêmico é discutido no capítulo específico (capítulo 21)
e pode ser secundário à desidratação grave.

Os distúrbios eletrolíticos devem ser tratados com urgência naqueles
casos que coloquem o paciente em risco. Vamos abordar os distúrbios do
sódio e do potássio por serem os mais comuns e os que levam a repercussões
clínicas mais graves.

Sempre devemos ter em mente que a faixa de normalidade dos íons varia
muito dependendo da faixa etária; portanto, devemos consultar tabelas com
esses valores para não abordarmos o paciente de forma inadequada. O estado
clínico do paciente, se está hidratado ou não, em anasarca ou não, e a diurese,
assim como a função renal e adrenal, também devem ser considerados. A ana-
mnese, assim como uso de medicamentos, é fundamental para tentarmos esta-
belecer a causa e detectar doenças crônicas prévias.  Descreveremos abaixo os
principais sinais clínicos e o tratamento que deve ser instituído de urgência.

Hiperpotassemia

É definida como K+ sérico acima de 5,5 mEq/L na criança maior e supe-
rior a 6 mEq/L nos RN. É importante tentarmos detectar a causa (diminuição
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da capacidade renal de excreção de K+, aumento exógeno ou endógeno, pseu-
do-hipercalemia), pedir outros exames afins (uréia, creatinina, urina rotina,
K+ e Na+ urinários). É indispensável a realização do ECG. As alterações ao
ECG mais comuns são: onda T em tenda, diminuição da amplitude da onda
P, alargamento do QRS e da onda T (podendo se fundir, gerando uma onda
em “sino”). As arritmias que podem ocorrer são: bloqueio AV total, taquicar-
dia ventricular, flutter e parada cardíaca por fibrilação ou assistolia. O
paciente pode apresentar sintomas neuromusculares, como fraqueza mus-
cular, parestesias, paralisia flácida ascendente.

A abordagem terapêutica pode ser feita por meio de uma das seguintes
formas:

(1) Gluconato de cálcio 10%: 0,5 a 1 ml/Kg, administrado de forma
lenta (10 a 15 minutos), podendo ser repetido após cinco a dez mi-
nutos. O paciente deve ser monitorizado através de monitor cardía-
co e ausculta cardíaca. O efeito é imediato e dura 30 a 60 minutos.

(2) Glicose: 0,5 a 1 g/Kg EV em 15 a 30 minutos, ou solução polarizante,
ou seja, glicose mais insulina (1 unidade de insulina  para cada 3 g
de glicose). O efeito inicial ocorre entre cinco e dez minutos e dura de
quatro a seis horas.

(3) Bicarbonato de sódio a 8,4%: 1 a 2 mEq/Kg, diluído 1:1, administra-
do EV em 5-10 minutos. O efeito inicial ocorre entre cinco e dez
minutos e pode ter duração de duas horas. Pode-se repetir a infusão.

(4) Agonistas ß2 adrenérgicos podem ser utilizados por via inalatória
ou EV, nas mesmas doses para a crise asmática (vide capítulo espe-
cífico), mas podem levar a arritmias cardíacas e produzir efeitos mal
controlados sobre a concentração de K+.

(5) Diurético de alça: furosemida na dose de 0,5-2 mg/Kg/dose, se fun-
ção renal preservada, ou se ainda houver resposta diurética.

(6) Uso de resinas de troca de K+ , como o “Sorcal“, na dose de 0,5-1,0 g/
Kg/dose, em três a seis doses diárias, por via oral ou enema.

(7) Diálise peritoneal ou hemodiálise: dependendo da evolução do pa-
ciente ou falta de resposta terapêutica.

Hipopotassemia

É definida quando o potássio sérico está abaixo de 3,5 mEq/L. As prin-
cipais manisfestações clínicas são: neuromusculares (fraqueza, rabdomió-
lise, paralisias), alterações do ECG (depressão do segmento ST, depressão da
onda T, presença de onda U), alterações cardíacas (necrose do miocárdio,
ICC, contrações atriais ou ventriculares prematuras, aumento da resposta às R
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catecolaminas), renais (aumento da produção de amônia e reabsorção de
bicarbonato, redução do ritmo de filtração glomerular, proteinúria), metabó-
licas (distúrbios na secreção de insulina, balanço nitrogenado negativo), gas-
trointestinais (náuseas, vômitos, íleo paralítico, dor abdominal, hiporexia).

O tratamento dependerá do nível sérico. Na forma leve (3 a 3,5 mEq/
L), deve-se aumentar a ingestão oral ou no soro, caso o paciente esteja com
a via oral suspensa. Na forma moderada (2,5 – 3 mEq/L), pode-se adminis-
trar por via oral o xarope de KCl a 6% (0,8 mEq de K+ em 1 mL) ou a ampola
de KCl (1,34 mEq em 1 mL) na dose de 2-4 mEq/Kg/dia. Na forma grave (<
2,5 mEq/L) a correção deve ser EV na dose de 0,2 -0,6 mEq/Kg/h, em qua-
tro a seis horas, com reavaliações da dosagem sérica. Em veias periféricas,
a concentração do K+ no soro deve ser de, no máximo, 60-70 mEq/L; no caso
de acesso venoso central pode-se chegar até a 80-100 mEq/L, preferencial-
mente diluído em água bidestilada, pois as soluções glicosadas podem
liberar insulina e propiciar a entrada do K+ para o intracelular, levando a
uma demora do equilíbrio entre o intra e o extracelular.

Hipernatremia

A hipernatremia é definida como sódio sérico acima de 150 mEq/L,
podendo levar ao óbito ou seqüelas neurológicas. O paciente pode estar hi-
dratado, desidratado ou hiper-hidratado. As manifestações cardiovascula-
res são pouco expressivas. As causas podem ser por excesso de aporte de sal,
perdas (insensíveis, renais ou gastrointestinais) ou aporte inadequado de
água. O tratamento pode ser realizado da seguinte forma:

(1) Hipernatremia crônica (com mais de 24 horas de instalação), em
paciente desidratado: (a) na presença de choque: SF 20 ml/Kg EV
em 20 minutos, reavaliando o paciente seqüencialmente; (b) sem
sinais de choque: SF + SGI  a 1:1 em velocidade de infusão de 10 ml/
Kg/h, em seis horas.

(2) Hipernatremia crônica em paciente normovolêmico: SF + SGI a 1:1, a 4-6
ml/Kg/h até que o sódio atinja 160 mEq/L. Pode-se fazer uma estimati-
va do volume necessário para essa redução com a seguinte fórmula:

160 x Vf = [Na+]i x [Na+] x Vi + [Na+]a x Va

Onde: Vf  representa a soma do volume inicial (Vi) com o volume
adicionado (Va). O Vi é obtido multiplicando-se 0,6 x peso em Kg do
paciente. O Va é o volume de solução a ser adicionado capaz de
reduzir o Na+ até 160 mEq/L. [Na+]i é o sódio do paciente. [Na+]a é
o sódio presente na solução a ser adicionada, ou seja  SF contém 150
mEq/L de Na+ e a solução 1:1 contém 75 mEq/L de Na+.
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Simplicando-se a fórmula, obtemos:

 160 x [(0,6x peso) + Va] = Na+ x (0,6x peso) + 75 x Va

A correção deve ser lenta, ou seja, em 6 a 24 horas. Se o distúrbio for
crônico (mais de 24 horas de instalação),  deve-se reduzir a [Na+]
numa taxa de queda inferior a 0,7 mEq/L/h. Se o distúrbio for agu-
do utiliza-se o uso de 10ml/Kg/h da solução.

(3) Se hipernatremia hiperaguda (com menos de 12 horas de instalação)
sintomática ou sódio sérico acima de 180 mEq/L, recomenda-se ad-
ministrar SGI num volume capaz de reduzir a [Na+] até 170 mEq/L.
O volume é calculado a partir do déficit de água livre (DAL), pela
seguinte fórmula:

DAL= Peso em Kg x 0,6 x (sódio atual – 170)
170

Na prática é estabelecido que será necessário 4 mL/Kg de SGI para
cada 1mEq/L de redução na [Na+].

(4) Se houver insuficiência renal associada, avaliar a necessidade de
uso de método dialítico.

Hiponatremia

A hiponatremia é definida como uma redução do sódio abaixo dos níveis
considerados normais. É importante avaliarmos se está existindo saída de
água da célula, saída de sódio do compartimento extra para o intracelular,
retenção de água (como na Síndrome de Secreção Inapropriada de Hormônio
Antidiurético – SHIAD), perda de sódio (através do rim, trato gastrointestinal
ou pelo suor). Os principais sintomas e sinais  são neurológicos, como edema
cerebral, convulsões, coma, fraqueza, câimbras, fadiga.

O tratamento varia conforme o quadro clínico do paciente, o seu estado
de hidratação, o valor do sódio sérico e a osmolaridade sérica, como visto
abaixo:

(1) Paciente hidratado e com sódio sérico acima de 120 mEq/L: restri-
ção hídrica (uso de 2/3 do aporte).

(2) Paciente hidratado e com sódio sérico menor que 120 mEq/L, em
paciente assintomático: restrição hídrica e uso de diuréticos de alça.

(3) Paciente sintomático e com sódio sérico menor que 120 mEq/L: de-
vemos elevar o sódio sérico até 120-125 mEq/L em uma velocidade R
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de aumento de 1 a 2 mEq/L/hora, dependendo da volemia do pacien-
te. Se estado de choque, administrar solução fisiológica de 20 mL/Kg a
cada 20 minutos. Se o paciente estiver desidratado, mas sem sinais de
choque, administrar solução fisiológica em diluição 1:1 com soro glico-
sado isotônico, a 10 ml/Kg/h. Se o paciente estiver hipervolêmico ou
normovolêmico, administrar NaCL a 3%, com concentração de 0,5 mEq/
ml (dilui-se 15ml de NaCl a 20% em 85 ml de água destilada), até que o
sódio atinja 125 mEq/L, por um período médio de quatro horas.

(4) Paciente sintomático e com distúrbio hiperagudo: a correção pode
ser mais rápida até que se atinja 120-125 mEq/L numa velocidade
de infusão de até 5 mEq/Kg/h.

(5) Paciente sintomático, mas com distúrbio crônico (tempo de instala-
ção superior a 48 horas): infusão de 0,5 mEq/Kg/h até que se atinja
sódio sérico de 120-125 mEq/L.

(6) Se insuficiência renal, deve-se avaliar a necessidade de método
dialítico.

(7) Se o sódio sérico for maior que 120 e inferior a 130 mEq/L, a correção
pode ser realizada de forma lenta em 24 a 48 horas.

Para se fazer o cálculo do volume de solução a ser infundido na corre-
ção da hiponatremia, pode-se utilizar a seguinte fórmula:

Na+ em mEq = (sódio desejado – Na+ atual) x peso x 0,6

Distúrbios ácido-básicos

O distúrbio ácido-básico que mais nos preocupa é a acidose metabólica.
Ela deve ser tratada conforme o resultado da gasometria arterial e pelo cálculo
do volume de bicarbonato que deve ser administrado, pela seguinte fórmula:

Quantidade de bicarbonato a ser administrado = déficit de base x 0,3 x peso

A diluição da solução de bicarbonato de sódio a 8,4% deve ser de 1:4 ou
1:5 em soro glicosado a 5% ou em água bidestilada (ABD). O tempo de corre-
ção deve ser dependente da gravidade do caso, em geral em 6 a 24 horas,
sendo a metade do déficit administrado em duas, quatro ou seis horas. Nova
gasometria deve ser solicitada para controle.

Caso o paciente esteja muito grave ou não seja possível a coleta da
gasometria arterial, pode ser administrado o bicarbonato de forma empírica.
A dose de 1 mEq/Kg em diluição 1:1 pode ser indicada a pacientes em parada
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cardiopulmonar prolongada ou em choque de difícil resposta a volume e
agentes inotrópicos.

Insuficência renal aguda

Definimos insuficiência renal aguda (IRA) como o quadro de diminui-
ção abrupta da filtração glomerular, com acúmulo dos produtos de degrada-
ção metabólica e desenvolvimento de azotemia. A oligúria pode estar presen-
te, e mais raramente a anúria. Em 30% a 80% dos casos, o volume urinário
mantém-se dentro dos limites normais. Considera-se oligúria quando o volu-
me urinário é inferior a 300 ml/m2/dia (aproximadamente 1,0 ml/Kg/h em
RN e lactentes, e 0,5 ml/Kg/h em crianças maiores). A IRA pode ser definida
em oligúrica e não-oligúrica. A IRA não-oligúrica é encontrada em pacientes
com necrose tubular aguda. A anúria é um sinal de mau prognóstico, junta-
mente com a presença de leucocitose, plaquetopenia, distúrbios neurológi-
cos ou respiratórios e necessidade de diálise. O acompanhamento evolutivo
da diurese e dos níveis de escórias é fator importante na definição da condu-
ta e do prognóstico. A creatinina sérica tem ampla variação dependendo da
faixa etária e, em RN, da idade gestacional e dos dias pós-nascimento.

A IRA pode ser classificada em pré-renal (depleção volumétrica e dis-
função cardíaca), renal (doenças congênitas ou adquiridas) e pós-renal (do-
enças congênitas ou adquiridas).

Para a abordagem diagnóstica é importante avaliarmos a causa de base,
mas, em geral, solicita-se a dosagem de uréia e creatinina séricas, ionograma,
hemograma completo, coagulograma, urina rotina. Pode-se fazer o cálculo
da fração excretada de sódio, relação entre sódio urinário e a razão entre
creatinina urinária e sérica. Dependendo da etiologia poderemos solicitar
urocultura, ultra-sonografia renal. A biópsia renal está indicada naqueles
casos como a IRA de etiologia não identificada, de duração superior a três
semanas e induzida por drogas.

A abordagem terapêutica em geral é:

(1) Prevenção de novas agressões renais.

(2) Reposição de perdas líquidas e sangüíneas.

(3) Correção de distúrbios metabólicos e ácido-básicos.

(4) Adequação da nutrição e dos níveis de fosfato e potássio adminis-
trados.

(5) Reajuste de medicamentos e retirada de agentes nefrotóxicos.

(6) Controle hidroeletrolítico com restrição hídrica nos pacientes hiper-
volêmicos ou naqueles que persistem em oligúria ou anúria, sem R
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resposta adequada ao uso de diuréticos (furosemida 1-2 mEq/Kg/
dose, inicialmente). Deve-se manter um aporte hídrico de 300 ml/
m2 /dia (30 ml/Kg/dia no RN), acrescido das perdas mensuráveis.

(7) Controle da pressão arterial.

(8) Avaliação da necessidade do uso de diálise peritoneal ou hemodiálise.

A diálise está indicada nos casos de: (1) hiperpotassemia grave e refra-
tária ao tratamento clínico; (2) sobrecarga hídrica levando a edema agudo de
pulmão, ICC, hipertensão arterial; (3) acidose grave e persistente (bicarbona-
to < 12 mEq/L e pH < 7,2); (4) complicações da uremia (Uréia > 150-200 mg/
dl); (5) hipocalcemia sintomática com fosfato sérico aumentado.
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Introdução

 A ressuscitação cardiopulmonar em pediatria tem sido alvo de várias
discussões e publicações na medicina. Cada vez mais, pode-se superar a fase
aguda e garantir uma sobrevida sem seqüelas e danos, preservando-se a qua-
lidade de vida. Fala-se atualmente na ressuscitação cardiopulmonar-cerebral,
visando à proteção do sistema nervoso central diante de uma parada cardior-
respiratória (PCR), ou seja, evitando-se a hipóxia e provendo uma circulação
adequada. Diante disso, devemos ter em mente que as ações sistematizadas
através de treinamentos da equipe e organização do serviço para o atendimen-
to são de suma importância para a boa evolução. Todo o serviço de urgência/
emergência deve ter seu material checado a cada plantão e todo o pessoal
preparado. Existem recomendações de que o pediatra seja treinado pelo curso
PALS (Pediatric Advanced Life Support), o qual contém ações sistematizadas
conforme protocolos estabelecidos pela American Heart Association (AHA) e
American Academy of Pediatrics (AAP), sendo estes aceitos mundialmente.

O atendimento pré-hospitalar pode ser definido como a assistência pres-
tada em um primeiro nível de atenção aos portadores de quadros agudos, de
natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, quando ocorrem fora do am-
biente hospitalar, podendo acarretar sofrimento, seqüelas ou mesmo a morte.
Para esse atendimento, o Ministério da Saúde acaba de lançar o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192), que em breve pretende atingir
152 municípios com mais de cem mil habitantes. A Portaria nº 1864/GM, de
29 de setembro de 2003, institui o componente pré-hospitalar móvel da Polí-
tica Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência: SAMU-192, suas Centrais de
Regulação (Central SAMU-192) e seus Núcleos de Educação em Urgência,
em municípios e regiões de todo o território brasileiro, como primeira etapa
da implantação da Política Nacional de Atenção às Urgências. No atendi-
mento pré-hospitalar, a conexão com o Serviço de Atendimento Móvel de

CAPÍTULO 2
ATENDIMENTO À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

Maria do Carmo Barros de Melo
Marcos Carvalho de Vasconcellos

Marina Trópia Granja Guerzoni
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Urgência (SAMU-192 ou Resgate) é realizada discando-se 192 em todos os
estados do Brasil.

Mais do que reanimar um paciente, devemos antecipar e prevenir a
parada, visto que, na maioria das vezes, o paciente nos dá sinais de que ele
não está bem, e se percebermos esses sinais poderemos agir e evitar a PCR. A
prevenção também pode ser realizada através de campanhas educativas,
visto que, segundo dados do Ministério da Saúde de 1995, as causas exter-
nas (traumas, intoxicações, etc) são a primeira causa de óbito nos pacientes
de 5 a 19 anos de idade. Uma ressuscitação cardiorrespiratória (RCR) preco-
ce, juntamente com o acesso ao Serviço Médico de Emergência (SME ou SAMU-
192), e o suporte avançado de vida formam elos que compreendem a cadeia
de sobrevivência pediátrica.

O treinamento no atendimento pré-hospitalar pode melhorar a evolu-
ção das crianças gravemente enfermas. O contato com os serviços de emer-
gências médicas e o preparo das unidades hospitalares para receber esses
pacientes são também peças fundamentais. Devem-se tentar acordos de trans-
ferência facilitada entre centros, contatos com serviços de transporte especi-
alizados, na tentativa de oferecer ao paciente pediátrico gravemente enfermo
as melhores condições de atendimento. A reabilitação deveria começar no
momento do evento grave e continuar até a total recuperação. O esclareci-
mento dos fatos e o suporte psicológico aos familiares ou responsável pela
criança são fundamentais na relação médico-paciente e caracterizam o aten-
dimento humanizado. O encaminhamento responsável vai desde o contato
com o serviço de emergência até que todo o suporte necessário seja oferecido
ao paciente. Todos os dados devem ser anotados e avaliados. O exame clíni-
co deve estar completo, incluindo um exame neurológico, inicialmente su-
mário e, a seguir, mais detalhado.

Tentaremos abordar cada passo deste elo e decidimos, para fins didáti-
cos, dividir este capítulo em atendimento pré-hospitalar, hospitalar e situa-
ções especiais. As técnicas de intubação traqueal, acesso vascular e outros
procedimentos serão discutidos em capítulos à parte.

Atendimento pré-hospitalar

O atendimento à PCR em pediatria deve fazer parte de um esforço co-
munitário, e  de certa forma político, integrando a educação para prevenção
de lesões, a divulgação e o ensino das técnicas de suporte básico de vida, fácil
acesso aos serviços de emergência (SME ou SAMU-192) e sistemas de pronto
atendimento, com conexões pelo sistema de saúde municipal e estadual para
locais de suporte avançado e preparados para cuidados pós-ressuscitação.
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Essa rede de comunicações deve ser planejada passo a passo pelos respon-
sáveis do sistema de saúde e testada quanto ao seu funcionamento pelos
profissionais de saúde e pela comunidade.

Uma PCR fora do hospital ocorre freqüentemente enquanto as crianças
estão sob supervisão dos pais ou de seus substitutos (professores, pajens e
supervisores); dessa forma, cursos de suporte básico de vida deveriam ser
oferecidos a esse público. A epidemiologia da PCR na faixa etária pediátrica,
diferente do adulto, é principalmente de causa respiratória, sendo a taxa de
sobrevida em torno de 50% quando a ressuscitação imediata é providencia-
da provendo a oxigenação e a ventilação. Durante a infância, as causas mais
comuns são a morte súbita infantil, septicemias, doenças respiratórias, obs-
trução de vias aéreas (incluindo a obstrução de vias aéreas por corpo estra-
nho), acidentes por submersão e doenças neurológicas. Nas crianças maio-
res de um ano, os traumas são a principal causa de PCR pré-hospitalar.

Para o cuidado pré-hospitalar efetivo, as equipes de SME devem estar
equipadas para atender todas as faixas etárias pediátricas. O suporte básico
de vida inclui avaliações seqüenciais e habilidades para manter e restaurar
a ventilação e a circulação eficazes da criança em PCR.

O socorrista deve avaliar a presença e a extensão da lesão, se presente.
O primeiro passo é checar a consciência, tocando a criança e falando alto
com ela: Você está bem? (figura 1). A seguir, se o paciente estiver inconscien-
te, grita-se: AJUDA! (figura 2).

Deve-se evitar a manipulação excessiva, principalmente quando se sus-
peita de lesão medular. Se a criança está consciente, mas respira, o SME deve
ser ativado para transporte, em posição que a criança se sinta confortável,
para serviço que disponha de condições de suporte avançado. Se a criança
está inconsciente, o socorrista deve gritar alto por socorro elevando o braço A
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 Figura 1 – Testando consciência.    Figura 2 – Chamar por AJUDA!
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direito (sinal internacional de pedido de ajuda) e então partir para as mano-
bras conhecidas por “ABC” por um minuto, antes de ativar o SME. Se a
criança for pequena e não houver trauma, pode-se carregá-la, fazendo-se as
manobras, e telefonar ao mesmo tempo. Se o paciente estiver em decúbito
ventral, ele deve ser virado em bloco, protegendo-se a coluna cervical (figura
3). Se há suspeita de trauma, a coluna cervical deve ser completamente imo-
bilizada, e, quando a criança for movimentada, a cabeça e o corpo devem ser
movidos em bloco, de preferência por dois ou mais socorristas.

O ABC compreende: a letra A de “Airway” (vias aéreas), a B de “Brea-
thing” (respiração) e a C de “Circulation” (circulação). A avaliação das vias
aéreas (figura 4), em geral, é realizada com a inclinação da cabeça para trás,
elevando-se o queixo. Se existe suspeita de trauma, a manobra deve ser de
elevação do ângulo da mandíbula, sem extensão da cabeça, sendo que o
socorrista deve apoiar os seus cotovelos em superfície rígida e plana, em
geral, atrás da cabeça do paciente (figura 5). Percebe-se que o ramo da mandí-
bula se desloca anteriormente, com a elevação por meio de dois ou três  dedos
colocados atrás do ângulo da mandíbula.

A seguir, verifica-se se o paciente respira, tangenciando os olhos para o
tórax. Devemos observar se existe elevação e depressão torácica (VER); apro-
ximando-se da face do paciente, devemos perceber se existe ruído respirató-
rio (OUVIR) e saída de fluxo de ar (SENTIR), conforme figura 6.

Figura 3 – Virar o paciente em bloco.

Figura 4 – Abertura de vias aéreas.
Figura 5 – Abertura de
 vias aéreas no trauma.
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Se ele respira, poderemos colocá-lo em posição de recuperação, ou seja,
decúbito lateral direito, com o membro inferior esquerdo fletido sobre o direito. Se
ele não respira, devemos ventilar duas vezes esse paciente, sendo que no adulto
e na criança, a respiração deve ser boca-a-boca, pinçando-se as narinas, e, nos
lactentes, boca/nariz-boca (figuras 7 e 8). O socorrista deve inspirar profunda-
mente e ventilar de forma lenta (1 a 1 e meio segundo), sendo que, entre a primei-
ra e a segunda respiração, ar novo deve ser buscado virando-se a face para o lado
(aproveitando para avaliar a expansão torácica). Existem máscaras apropria-
das para proteção do socorrista, e o seu uso deveria ser incentivado. Caso haja
disponibilidade, deve ser utilizada a unidade ventilatória (figura 9).
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Figura 6 – Ver, ouvir e sentir.

Figura 7 – Respiração boca a boca.      Figura 8 – Respiração boca/nariz-boca.

Figura 9 – Ventilação com unidade ventilatória.
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A circulação pode ser avaliada palpando-se os pulsos centrais. O pulso
de escolha nas crianças menores de um ano é o braquial, que é palpável na
face interna do terço médio do braço, com o indicador e o dedo médio (vide
figura 10). Nas crianças maiores e adultos, o pulso de escolha é o carotídeo.
Pode ser localizado palpando-se a cartilagem cricóide da vítima (pomo de
Adão) com dois ou três dedos, enquanto se mantém a cabeça inclinada com
a outra mão. Os dedos devem ser escorregados até a borda medial do esterno-
cleidomastóideo (figura 11). Se o pulso estiver presente, com freqüência su-
perior à 60 bpm, e a respiração ausente, deve-se ventilar o paciente com uma
freqüência de 20 respirações por minuto (uma vez cada três segundos) para
a criança e lactente e uma a cada cinco segundos (12 respirações por minuto)
para as crianças acima de oito anos.

Se o pulso não é palpável ou a freqüência cardíaca for menor que 60, com
sinais de perfusão capilar ruim, devem ser iniciadas as compressões torácicas,
coordenadas com a ventilação, e após um minuto o SME ou o SAMU-192 deve
ser ativado. As compressões torácicas devem ser realizadas com o paciente em
posição supina, e a relação compressão-ventilação deve ser de 5:1. No lactente,
pode-se utilizar duas técnicas diferentes: compressões um dedo abaixo da linha
intermamária, usando dois ou três dedos, comprimindo-se cerca de 1/3 à meta-
de da profundidade do tórax, pelo menos cem vezes por minuto (figura 12); ou a
técnica dos dois polegares, em que o tórax do lactante é abraçado pelas duas
mãos do reanimador, que posiciona os dois polegares sobre o esterno, logo abai-
xo da linha intermamária. A técnica dos dois polegares é a mais indicada por
gerar maior pico sistólico. Na criança de um a oito anos de idade, deve-se colocar
as regiões tenar e hipotenar de uma mão sobre a metade inferior do estreno, sem
pressionar o apêndice xifóide, comprimindo-se 1/3 à metade do tórax, cerca de
cem vezes por minuto, com relação 5:1 (figura 13). A outra mão fica inclinando a
fronte, promovendo abertura de vias aéreas. Nas crianças maiores de oito anos,
a técnica é praticamente a mesma, mas as duas mãos são utilizadas, uma

Figura 10 – Pulso braquial.

Figura 11 – Pulso carotídeo.
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No recém-nascido, pode-se utilizar as duas técnicas descritas para o
lactante. A profundidade de compressão deve ser de 1/3 do diâmetro ântero-
posterior do tórax. A freqüência de compressões: ventilações deve ser de 3:1,
procurando realizar pelo menos três compressões e uma ventilação a cada três
segundos, o que gera uma freqüência de compressões mínima de 60/min e
freqüência de ventilações mínima de 20/min (figura 15).
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colocada sobre a outra (figura 14), e quando apenas um socorrista presta
atendimento, a relação compressão-ventilação deve ser de 15:2.

Figura 14 – Compressão torácica em maiores de  8 anos.

Figura 15 – Ressuscitação no recém-nascido.

Figura 12 – Compressões
torácicas no lactante.

Figura 13 – Compressões
tóracicas na criança.
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Ao ser ativado o SME, devem ser informados: o local, o ocorrido, a con-
dição da vítima, se existem mais vítimas.

Atendimento hospitalar

A criança encaminhada para o atendimento hospitalar ou que tenha
uma PCR em ambiente hospitalar deve ser atendida seguindo-se o ABC. A
técnica de abertura de vias aéreas, palpação de pulso central e das compres-
sões torácicas é a mesma relatada no atendimento pré-hospitalar. O que muda
são os dispositivos de ventilação a serem utilizados: máscara-unidade ven-
tilatória, na maioria dos serviços. Esse equipamento deve ser checado previ-
amente quanto ao funcionamento. Diante de um paciente grave, a folha de
PCR deve ser preenchida e os equipamentos e medicamentos preparados
antecipadamente. Vagas em serviço de terapia intensiva, se possível, devem
ser requisitadas. A avaliação clínica e os dados vitais, incluindo a pressão
arterial, devem ser aferidos e anotados em prontuário médico. O paciente
deve ser monitorado com traçado de ECG e saturímetro.

Na avaliação do paciente, os sinais de falência respiratória e de choque
devem ser investigados. Pode haver, nas duas situações, alteração do nível
de consciência, do tônus muscular, cianose. A falência respiratória ocorre
por ventilação e oxigenação inadequadas e os sinais precoces costumam ser
de dificuldade respiratória, taquipnéia (mais tarde: bradipnéia, taquidisp-
néia progressiva, cianose, palidez); pode ser caracterizada por alterações na
gasometria arterial (hipercarbia e/ou hipoxemia, hipocarbia em fase inicial).
O choque é caracterizado por falta de substrato e oxigênio para suprir as
demandas metabólicas do organismo. Os sinais precoces costumam ser per-
fusão capilar com tempo prolongado (> 2 segundos), pulsos periféricos chei-
os e rápidos ou finos, pele “mosqueteada”, cianose. O choque descompensa-
do é também caracterizado por hipotensão arterial. Logo que possível, deve-se
monitorar o débito urinário e passar uma sonda gástrica para proteger vias
aéreas e facilitar a ventilação.

As ações prioritárias devem seguir o “ABC”. O acesso vascular é vital
para a administração de drogas e fluidos durante  a RCR. O local de acesso
preferido é aquele mais rapidamente acessível, num lugar que não prejudi-
que as compressões ou ventilações. Pode-se tentar simultâneamente  um  aces-
so periférico adequado, intra-ósseo ou venoso central. A via intra-óssea cons-
titui sempre uma ótima opção de rápida e fácil obtenção nas situações de
emergência.  A veia femoral é o local mais seguro para o acesso venoso cen-
tral durante  a RCR, pois não requer a interrupção das manobras de reanima-
ção.  Algumas drogas podem ser administradas via tubo endotraqueal, como
atropina, naloxane, epinefrina, lidocaína (regra mneumónica “ANEL”).
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Após as manobras iniciais de reanimação, o paciente deve ser intubado
via traqueal para melhor controle de vias aéreas. Os seguintes equipamentos
devem estar disponíveis: unidade ventilatória com máscara e reservatório de
oxigênio, laringoscópio com lâmina, tubos endotraqueais (em três tamanhos:
número ideal estimado; 0,5 cm acima e 0,5 cm abaixo do diâmetro ideal),
aspirador com sonda larga, fita adesiva já preparada para fixação do tubo,
oxímetro de pulso. Todos os equipamentos devem ser checados previamente.
No período neonatal, os tubos variam de 2 a 4 conforme o peso do RN. Nas
crianças até um ano de idade o tubo de 4 mm costuma ser adequado, e de um
a dois anos, o número 5. O diâmetro interno (em mm) para crianças maiores
de um ano pode ser calculado pela seguinte fórmula:

Idade em anos + 16           ou        Idade em anos    + 4
4                                                         4

A profundidade de inserção (cm) para crianças com mais de dois  anos:

Idade em anos   + 12

2

As drogas devem ser administradas conforme o estabelecido pela folha
de PCR disponível em cada serviço. Todo paciente a ser admitido em unida-
de hospitalar deve ter uma folha de PCR preenchida e afixada próximo ao
leito para se evitar o transtorno de calcular doses de drogas durante a PCR.
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O principal  objetivo no período imediato após a ressuscitação cardio-
pulmonar, isto é, quando se conseguiu um retorno, mesmo que precário, da
função cardíaca, é a estabilização da criança. Deve-se procurar manter ade-
quada ventilação, oxigenação e perfusão dos diversos órgãos e tecidos (cere-
bral, renal, miocárdica, esplâncnica, etc.), corrigir os distúrbios hidroeletrolíti-
cos e ácido-básicos, buscar e tratar a causa básica da parada cardiorrespiratória
(PCR), evitando-se assim danos posteriores ao organismo e a recorrência da
parada. Deve-se preparar o paciente para sua transferência para uma unidade
de cuidados intensivos no melhor estado fisiológico possível.

Nesse período pós-ressuscitação, a recorrência da instabilidade cardio-
circulatória ou da parada é freqüente e pode ocorrer devido a diversas causas,
como o término da ação das catecolaminas administradas, em altas doses,
durante a reanimação (adrenalina), sem a imediata substituição por uma infu-
são contínua desta ou de outra amina simpaticomimética (epinefrina, dopami-
na ou dobutamina); falta do controle da causa básica da parada; lesões hipóxi-
co-isquêmicas do miocárdio, cérebro, pulmões ou rins; ou complicações
iatrogênicas (barotrauma, fraturas de costelas, ruptura de vísceras, etc.).

Os cuidados necessários durante o período pós-ressuscitação podem
ser resumidos, didaticamente, na seqüência do ABCDE:

A (vias aéreas):  Assegurar a patência das vias aéreas, verificando-se
a necessidade da intubação traqueal ou traqueostomia.  Confirmar o posici-
onamento adequado do tubo e fixá-lo firmemente, com o objetivo de se evitar
o seu deslocamento acidental. Passar uma sonda orogástrica para descom-
pressão abdominal, visando uma melhor ventilação pulmonar e esvazia-
mento de todo o conteúdo gástrico.

B (ventilação):  Fornecer oxigênio necessário para a manutenção de
uma pressão parcial de oxigênio adequada.  Iniciar com a maior concentra-
ção possível (FiO2 próxima de 1,0 = 100%).  Providenciar ventilação mecâni-
ca, se necessário, com o objetivo de manter uma PCO2 entre 35 e 40 mmHg.

CAPÍTULO 3
ESTABILIZAÇÃO PÓS-RESSUSCITAÇÃO

CARDIORRESPIRATÓRIA

Marcos Carvalho de Vasconcellos

Maria do Carmo Barros de Melo
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Monitorar oximetria de pulso e CO2 expirado (se disponível). Realizar avalia-
ção clínica freqüente (cor, expansibilidade torácica, ausculta, sinais de esforço
respiratório, etc.). Providenciar radiografias de tórax para avaliação da posi-
ção do tubo, sinais de comprometimento pulmonar (como causa da parada ou
como conseqüência iatrogênica) e do tamanho do coração. Nos pacientes intu-
bados que se encontram agitados, e que, após toda a reavaliação da adequação
da ventilação, oxigenação e perfusão, não melhoram, pode ser necessária uma
analgesia com fentanil ou morfina, ou sedação com midazolam ou diazepam.
Ocasionalmente, pode-se associar um bloqueador neuromuscular (como o pan-
curônio) aos analgésicos e sedativos para melhorar a ventilação e reduzir os
riscos de barotrauma e deslocamento do tubo endotraqueal.

C (circulação)::::: Manter dois acessos venosos bem fixados. Assegurar
um volume intravascular adequado. Otimizar a função miocárdica e a perfu-
são sistêmica (uso de drogas inotrópicas, vasopressoras ou vasodilatadoras
associadas à reposição volêmica quando necessária). Estabelecer uma moni-
torização contínua da freqüência cardíaca, qualidade de pulsos, enchimento
capilar, pressão arterial, débito urinário, nível de consciência, etc.  Providen-
ciar, também, uma monitorização cardíaca contínua (ECG) e verificações
periódicas dos gases arteriais. Avaliar a área cardíaca na radiografia de
tórax.  Na ausência de cardiopatia congênita ou adquirida, uma área cardí-
aca pequena pode significar hipovolemia (necessidade de maior reposição
volêmica) e uma cardiomegalia é compatível com sobrecarga de volume ou
derrame pericárdico. A monitorização do volume urinário é facilitada com a
colocação de uma sonda uretral. Uma disfunção circulatória é muito fre-
qüente no período pós-parada, podendo ser secundária a hipovolemia, dis-
função miocárdica (miocardiopatia pós-parada), resistência vascular perifé-
rica alta ou baixa, distúrbios do ritmo cardíaco, etc.  O tratamento pode incluir
ressuscitação volumétrica com solução fisiológica ou Ringer Lactato, admi-
nistração de agentes inotrópicos ou vasoativos, correção da hipóxia, dos
distúrbios metabólicos e dos distúrbios do ritmo (ver capítulos específicos:
Choque e Distúrbios do ritmo).

D (disfunção)::::: Deve-se fazer uma avaliação neurológica sucinta. A
disfunção neurológica pode ser causa ou conseqüência da PCR.  O ponto
crucial para a preservação da função neurológica pós-ressuscitação é a rápi-
da restauração e manutenção da perfusão e oxigenação cerebral. A avaliação
periódica do nível de consciência e da resposta aos estímulos poderá ser
realizada através das escalas de coma de Glasgow e do AVDN (A: Alerta; V:
resposta aos estímulos Verbais; D: resposta à Dor; N: Não resposta).  Nos casos
de depressão grave do SNC, deve-se manter ventilação e oxigenação adequadas
para manter normocarbia.  Não existe evidência científica suficiente para se
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indicar hiperventilação de rotina nos pacientes com lesão cerebral.  Deve-se
reservar a hiperventilação para os casos de aumento agudo da pressão intra-
craniana ou com sinais iminentes de herniação, incluindo pupilas dilatadas
fixas ou assimétricas, bradicardia, hipertensão arterial e respiração irregu-
lar. A hiperventilação pode ser mais lesiva ao cérebro, já que pode diminuir
o débito cardíaco e aumentar a vasoconstrição cerebral.  Após o episódio
hipóxico-isquêmico cerebral secundário à PCR poderão ocorrer crises con-
vulsivas. Nesses casos, buscar causas metabólicas tratáveis, como hipoglice-
mia e distúrbios eletrolíticos. Benzodiazepínicos (diazepam ou midazolam)
são geralmente eficazes. O uso rotineiro de drogas antiepilépticas para a
prevenção de convulsões pós-PCR não tem suporte na literatura. Deve-se
estar atento para evitar hiper ou hipoglicemia, monitorando a glicemia capi-
lar (fitas reagentes) periodicamente.

E (exposição): : : : : Deve-se monitorizar a temperatura corporal e ambien-
tal, com o objetivo de evitar e corrigir hipo e hipertermia. A hipertermia deve
ser tratada após a ressuscitação. O consumo metabólico aumenta de 10% a
13% para cada grau Celsius de elevação de temperatura corporal acima do
normal, podendo agravar o dano neurológico e o débito cardíaco. Hipoter-
mia leve à moderada (33°C a 36°C) pode ter efeitos benéficos para a função
neurológica. Entretanto, não existem dados suficientes para se recomendar o
uso rotineiro da hipotermia pós-parada.  Segundo o novo manual do PALS
(Pediatric Advanced Life Support), contendo as diretrizes de 2000, não se
recomenda o reaquecimento de pacientes com temperatura entre 33ºC e 37,5°C.
Quando a temperatura estiver abaixo de 33°C, recomenda-se o reaquecimen-
to até 34°C. Deve-se lembrar que, em recém-nascidos e lactentes, a cabeça
representa uma grande proporção da superfície corporal e a sua cobertura
pode ajudar na prevenção da perda de calor.

Conclusão

Durante o período pós-ressuscitação, deve-se buscar e tratar a causa da
parada cardiorrespiratória e suas complicações, como infecções, intoxica-
ções, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, hipo ou hiperglicemias,
hipo ou hipertermia, distúrbios do ritmo cardíaco, iatrogenias, etc.

Deve-se dar um suporte adequado aos pais e familiares, permitindo a
presença dos pais junto a seu filho sempre que possível.

Todos os procedimentos e drogas utilizadas devem ser anotados no
prontuário próprio, assim como os resultados de exames complementares.

O sucesso da ressuscitação cardiorrespiratória dependerá basicamente
da prevenção, através da identificação e intervenção precoce nas situações E
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de dificuldade respiratória e/ou instabilidade circulatória com risco de pro-
gressão para a insuficiência respiratória e choque, culminando com a PCR.  É,
também, fundamental a redução na incidência do trauma, através das campa-
nhas de prevenção de acidentes domésticos, comunitários ou de trânsito, e da
implementação de um sistema de atendimento pré-hospitalar efetivo.

No período imediato pós-parada cardiorrespiratória, deve-se estabili-
zar o paciente através das avaliações, reavaliações e controle contínuo de
sua ventilação, oxigenação e perfusão.  Deve-se manter uma adequada pres-
são de perfusão coronariana, tratar a miocardiopatia pós-parada e preparar
o paciente para o transporte para uma unidade de cuidados intensivos no
melhor estado clínico possível.
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Aproximadamente 33 drogas devem fazer parte do arsenal terapêutico
de rápida disponibilidade de um sistema de emergência pediátrico. São elas:
adenosina, adrenalina, atropina; bicarbonato de sódio; gluconato de cálcio e/
ou cloreto de cálcio; dexametasona, diazepam, digoxina; dopamina, dobuta-
mina, fenobarbital, fentanil; flumazenil, furosemida, glicose; hidantoína; lido-
caína; metilprednisolona; midazolan; morfina; naloxone; nitroprussiato de
sódio; pancurônio; salbutamol; vecurônio; fluidos (solução fisiológica,  glico-
sada e ringer); sulfato de magnésio, rocurônio, tiopental, cetamina, hidrato de
cloral, succinilcolina, amiodarona, lactato de Milrinona.

Nesta relação estão incluídas drogas para o tratamento da parada car-
díaca, as principais drogas antrarrítmicas utilizadas hojem em Pediatria e
alguns fármacos destinados à sedação e analgesia, além de agentes anestési-
cos e bloqueadores neuromoleculares.

Em situações de emergência (parada cardiopulmonar e choque des-
compensado), o sistema venoso é a via preferencial para a administração de
drogas e fluidos, seja ele central, periférico ou intra-ósseo (IO).

Entretanto, nessas situações, nem sempre é possível, num primeiro
momento, a obtenção de mais de um acesso vascular. Essa ocorrência, fre-
qüente nos cenários de reanimação, obriga, muitas vezes, à administração
simultânea de mais de uma droga e/ou fluidos em um único acesso, predis-
pondo à incompatibilidade física, química e terapêutica entre as várias dro-
gas administradas e os riscos delas decorrentes.

Incompatibilidade  são interações do tipo físico-químico que ocorrem
quando dois ou mais medicamentos são administrados na mesma solução
ou no mesmo recipiente e o produto obtido é capaz de inviabilizar uma ade-
quada resposta terapêutica. Vários fatores afetam a compatibilidade das dro-
gas: concentração, pH da solução,  as técnicas de preparo e administração,
os materiais utilizados, entre outros.

CAPÍTULO 4
MEDICAMENTOS E FLUÍDOS

UTILIZADOS EM EMERGÊNCIAS

Monalisa Maria Gresta
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A incompatibilidade pode ocorrer: quando drogas são adicionadas à
solução e fluidos,  ou administradas simultaneamente ou em sucessão pela
mesma linha venosa, quando são reconstituídas ou diluídas com soluções
não apropriadas. Isso resulta em alterações da estrutura molecular da droga,
produzindo degradação, inativação, alterações físicas como turvação, mu-
danças de coloração e precipitação que podem comprometer a ação das mes-
mas e sua resposta terapêutica.

 A seguir, apresentamos as drogas mais comumente utilizadas nas situ-
ações de emergência e as considerações e precauções com relação à incompa-
tibilidade das mesmas na administração venosa.

     ADENOSINA

� Administração: bolus intravenoso (IV) (1 a 2 segundos), seguido de
flush de solução salina em acesso exclusivo;

� Via preferencial: Central ou periférica. Doses maiores podem ser ne-
cessárias, se o acesso for periférico;

� Não deve ser refrigerada, pode ocorrer precipitação. Soluções não utiliza-
das devem ser descartadas, pois adenosina não contém preservativos.

ADRENALINA (EPINEFRINA)
� Administração –  IV/Endotraqueal (ET)/Intra-ósseo (IO) – bolus;

� Incompatível com soluções alcalinas, sendo inativada pelas mesmas
(Bicarbonato de Sódio);

� Infiltração ou extravasamento causam isquemia local, necrose tecidu-
al e ulcerações;

� Em infusão contínua, deve ser diluída em solução glicosada isotônica,
água destilada ou soro fisiológico;

� A administração deve ser feita em acesso venoso periférico seguro e de
grande calibre ou acesso central;

� As infusões contínuas devem ser em bombas de infusão. 

DOPAMINA

� Administração IV em infusão contínua;

� Preferencialmente em acesso central ou periférico de grande calibre;

� Extravasamento resulta em isquemia local e necrose tecidual;

� Incompatível com bicarbonato de sódio;

� Infusão contínua diluída em solução glicosada isotônica, solução fisi-
ológica ou  água destilada;

� Administração em bombas de infusão.
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CÁLCIO – (CLORETO DE CÁLCIO – GLUCONATO DE CÁLCIO)
� Administração EV/IO em bolus lento – de 5 a 10 minutos;

� Incompatível com bicarbonato de sódio;

� Se apenas um acesso venoso estiver disponível, irrigar linha venosa
com solução salina, antes e após o gluconato de cálcio para evitar
formação de precipitados insolúveis na linha do cateter;

� Acesso central ou periférico de grande calibre;

� É esclerosante para veias periféricas e produz graves queimaduras,
quando ocorre infiltração;

� Não deve ser adicionado a soluções que contenham fósforo, o qual é
um alcalinizante menos eficiente que o bicarbonato, competindo na
mesma função;

�  Administrar, preferencialmente, em bombas de infusão.

DOBUTAMINA

� Administração IV/IO;

�  Uso obrigatório de bomba de infusão ou bomba de seringa;

� Administrar em acesso central ou periférico de grande calibre. Se pos-
sível, em acesso venoso exclusivo;

� Incompatível com soluções alcalinas, aminofilina, metronidazol, he-
parina, penicilina;

� Diluição em solução glicosada ou solução fisiológica;

� Infiltração local pode causar necrose tecidual.

NORADRENALINA

� Administração IV, em infusão contínua;

� É inativada em soluções alcalinas;

� Administração obrigatória em bombas de infusão;

� Extravasamento pode produzir severa isquemia local e necrose;

� Acesso preferencialmente central.

DIAZEPAM

�  Administração IV/IM/retal;

� Administração IV lenta em três minutos;

� Incompatível com morfina;

� Administrar em acessos venosos de grande calibre;

� Irritante para o tecido, se extravasado. M
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ATROPINA

� Administração IV/ET/IO;

� Incompatível com diazepam.

BICARBONATO DE SÓDIO

� Administração  IV/IO;

� Preferencialmente em acesso de grande calibre;

� Antes e após administração de bicarbonato, linhas venosas devem ser
irrigadas com solução salina;

�  Incompatível com catecolaminas, inativando-as;

�  Incompatível com sulfato de magnésio, atropina, cálcio (precipitação
de cristais insolúveis);

�  A solução de bicarbonato a 8,4% é hiperosmolar (2 000 m Osm/L). O
extravasamento e a infiltração produzem lesões químicas e são escle-
rosantes para pequenos vasos periféricos;

� Pode ser administrado em “bolus” ou infusão contínua;

� Diluição em solução glicosada isotônica.

NITROPRUSSIATO DE SÓDIO

� Administração IV em infusão contínua;

�  Uso obrigatório de bombas de infusão;

� Acesso venoso exclusivo;

� Não adicionar outras medicações à solução de nitroprussiato;

� Deve ser protegido da luz.

� Não diluri em SF 0,9%. Utilizar SGI 5%.

FENITOÍNA

�  Administração IV lenta;

�  Não adicionar a outras medicações;

�  Diluição em solução fisiológica, administração a uma taxa de 1mg/
Kg/min em crianças e 50 mg/min em adultos ;

�  Irrigar cateter com solução fisiológica antes e após administração da
droga. Pode formar precipitados na linha venosa.

AMIODORONA:
� Administração: IV ou intra-óssea;

� Administração preferencial em acesso central exclusivo;
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� Pode causar flebite e irritação do endotélio vascular, se acesso periférico;

� Administração obrigatória em bombas de infusão;

� Diluição em SGT 5%;

� É incompatível com aminofilina, heparina e bicarbonato de sódio:
precipitação ocorre quando adminstrados na mesma linha venosa;

� Se tempo de infusão for superior a 2 horas, utilizar frascos de vidro,
devido à absorção do PVC dos frascos plásticos.

LACTATO DE MILRINONA

� Administração IV, em acesso exclusivo;

� Preferencialmente em bombas de infusão;

� Diluição em SF ou SGI;

� Incompatível com furosemida (formação de precipitado) e Bicarbonato
de sódio.

Considerações na administração de drogas e fluídos

� Se há dúvida em relação à compatibilidade de uma droga, irrigue o
acesso e a linha venosa com solução fisiológica antes e após a admi-
nistração da mesma.

�  Se há indicação de uso de soluções que demandam acesso exclusivo,
estabeleça um segundo acesso, seguro e de grande calibre.

� As catecolominas devem, preferencialmente, ser infundidas em aces-
sos exclusivos, de grande calibre e seguros.

� A expansão de volume não deve ser feita no mesmo acesso, onde
estão sendo infundidas drogas tituláveis, como as aminas. Há um
grande risco de administração rápida e inadvertida dessas drogas,
com conseqüente instabilidade hemodinâmica. O mesmo se aplica à
suspensão abrupta e temporária, ainda que por curto período de tem-
po, das drogas, para mensurações de dados hemodinâmicos ou ad-
ministrações de outras medicações.

� O risco de lesões teciduais graves não deve ser subestimado ao se
optar pela administração de soluções e drogas irritantes em acessos
periféricos.

� Na administração de drogas tituláveis, é desejável a utilização de bom-
bas de infusão ou bombas de seringa. Deve-se atentar para as variações
cíclicas na taxa de infusão produzidas por alguns tipos de bombas de
infusão, o que pode provocar oscilações na resposta hemodinâmica.
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Introdução

O tratamento de uma vítima de trauma grave requer avaliação rápida
das lesões e instituição de medidas terapêuticas de suporte de vida, com uma
abordagem sistematizada, através da “avaliação inicial”, que inclui:

1. Preparo para o atendimento : na fase pré-hospitalar e fase intra-hos-
pitalar

2. Triagem

3. Exame primário (ABCDEs)

4. Reanimação

5. Medidas auxiliares ao exame primário e à reanimação

6. Exame secundário (da cabeça aos pés) e história

7. Medidas auxiliares ao exame secundário

8. Reavaliação e monitoração contínuas após a reanimação

9. Cuidados definitivos

A primeira hora após o acidente é considerada a “hora de ouro”, estan-
do intimamente relacionada à sobrevida e prognóstico da criança.

Preparação

1.1.1.1.1. FASE PRÉ-HOSPITALAR:
A equipe de atendimento pré-hospitalar deve  agilizar de maneira sig-

nificativa o tratamento no local do trauma, devendo ser estruturado de tal
maneira que o hospital que irá receber o paciente seja notificado antes que ele
seja removido, pela equipe de resgate, da cena do acidente. Nessa fase, deve
ser dada ênfase à manutenção das vias aéreas, ao controle dos sangramentos
externos e do choque, à imobilização do doente e ao transporte imediato ao
hospital apropriado mais próximo, sendo que todo esforço deve ser realizado

CAPÍTULO 5
ABORDAGEM INICIAL

DA CRIANÇA POLITRAUMATIZADA

Cláudia Daniela Drumond

Alexandre Rodrigues Ferreira
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para abreviar a permanência no local do acidente. Também deve-se dar ênfa-
se à obtenção de informações necessárias à triagem para o encaminhamento
ao hospital, tais como: hora do trauma; eventos relacionados ao trauma e a
história do doente.

Triagem

A triagem é a classificação dos pacientes de acordo com o tipo de trata-
mento necessário e os recursos disponíveis, sendo baseado nas prioridades
ABCs (A – Vias aéreas e controle da coluna cervical, B – Respiração, C –
Circulação, com controle da hemorragia). A triagem também se aplica à clas-
sificação dos pacientes no local e na escolha  do hospital para o qual o
paciente deverá ser transportado.

VÍTIMAS MÚLTIPLAS

O número de doentes e a gravidade das lesões não excedem a capacida-
de de atendimento do hospital. Nessa situação, os pacientes com risco de
vida iminente, assim como aqueles com traumatismos multissistêmicos, te-
rão prioridade de atendimento.

SITUAÇÕES DE DESASTRES

O número de pacientes e a gravidade das lesões excedem a capacidade de
atendimento do hospital e da equipe. Nessa situação, os pacientes com maiores
possibilidades de sobrevida, cujo atendimento implica em menor gasto de tem-
po, de equipamento, de recursos e de pessoal, serão atendidos primeiro.

Exame primário

Os pacientes são avaliados e as prioridades de tratamento são estabele-
cidas de acordo com suas lesões, seus sinais vitais e mecanismos da lesão. O
tratamento do paciente deve consistir de um exame primário rápido, onde as
condições que implicam em risco de vida devem ser identificadas e seu trata-
mento deve ser instituído simultaneamente à  reanimação das funções vitais,
seguindo o ABCDE abaixo citado

A. Vias aéreas com proteção da coluna cervical

B. Respiração e ventilação

C. Circulação com controle da hemorragia

D. Incapacidade, estado neurológico

E. Exposição/Controle do ambiente: Despir completamente o paciente,
com prevenção da hipotermia.
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A. MANUTENÇÃO DE VIAS AÉREAS COM

PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL

As vias aéreas devem ser avaliadas  para assegurar a sua permeabilida-
de. Essa rápida avaliação deve identificar sinais de obstrução das vias aéreas,
incluindo o diagnóstico quanto à presença de corpos estranhos e fraturas
faciais, mandibulares ou tráqueo-laríngeas. Todas as manobras para estabele-
cer a perviabilidade das vias aéreas devem ser feitas com proteção da coluna
cervical. Como primeira medida, é recomendada a manobra de “levantamen-
to de queixo“ (chin lift) ou de “anteriorização da mandíbula“ (jaw thrust).

Se o doente está inconsciente e não tem reflexo de deglutição, a utiliza-
ção de uma cânula orofaríngea pode ser adequada em caráter temporário.
Entretanto, se houver qualquer dúvida sobre a capacidade do doente manter
a perviabilidade de sua via aérea ou se escala de glasgow for menor que oito,
deve-se estabelecer uma via aérea definitiva.

A cavidade oral deve ser avaliada e, no caso da presença de secreções,
estas devem ser aspiradas através de sondas flexíveis no caso de secreções
fluidas, ou sondas rígidas no caso de secreções espessas, sempre com o cui-
dado de não introduzir a sonda profundamente na cavidade orofaríngea
devido ao risco de reflexo vagal e estímulo de vômitos.

Durante a avaliação e a manipulação das vias aéreas, deve se ter cuidado
para evitar a movimentação excessiva da coluna cervical. A cabeça e o pescoço
do doente não devem ser hiperestendidos, hiperfletidos ou rodados com o
intuito de estabelecer ou manter uma via aérea pérvia. Com base na história do
trauma, deve-se suspeitar da perda de estabilidade da coluna cervical. A pro-
teção da coluna cervical deve ser feita e mantida com uso de dispositivos
apropriados de imobilização. Esses dispositivos usados devem ser mantidos
até que seja excluída, completamente, uma lesão da coluna cervical.

B. RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

A permeabilidade das vias aéreas, por si só, não significa ventilação
adequada. Uma troca adequada de gases é necessária para que seja possí-
vel a oxigenação e a elim inação de dióxido de carbono num grau máximo.
Uma boa ventilação exige um funcionamento adequado dos pulmões, da
parede torácica e do diafragma. Cada componente deve ser avaliado e exa-
minado rapidamente.

A avaliação da respiração e ventilação consta de :

1. Inspeção: procura de desvio da traquéia, deformidades, contusões,
equimoses, perfurações, ferimentos, esforço respiratório, freqüência
respiratória, expansibilidade e simetria do tórax; A
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2. Palpação: procura de enfisema subcutâneo, hematomas, crepitações,
dor ou fraturas de arcos costais;

3. Percussão::::: avaliação da simetria, presença de timpanismo ou macicez;

4. Ausculta: avaliação da  presença de crepitações, roncos, sibilos, di-
minuição ou abolição dos sons respiratórios.

O controle definitivo das vias aéreas em pacientes que as têm compro-
metidas com fatores mecânicos, problemas ventilatórios, ou que estão in-
conscientes , é obtido através da intubação endotraqueal, por via nasal ou
oral. Esse procedimento deve ser realizado com proteção contínua da coluna
cervical. Caso a intubação oral ou nasal esteja contra-indicada ou não seja
possível, deve ser adotada uma via aérea cirúrgica.

� A intubação nasotraqueal está contra-indicada nos casos de TCE,
devido à possibilidade de fratura de base do crânio.

O pneumotórax hipertensivo compromete dramaticamente e de modo
agudo a ventilação e a circulação; quando suspeito, deve ser tratado imedia-
tamente por descompressão torácica.

Todo doente traumatizado deve receber oxigenoterapia suplementar.
Se não for intubado, o doente deve receber oxigênio através de sistemas que
garantam uma oxigenação máxima. O uso do oxímetro de pulso é uma medi-
da valiosa para assegurar que a saturação da hemoglobina seja adequada.

C. CIRCULAÇÃO COM CONTROLE DA HEMORRAGIA

 Algumas considerações devem ser feitas com relação a esse tópico.

1. Volume sangüíneo e débito cardíaco

A hemorragia é a principal causa de mortes pós-traumáticas evitáveis
através de um rápido tratamento em nível hospitalar. A hipotensão em paci-
entes traumatizados deve ser considerada como hipovolêmica até provarem
o contrário. Portanto, é essencial a avaliação rápida e precisa do estado he-
modinâmico do paciente traumatizado. Os elementos clínicos que oferecem
informações importantes dentro de poucos segundos são:

1.1 Nível de consciência

Quando o volume sangüíneo está diminuído, a perfusão cerebral pode
estar criticamente prejudicada, resultando em alteração do nível de cons-
ciência; no entanto, um paciente consciente também pode ter perdido uma
quantidade significativa de sangue .

1.2 Cor e temperatura da pele e enchimento capilar

Um paciente traumatizado com pele de coloração rósea, especialmen-
te na face e extremidades, raramente está criticamente hipovolêmico; a
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coloração acinzentada ou pálida da face e extremidades é sinal evidente de
hipovolemia. Uma perfusão maior que três segundos indica má perfusão
tecidual.

1.3 Pulso

Um pulso central de fácil acesso (femoral ou carotídeo ) deve ser exami-
nado bilateralmente  para se avaliar a sua qualidade, freqüência e regulari-
dade. Pulsos periféricos cheios, lentos e regulares são, usualmente, sinais de
normovolemia relativa em doente que não esteja em uso de bloqueadores
beta-adrenérgicos. Pulso rápido e filiforme é habitualmente um sinal de hi-
povolemia.  Uma freqüência normal de pulso não é garantia que o paciente
esteja normovolêmico. Quando irregular, o pulso costuma ser um alerta para
uma potencial disfunção cardíaca. A ausência de pulso central, não relacio-
nada a fatores locais, significa a necessidade de uma ação imediata de reani-
mação para restaurar o déficit sangüíneo e o débito cardíaco, evitando, as-
sim, a morte do paciente.

1.4 Pressão arterial

Sistólica  mínima aceitável

� Acima de 60 mmHg RNT

� Acima de 70 mmHg durante o primeiro ano de vida

� Acima de 70 mmHg, (idade em anos X 2) em crianças de 1 a 9 anos de
idad

� Acima de 90 mmHg em crianças acima de 10 anos de idade

1.5 Ausculta cardíaca

Avaliação das bulhas cardíacas quanto ao ritmo, fonese, presença de
bulhas abafadas, arrítmicas ou ritmo de galope.

1.6 Jugulares e fígado

Avaliar se existe ingurgitamento jugular e se existe hepatomegalia

2.  Sangramento

Hemorragias externas são identificadas e controladas no exame primá-
rio. Uma rápida perda sangüínea externa é controlada exercendo-se pressão
manual direta sobre o ferimento. Os torniquetes não devem ser utilizados,
pois causam esmagamento de tecidos, além de provocarem  isquemia distal.

Hemorragias dentro do tórax, abdome, em partes moles ao redor de
fraturas graves de ossos longos, no espaço retroperitoneal em decorrência de
fratura pélvica ou como resultado de ferimentos penetrantes do tronco são as
causas mais comuns de perdas ocultas de sangue. A
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“Todo paciente politraumatizado que apresente instabilidade hemodi-
nâmica deve ser avaliado por um cirurgião o mais rápido possível.”

No mínimo, devem ser inseridos dois cateteres venosos de grosso cali-
bre. A velocidade máxima dos fluidos administrados é determinada pelo
diâmetro interno do cateter e é inversamente proporcional ao seu compri-
mento. Não depende do calibre da veia em que o cateter é colocado. É preferí-
vel iniciar por punções venosas periféricas nos membros superiores. O uso
de outras veias periféricas, de dissecções e punções de veias centrais deve ser
feito de acordo com as necessidades e levando-se em consideração a habili-
dade do médico responsável pelo doente.

Assim que a veia for puncionada ou cateterizada, devem ser retiradas
amostras de sangue para tipagem sangüínea e prova cruzada e para exames
laboratoriais de rotina.

Deve ser iniciada a administração intravenosa vigorosa de fluidos com
soluções salinas, de preferência aquecidas a 37º-40º.  Os hemoderivados não
devem ser aquecidos.

O estado de choque que se associa ao trauma é, na maioria das vezes, de
origem hipovolêmica. Caso o doente não apresente resposta à infusão rápida
inicial de fluidos, pode ser necessária a administração de sangue tipo especí-
fico. Se o sangue do tipo específico não estiver disponível, deve ser considera-
do como substituto o sangue tipo O com baixos títulos de anticorpos ou o
sangue O negativo. O choque hipovolêmico não deve ser tratado com vaso-
pressores, esteróides ou bicarbonato de sódio, ou pela infusão contínua de
cristalóides e de sangue. Se a perda de sangue continua, ela deve ser controla-
da por uma intervenção cirúrgica. O processo de reanimação cirúrgica oferece
ao cirurgião a oportunidade de interromper o sangramento, em complementa-
ção à restauração e à manutenção do volume  intravascular.

D.D.D.D.D. INCAPACIDADE (AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA)
No final do exame primário, realiza-se uma avaliação neurológica rápi-

da. Essa avaliação estabelece o nível de consciência do doente, assim como o
tamanho da pupila e sua reação. Uma maneira mnemônica simples de avali-
ar o nível de consciência do paciente é o método     AVDN.

A - alerta

V - verbaliza

D - só responde à dor

N - não responde a nenhum estímulo

A escala de coma de Glasgow é uma avaliação neurológica mais porme-
norizada, rápida, simples e que pode ter relação com prognóstico e a evolução
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do doente. Essa avaliação pode ser feita ao invés do     AVDN. . . . . Se não realizada
durante o exame primário, a escala de coma de Glasgow deve ser feita como
parte de uma avaliação neurológica  mais pormenorizada.

O rebaixamento do nível de consciência pode representar diminuição
na oxigenação e/ou na perfusão cerebral ou ser resultado de um trauma
direto ao cérebro. A alteração do nível de consciência implica em necessida-
de imediata de reavaliação da ventilação, da oxigenação e da perfusão. Deve-
se ainda avaliar a simetria e reatividade das pupilas, assim como movimen-
tação dos quatro membros.

E. EXPOSIÇÃO/CONTROLE DO AMBIENTE

O doente deve ser totalmente despido, usualmente cortando-se as roupas
para facilitar o acesso adequado e o exame completo. Após terem sido removidos
os trajes do doente e ter sido completada a avaliação, é imperativo que o doente
seja protegido com cobertores aquecidos ou com dispositivos  de aquecimento
externo para prevenir a ocorrência de hipotermia no serviço de emergência.

Medidas Auxiliares ao Exame Primário e à Reanimação

MONITORAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA

A monitoração eletrocardiográfica é necessária em todos os traumati-
zados. A presença de arritmias, incluindo taquicardias inexplicáveis, fibri-
lação atrial, extra-sístoles ventriculares e alterações no segmento ST, podem
indicar trauma cardíaco contuso. A atividade elétrica sem pulso, (anterior-
mente denominada dissociação eletromecânica) pode indicar tamponamen-
to cardíaco, pneumotórax hipertensivo e/ou hipovolemia profunda. Quan-
do há bradicardia, condução aberrante ou extra-sístoles, deve-se suspeitar
imediatamente de hipóxia ou hipoperfusão. A hipotermia extrema também
provoca essas arritmias.

A oximteria de pulso é um método auxiliar valioso na monitoração do
paciente.

SONDAS URINÁRIAS E GÁSTRICAS

1. Sondas Urinárias

O débito urinário é um indicador sensível da volemia do paciente e
reflete a perfusão renal. A monitoração do débito urinário é realizada de
forma mais adequada pela inserção de uma sonda vesical de demora . A
cateterização transuretral da bexiga é contra-indicada nos casos em que se
suspeita de uma secção uretral. A
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 A lesão uretral deve ser suspeitada quando há:

1. sangue no meato peniano

2. equimose perineal

3. sangue no escroto

4. deslocamento cranial da próstata ou ela não é palpável ao toque retal

5. fratura pélvica

Dessa maneira, a sondagem urinária não deve ser tentada antes que
seja realizado um exame do reto e genitália. Quando há suspeita de lesão da
uretra, deve ser confirmada através de uma uretrografia retrógrada antes que
a sonda seja inserida.

2. Sondas Gástricas

A sonda gástrica está indicada para reduzir a distensão gástrica e para
diminuir os riscos de aspiração. A descompressão do estômago diminui o
risco de aspiração, porém não a evita completamente. Caso haja fraturas ou
mesmo suspeitas de fraturas da placa crivosa, a sonda gástrica deve ser passa-
da por via oral para evitar que seja introduzida acidentalmente dentro do
crânio. Nessa situação, qualquer instrumentação nasofaríngea é potencial-
mente perigosa.

RADIOGRAFIAS E PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

A utilização de radiografias deve ser feita de maneira racional e de
modo a não retardar  a reanimação do doente. As radiografias ântero-poste-
riores (AP) do tórax e da pelve podem oferecer informações úteis para guiar
os esforços de reanimação nas vítimas de trauma fechado. A radiografia de
tórax pode detectar lesões capazes de ameaçar a vida do doente e que exigem
tratamento, e as radiografias pélvicas podem evidenciar fraturas que indi-
cam a necessidade de transfusões sangüíneas precoces. Uma radiografia
lateral da coluna cervical que demonstre uma lesão é um achado importante
,enquanto que, quando negativa ou tecnicamente inadequada, não exclui a
presença de uma lesão de coluna cervical.

O lavado peritoneal diagnóstico e a ultra-sonografia abdominal consti-
tuem-se em instrumentos úteis para a detecção rápida de sangramento ocul-
to intra-abdominal. A identificação precoce da fonte de perda sangüínea
pode indicar a necessidade do controle cirúrgico da hemorragia.

Exame secundário

O exame secundário só deve ser iniciado após se  completar o exame
primário (ABCDEs).
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Esse exame é um exame físico do doente traumatizado da cabeça aos
pés, isto é, uma história clínica e um exame físico completo, incluindo a
reavaliação de todos os sinais vitais. Cada região do corpo deve ser examina-
da por completo. Durante essa avaliação devem ser feitas as radiografias
indicadas. Esses estudos radiográficos podem ser realizados em qualquer
momento do exame secundário.

HISTÓRIA

Toda avaliação médica completa deve incluir uma história dos meca-
nismos do trauma. A utilização do código “AMPLA“ é uma fórmula mnemô-
nica útil para alcançar essa finalidade.

A - Alergia

M - Medicamentos de uso habitual

P - Passado médico/Prenhez

L - Líquidos e alimentos ingeridos recentemente

A - Ambiente e eventos relacionados ao trauma

As condições do doente são fortemente influenciadas pelo mecanismo
do trauma. O pessoal do atendimento pré-hospitalar pode fornecer valiosas
informações quanto a tais mecanismos e deve reportar os dados pertinentes
ao médico atendente. Alguns tipos de lesões podem ser suspeitados de acor-
do com a direção da força e a quantidade de energia desprendida.

EXAME FÍSICO

1. Cabeça

O exame secundário começa com a avaliação da cabeça e com a identi-
ficação de todas as lesões relacionadas e significativas. Toda a cabeça e o
couro cabeludo devem ser examinados à procura de lacerações, contusões
ou evidências de fraturas. Visto que o edema periocular pode dificultar um
exame ulterior mais pormenorizado, os olhos devem ser reavaliados para
determinar :

a. Acuidade visual

b. Tamanho da pupila

c. Hemorragias do fundo e conjuntiva

d. Lesões penetrantes

e. Lentes de contato (remover antes que ocorra edema)

f. Deslocamento do cristalino

g. Encarceramento ocular A
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2. Face

Os traumatismos da face, quando não estão associados à obstrução das
vias aéreas ou a sangramentos importantes, só devem ser tratados após a
completa estabilização do doente e quando as lesões que trazem risco de vida
estiverem totalmente controladas.

3. Coluna Cervical e Pescoço

Doentes com trauma craniano e maxilo-facial devem ser considerados
como portadores de lesão instável de coluna cervical (fraturas e/ou lesões de
ligamentos). Seu pescoço deve ser imobilizado até que sua coluna cervical
tenha sido estudada por completo e tenham sido excluídas possíveis lesões.
A ausência de déficit neurológico não exclui lesão da coluna cervical,  e este
tipo de lesão deve ser presumido até que um estudo radiológico completo
tenha sido revisado por um médico com experiência na detecção radiológica
de fraturas cervicais.

O exame de pescoço inclui inspeção, palpação e ausculta. Dor ao longo
da coluna cervical, enfisema subcutâneo, desvio da traquéia e fratura da
laringe podem ser evidenciados em um exame mais detalhado. As artérias
carótidas devem ser palpadas e auscultadas para verificar a presença de frêmi-
tos e sopros. Evidências de traumas fechados na projeção desses vasos devem
ser procuradas e, se presentes, devem alertar para a possibilidade de lesão da
artéria carótida. Oclusão ou dissecação da artéria carótida podem ocorrer tar-
diamente após uma lesão, sem sinais ou sintomas precursores. A maioria das
lesões vasculares cervicais são produzidas por ferimentos penetrantes. Entre-
tanto, um trauma cervical fechado ou uma lesão por tração devido a cinto de
segurança podem produzir ruptura da íntima, dissecção e trombose.

Ferimentos cervicais penetrantes podem lesar diferentes órgãos e sis-
temas. O achado de sangramento arterial ativo, hematoma em expansão,
frêmito arterial; ou comprometimento da via aérea freqüentemente exigem
avaliação cirúrgica. Paralisia isolada ou inexplicada de uma extremidade
superior deve levantar a suspeita de lesão de raiz de nervo cervical e deve ser
documentada cuidadosamente.

4. Tórax

A inspeção visual do tórax, em sua face anterior e posterior, permite
identificar lesões como pneumotórax aberto e grandes segmentos instáveis.
Uma avaliação completa do tórax requer a palpação de toda a caixa torácica,
incluindo clavículas, costelas e esterno. A pressão esternal é dolorosa se o
esterno estiver fraturado ou quando há disjunção costocondral. Contusões e
hematomas da parede torácica devem alertar o médico para a possibilidade
de lesões ocultas.
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Lesões torácicas significativas podem manifestar-se por dor, dispnéia
ou hipóxia. A avaliação inclui a ausculta e radiografia do tórax. O murmúrio
vesicular é auscultado na parte ântero-superior do tórax para a identificação
do pneumotórax e na face posterior das bases para detecção de hemotórax.
Os achados auscultatórios podem ser de difícil avaliação em um ambiente
barulhento, mas podem revestir-se de extrema utilidade. Bulhas abafadas e
pressão de pulso diminuída podem indicar um tamponamento cardíaco. O
tamponamento cardíaco e o pneumotórax hipertensivo podem ser sugeridos
pela presença de distensão das veias do pescoço, embora a hipovolemia
associada possa diminuir ou mesmo abolir esse sinal . A diminuição do
murmúrio vesicular, o timpanismo, a percussão e o choque podem ser os
únicos sinais de um pneumotórax hipertensivo e da necessidade da descom-
pressão torácica imediata.

A radiografia do tórax confirma a presença do hemotórax ou pneumo-
tórax simples. As fraturas de costelas podem estar presentes e não serem
visualizadas nas radiografias. Alargamento do mediastino e o desvio da
sonda para a direita podem sugerir ruptura de aorta.

5. Abdome

As lesões abdominais devem ser identificadas e tratadas de maneira
agressiva. O diagnóstico específico não é tão importante quanto a identifica-
ção da presença de uma lesão e a necessidade de corrigi-la cirurgicamente.

Doentes com hipotensão inexplicada, lesões neurológicas, alteração do
sensório decorrente do uso do álcool e/ou drogas e com achados abdomi-
nais duvidosos devem ser considerados como candidatos a uma lavagem
peritoneal, a uma ultra-sonografia abdominal ou, caso estejam hemodinami-
camente normais, a uma tomografia computadorizada do abdome com con-
traste intravenoso e intragástrico. As fraturas de pelve e das últimas costelas
também podem dificultar o diagnóstico preciso e a interpretação dos acha-
dos do exame do abdome, pois a palpação abdominal pode despertar dor
neste local.

6. Períneo/Reto e Vagina

O períneo deve ser examinado à procura de contusões , hematomas,
lacerações e sangramento uretral.

O toque retal deve ser realizado antes da introdução do caráter uriná-
rio. Especificamente, o médico deve avaliar a presença de sangue na luz
intestinal, a existência de próstata alta e flutuante, a presença de fraturas
pélvicas, a integridade da parede do reto e a tonicidade do esfíncter.

Nas doentes do sexo feminino, o toque vaginal é parte fundamental do
exame secundário . O médico deve avaliar a presença de sangue na vagina e A
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a existência de lacerações vaginais. Além disso, um teste de gravidez deve ser
realizado em todas as mulheres em idade fértil.

7.     Sistema músculo-esquelético

As extremidades devem ser inspecionadas para verificar a presença de
contusões e deformações. A palpação dos ossos pesquisando dor ou movi-
mentos anormais ajuda na identificação de fraturas ocultas.

Lesões vasculares significativas de extremidade podem existir sem que
seja possível identificar fraturas quer no exame físico quer na radiografia. A
ruptura dos ligamentos provoca instabilidade da articulação. A lesão de
tendões interfere com a movimentação ativa da estrutura afetada. Perdas da
sensibilidade ou da contratilidade muscular voluntária  podem ser decor-
rentes de uma lesão nervosa ou de isquemia, incluindo a resultante de sín-
drome compartimental.

O médico deve lembrar que a avaliação músculo-esquelética  não é com-
pleta sem o exame de dorso do doente. Se o dorso não for examinado, lesões
significativas podem passar despercebidas.

8. Sistema Nervoso

Um exame neurológico abrangente não inclui apenas uma avaliação
sensorial e motora das extremidades, mas também a reavaliação do nível de
consciência e do tamanho e da resposta da pupila do paciente.  A escala de
coma de Glasgow facilita a identificação precoce de alterações no estado
neurológico.

Qualquer evidência de perda de sensibilidade, paralisia ou fraqueza
sugere lesão grave de coluna ou do sistema nervoso periférico. O déficit
neurológico, quando identificado, deve ser documentado mesmo quando
for necessária a transferência para outro hospital ou para outro especialista.
A imobilização de todo o doente, usando pranchas longas, colares cervicais
semi-rígidos e/ou outros aparelhos de imobilização cervical, deve ser manti-
da até que as lesões de coluna tenham sido excluídas. A proteção da medula
é obrigatória continuamente até que sejam descartadas lesões de coluna e
especialmente quando o doente é transferido.

Nos doentes com lesões neurológicas é necessário um parecer precoce
do neurocirurgião. Se um doente com traumatismo craniano piora do ponto
de vista neurológico, a oxigenação e a perfusão do cérebro e a adequação da
ventilação (ABCDE) devem ser reavaliadas. Pode ser necessária uma inter-
venção neurocirúrgica ou a adoção de medidas que visem à redução da pres-
são intracraniana.
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Medidas auxiliares ao exame secundário

Durante o exame secundário, podem ser realizados testes diagnósticos
especializados para identificar lesões específicas. Eles incluem: radiografias
adicionais da coluna e das extremidades, tomografia computadorizada da
cabeça, tórax, abdome e coluna; urografia excretora e arteriografia; ultra-
sonografia transesofágica; broncoscopia; esofagoscopia e outros procedimen-
tos diagnósticos. Quando os equipamentos para a realização desses proce-
dimentos não estão disponíveis de imediato, torna-se necessário o transporte
de doentes para outras áreas do hospital.

Reavaliação

O doente traumatizado deve ser reavaliado constantemente para asse-
gurar que fatos novos não passem despercebidos e para identificar o agrava-
mento de anormalidades já conhecidas.

O alívio da dor é uma parte importante do manuseio do traumatiza-
do. Muitas lesões, especialmente músculo-esqueléticas, produzem dor e
ansiedade no doente consciente. A analgesia, para ser efetiva, requer ge-
ralmente a utilização de opiáceos intravenosos ou ansiolíticos. Injeções
intramusculares devem ser evitadas. Esses agentes devem ser adminis-
trados cautelosamente e em pequenas doses para alcançar o nível deseja-
do de conforto para o doente e alívio da ansiedade, evitando, ao mesmo
tempo, a depressão respiratória e o mascaramento de lesões sutis ou de
mudança no estado do doente.

Tratamento definitivo

O tratamento definitivo começa após a identificação das lesões do
paciente, resolvendo-se os problemas que implicam em risco de vida e tendo-
se em mãos os resultados de exames especializados.

TRANSFERÊNCIA

Se as lesões do doente excedem a capacidade da instituição em fornecer
tratamento adequado, o processo de transferência deve ser iniciado tão logo
tal necessidade seja identificada. O atraso em transferir o doente a uma ins-
tituição dotada de recursos mais adequados pode aumentar significativa-
mente os riscos de mortalidade.
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O Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) é um importante problema
de saúde pública nas crianças e  adultos jovens, apesar de a maioria dos
traumatismos serem considerados leves e não necessitarem de intervenção
médica. Ocorre um alto índice de morbidade e mortalidade nessa faixa etá-
ria.

Segundo estatísticas americanas, a taxa de novos casos de trauma cra-
niano chega a 200 por 100 mil habitantes entre crianças abaixo de 15 anos de
idade e 340 por 100 mil habitantes entre adolescentes e adultos jovens. Cerca
de 12% das crianças com TCE necessitam de cuidados médicos e, destas, 2%
são hospitalizadas, acarretando 100 mil internações pediátricas nos EUA
por ano. A taxa de mortalidade é de cerca de 10% (compare-se com a morta-
lidade por leucemia – segunda causa de morte na infância – de cerca de 2%).
Os meninos são acometidos duas vezes mais que as meninas, tendo também
maior probabilidade de seu TCE ser  grave ou fatal.

Conseqüentemente, o custo para o tratamento do TCE nos EUA tem
sido uma importante preocupação, pois cada criança hospitalizada por TCE
gasta mais de US$ 10milhões, implicando em mais de US$ 1 bilhão por ano
de despesas. Além do mais, as implicações sociais que esse problema gera
vão além dos gastos públicos. Embora a maioria das crianças com TCE grave
fiquem dependentes permanentemente, as que têm um trauma menos grave
apresentam seqüelas mais sutis, como dificuldades neuropsicológicas, pre-
dispondo ao insuficiente rendimento escolar, dificuldade de se empregarem,
além de desajustes sociais.

Mecanismo de trauma na infância

O TCE na infância difere do adulto em vários aspectos, além de variar
com a faixa etária. Podemos incluir, ainda, os traumatismos do período neo-

CAPÍTULO 6
TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO NA INFÂNCIA

Denise Marques de Assis
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natal, decorrentes do trabalho de parto (céfalo-hematomas, fraturas de crâ-
nio, hemorragias intracranianas).

Alguns autores relatam que o abuso infantil (ou trauma não-acidental)
é a causa mais importante de TCE nas crianças entre dois e quatro anos de
idade. Entretanto, é difícil determinar a real causa desses traumas, pois eles
podem estar incluídos entre as quedas ou outras causas de relevância “me-
nor”. O abuso infantil é superado apenas pelos acidentes automobilísticos
na população pediátrica. E as quedas estão entre as causas mais comuns de
TCE nas crianças entre dois e quatro anos (da própria altura, escadas, camas
e, no nosso meio, das lajes). Outro tipo de acidente muito comum é o de queda
de objetos sobre a cabeça das crianças, tais como televisões.

Já entre os escolares, as quedas tornam-se menos freqüentes, sendo os
acidentes de trânsito os mais importantes, principalmente os que envolvem
bicicletas, com alta taxa de acidentes fatais.

Traumas penetrantes estão relacionados com quedas sobre objetos cor-
tantes, mas também com acidentes automobilísticos. Surpreendentemente,
nos últimos anos, temos observado mais traumatismos decorrentes por arma
de fogo.

Considerações anatômicas

Há características próprias na infância que devem ser consideradas quan-
to ao traumatismo crânio-encefálico. Deve estar claro que as diferenças estru-
turais em relação às do adulto interferem na sua resposta ao agente agressor.
Apesar do peso do neonato equivaler a apenas 15% daquele do adulto, o cére-
bro compreende 15% do total do peso ao nascimento, em relação a 3% do
adulto. O tecido cerebral imaturo cresce rapidamente, atingindo cerca de 75%
do peso do adulto aos dois anos de idade e 90% aos seis anos. O conteúdo de
água diminui com a idade, assim como a distribuição neuronal e dendrítica
vai interferir nos mecanismos bioquímicos de resposta ao trauma.

Também devemos considerar as diferentes estruturas anatômicas para
classificar o TCE:

1- LESÕES DE COURO CABELUDO: são aquelas próprias das lacera-
ções e contusões da pele, céfalo-hematoma do neonato e hematoma
subgaleal.

2- LESÕES ÓSSEAS: as fraturas que acometem o crânio na convexidade
e nas bases. Quanto às de convexidade, podemos encontrar as linea-
res, as diástases de suturas, as fraturas-afundamentos e as fraturas
em crescimento.
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Estas últimas são características da criança menor de um ano de idade,
onde há uma laceração da dura-máter subjacente a uma fratura, criando-se
uma “fístula” liquórica para um tecido de aracnóide que fica encistado nas
bordas da fratura (conhecido também como cisto leptomeníngeo).

3- LESÕES INTRACRANIANAS: podem ser intra ou extra-axiais, de
acordo com sua localização em relação à superfície do sistema ner-
voso central.

Dentre as intra-axiais, temos os hematomas intraparenquimatosos, con-
tusões e lacerações cerebrais, cisalhamento dos axônios, hemorragias ventri-
culares. As extra-axiais ainda podem ser extra ou intradurais. Temos a he-
morragia subaracnóide, os hematomas extradural e subdural.

Classificação do TCE

A principal classificação dos traumatismos crânio-encefálicos é basea-
da na sua gravidade. Para tanto, é necessário conhecer a Escala de Coma de
Glasgow modificada para crianças. Os itens avaliados são os mesmos do que
se sabe para adultos, diferindo apenas na interpretação verbal mais adequa-
da para a população pediátrica.

ABERTURA OCULAR 4 – espontânea

3 – ao chamado

2 – à dor

1 – ausente

RESPOSTA MOTORA 6 – obedece às ordens

5 – localiza estímulo

4 – flexão inespecífica

3 – decortica

2 – descerebra

1 – ausente

RESPOSTA VERBAL 5 – adequada à idade, fixa e segue,
sorriso social

4 – choro consolável

3 – persistentemente irritável

2 – letárgica
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1 – ausente

De acordo com a pontuação, Cooper classifica o TCE em:

1- LEVE: Glasgow entre 13 e 15 pontos

2- MODERADO: Glasgow entre 9 e 12 pontos

3- GRAVE: Glasgow entre 3 e 8 pontos

Entretanto, para melhor compreender o TCE, é importante entender o
que significam traumas primário ou secundário e traumas focais e
difusos.

Por trauma primário, temos os efeitos imediatos e irreversíveis da dissi-
pação de energia do agente agressor. Isso inclui: a ruptura neuronal e glial
direta, o trauma vascular e as lacerações próprias de um agente penetrante no
tecido cerebral. A natureza do trauma primário vai depender do mecanismo e
da quantidade de energia transferida ou dissipada para o tecido nervoso.

Em contrapartida, após os eventos desencadeados pelo insulto inicial,
alguns podem acelerar novas lesões celulares. Esta “cascata” de eventos
constitui o que se chama de trauma secundário. Muitos fatores contribuem
para o dano cerebral secundário: hipotensão arterial, hipóxia, distúrbios
hidroeletrolíticos etc., que vão perpetuando novas lesões secundárias.

Daí, baseando-se nessa cadeia de eventos, é que se atua hoje na inter-
rupção dos danos subseqüentes:

A- prevenindo a isquemia cerebral, especialmente pelo controle da pres-
são intracraniana e mantendo a pressão arterial normal;

B- mantendo substrato energético (oxigênio e glicose);

C- prevenindo distúrbios metabólicos e infecciosos que podem resultar
em mais danos cerebrais.

Traumas focais incluem as contusões, lacerações, hematomas
traumáticos, desvios das estruturas cerebrais por compressão das lesões ex-
pansivas ou por traumas penetrantes. Por traumas difusos, temos as con-
cussões cerebrais, a lesão axonal difusa, o brain swelling e as lesões secun-
dárias. a hipóxia e isquemia.

Existem algumas particularidades na diferenciação dessas lesões nas
crianças. O hematoma intraparenquimatoso traumático é raro no grupo pe-
diátrico. A patogênese dessa lesão ainda é incerta, mas parece tratar-se de
ruptura dos vasos arteriais centrais.O diagnóstico diferencial com as contu-
sões se faz pela falta de continuidade do hematoma com a superfície do
cérebro. O tratamento cirúrgico só deve ser considerado se há hipertensão
intracraniana descontrolada, pois não se observa diferença na evolução das
lesões já causadas nas estruturas atingidas.
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Os traumas penetrantes muitas vezes podem passar despercebidos.
Devido à pequena espessura do crânio da criança, especialmente a região
temporal, assoalho das órbitas e da fossa nasal, objetos podem por aí
penetrar e um edema no local de entrada pode mascarar a ferida puntiforme.
Isso é comum com pedaços de madeira, lápis, vidro e objetos afiados. O diag-
nóstico freqüentemente é tardio quando se encontram sinais de hipertensão
intracraniana por hemorragias ou abscessos, ou ainda fístula liquórica. Quan-
do o trajeto da lesão possibilitar uma lesão vascular, deve-se fazer um estudo
angiográfico para se descartar um aneurisma traumático.

Hematoma extradural é uma lesão muito pouco freqüente na popula-
ção pediátrica (1,5% a 3,5%, segundo Choux). Diferentemente dos adultos,
que têm o clássico sangramento por lesão da artéria meníngea média, a he-
morragia epidural na infância é atribuída ao sangramento da díploe ou ve-
noso dural. Devido à demora do início dos sintomas (muito comum nessa
faixa etária), a anemia pode ser o primeiro sinal dessa lesão. Ainda há a
possibilidade do extravasamento pela linha de fratura craniana, devido à
pequena espessura óssea, o que ainda retarda o diagnóstico.

O hematoma subdural é pouco freqüente na infância – predomina na
faixa neonatal (trauma de parto) ou por abuso infantil. Quando ele aparece,
é predominante antes dos três anos de vida. O hematoma subdural agudo é
acompanhado de lesão cerebral difusa, o que explica a persistência da hiper-
tensão intracraniana, apesar de sua evacuação cirúrgica.

Quanto ao hematoma subdural crônico, é comum como resultado de
um abuso, como seqüela de recuperação de um trauma grave ou após proce-
dimento de drenagem por uma derivação craniana (para tratamento cirúrgi-
co de hidrocefalia).

Referindo-se aos traumas difusos, é importante salientar que o tecido
cerebral imaturo tolera menos a hipotensão arterial do que a hipóxia. Isso
pode ser explicado pela menor exigência metabólica do tecido cerebral ima-
turo. Pode-se também entender por que as crianças mais novas têm melhor
recuperação de traumas graves em relação às mais velhas.

Brain swelling parece ser mais comum no grupo pediátrico em rela-
ção aos adultos. Entretanto, é a maior causa de deterioração e ameaça à vida
depois de um trauma leve ou moderado.

Abuso infantil

Também conhecido como “Shaking-Impact Injuries of Infancy”,
“Shaken-Baby Syndrome”, Síndrome da Criança Espancada. É considerada
a maior causa de mortalidade traumática infantil após acidentes automobi- T
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lísticos. Mesmo em estatísticas americanas, a real incidência do trauma não-
acidental permanece desconhecida. Tem-se atribuído cerca de 10% dos trau-
mas cranianos nas crianças abaixo de dois anos de idade.

O quadro clínico se caracteriza por hematoma subdural agudo e he-
morragia subaracnóide, hemorragia retiniana e focos de neoformação óssea
das regiões epifisárias de ossos longos. O mecanismo da lesão cerebral ainda
é incerto, mas trabalhos recentes descrevem a necessidade de um trauma
contuso associado, e não apenas atribuído a forças de aceleração e desacele-
ração abruptas.

O diagnóstico é baseado nas evidências clínicas descritas, além de um
alto grau de suspeição, quando a história do trauma é desproporcional aos
achados das lesões traumáticas. Infelizmente, muitas vezes os profissionais
dos serviços de urgência não estão preparados para fazer o diagnóstico com
sinais sutis, tais como: precário estado de higiene e nutrição, atraso no de-
senvolvimento, lesões de partes moles e ósseas em diferentes estados de cica-
trização ou queimaduras.

É importante que as autoridades competentes sejam acionadas quando
se suspeita de um abuso infantil, para que a criança seja protegida dos fato-
res agressores, muitas vezes, os próprios cuidadores.

Quanto às lesões neurológicas, devem ser tratadas assim que identifica-
das – a mais comum é o hematoma subdural. A evolução não é satisfatória: 7%
a 30% dos pacientes morrem; 30% a 50% apresentam sérios déficits cognitivos
e neurológicos; apenas 30% têm uma oportunidade de recuperação boa.
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Introdução

O trauma é um importante problema de saúde pública. Ele é a causa
mais comum de morte em crianças maiores de um ano de idade. E para cada
criança que morre, em média quatro ficam com alguma seqüela. Apesar da
diminuição da morbidade e mortalidade com os recentes avanços nos cuida-
dos da criança com múltiplas lesões, a prevenção deve ser a prioridade no
trauma na criança no presente e futuro.

Acidentes relacionados com veículos automotivos são a principal cau-
sa de trauma em crianças. O álcool está envolvido em aproximadamente
metade dos acidentes na adolescência.

Apesar de ser menos freqüente que em outras idades, o traumatismo
raquimedular (TRM) em crianças não é raro. A incidência varia entre 1% a
11% dependendo do estudo analisado. Em média 5% das lesões vão ocorrer
entre zero e 16 anos de idade.

As crianças de zero a dez anos apresentam um maior número de que-
das e atropelamentos, enquanto os adolescentes possuem uma maior inci-
dência de acidentes com motocicletas, carros e traumas durante a prática de
esportes . O TRM é mais freqüente em meninos, fato que se torna mais eviden-
te na adolescência.

Anatomia

Para um melhor entendimento do traumatismo raquimedular, são ne-
cessários conhecimentos básicos de anatomia desta região. A coluna vertebral
é composta de 33 vértebras, sendo sete cervicais, 12 torácicas, cinco lombares,
cinco sacrais e quatro coccígeas. Conectando essas vértebras, estão os liga-
mentos espinhais e cápsulas articulares. Esses elementos são responsáveis
não apenas pela conexão e estabilidade das vértebras, mas também pela
sua mobilidade. São eles: os ligamentos longitudinal anterior, longitudinal

CAPÍTULO 7
TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR EM CRIANÇAS

Márcia Cristina da Silva

Luciana Dolabela Velloso Gauzzi
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posterior e amarelo (costotransversal e flava), ligamentos capsulares, liga-
mentos interespinhal e supra-espinhoso e os ligamentos da região atlanto-
ocipital (ligamentos apical, alar, transverso e cruciforme do atlas).

No início da vida fetal, a medula ocupa todo o canal vertebral. Durante
o desenvolvimento ocorre um maior crescimento da coluna; dessa forma, ela
se torna maior que a medula. O cone medular fica cada vez mais alto em
relação à coluna vertebral. Ao nascimento, a medula termina em relação com
a segunda vértebra lombar, e no adulto, na altura da primeira vértebra lom-
bar. Abaixo deste nível, são apenas encontradas raízes nervosas, seus envol-
tórios e líquor. Existe uma regra prática, embora não muito exata, para rela-
cionar a vértebra ao segmento medular correspondente. Entre as vértebras
C2 e T10, adiciona-se 2 ao número do processo espinhoso da vértebra e tem-
se o número do segmento medular subjacente. Aos processos espinhosos das
vértebras T11 e T12 correspondem os cinco segmentos lombares, enquanto
ao processo espinhoso de L1 correspondem os cinco segmentos sacrais.

A região cervical é a parte mais móvel da coluna, tornando-se, dessa
maneira, o segmento mais susceptível à lesão. A junção tóraco-lombar consti-
tui a transição entre a região torácica pouco flexível devido à fixação com as
costelas e a coluna lombar (robusta), o que a torna também vulnerável a lesões.

A coluna vertebral imatura da criança apresenta algumas características
especiais em relação à coluna vertebral do adulto: a desproporção do tamanho
e peso da cabeça em relação ao corpo, maior mobilidade, a frouxidão ligamen-
tar, o pouco desenvolvimento da musculatura paravertebral, a orientação

Figura 1 – Radiografias da coluna cervical em perfil – criança
(A) adulto (B). Nota-se a orientação horizontalizada das
facetas articulares e o formato em cunha dos corpos verte-
brais da criança comparados com o adulto.
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horizontalizada das facetas articulares, forma em cunha do corpo vertebral e o
desenvolvimento incompleto do processo uncinato. Com a  maturação, a geo-
metria das vértebras e facetas modifica-se, a força dos ligamentos e da muscu-
latura da coluna cervical aumenta atingindo, aproximadamente aos dez anos,
padrão semelhante ao adulto (Figura 1). Além desses fatores, no adulto, a
flexão ocorre principalmente entre C5-C6, enquanto na criança ocorre entre
C2-C3. Dessa forma, as lesões em crianças ocorrem preferencialmente entre
C1-C2, enquanto no adulto de C5 a C7. Todos esses fatores ajudam a explicar
a menor freqüência de fraturas da coluna imatura e também a ocorrência de
lesões medulares sem que haja alterações radiológicas ósseas.

Mecanismo de trauma

A divisão da coluna vertebral em três colunas auxilia no melhor enten-
dimento do mecanismo do trauma e da estabilidade da coluna. A coluna
anterior corresponde ao ligamento longitudinal anterior e 2/3 anteriores do
corpo vertebral e disco intervertebral. A coluna média corresponde ao 1/3
posterior do corpo vertebral e disco intervertebral, ângulo fibroso e ligamento
longitudinal posterior. A coluna posterior é formada pelo arco vertebral pos-
terior, processo espinhoso, processos articulares e seus ligamentos.

Vários são os mecanismos de traumatismo raquimedular: hiperflexão
anterior e lateral, hiperextensão, rotação, compressão axial, tração e a combi-
nação dos fatores anteriores. A flexão anterior é comum em acidentes automo-
bilísticos, principalmente quando a vítima não está usando cinto de seguran-
ça ou o faz de maneira inadequada. Um exemplo é o uso de cinto de segurança
abdominal e a fratura de Chance (hiperflexão com distração dos elementos
espinhais posteriores). A região cervical e a lombar são locais freqüentes desse
tipo de lesão. Na coluna cervical, é causada pela flexão forçada da cabeça para
frente. Há forças de distensão na coluna posterior e compressão na coluna
anterior. A hiperextensão pode ser vista em casos em que o lactente é sacudido
para frente e para trás (Head shaking) e também na desaceleração súbita quan-
do ocorre uma flexão seguida de hiperextensão (lesão em chicote). Neste tipo
de trauma é aplicada uma força na face ou na fronte, sendo a cabeça fletida
posteriormente. Há distração da coluna anterior e compressão dos elementos
posteriores. A fratura do enforcado (espondilolistese traumática de C2) é um
exemplo de fratura em hiperextensão (Figura 2). A compressão axial é comum
em mergulho (de cabeça) em águas rasas e quedas (Figura 3). Na compressão
axial, a força é aplicada no alto da cabeça com a coluna cervical em posição
neutra. A fratura de Jefferson (fratura do arco de C1) é um exemplo clássico
desse mecanismo (Figura 4). A extração forçada durante o parto, principal-
mente em apresentação pélvica, pode ser responsável por lesões cervicais altas
por tração sem anormalidades radiológicas associadas. T
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Uma lesão na coluna pode ser classificada como estável ou instável. É
considerada estável a lesão que preenche os seguintes critérios:

� Não há deslocamento ou deformidade excessiva em condições fisioló-
gicas.

Figura 2 – Fratura do enforcado (espondilolistese traumática
de C2). A) tipo 1 com fratura do istmo do pedículo de C2, com
subluxação C2-C3 < 3 mm. Essa é uma lesão estável. B) tipo 2
com fratura do istmo do pedículo de C2 e lesão do ligamento
longitudinal posterior associado, resultando em subluxação C2-
C3 > 4 mm.  Nesses casos, pode haver instabilidade precoce.

Figura 3 – A) Fratura/compressão do corpo vertebral com
protusão posterior do fragmento ósseo para dentro do canal
medular. Nota-se um aumento do espaço retrotraqueal cor-
respondente à fratura. B) Fratura “em gota” do corpo
vertebral de C5. Também há aumento do espaço retrotraque-
al correspondente.
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� Não ocorrerão deformidades ou deslocamentos durante o processo de
cura.

� Não haverá compressão ou injúria do tecido nervoso se aplicadas
cargas fisiológicas à coluna vertebral.

Além dos critérios clínicos de estabilidade, são também importantes os
critérios radiológicos (ver diagnóstico).
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Algumas doenças de base podem predispor a lesão medular pela pre-
sença de alterações ósseas ou ligamentares, entre elas a síndrome de Down,
a síndrome de Klippel-Feil, malformações do tipo Chiari, artrite reumatóide,
alterações ósseas congênitas, espondilite anquilosante e tumores.

Alterações anatomopatológicas

As principais alterações anatomopatológicas que podem ser encontra-
das são: concussão, contusão, isquemia, compressão e laceração. A concussão
é definida como uma alteração funcional, e o quadro clínico por ela causado é
habitualmente transitório. Acredita-se que a alteração seja causada por uma
saída de potássio dos neurônios para o espaço extravascular. A contusão
resulta de uma lesão fechada da medula sem seção anatômica. A recuperação,
na maioria das vezes, é incompleta. A isquemia da medula espinhal pode
ocorrer devido à oclusão da artéria espinhal anterior ou outra compressão

Figura 4 – Radiografia da coluna cervical, incidência transoral.
Observa-se um deslizamento das massas laterais de C1 sobre
o corpo de C2. Essa é uma fratura instável, mas geralmente
sem déficit neurológico associado.
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vascular; entretanto, pode se dever a outros fatores não diretamente relaciona-
dos a um trauma medular. Hipotensão arterial, choque, lesão vascular da
aorta ou da artéria vertebral são causas comuns deste tipo de lesão. A medula
espinhal pode ser comprimida por hematomas, fragmentos ósseos e de disco
intervertebral e por angulação da coluna vertebral. A laceração ocorre quando
há seção do tecido nervoso medular por fragmentos ósseos, instrumentos per-
furocortantes, projéteis de armas de fogo ou estiramento severo.

SCIWORA

A ocorrência de lesões medulares sem que haja alterações radiológicas
evidentes é conhecida na literatura inglesa como SCIWORA (Spinal Cord
Injury Without Radiographic Abnormality – lesão medular sem alteração
radiológica). Deve-se salientar que esse termo foi cunhado antes do advento da
ressonância magnética ser difundido, pois neste exame, habitualmente, po-
dem ser encontradas alterações da medula espinhal. A incidência de SCIWO-
RA varia de 5% a 70%, com média de 25%, de todos os TRM em crianças.
SCIWORA é comum em crianças, incomum em adolescentes e rara em adultos.
Os pacientes mais jovens têm um índice maior de lesões completas. SCIWORA
se deve a uma maior flexibilidade de ligamentos e elasticidade da coluna ima-
tura. A maioria das lesões é cervical, mas podem ocorrer lesões na coluna
torácica ou junção toraco-lombar. A coluna de uma jovem criança pode defor-
mar-se significativamente sem que haja fraturas ou lesões ligamentares en-
quanto a medula é lesada. A coluna da criança pode se alongar até 5 cm, sendo
que a medula espinhal pode alongar apenas 0,6 cm antes que ocorra lesão.
Isso explica a maior incidência de SCIWORA em crianças.

Quadro Clínico

A. HISTÓRIA

Uma história detalhada das circunstâncias do acidente, do mecanismo
da lesão, do uso de equipamentos de segurança e das condições em que a
criança foi encontrada no local do acidente pode ser fundamental para o
diagnóstico de TRM. No paciente politraumatizado, o médico deve estar
sempre atento para a possibilidade de lesão raquimedular, principalmente
se há alteração do nível de consciência.  No TCE grave, 5% dos pacientes irão
apresentar TRM associado.

B. EXAME CLÍNICO

Nos doentes que estão conscientes, sóbrios, sem alterações neurológicas,
sem outras lesões dolorosas que possam distrai-lo e que não se queixam de dor
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no pescoço (à palpação e movimentação ativa) o trauma raquimedular se torna
improvável. A coluna deve ser inspecionada em toda a sua extensão. Devem
ser testados: a sensibilidade (tátil, térmica, dolorosa, proprioceptiva), a força
muscular de todos os segmentos corpóreos, os reflexos osteo-tendinosos, o
reflexo anal e bulbo cavernoso (Tabela 1 e Tabela 2). Os sinais de TRM incluem:
dor local, restrição à movimentação, fraqueza muscular, alterações sensitivas,
disestesias, distúrbios autonômicos, hiporreflexia, respiração diafragmática.
Alguns pacientes podem apresentar lesões ósseas da coluna vertebral, apenas
com dor local, sem que haja déficit neurológico. O nível neurológico da lesão se
refere ao segmento mais caudal da medula com funções motoras e sensitivas
preservadas bilateralmente. O nível esquelético é aquele onde, por meios de
imagem, se encontra o maior dano vertebral.
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TABELA1
PRINCIPAIS DERMÁTOMOS

Face lateral do braço C5

Face medial do antebraço T1

Mamilo T4

Umbigo T10

Raiz da coxa L1

Face lateral da perna L5

Planta do pé S1

TABELA 2
PRINCIPAIS MIÓTOMOS

Bíceps         C5

Extensor do punho         C6

Tríceps         C7

Flexor dos dedos         C8

Adutor do dedo mínimo         T1

Iliopsoas         L2

Quadríceps         L3

Tibial anterior         L4

Extensor longo do hálux         L5

Gastrocnemius e soleus         S1
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Figura 5 – Diagrama das lesões parciais mais comuns da
coluna cervical associadas ao trauma  raquimedular.
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Na fase aguda do TRM com lesão medular, se instala o choque medular
que é caracterizado por uma arreflexia tendinosa e hipotonia muscular que
pode durar de uma a 12 semanas. Após esse período aparece uma hiper-
reflexia com hipertonia. O reflexo anal e o bulbo cavernoso estão ausentes. A
perda da inervação simpática levará a uma disfunção autonômica que pode
levar à hipotensão arterial, bradicardia e alteração no controle da temperatu-
ra. O íleo paralítico e a retenção urinária vão ocorrer em lesões cervicais e
torácicas. Em comparação, o choque neurogênico se refere a uma alteração
hemodinâmica que ocorre devido à perda do tônus vasomotor e a uma res-
posta inadequada da freqüência cardíaca causadas pela lesão medular com-
pleta. Uma lesão medular deve ser suspeitada em caso de choque associado
à bradicardia. Na lesão completa de medula ocorre a perda total da função
motora e sensitiva abaixo do nível lesado, incluindo o segmento sacral. Isso
inclui as funções motoras, sensitivas, reflexas e tônus vesical e retal. Nos
pacientes com lesão completa, pode haver uma zona de preservação parcial.
Este termo se refere àqueles dermátomos e miótomos caudais ao nível neuro-
lógico que permanecem parcialmente inervados. Nas lesões parciais há pre-
servação de função sensitiva ou motora abaixo do nível lesado. Uma lesão
parcial extensa pode ser confundida com lesão completa e somente ser iden-
tificada após um exame clínico detalhado. Uma grande parte das lesões par-
ciais pode ser descrita por síndromes medulares ou combinações destas. As
síndromes medulares mais freqüentes são: síndrome central da medula, he-
missecção da medula (Brown-Sequard), lesão da artéria anterior (Figura 5).
Na lesão central da medula, os membros superiores são mais atingidos, princi-
palmente as mãos, sendo os membros inferiores pouco ou não acometidos.
Vários graus de lesão podem ocorrer abaixo do nível da lesão. É a lesão
parcial que apresenta melhor prognóstico. A lesão se deve a uma isquemia,
visto que a parte central da medula é perfundida por ramos terminais, sendo
mais susceptível a este tipo de lesão. Na síndrome de Brown-Sequard, a
alteração motora ocorre ipsilateral à lesão, e as alterações sensoriais de tem-
peratura e de dor por outro lado, são um a dois níveis abaixo da lesão e
contralateral. Na maioria das vezes é causada por trauma penetrante, mas
também pode ser causada por um trauma contuso. Na síndrome da artéria
espinhal anterior há lesão do principal suprimento sangüíneo da medula.
Apenas as colunas dorsais são supridas pelas artérias medulares posterio-
res. Dessa forma, os pacientes têm paralisia completa, uma dissociação sen-
sorial com perda da sensibilidade dolorosa e de temperatura, ficando preser-
vada a propriocepção, sensibilidade vibratória e tato discriminativo (funções
da coluna posterior). A síndrome do cone medular ocorre em 25% dos TRM e
produz paralisia dos membros inferiores e perda do controle dos esfíncteres T
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anal e vesical. Lesões em T12 e L1 podem causar este tipo de alteração. Na
síndrome da cauda eqüina ocorre lesão das raízes nervosas lombossacras
dentro do canal neural, resultando em uma arreflexia de membros inferiores
e alterações esfincterianas.

Crianças com SCIWORA podem apresentar um quadro clínico variado,
desde parestesias leves, transitórias e com rápida melhora até a lesão medu-
lar completa. A apresentação clínica pode ser aguda (< 48 horas), tardia e
ainda pode haver recuperação do déficit seguida de recorrência da lesão (16,
18). A apresentação tardia ou a recorrência dos sintomas pode se dever à
lesão progressiva do tecido nervoso por uma instabilidade incipiente da
coluna vertebral.  Aproximadamente metade dos pacientes com SCIWORA
vai apresentar manifestação tardia dos sintomas.

Um grupo especial é o dos recém-nascidos que sofrem lesão medular
durante o parto. Habitualmente, a coluna cervical alta ou a junção cervicoto-
rácica são lesadas e não se encontram alterações radiológicas. A apresenta-
ção pélvica ou a utilização de fórceps com movimentos rotatórios para apre-
sentação cefálica ocorrem na maioria dos casos. A mortalidade é alta e o
prognóstico ruim.

Diagnóstico

A imobilização correta do paciente politraumatizado deve ser feita até
que seja excluído o trauma raquimedular. Se os critérios descritos acima para
exclusão clínica do TRM não estão presentes (ver exame clínico), devem ser
realizadas radiografias de coluna cervical, torácica e lombar. No paciente
com trauma acima das clavículas, torna-se essencial o estudo radiológico da
coluna cervical e naquele com lesão no tronco, a radiografia da coluna torá-
cica e lombar. Sempre que possível, a radiografia da coluna cervical deve
incluir as incidências anteroposterior, perfil e transoral. Para as crianças
abaixo de nove anos, a incidência transoral pode não ser necessária. Quan-
do realizadas essas três incidências, há sensibilidade de 94% para lesões
ósseas da coluna cervical.  Na radiografia de um paciente com suspeita de
lesão cervical, devem ser incluídas a base do crânio, todas as sete vértebras
cervicais e a primeira vértebra torácica.  Deve-se salientar que a interpretação
das radiografias tem que levar em conta a idade do paciente e maturidade de
sua coluna.  A radiografia lateral pode demostrar a presença de fraturas,
subluxações e deslocamentos (Figuras 6, 7, 8); pode também demonstrar alte-
rações de partes moles que ajudam na identificação de lesões ósseas e liga-
mentares. O aumento do espaço retrofaríngeo (Figura 7) e/ou retrotraqueal
(Figura 6) pode indicar a presença de um hematoma pré-vertebral. O espaço
retrofaríngeo não deve exceder 6 mm, enquanto o espaço retrotraqueal não
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deve exceder 14 mm nas crianças. Não se deve esquecer, entretanto, de que o
espaço retrofaríngeo pode estar aumentado em uma criança que está choran-
do. Também, mais de 20% das crianças até oito anos de idade podem apre-
sentar uma subluxação entre os corpos de C2 e C3, sem significado clínico.
Quando não for possível visualizar as vértebras cervicais baixas, deve ser
feita uma radiografia na incidência do nadador ou uma tomografia compu-
tadorizada da região. A radiografia transoral deve ser realizada quando há
suspeita de lesão cervical     alta, com o intuito de verificar o processo odontói-
de e as articulações de C1 e C2 (Figura 4). Se o paciente não colabora com o
exame, o processo odontóide pode ser visto através de incidências oblíquas
por meio do forame magno ou na tomografia computadorizada. Na criança o
espaço entre o processo odontóide e o atlas não deve ultrapassar 4 mm. A
ruptura do ligamento transverso do atlas pode estar associada a um aumen-
to desse espaço.  A sincrondose entre o odontóide e a segunda vértebra cervi-
cal pode aparecer como uma linha clara entre eles em até metade das crian-
ças com menos de 11 anos. Alguns tipos de fratura são sabidamente instáveis:
disjunção atlanto-occipital (Figura 8), fratura de Jefferson (fratura do arco de
C1) (Figura 4), fratura do odontóide tipo II (fratura da base do dente do odon-
tóide) (Figura 7), algumas fraturas do enforcado (do arco de C2) (Figura 2) e a
fratura em gota (fratura com avulsão de parte do corpo vertebral anterior-
mente) (Figura 3B).  A radiografia ântero-posterior pode ser útil na identifica-
ção de luxações unilaterais das facetas articulares. Todo paciente com lesão
cervical deve ser investigado para averiguar a possibilidade da existência de
outra fratura; 10% desses pacientes terão uma segunda lesão não contígua.
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Figura 6 – Luxação posterior grave da coluna cervical C5-C6.
Essa lesão é muito instável e, via de regra, é associada a déficit
neurológico completo e irreversível.
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Uma lesão é definida como instável por critérios radiológicos quando
ocorre luxação maior que 3,5 mm entre duas vértebras ou se a angulação
entre os dois corpos vertebrais for maior que 11 graus.

As radiografias de coluna cervical em extensão e flexão podem ser uti-
lizadas para a investigação de instabilidade oculta. As contra-indicações
para sua realização são: presença de déficit neurológico, evidência de insta-
bilidade em exames prévios ou alteração da consciência. Essas radiografias

Figura 7 – Fratura do odontóide tipo III – lesão através do
corpo de C2. Geralmente é uma lesão estável.

Figura 8 – Disjunção atlanto-occipital. Se o óbito não ocorre
imediatamente após o acidente, o paciente geralmente tem
pouco ou nenhum déficit neurológico.
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devem ser realizadas sob supervisão médica, com o paciente lúcido e coope-
rativo, não alcoolizado.

Nas regiões torácica e lombar as incidências ântero-posteriores são re-
alizadas como rotina. Se houver lesão torna-se obrigatória a realização da
radiografia em perfil.

A tomografia computadorizada estará indicada quando houver neces-
sidade de estudar com mais detalhes uma lesão conhecida ou suspeita, ou
quando o estudo radiológico não for suficiente para estudar, com clareza, a
junção cérvico-torácica ou C1-C2. É um bom exame para demostrar os deta-
lhes ósseos e o grau de comprometimento do canal medular (Figura 9).
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Em casos em que há déficit neurológico, está indicada a ressonância
magnética (RM) para melhor avaliação dos ligamentos e da medula. Entre-
tanto, este ainda é um exame de alto custo e baixa disponibilidade. Além
disso, é necessária a estabilidade clínica do paciente para que o exame possa
ser realizado. A RM pode demostrar a extensão, a gravidade da lesão na
medula que pode variar de um edema, hemorragia leve até a transecção me-
dular. As alterações encontradas na RM também podem funcionar como
fator prognóstico; um exame normal é indicativo de bom prognóstico, en-
quanto lesões mais graves, como uma hemorragia importante ou transecção,
sugerem mau prognóstico. A RM também pode ser usada para avaliação de
lesões de tratamento cirúrgico, como hematoma epidural e herniação de dis-
co, levando a uma compressão medular (Figura 10).

Figura 9 – Tomografia computadorizada de corpo vertebral
cervical. Esse exame permite uma visualização detalhada das
fraturas e de possíveis deslocamentos dos fragmentos ósseos.
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Tratamento

Até o momento ainda não existe uma cura para o TRM.  Mas diversas
pesquisas em andamento procuram uma terapia mais eficaz utilizando-se
de drogas ou procedimentos cirúrgicos.  Transplante de células neurais, re-
generação neural, novas técnicas de descompressão/estabilização cirúrgi-
cas, tratamentos com novas e/ou múltiplas drogas são possibilidades sendo
avaliadas no momento.

Os princípios básicos do tratamento de TRM em crianças e adultos são
semelhantes; têm como objetivos identificar instabilidade, reduzir e imobili-
zar a fratura, fusão dos elementos lesados. O tratamento inicial do trauma
medular inclui imobilização precoce e estabilização clínica do paciente.
Qualquer paciente que não esteja completamente consciente deve ser consi-
derado como portador de lesão cervical até que se prove o contrário. O pesco-
ço deve ser alinhado na posição neutra sem que haja tração ou compressão
longitudinal. Caso existam deformidades evidentes, não se deve tentar corri-
gi-las. A coluna cervical deve ser imobilizada com um colar semi-rígido.
Entretanto, o colar isoladamente não é adequado para a imobilização cervi-
cal antes e durante o transporte para uma unidade que possua os recursos
necessários para o atendimento definitivo. É necessário também o uso de
prancha de apoio, esparadrapo, ataduras e suporte lateral.  Nas crianças
com menos de oito anos de idade, a diferente proporção (em relação ao adul-

Figura 10 – A) Ressonância magnética da coluna após TRM com
déficit motor incompleto. Radiografia de coluna cervical não
mostrou alterações ósseas. Nesse exame, nota-se uma protu-
são discal no espaço C3-C4, com discreta compressão do canal
medular. B) Ressonância magnética corte sagital em densidade
de prótons mostra área heterogênea da medula a nível de T2.
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to e crianças maiores) entre cabeça (maior) e corpo tende a forçar o pescoço a
uma posição fletida quando cabeça e tronco assumem a posição supina em
uma superfície plana.  Isso implica na necessidade de cuidados especiais
para conseguir-se imobilização cervical em posição neutra.  Pode ser neces-
sária discreta elevação do tronco para que uma posição neutra da coluna
cervical na prancha seja atingida.  A possibilidade de lesão torácica e lombar
também deve ser considerada. A imobilização inicial da coluna torácica e
lombar pode ser atingida com o posicionamento adequado do doente. Tão
logo seja possível, o paciente deve ser retirado da prancha rígida com a fina-
lidade de evitar escaras de decúbito. Todo o paciente deve ser manipulado
“em bloco”. No paciente inconsciente, a via aérea deve ser mantida desobs-
truída com a manobra de elevação da mandíbula e introdução de uma cânu-
la orofaríngea (Guedell), impedindo que a língua obstrua a via aérea. Alguns
pacientes necessitarão de intubação endotraqueal, que deverá ser realizada
sem a hiperextensão do pescoço. A sonda orogástrica ou nasogástrica está
indicada para o esvaziamento do estômago, reduzindo os riscos de vômitos
e aspiração pulmonar de conteúdo gástrico. É importante lembrar que a son-
da nasogástrica está contra-indicada quando se suspeita de fratura de base
de crânio.

Pacientes com lesão cervical ou torácica alta podem apresentar um tô-
nus simpático diminuído, levando a um quadro de bradicardia e instabilida-
de hemodinâmica. O choque deve ser prontamente abordado, pois a perfu-
são inadequada agrava as lesões medulares. Nesses pacientes, o ritmo
cardíaco, a oximetria de pulso e a pressão venosa central devem ser monito-
rizados. Em caso de choque neurogênico, a hipotensão não costuma respon-
der à infusão de líquidos.  Uma sobrecarga hídrica na tentativa de controlar
o choque pode resultar em sobrecarga cardíaca com edema pulmonar. Fre-
qüentemente a hipotensão pode ser controlada pelo uso criterioso de aminas
vasoativas. Muito importante é o diagnóstico diferencial entre o choque neu-
rogênico e o choque hipovolêmico. No último, a freqüência cardíaca está
aumentada, o que geralmente não acontece no choque neurogênico. Em caso
de bradicardia importante, que acarrete repercussão hemodinâmica, a atro-
pina pode ser usada.

O volume urinário deve ser monitorizado, sendo necessário o uso de
sonda vesical em casos de retenção urinária. O uso de sonda vesical está
contra-indicado se há suspeita de lesão uretral.

Se há luxação significativa das vértebras com comprometimento do ca-
nal medular, a tração cervical pode ser necessária para reduzir luxações,
imobilizar e manter o alinhamento normal da coluna cervical.  Pode ser con-
seguida utilizando-se a garra de Gardener ou Crutchfield.  Se a fratura pode T

R
A

U
M

A
T

IS
M

O
 R

A
Q

U
IM

E
D

U
L

A
R
 E

M
 C

R
IA

N
Ç

A
S

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:0781



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

82

ser tratada com halo-colete, a “coroa”, parte craniana do halo, pode ser instala-
da e utilizada para tração.  O peso a ser colocado varia com o nível da fratura e
peso do paciente. A “coroa” não deve ser utilizada em pacientes com disjun-
ção atlanto-occipital ou fraturas do enforcado.  A tração deve ser utilizada
com muito cuidado nas crianças pequenas.  Elas têm uma calota craniana
fina que pode não suportar a instalação da garra, além de ligamentos mais
elásticos, musculatura menos desenvolvida e menor peso para se contrapor
à tração que aumenta o potencial de tração excessiva da medula.  Também,
parece haver uma incidência maior de complicações com garras e coroa do
halo-colete em crianças abaixo de dez anos de idade.

A utilização de drogas e sua eficácia no tratamento do TRM é um as-
sunto controverso e tem sido objeto de vários estudos experimentais e em
humanos.  O uso do corticosteróide no TRM, em especial da metilprednisolo-
na, foi e ainda é tema de vários estudos, entre eles os estudos NASCIS (Nati-
onal Acute Spinal Cord Injury Study – Estudo Nacional do Trauma Ra-
quimedular Agudo), seus estudos de seguimento e estudos utilizando
tratamento similar. O esquema de administração desses estudos é de um
“bolus” de metilprednisolona de 30 mg/kg de peso, seguido de 5,3 mg/kg
peso por 23 horas, se o tratamento for iniciado até três horas do trauma, ou
por 47 horas, se iniciado entre três e oito horas após o trauma.  Deve-se
ressaltar que o tratamento precisa ser iniciado até oito horas do trauma. Um
mecanismo provável para a ação da metilprednisolona é a inibição da pero-
xidação lipídica e da hidrólise que causam lesão da microvasculatura e das
membranas neuronais. Parte desses estudos demonstrou uma melhora/re-
cuperação do déficit com o tratamento, especialmente os déficits parciais.
Mas as evidências de recuperação não são claras e inequívocas e têm levado
a um questionamento crescente em relação a esta modalidade de terapia do
TRM. Também ficou demonstrado que o uso da metilprednisolona leva a um
risco aumentado de complicações clínicas, em especial infecciosas.  Assim, o
uso da metilprednisolona nas doses descritas é uma opção no tratamento do
TRM, mas sempre se levando em conta o potencial de complicações clínicas
associadas.  E é preciso salientar que os estudos NASCIS não incluíram
crianças abaixo de 13 anos.

A maioria dos TRMs na criança são tratados conservadoramente.  Mas
o tratamento cirúrgico pode ser necessário em alguns casos. O momento
ideal para a realização do procedimento cirúrgico, entretanto, ainda é moti-
vo de discussão. Tradicionalmente, as cirurgias não são realizadas imedia-
tamente após o trauma, mas dias ou até semanas após, quando já houve
estabilização clínica do paciente. Todavia, o questionamento em relação aos
benefícios e complicações associados às cirurgias na fase aguda do TRM (e,
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portanto, a sua indicação) tem se tornado mais freqüente. Na fase aguda
pode se tornar necessária a descompressão da medula no canal medular
causada pela protusão de fragmentos ósseos ou discais ou hematomas para
dentro do canal com o trauma. Esse procedimento é mais comum em pacien-
tes com déficits parciais ou que apresentam uma deterioração neurológica
progressiva. Em geral, o tratamento cirúrgico do TRM acontece passada a
fase aguda da doença para a fixação e estabilização da fratura/luxação. A
fixação cirúrgica antecipa a fusão dos elementos lesados, estabilizando a
coluna, que permite que o paciente possa ser sentado e manipulado com
maior liberdade. Outros métodos de estabilização e fixação não cirúrgica,
como os colares cervicais (Philadelphia, Miami-J) e os halos-colete, também
são utilizados no tratamento do TRM.  A escolha do método depende do tipo
de lesão sofrida e do quadro clínico do paciente.

A abordagem do paciente com TRM é uma abordagem multidiscipli-
nar, sendo necessário, muitas vezes, o acompanhamento de diversos profis-
sionais como neurologista, neurocirurgião, ortopedista, nefrologista, psiqui-
atra, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e
assistente social. O objetivo da reabilitação é permitir que o paciente atinja o
seu potencial máximo remanescente após o trauma. A seqüela da lesão vai
depender de sua localização, se houve ou não lesão da medula espinhal e se
o déficit foi completo ou parcial. A espasticidade pode ser um problema
grave levando a retrações musculares e deformidades. Dentre os tratamentos
disponíveis atualmente merecem destaque os benzodiazepínicos, a toxina
botulínica, o baclofeno intratecal e a rizotomia seletiva.

Os distúrbios de micção podem ser causas de dilatação pielocalicial,
infeções urinárias de repetição, cicatrizes renais e até insuficiência renal
crônica. Nesses casos o cateterismo intermitente é necessário para evitar que
a diurese ocorra por extravasamento.

O quadro respiratório estará na dependência do local do trauma; trau-
matismos acima de C4 com déficit neurológico geralmente levam à insufi-
ciência respiratória pelo comprometimento do nervo frênico, podendo ocor-
rer dependência da ventilação mecânica. Abaixo deste nível, quando há
apenas paralisia da musculatura intercostal, pode haver ou não insuficiên-
cia respiratória. São importantes as lesões pulmonares associadas, biótipo
do paciente e a instituição de fisioterapia respiratória precoce.

Cuidados com posicionamento, mudança de decúbito freqüente, col-
chões de água são necessários para evitar úlceras de decúbito.

Outros fatores não relacionados ao quadro clínico do doente, como con-
dições sociais, econômicas, culturais, acesso aos serviços de saúde, também
influem no prognóstico do doente. T
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É importante a abordagem psicológica da vítima do trauma e de seus
familiares. A aceitação do trauma e das limitações impostas por ele é funda-
mental para a adaptação a sua nova realidade. Deve ser enfatizado que a
noção de qualidade de vida é subjetiva e pessoal, e a opinião do paciente tem
que ser considerada.

Prevenção

A maioria dos acidentes que envolvem crianças pode ser evitada. Dessa
forma, torna-se necessária a orientação adequada dos pais, professores e de-
mais profissionais envolvidos no cuidado da criança. Orientações sobre pre-
venção de acidentes devem ser dadas por todo pediatra: o uso de cadeiras de
segurança em automóveis para crianças até os quatro anos de idade; correta
utilização do cinto de segurança; idade/peso mínimo necessário para trafegar
no banco dianteiro (crianças menores de dez anos devem sempre trafegar no
banco traseiro); travessia de ruas e avenidas na faixa de pedestre; equipamen-
tos de segurança, como capacete na prática de esportes de risco; não mergu-
lhar em águas desconhecidas; não abusar de álcool e outras substâncias ilíci-
tas. O uso de bebidas alcóolicas ganha maior importância na adolescência,
sendo que grande parte dos acidentes automobilísticos está associada ao ex-
cesso de álcool e drogas. A criação de programas de prevenção por instituições
governamentais ou não-governamentais já se mostrou eficaz na redução dos
acidentes com crianças e adolescentes. Apesar de ser óbvio que  prevenir o
trauma é melhor que tratar, em nosso País, ainda são tímidas as campanhas de
prevenção de acidentes com a criança e o adolescente.
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Trauma é, genericamente, a lesão de um tecido em sua integridade ana-
tômica e vitalidade celular. Pode ser produzido por agentes físicos (mecâni-
cos, térmicos, elétricos e irradiantes), químicos (cáusticos) e biológicos (subs-
tâncias venenosas).

Os traumatismos superficiais constituem a maior parte do atendimento de
cirurgia ambulatorial. A maioria deles é de origem extrínseca, acidental e domés-
tica. A prevenção é indiscutivelmente a maior arma contra essas lesões, e a
maioria poderia ser evitada com medidas simples de cuidados com as crianças.

Classificação

O critério mais aceito para se classificar as feridas se baseia no grau de
acometimento, podendo ser superficiais, quando acometem apenas pele e teci-
do celular subcutâneo, ou profundas, quando acometem fáscias, músculos e
estruturas nobres, como nervos, tendões, vasos, ossos e vísceras. Quanto à
solução de continuidade, podem ser fechadas (contusões leves, edemas trau-
máticos, equimoses, hematomas e seromas superficiais) ou abertas (feridas).

As feridas podem ser classificadas em:

QUANTO À NATUREZA DO AGENTE:
1. Ferida incisa: o agente vulnerante é cortante, produzindo ferida line-

ar e com bordas regulares.

2. Ferida contusa: o agente é de superfície geralmente romba, produzin-
do feridas irregulares, com bordas traumáticas (ferida corto-contusa,
ferida perfuro-contusa).

3. Ferida perfurante: o objeto é fino e pontiagudo, produzindo lesão
puntiforme ou linear com bordas regulares ou não.

4. Ferida penetrante: o objeto é pontiagudo e penetra numa cavidade
natural do organismo.

CAPÍTULO 8
PEQUENOS FERIMENTOS EM PEDIATRIA

Augusto Sette Câmara Valente
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5. Ferida transfixante: é uma ferida perfurante em que o agente penetra
e atravessa um tecido ou órgão em toda sua espessura.

QUANTO À CONTAMINAÇÃO:
1. Ferida limpa: há um grau mínimo de contaminação bacteriana.

2. Ferida suja: é uma ferida contaminada com possibilidade de infecção.

3. Ferida infectada: já houve proliferação de microrganismos, com pro-
cesso infeccioso.

QUANTO À COMPLEXIDADE:
1. Ferida simples: pequenos ferimentos sem perda tecidual, sem conta-

minação.

2. Ferida complexa: feridas irregulares com perda de substância, esma-
gamento e corpos estranhos inclusos.

Tratamento

As lesões superficiais podem ser tratadas com fechamento primário
(sutura imediata), fechamento primário retardado (ferida com mais de oito
horas de evolução em que, após quatro dias de observação constatando au-
sência de infecção, realiza-se sutura) e fechamento por segunda intenção
(quando a ferida aberta fecha-se naturalmente).

O mais importante no tratamento das feridas não é propriamente o tipo
de sutura, a espessura do fio, etc., e sim toda a preparação para a realização
do mesmo. Higienização exaustiva com soro fisiológico, retirada de corpos
estranhos e tecido desvitalizado, hemostasia e degermação da área vizinha
com PVPI ou clorexidine a 2%. A técnica cirúrgica tem que ser asséptica,
evitando contaminação do procedimento.

“É preferível deixar uma ferida aberta, porém bem limpa, do que sutu-
rar sem os cuidados descritos.”

Para limpar bem, a ferida geralmente necessita estar anestesiada para
conforto do paciente.

Pequenos ferimentos normalmente são tratados com anestesia local sim-
ples, sem sedação.

A criança não cooperativa, até a idade de quatro a cinco anos (em geral),
deve ser contida, podendo ser enrolada em lençóis, e, de preferência, deve estar
em companhia dos pais ou responsáveis. Dependendo da estrutura a ser sutu-
rada cuja imobilidade precise ser absoluta, como na lesão de pálpebras, por
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exemplo, a criança deveria ser sedada ou, em casos selecionados, receber
anestesia geral.

Anestesia

A anestesia utilizada nos pequenos ferimentos é a anestesia local em
suas várias modalidades (infiltração local, bloqueio de campo e bloqueio
regional). Se não há um grau de contaminação intenso, devem-se infiltrar as
bordas por dentro da ferida, perpendicular à borda, com pontos eqüidistan-
tes, até a infiltração completa da ferida, percebida pela tumescência da mes-
ma; isso diminui a dor e a quantidade de anestésico utilizada.

O anestésico mais utilizado é a Lidocaína com a dose máxima de 5mg/
kg nas crianças. Doses maiores podem provocar sonolência, depressão do
miocárdio e do sistema de condução cardíaca e ainda convulsões.

Sutura

O fio mais utilizado para sutura de pele é o mononylon com agulha
cortante (traumática), cuja espessura depende da região a ser suturada , do
tamanho da ferida e da idade do paciente. Utiliza-se, normalmente, o 6-0 (na
face), 5-0 (tronco e membros) ou 4-0 (couro cabeludo).

A sutura é feita com pontos simples numa quantidade suficiente para  a
aproximação total da ferida sem tensão (lembrar que a sutura tem o objetivo
de afrontar as bordas e que a natureza irá providenciar a cicatrização). O
resultado estético está diretamente relacionado à menor quantidade de pon-
tos necessários para o fechamento completo da lesão e à perfeição da aproxi-
mação das bordas. O primeiro nó é duplo (nó de cirurgião), o segundo encos-
ta no primeiro, o terceiro aperta e o quarto garante que não haja afrouxamento
dos demais.

Curativo

O curativo deve ser feito com gaze estéril e fita de micropore, cujo objeti-
vo é absorver secreções por 24 horas, manter a ferida isolada de contamina-
ções e ventilada; após esse período já ocorreu a epitelização da parte mais
superficial da epiderme e o isolamento da mesma do meio ambiente. Pode-
mos então retirar o curativo e manter a ferida limpa com água corrente e
sabão neutro e seca, sem necessidade de outro curativo (nos casos de fecha-
mento primário). Nos outros tipos de fechamento, deve-se manter o curativo
até a total resolução do processo, com avaliações seqüenciais e renovação
pela enfermagem, sempre com técnica asséptica. Pode-se usar nas feridas P
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úmidas (secretantes) pomada de neomicina e bacitracina; e se há a necessi-
dade de debridar tecidos necróticos, podemos optar pelo debridamento quí-
mico feito pela colagenase associada com o antibiótico. O curativo no tronco
e extremidades pode ser fixado com atadura de crepom, principalmente quan-
do há várias feridas, como escoriações, por exemplo.

Infecções inespecíficas

Existe a máxima na cirurgia que “abscesso drenado é um abscesso tra-
tado”; isso deve ser levado à risca independente do tipo do agente causal e
da localização. O orifício de  drenagem deve ser amplo e mantido até a reso-
lução completa do quadro, pois as defesas orgânicas vêm de dentro para fora
combatendo a infecção. O orifício pode ser mantido com a presença dos dre-
nos de penrose que são introduzidos na cavidade de maneira sanfonada e
retirados gradativamente (aproximadamente 1 cm ao dia). A cobertura anti-
biótica sistêmica deve ser utilizada quando há repercussões clínicas do mes-
mo (febre). Se há tecido necrótico, este deve ser debridado agressivamente
(por exemplo na infecção do antraz). É de suma importância aguardar a
flutuação do abscesso para drenagem, podendo este processo ser acelerado
com o uso do calor local.

Corpos estranhos

São de natureza variada, devendo quase sempre ser retirados, princi-
palmente se localizados em áreas de articulação. É importante o diagnóstico
que pode ser feito pela palpação e, se radiopacos, pela radiografia simples.
Muitos serão expelidos naturalmente pelo organismo. Lembrar sempre a
possibilidade de tétano.

Nos casos peculiares de acidente com anzóis pela presença na ponta de
um “gancho” que dificulta sua retirada por tração simples, devemos, após
anestesiar, torná-lo transfixante pela progressão da ponta do anzol na sua
curvatura, cortar a sua ponta e, com movimento inverso, retirar o fragmento
restante pelo orifício de entrada.

A  retirada de corpos estranhos é, na maioria das vezes, extremamente
difícil devendo-se recorrer ao intensificador de imagem para o sucesso do
procedimento.

* Qualquer dúvida contactar com o Hospital João XXIII, no setor de
unidade de pequenos ferimentos (sutura) com o cirurgião de plantão. Tel. 31-
32399265.
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I PARTE – TRAUMA OCULAR NA INFÂNCIA

Trauma ocular na infância

O trauma ocular é a primeira causa de cegueira unilateral em crianças
e adultos jovens, acarretando dificuldades de adaptação psicológicas e um
importante problema de saúde pública do ponto de vista socioeconômico,
por atingir populações em idade produtiva, resultar em incapacidades  pro-
fissionais precoces e  exigir acompanhamento por toda a  vida.

Estudos recentes mostram que a chance de um paciente que tenha per-
da ou baixa acentuada de visão em um olho vir a sofrer um trauma ocular no
olho contralateral é significativamente maior que na população geral, valori-
zando ainda mais a necessidade de atuarmos no intuito de reduzirmos essa
casuística.

Ao lado dos acidentes comuns na infância, relacionados a perfurações
oculares com objetos pontiagudos (faca , garfos, ferramentas, lápis, madeira
etc.), acidentes com animais (mordedura de cão, arranhadura de gatos, bica-
das de aves) e queimaduras por fogos de artifício, álcool e produtos químicos
diversos, o trauma ocular está, cada vez mais, relacionado ao aumento da
violência urbana.

Ao passo que o uso mais constante do cinto de segurança contribuiu
para redução dos graves traumas oculares decorrentes de acidentes automo-
bilísticos, os traumas oriundos da violência – espancamentos, brigas, trau-
mas por armas brancas e armas de fogo – vêm aumentando de forma assus-
tadora, trazendo consigo um aumento de casos de pior prognóstico devido a
características mais graves e irrecuperáveis dessas lesões.

 Associado a esses fatos vemos surgir novas formas de traumas oculares,
ligados sobretudo a avanços tecnológicos como os traumas pelos airbags

CAPÍTULO 9
TRAUMAS OCULAR E DENTÁRIO NA INFÂNCIA

João Angelo Miranda de Siqueira

Clairton Feitosa de Souza

Gustavo Silva Nery

Jivago Nascimento Queiroz
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dos automóveis, pelo contato crescente com novos produtos químicos, radi-
ações, raios lasers, dentre outros.

A abordagem inicial do paciente com trauma ocular deve ser do conhe-
cimento do pediatra e do médico generalista, no intuito de bem encaminhar
esses casos.

O reconhecimento da gravidade de determinadas lesões, o pronto aten-
dimento, a avaliação sem manipulação excessiva (a qual pode agravar mui-
tas vezes o quadro) e o encaminhamento ao especialista no momento certo ,
com medidas de suporte adequadas, são fatores fundamentais para minimi-
zar as seqüelas e permitir a melhor recuperação desses pacientes.

A descentralização do atendimento oftalmológico especializado de ur-
gência, com criação de novos centros de referência em cidades de médio
porte, associada a medidas de prevenção e educação da população no que se
refere ao trauma ocular poderão reduzir a importância desse quadro como
causa de cegueira em nossa população, sobretudo em crianças e jovens.

Abordagem incial do trauma ocular

A avaliação inicial do trauma ocular deve sempre levar em conta a
extensão e gravidade do mesmo , sua etiologia, o tempo entre o trauma e o
atendimento e ter sempre em consideração o risco de se agravar a lesão exis-
tente por uma manipulação inadequada.

Deve incluir uma estimativa da acuidade visual prévia ao prejuízo,
devendo ser realizada independentemente do modo de instalação da perda
visual, seja de início lento, progressivo ou repentino, e dependerá da infor-
mação do paciente e ou de seus acompanhantes. Deve-se suspeitar de um
corpo estranho intra-ocular se houver história de surra, picada, trauma por
fragmentos de vidro, madeira ou  ferro em explosões. Diante de lesões recor-
rentes em crianças, deve-se suspeitar de abuso físico infantil.

O primeiro passo do exame físico consiste na medida e documentação
da acuidade visual (exceção feita às queimaduras químicas, nas quais deve-
se priorizar a lavagem copiosa do olho acometido). Havendo perda visual
grave, verifique se existe percepção de luz, discriminação de dois pontos e
um sinal que é condição sine qua non de disfunção do nervo óptico – o
defeito pupilar aferente relativo. É determinado com o paciente fixando um
alvo à distância para se evitar a miose para perto e iluminando com uma luz
forte o olho são. Ambas as pupilas devem se contrair rapidamente pelos refle-
xos pupilares direto e consensual. A luz é então dirigida ao olho lesado. Se a
pupila se dilata quando a luz lhe é dirigida, o defeito pupilar aferente relativo
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está presente. Deve-se realizar também o teste de motilidade ocular (acompa-
nhar o movimento de uma “caneta” somente com os olhos). Pesquise sensibi-
lidade cutânea periorbitária e procure por irregularidades no contorno ósseo
da órbita. A presença de enoftalmo pode ser determinada pela visão de perfis
da córnea por cima da sobrancelha. Se não houver disponível uma lâmpada
de fenda, uma fonte luminosa (lanterna) juntamente com uma lupa ou oftal-
moscópio direto podem ser utilizados para examinar as superfícies tarsais
(palpebrais) e possíveis alterações do segmento anterior.

A superfície da córnea é examinada em busca de corpos estranhos, feri-
mentos e/ou abrasões. Inspecione a conjuntiva bulbar para detecção de he-
morragia, material estranho ou lacerações. Observe a profundidade e a clari-
dade da câmara anterior (espaço entre a córnea e a superfície íris/cristalino). É
importante ressaltar que todos esses exames devem ser feitos de forma atrau-
mática e com mínimo de manipulação possível. Se o globo ocular não estiver
visivelmente danificado, as pálpebras, sua conjuntiva e fórnices, podem ser
minuciosamente examinados, incluindo a eversão da pálpebra superior.

O segmento posterior (cristalino, vítreo, retina e disco óptico) é avaliado
com o oftalmoscópio direto e/ou indireto. A foto-documentação é útil para
fins médico-legais e em todos os casos de trauma unilateral aparente; o olho
contralateral também deve ser detalhadamente examinado.

Traumas mais comuns na infância

Atualmente estima-se que 55% dos acidentes oculares ocorrem antes
dos 25 anos de idade e que um terço das perdas de visão na primeira década
de vida devem-se a lesões traumáticas.

As causas mais comuns de acidentes oculares em crianças, segundo
vários levantamentos científicos, são as queimaduras químicas (principal-
mente com álcalis – substâncias básicas como soda cáustica e cal virgem e
que normalmente são mais graves que as decorrentes de substâncias ácidas),
os traumas contusos  (boladas ,murros etc.) e traumas por objetos pontiagu-
dos (lápis, garfos, facas). Outras causas de traumas na infância são: aciden-
tes com animais (picada de aves, mordida de cães e gatos), acidentes automo-
bilísticos, abusos em crianças (qualquer lesão ocular pode ser resultado de
abuso e toda forma de abuso pode apresentar manifestações oftálmicas,  ten-
do como exemplo clássico a “síndrome da criança sacudida”,  podendo cau-
sar lesões ósseas, traumatismos cranianos graves e caracterizando-se por
hemorragias retinianas).

Conhecendo-se melhor a problemática dos acidentes oculares em crianças
é possível atuar de forma preventiva, através de programas de esclarecimento da T
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população, legislações etc. de forma a reduzir a importância dos mesmos como
causa de cegueira na infância.

A orientação correta de professores, líderes comunitários e pediatras
sobre o perigo de uma criança brincar com objetos pontiagudos, andar com
objetos de vidro, observar trabalhos perigosos realizados por adultos e ter ao
seu alcance substancias químicas é de grande valor, principalmente se essas
informações forem levadas aos pais .

Conduta imediata no trauma ocular

Em face a ferimentos graves, é importante para o não oftalmologista ter
em mente o risco de causar dano adicional através da manipulação desne-
cessária enquanto tenta fazer um exame ocular completo. Nesses casos, ten-
tar identificar a  origem do trauma e a história oftalmológica pregressa é de
grande valia.

Diante de ruptura óbvia do globo ocular, evite sua manipulação até que
o paciente receba anestesia geral, pois essa avaliação deve ser exclusiva do
oftalmologista.

Colírios ou antibióticos tópicos não devem ser aplicados antes da cirur-
gia em virtude do potencial de toxicidade dos mesmos aos tecidos oculares
expostos. Pode-se usar uma proteção plástica (fundo de frasco de soro) ao
redor do olho e iniciar a administração de antibiótico parenteral de amplo
espectro. Analgésicos, antieméticos e antitoxina tetânica devem ser  admi-
nistrados quando necessários, com restrição de alimentos e líquidos. Na
indução anestésica geral, não deve ser incluído o uso de agentes bloqueado-
res neuromusculares despolarizantes porque aumentam transitoriamente a
pressão intra-ocular. As crianças pequenas devem ser melhor examinadas
com auxílio de um anestésico geral de curta ação.

Condutas em situações específicas

QUEIMADURAS OCULARES

a) Substância ácida ou básica? As queimaduras por álcalis são geral-
mente mais graves.

b) Anestesia tópica antes de qualquer manipulação.

c) Irrigação abundante do olho. Emprega-se água potável ou, preferen-
temente solução salina ou Ringer por pelo menos 30 minutos.

d) Retirada dos restos químicos e tecidos necróticos que persistam
no olho (colírio de fluoresceína auxilia nesta tarefa), através de
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cotonete embebido de colírio anestésico, passando no saco e fundo
conjuntival.

e) Verificação da acuidade visual, do grau de acometimento conjuntival
e corneano.

As queimaduras oculares químicas são classificadas em graus de I a
IV, variando de lesão com dano epitelial (camada mais externa da
córnea) sem comprometimento límbico (local de transição entre cór-
nea e esclera) – grau I – até opacidade completa da córnea com isque-
mia  límbica (córnea branca e conjuntiva pálida)  – grau IV.

f) Se a queimadura foi leve e se tem certeza de que todo o químico foi
retirado do olho, opta-se por cicloplegia, (colírio de cloridrato de ci-
clopentolato ou Tropicamida) a cada oito horas, e oclusão com po-
mada antibiótica (Epitezan ® - vitamina A, aminoácidos e cloranfe-
nicol) por 24 horas e encaminhamento ao oftalmologista para
reavaliação. Já nas queimaduras mais extensas, com maior inflama-
ção ocular e chance de retenção do químico no olho, evita-se a oclu-
são e utiliza-se: 1. corticosteróide (dexametasona  a 0,1% ou predni-
sona a 1% ) a cada uma, duas ou três horas, dependendo do grau de
inflamação; 2. antibióticos tópicos de amplo espectro (neomicina,
tobramicina, polimixina b ou quinolonas) a cada quatro ou seis ho-
ras; 3. cicloplégicos (cloridrato de ciclopentolato a cada oito horas).
O encaminhamento nesses casos deve ser de urgência a um serviço
oftalmológico de referência.

g) Após o tratamento inicial pelo médico generalista , todos os pacien-
tes devem prontamente ser encaminhados ao oftalmologista , sobre-
tudo na vigência de aderências conjuntivais (simbléfaros), conduzi-
dos com debridamentos  ou na presença de afinamento tecidual
(corneano ou escleral) pelo risco iminente de perfuração.

Hifema traumático

(Presença de sangue na câmara anterior)

a) Verificação da acuidade visual, do grau de acometimento corneano,
da quantidade de sangue na câmara anterior e da posição e integrida-
de do cristalino. Tentar afastar perfuração ocular oculta e descolamen-
to de retina, comparando-se o olho não-acometido com o do hifema
quanto à pressão ocular, profundidade da câmara anterior, descen-
tração pupilar e exame do fundo do olho. T
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b) Suspensão do uso de drogas redutoras da agregação plaquetária e
exclusão diagnóstica das hemoglobinopatias que mantêm e/ou fa-
vorecem o sangramento.

c) Posição de repouso a 45º e medicação sistêmica analgésica e antiemética.

d) Cicloplégicos (cloridrato de ciclopentolato a cada oito horas) e corti-
costeróide (dexametasona a 0,1% ou prednisolona a 1%, 6 vezes/
dia) tópicos.

São complicações do hifema traumático: ressangramento, que ocorre
com maior freqüência entre o segundo e o quinto dias pós-trauma, o glauco-
ma e a impregnação corneana.

Todos os casos de hifema  devem ser encaminhados ao especialista e
jamais deve-se tentar puncionar  para  lavar ou drenar o sangue .

Fratura do assoalho da órbita

a) Presença de diplopia, restrição do movimento ocular (sobretudo su-
perior e lateral), enoftalmia (redução ou afundamento aparente do
olho), enfisema subcutâneo, sangramento nasal, diminuição da sen-
sibilidade na face e lábio superior são indícios clínicos relevantes.

b) Solicitar radiografias na posição de Waters ( oblíqua coronal- avalia
o assoalho da órbita, seios frontal e maxilar, teto da órbita e fossa
lacrimal) e de Caldwell ( inclinação no plano póstero-anterior - ava-
lia as paredes lateral e medial, borda e fissura orbitária superior e
seios frontal e etmoidal). Na vigência de fratura do assoalho da órbi-
ta, os raios x na posição de Waters revelarão perda da continuidade
da linha óssea inferior e deslocamento dos tecidos moles orbitários
(gordura e músculo), com opacificação do seio maxilar e, às vezes,
nível ar-líquido (pela hemorragia). Tomografia computadorizada
pode ser solicitada em caso de dúvida diagnóstica.

c) O tratamento na fase aguda é feito com antiinflamatórios e antibióti-
cos sistêmicos (diclofenaco de sódio 50 mg de 8/8 horas ou 100 mg
de 12/12 horas, VO , cefalexina 500 mg, de 6/6 horas, VO). A época
de correção cirúrgica deve ser avaliada pelo oftalmologista.

Corpos estranhos na superfície ocular e
a abrasão corneana  – Sintomas e condutas

a) Dor e irritação ocular  durante  movimentação dos olhos e pálpebras,
sensação de areia nos olhos, hiperemia na junção córneo-conjunti-
val são sinais e sintomas de corpo estranho e/ou abrasão da  córnea.
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b) O colírio de  fluoresceína corará a membrana basal exposta ao defeito
epitelial e  poderá evidenciar a saída do aquoso pelo ferimento (teste
de Seidel positivo).

c) Um padrão de marcas de arranhões verticais na córnea indica corpo(s)
estranho(s) apegado(s) à superfície conjuntival tarsal da pálpebra
superior.

d) Nunca administre colírio anestésico em uso contínuo para o pacien-
te após uma lesão corneana, pois retarda a cicatrização, disfarça um
dano ulterior e pode levar à cicatrização permanente, além de seu uso
crônico poder causar infiltração corneana e até perfuração ocular, além
de  clinicamente minimizar a aparência de úlcera infecciosa.

e) Os esteróides devem ser evitados enquanto persistir o defeito epitelial.

f) A retirada do corpo estranho deve ser realizada por oftalmo-
logistas, pois os mesmos possuem treinamento e aparelhagem para
realização do procedimento. Casos de laceração conjuntival ou cor-
po estranho, hemorragia subconjuntival, quemose conjuntival, câ-
mara anterior rasa e olho “amolecido” com desvio da pupila têm
elevadíssima suspeita de perfuração escleral, devendo ser IMEDIA-
TAMENTE conduzidos ao oftalmologista pelo alto risco de compli-
cações graves, sobretudo de endoftalmite (inflamação/infecção in-
tra-ocular) presentes em até 15% destes casos.

Conclusão

O trauma ocular na infância, sobretudo por suas peculiaridades de
respostas biológicas exacerbadas e do risco sempre eminente da ambliopia, o
que torna o prognóstico nesses casos sempre reservado, aliado a repercus-
sões de ordem psicológica e socio- econômica importantes pelo risco de inca-
pacidades precoces, constitui um grave problema de saúde pública e como
tal deve ser enfocado.

Não obstante o grande avanço na propedêutica e nos recursos terapêu-
ticos oftalmológicos atuais, a prevenção ainda é, e provavelmente sempre
será, a forma mais correta de abordarmos a problemática do trauma ocular.

T
R

A
U

M
A

S 
O

C
U

L
A

R
 E

 D
E

N
T

Á
R

IO
 N

A
 I

N
FÂ

N
C

IA

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:0797



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

98

Referências

HARLEY, RD. Ocular manifestations of child abuse. J. Pediatr. Ophthalmol Strabis-
mus. 1980; 17, p. 5013-28.

SPOOR, TC. Atlas do Trauma Ocular. 1 ed. São Paulo: Manole; 1999, p. 208.

ZWAAN J. Eye Trauma. In: VAN HEUVEN, W.A.J; ZWAAN, J.     Decision Making in
Ophthalmology. 2nd ed. St. Louis: Mosby; 1999, p. 320.

VAUGHAN, D. General Ophthalmology.15th. edn .SanFrancisco: Appleton-Lange;
1999, p. 432.

MOREIRA CA. Trauma ocular. Epidemiologia do trauma ocular na infância. 2nd.

ed. Cultura Médica;  2000: 8.

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:0798



99

II PARTE

TRAUMAS DENTÁRIOS

Gustavo Bellozi de Araújo

Vasco de Oliveira Araújo

Introdução

Um dos maiores problemas no trauma bucal é diagnosticar e instituir
conduta nas fraturas de dentes e osso alveolar. Nos propomos a dar uma
diretriz para o atendimento inicial nesses traumas para que se possa manter
a estética e, principalmente, a função do paciente.

ETIOLOGIA

1 - Queda

2 - Agressão

3 - Acidente de  bicicleta

4 - Acidentes em  automóvel

5 - Acidente de  motocicleta

6 - Acidente esportivo

PREVENÇÃO

1 - Protetor bucal

2 - Capacete com mentoneira

3 - Cinto de segurança

4 - Informação

AVALIAÇÃO

1 - Geral

a - História Social

b - História do tipo de acidente (etiologia)

c - Direção e intensidade (força direta ou indireta)

d - Onde, quando T
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e - História pregressa do número de dentes presentes

2 - Local

2.1 - Extra oral

a - Edema facial, escoriações ou lacerações

b - Limitação do movimento mandibular, desvio na abertura ou fecha-
mento

c - Ferida limpa ou contaminada

d - Palpação cuidadosa da face; notar área dolorosa

2.2 – Intra-oral

a - Mobilidade dos ossos e fratura de dentes

b - Laceração de mucosas e fragmentos dentários envolvidos

c - Número de dentes presentes (idade), falta e localização

d - Oclusão (toque dos dentes)

3 - Exames complementares

a - Radiográficos: Waters, waters reversa, perfil de face, towne para
côndilos mandibulares, submento-vértice (Hirtz) para mandíbula e
arcos zigomáticos, lateral oblíqua direita e esquerda, oclusal, pano-
râmico e periapicais.

b - Tomografia computadorizada : cortes axiais, coronais, reconstrução
tridimensional.

4 - Diagnóstico

 FEDCBA
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a- Fraturas Dentárias: coroa (A), raiz (B), luxação (C), intrusão(D), ex-
trusão (E), dento alveolar (F).

TRATAMENTO CONFORME O DIAGNÓSTICO DAS

FRATURAS AO LADO DENOMINADAS:
A. Sem tratamento

B. Proteger a polpa – dor

C. Extração

D. Reduzir e fixar

E. Intruir e fixar

F. Reduzir e fixar

b) Fraturas da face: mandíbula, ossos próprios do nariz, complexo zi-
gomático, maxilar (Le Fort I,II,III).

- Devem ser reduzidas e fixadas eletivamente de 7 a 10 dias;

- Havendo  sangramento,  institui-se  conduta  de  urgência para hemor-
ragias (cauterização de vasos, tamponamento, compressão, ligadura);

- Manutenção de vias aéreas: (ptose lingual, instabilidade mandibular)
fixação de fragmentos, intubação ou  traqueostomia.

5 - Prognóstico

a- Favorável (fraturas recentes, tratamento imediato)

b- Reservado (fraturas tardias, tratamento tardio)

6 - Tratamento e cuidados

a - Tratamento imediato dos dentes anteriores permanentes

- Reimplante e fixação (dentes avulcionados devem ser reimplanta-
dos imediatamente e mantidos fixados aos dentes vizinhos)

b - Tratamento final

- Endodontia (canais) e reconstrução dentária

c -  Tratamento do trauma em dentes decíduos

- Luxados e avulcionados: extração
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d - Tipos de fixação

       Splint com arco de aço e resina                             Splint com resina

e - Tempo de fixação

       - Dente com mobilidade 3 a 4 semanas

       - Deslocamento dentário 3 a 4 semanas

       - Fratura de raiz 2 a 4 meses

       - Dente reimplantado (formado) 7 a 10 dias

       - Dente reimplantado (raiz incompleta) 3 a 4 semanas

Tratamento imediato

Na avaliação inicial devemos pesquisar a intensidade, direção e o tipo
do trauma para diagnóstico de  simples a complexas lesões. As informações
obtidas através dos pais, acompanhantes e testemunhas do acidente darão
maior precisão ao diagnóstico com uma boa certeza do prognóstico. A quan-
tidade de dentes presentes anteriormente ao trauma orientará na procura de
lesões dento-alveolares com perda e possível procura do elemento ausente.
Algumas perguntas que deverão ser feitas:

1. Como ocorreu o acidente? – através da etiologia do trauma podere-
mos quantificar a sua intensidade, assim como qualificá-lo em um
trauma direto ou indireto, dados importantes para indicar uma forma
de tratamento.

2. Quando ocorreu o acidente? – é uma das perguntas mais importantes
e de maior influência no prognóstico. O tempo decorrido a partir do
trauma até o tratamento definirá a forma de abordagem cirúrgica. O
tempo médio de permanência do dente fora da cavidade bucal é de até
seis horas quando imerso  em solução salina.

3. Onde ocorreu o acidente? – a importância de saber o local onde ocor-
reu o trauma é para identificar  o potencial de contaminação das
lesões. Questionar e solicitar o cartão de vacinação da criança.

4. Alguém notou no local do acidente presença de fragmentos ou den-
tes? – a localização de fragmentos dentários ou dentes orienta na
pesquisa de possível ingestão ou aspiração.

5. Sempre que necessário e possível, contatar o cirurgião dentista da
criança e solicitar seu prontuário.

6. A presença de dor localizada, edema, escoriações ou lacerações pode
indicar mais precisamente o sítio de uma fratura. A limitação do mo-
vimento de abertura e fechamento bucal pode  indicar fratura  da
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mandíbula (sínfise, corpo, ângulo, ou côndilos) e complexo zigomáti-
co (corpo ou arco).

7.  O tipo de ferida (limpa ou contaminada) nos informa a necessidade
de antibioticoterapia profilática ou método de sutura do tegumento
facial.

8. A palpação dos segmentos faciais nos indica, por uma possível crepi-
tação óssea, o tipo de fratura.

9. A posição dos dentes e alguma ausência permitem identificar a ne-
cessidade de manter espaços, procurar o elemento ausente (aspiração
com futura pneumonia ou obstrução da árvore brônquica por corpo
estranho), ou permanência do mesmo em tecido adjacente.

     MAXILA                                                     MANDÍBULA

              Meninos              Meninas                           Meninos                   Meninas

IC           7 - 7,5                 6,5 - 7                               6 - 6,5                      5,5 - 6

IL            8 - 8,5                 7,5 - 8,5          7 - 7,5                      6,5 - 7,5

C            11,5 - 12             10,5 - 11                           10 - 10,5                  9 - 9,5

1ºPM      9,5 - 10               9 - 9,5                               9,5 - 10,5                 9,5 - 10,5

2ºPM      10,5 - 11             10 - 10,5                           11 - 12                     10,5 - 11

1ºM         6 - 6,5                 6 - 6,5                               6 - 6,5                      5,6 - 6,5

2ºM        12-12,5                12 - 12,5                           11,5 - 12                  11 - 11,5

10. Devemos conhecer a época da eruição dos dentes permanentes para
uma perfeita avaliação da sua presença ou não na cavidade bucal.
Ver as idades:

IC – Incisivo Central                               IL – Incisivo Lateral

C – Canino

1ºPM – Primeiro Premolar                     2ºPM – Segundo Premolar

1ºM – Primeiro Molar                             2ºM – Segundo Molar

11. A correta oclusão dental (alinhamento dos dentes inferiores com os
superiores) permite observar uma provável ausência de fratura.
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12. Exames radiográficos e tomográficos possibilitam um fechamento
diagnóstico baseado principalmente no diagnóstico clínico que é
soberano. Nem toda fratura é cirúrgica.

13. Cirurgia eletiva deve ser programada para sete a dez dias de acordo
com o estado clínico do paciente.
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Introdução

Os acidentes por submersão são causa importante de mortalidade e
morbidade  em crianças e adolescentes em todo o mundo. A mais importante
conseqüência desse tipo de acidente é a hipóxia,  estando a duração da mes-
ma, assim como a imediata ressuscitação, ainda na cena do acidente, intima-
mente relacionada à sobrevida e principalmente à qualidade de vida após o
acidente.

Trata-se de um grave problema de conseqüências catastróficas, cuja
principal solução é a conscientização de todos aqueles que, de forma direta
ou indireta, lidam com crianças e adolescentes, sendo a prevenção o ponto
chave para evitar que tais acidentes aconteçam, assim como está no treina-
mento dos profissionais que lidam com crianças e da população em geral
(Suporte Básico de Vida), a qualidade do atendimento prestado,  que é fator
crucial no prognóstico da criança.

Definição e classificação

Um grande número de definições e termos é utilizado para descrever os
acidentes por submersão. Anteriormente , eram aceitos os seguintes conceitos:

� Afogamento:  morte por asfixia enquanto submerso ou nas primeiras
24hs após o acidente.

� Semi-afogamento: episódios bastante graves, que justificam assistên-
cia médica à vítima e podem eventualmente, resultar em morbidade e
mortalidade.

Segundo as novas recomendações do Ilcor Task Force (Guidelines 2.000
Conference), os termos atualmente recomendados são :

Salvamento aquático – Vítima alerta após o evento,  com sintomas
leves e transitórios, não necessitando de transportes ou cuidados médicos.

CAPÍTULO 10
ACIDENTES POR SUBMERSÃO

Claudia Daniela Drumond
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Submersão – Vítima que necessita de transporte para a unidade de emer-
gência para observação e tratamento.

Afogamento – Acidente por submersão onde há morte na cena, na sala
de emergência, durante o  resgate ou nas primeiras 24 horas do evento.

� Se ocorrer óbito após 24 horas do evento, o termo afogamento é substi-
tuído por morte relacionada a afogamento; caso haja sobrevida, a víti-
ma deve ser considerada como vítima de acidente por submersão.

Incidência

Segundo estudo americano, no ano de 2000 ocorreram mais de 1.400
vítimas fatais, menores de 20 anos, devido a afogamento. No mesmo estudo,
de 1999 -2000 os acidentes por submersão foram a segunda causa de aciden-
tes em crianças e adolescentes (01 a 19 anos) .

Em crianças maiores de um ano, a incidência é maior em meninas.

� Até 01 ano – o principal local de acidentes são banheiras;

� 01 – 04 anos – principalmente piscinas;

� 05 – 12 anos – rios, piscinas, mergulhos em locais rasos, convulsões;

� 13 – 19 anos –  ingestão de álcool ou drogas/esportes aquáticos.

� Crianças com quadro de epilepsia NUNCA devem ser deixadas sem
supervisão, mesmo durante o banho (principalmente em banheiras).

� Síndrome do QT Longo –  Em crianças com esse quadro, o ato de nadar
seria um fator arritmogênico, favorecendo o acidente devido à perda
de consciência.

Atendimento inicial

Nenhuma modificação é necessária na seqüência inicial da ressuscita-
ção do paciente vítima de acidente de submersão. Entretanto, algumas consi-
derações devem ser feitas:

1. A ressuscitação deve ser iniciada o mais rápido possível, às vezes se
a situação assim o permitir , ainda na água.

2. O reanimador deverá minimizar ao máximo o perigo para si e para a
vítima.

3. Atenção deve ser dada à possibilidade de TRM (Traumatismo Raqui-
Medular), principalmente em águas rasas e acidentes com equipa-
mento de recreação.
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4. Abertura de vias aéreas deve ser realizada levando-se em considera-
ção a possibilidade de TRM.

5. Não é recomendada a manobra de HEIMLICH (manobra usada para
desobstrução de vias aéreas por corpo estranho), pois, além de retar-
dar o início da ventilação, pode produzir graves complicações tais
como vômitos e aspiração. Quando houver suspeita de obstrução
por corpo estranho, iniciar compressões torácicas, pois são conside-
radas tão eficazes quanto a manobra de HEIMLICH, e com menor
índice de complicações nesse tipo de vítima.

6. Considerar a possibilidade de distúrbio de ritmo (principalmente em
maiores  de oito anos).

7. Fibrilação Ventricular em vítimas com hipotermia grave (Tax: menor
que 30ºC);  aplicar o máximo de três “choques”. Caso não haja suces-
so, retornar ao ABCDE , até que a temperatura corporal fique maior
que 30ºC, para tentativa de novas desfibrilações.

8. Atentar para grande possibilidade de vômitos durante a ressuscita-
ção; caso ocorra, a vítima deve ser posicionada em decúbito lateral,
com desobstrução da cavidade oral, usando-se as mãos, panos, etc.
Se há possibilidade de traumatismo raquimedular, a vítima deve ser
mobilizada em bloco.

Fisiopatologia

A seqüência de eventos que ocorre após a submersão foi exaustivamen-
te estudada em modelos animais, e esses eventos são considerados similares
aos ocorridos em humanos.

Durante os primeiros minutos, ocorre pânico e pequena quantidade de
líquido pode ser aspirada até a hipofaringe, causando laringoespasmos.  A
vítima pode deglutir grandes volumes de líquido.

Em 85% a 90% dos casos, o laringoespasmo inicial desaparece com
aspiração  de grandes volumes de água; em alguns casos, o laringoespasmo
persiste e há pequena quantidade de líquido aspirado. Pode também ocorrer
vômito com aspiração do conteúdo gástrico.

A hipotermia persistente causa dano cerebral e eventualmente leva ao
colapso circulatório, dano do miocárdio e disfunção de múltiplos órgãos e
sistemas.

Depois que a vítima aspira a água do mar , o líquido hipertônico promove
a saída de água  da circulação para o interior dos pulmões, ficando os alvéolos
cheios de líquido, porém perfundidos (edema pulmonar). O surfactante A
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pulmonar é expulso. A vítima desenvolve hipovolemia e aspira maiores quan-
tidades de água do mar (maior que 11 ml/Kg), e o volume sangüíneo pode
reduzir-se a até 65% do normal.

A aspiração da água doce pode provocar um aumento do volume san-
güíneo porque, em grandes quantidades, o liquido hipotônico é absorvido
pela circulação. O surfactante é alterado numa combinação com a hipóxia
regional e o shunt intrapulmonar, resultando em hipoxemia sistêmica; esta
causa vasoconstrição arterial pulmonar reflexa, depressão miocárdica e alte-
ração da permeabilidade capilar pulmonar. Todos esses eventos induzem
um retorno de líquido ao pulmão com conseqüente edema pulmonar súbito.

Apesar de todas essas considerações acerca da osmolaridade do líqui-
do aspirado, do ponto de vista clínico e de tratamento, não se observam
alterações significativas quanto ao tipo de líquido aspirado.

Fisiopatologia Pulmonar

Os eventos patológicos pulmonares incluem aumento da resistência
das vias respiratórias periféricas, graus variáveis de laringoespasmo, vaso-
constrição pulmonar reflexa, induzindoàa hipertensão pulmonar, diminui-
ção da complacência pulmonar, queda da relação ventilação/perfusão, des-
vios de líquidos através da membrana celular, perda do surfactante (água
salgada) ou alteração das suas propriedades (água doce), produção de espu-
ma e alterações anatômicas das células epiteliais alveolares.

Quando se aspira um líquido, um reflexo vagal eferente causa obstru-
ção das vias respiratórias periféricas. O reflexo é predominantemente medi-
ado pela osmolaridade do líquido, em vez de pelo volume; logo, pequenas
quantidades de água doce podem provocar vasoconstrição pulmonar e re-
sultar em hipertensão pulmonar. Volumes maiores de líquido causam perfu-
são vascular dos alvéolos não-ventilados e, em combinação com a perda ou
a inativação do surfactante, do colapso alveolar e da hipertensão pulmonar,
resultam em diminuição da complacência pulmonar. Poucos minutos após a
respiração de pequenas quantidades de água doce, um shunt intrapulmo-
nar, devido à perfusão de áreas não-ventiladas, poderá aumentar dos 5% a
18% normais para 75%. Embora as vítimas jovens possam parecer clinica-
mente normais dentro de minutos ou horas a partir do evento, podem passar
dias até que o shunt intrapulmonar retorne aos níveis anteriores ao evento.

Conforme mencionado antes, a água doce move-se através das mem-
branas endoteliais e capilares para dentro da circulação , e o plasma desloca-
se em direção oposta, atraído pela água do mar nos alvéolos. O surfactante é
expulso pela água salgada e é alterado pela água doce. As vias respiratórias
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podem ficar obstruídas por laringoespasmo, broncoconstrição, espuma, muco,
corpo estranho aspirado e conteúdo do estômago.

FISIOPATOLOGIA NEUROLÓGICA

A acidose metabólica e a hipoxemia produzem rápida alteração da bar-
reira hematoencefálica, e, mesmo que o paciente seja salvo nesse ponto, ocor-
re edema cerebral. O edema provoca tumefação hemisférica e deslocamento
do cérebro através dos compartimentos (herniamento). É provável que o ede-
ma não cause lesão celular cerebral, mas é uma indicação da extensão dos
episódios hipóxicos originais e de quaisquer outros subseqüentes. Se a hipó-
xia for grave, ocorre morte cerebral.

As seqüelas neurológicas incluem prolongada inconsciência com sub-
seqüente recuperação (rara, porém, mais provável quando o evento ocorreu
na água fria), cegueira, alterações eletroencefalográficas, dilatação dos ven-
trículos devido à atrofia cerebral e coma persistente, resultando em morte
(mais comum em pacientes em coma prolongado).

FISIOPATOLOGIA CARDIOVASCULAR

O sistema cardiovascular em  crianças possui uma estabilidade extra-
ordinária. A maioria das vítimas tem coração sadio que pode ser reanimado
após prolongados períodos de isquemia. Podem ocorrer alterações eletrocardi-
ográficas (ECG), sobretudo bradicardia ou assistolia. Algumas vítimas podem
apresentar fibrilação ventricular e necessitar de desfibrilação  durante a reani-
mação. A pressão sangüínea arterial sistêmica poderá ser normal, alta ou bai-
xa, na dependência da oxigenação, do equilíbrio ácido-básico, da função car-
díaca, da resistência vascular periférica, do nível de catecolaminas endógenas
e exógenas circulantes e da elevação da pressão intracraniana (PIC).

FISIOPATOLOGIA RENAL

A fisiopatologia renal é quase sempre normal, mas podem ocorrer albu-
minúria, hemoglobinúria, oligúria ou anúria. A disfunção provavelmente
resulta de isquemia e não de lesão tubular pela hemoglobina livre.

Prognóstico

São três os fatores associados a  100% de  mortalidade em crianças e
adolescentes (até 20 anos):

� Submersão – maior que 25 min.

� Ressuscitação – maior que 25 min.

� Parada cardíaca no atendimento de emergência ou durante o trans-
porte. A
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Fatores também relacionados Ao  pior prognóstico:

� Presença de TV/FV no ECG inicial (93% mortalidade)

� Midríase fixa notada no atendimento de emergência (89% de morta-
lidade)

� Acidose à admissão (89% de mortalidade)

� Parada respiratória (87% de mortalidade)

� Nível de consciência – Mortalidade é de aproximadamente 100% nas
vítimas em coma (Escala de Coma de Glasgow < ou = 8) na cena do
acidente ou na chegada à sala de emergência.

� Não se correlaciona com  prognóstico o tamanho e idade da criança,
assim como a temperatura do fluido do acidente.

Prevenção

Com certeza, como já vimos, podemos interferir de forma significativa
na mortalidade e morbidade da criança com uma correta e pronta ressuscita-
ção; porém, nosso principal papel deve ser, sem dúvida, a PREVENÇÃO. As
medidas preventivas estão citadas abaixo:

� Grades protetoras em piscinas principalmente as domiciliares , prin-
cipal local de acidentes em crianças entre um e quatro anos.

� Supervisão rigorosa da criança enquanto em contato com a água e,
principalmente , atenção total do adulto que supervisiona a criança
(não estar distraído com outras atividades como ler, telefonar etc.).

� Aprender a nadar: tópico controverso quanto à idade adequada para
o início do aprendizado, sendo cada caso analisado de forma indi-
vidual.

� Remoção de águas paradas em baldes, bacias, tanques, banheiras,
locais comuns de acidentes no ambiente domiciliar.

� Orientação quanto ao perigo da água.

� Mergulho em águas rasas: orientação quanto aos riscos e conseqüên-
cias desse tipo de acidente.

� Álcool e drogas: também nossa maior arma é a ORIENTAÇÃO.

� Basic Life Suport (Suporte Básico de Vida): treinamento em massa
da população para capacitação do maior número de reanimadores.
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 Introdução

Os venenos estão presentes na existência do homem desde a época
mais remota que se tem conhecimento. A cada dia é maior o número de subs-
tâncias e, conseqüentemente, o de intoxicações.

Particularidades na Abordagem do Intoxicado

A intoxicação, na grande maioria dos casos, provoca uma instabilida-
de transitória de sistemas fisiológicos. Se nesse período mantivermos o pa-
ciente com suas funções preservadas, a recuperação será total, sem seqüela.

Em muitos casos,  os efeitos deletérios ocorrem devido aos metabólitos e
por isso mesmo ocorrem mais tardiamente. Exemplo: o paration possui um
metabólito, o paraóxon, que é mais tóxico do que o produto original.

Para algumas substâncias como o álcool e os opiáceos, a criança é mais
sensível do que o adulto. Ao contrário, para outros tóxicos como os digitáli-
cos, os barbitúricos e os benzodiazepínicos, a criança é mais resistente.

Diagnóstico

O diagnóstico é baseado na história clínica, no exame físico e nos exa-
mes laboratoriais.

HISTÓRIA CLÍNICA

Na maioria das vezes, o diagnóstico é feito pelo paciente ou seu acom-
panhante; o que necessitamos é confirmá-lo pelo exame físico e laboratorial.
Nas crianças, o habitual é a mãe relatar que a criança ingeriu este ou aquele
produto, ou ainda foi encontrada sonolenta junto a frascos abertos do medi-
camento usado pelo irmão ou por familiar. Em muitos casos, é importante a
entrevista com companheiros ou acompanhantes do intoxicado que poderá
nos revelar os últimos contatos com este, o que ele estava fazendo e o local

CAPÍTULO 11
INTOXICAÇÕES AGUDAS

José Sabino de Oliveira

José Américo de Campos
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onde foi encontrado. Ajuda também no diagnóstico o conhecimento dos pro-
dutos que possuía em casa. A presença de medicamentos ou tóxicos encon-
trados junto ao intoxicado é de grande importância. Quando possível, a ana-
mnese com o próprio paciente ajuda no diagnóstico.

EXAME FÍSICO

O exame físico do intoxicado inicia-se pela observação do comporta-
mento do paciente. Ele poderá mostrar-se agitado, apresentando alucina-
ções, ou sonolento, comatoso; estar orientado ou apresentando períodos de
agitação, intercalados com sonolência.

A observação do hálito muitas vezes define o diagnóstico: querosene e
outros derivados do petróleo, álcool, hipocloritos e cianetos têm hálito carac-
terístico.

As características da pele (avermelhada), as mucosas secas e a taqui-
cardia indicam intoxicação atropínica. No caso de intoxicação pela via cutâ-
nea, podemos encontrar restos do tóxico na pele e no couro cabeludo ou
sinais de sua ação principalmente nas mucosas, se o tóxico for corrosivo. A
presença de corantes que contenham anilina pode corar a língua e mucosa
oral, o que explica uma metahemoglobinemia.

No exame do aparelho respiratório vamos avaliar se a respiração é
efetiva ou não; a freqüência respiratória, a profundidade da respiração e o
esforço respiratório, se há sinais de obstrução de vias aéreas, a presença de
secreção pulmonar que indica intoxicação por drogas calinérgicas (organo-
fosforados, carbamatos), se há bronco-espasmo.

Sinais de aspiração do conteúdo gástrico devem ser avaliados cuidado-
samente. Avaliar a necessidade do uso de oxigênio; o aparelho cardiovascu-
lar é avaliado através da verificação dos pulsos periféricos e centrais; o esta-
do de enchimento capilar, se superior a  três segundos é sinal de má perfusão
e a presença de arritmias é dado importante na avaliação do estado cardíaco
circulatório.

EXAME LABORATORIAL

Na avaliação laboratorial do intoxicado, dois tipos de exames devem
ser realizados. Os exames com a finalidade de avaliação clínica habitual em
qualquer paciente grave são: hemograma, coagulograma, ionograma, dosa-
gem de uréia e creatinina sérica, eletrocardiograma, calcemia, gasometria. Os
exames radiológicos são realizados se houver indicação precisa.

Outro grupo de exame realizado é aquele que visa diagnosticar qual
agente produziu a intoxicação. Esse exame toxicológico pode ser feito no
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sangue, urina, resíduo gástrico, órgãos e vísceras, caso o paciente tenha fale-
cido, ou através de biópsias.

Inicialmente os exames de triagem (screening) são os mais utilizados
pela sua rapidez. A dosagem dos níveis séricos do tóxico, quando possível
de ser realizado, confirma o diagnóstico; a sua desvantagem é que muitas
vezes é demorada. Alguns tóxicos como os organofosforados produzem alte-
rações enzimáticas características, como alteração da atividade da acetilcoli-
nesterase; outros produzem alterações sanguíneas como os derivados cuma-
rínicos que alteram a atividade de protombina.

Síndromes Clínicas Tóxicas

Os dados do exame clínico podem caracterizar uma das síndromes clíni-
cas toxicológicas. Quando isso ocorrer, avança-se bastante quanto ao diagnós-
tico e o tratamento do intoxicado. As principais síndromes clínicas são:

SÍNDROME ANTICOLINÉRGICA

Caracterizada por taquicardia sinusal, hipertensão moderada, hiper-
termia, pele quente, vermelha e seca, midríase, retenção urinária, sede, peris-
taltismo ausente ou diminuído. Pode ocorrer o delírio, mioclonia coreoateto-
se, agitação. Os agentes que mais provocam essa síndrome são: atropina,
antidepressivos tricíclicos, anti-histamínicos, cogumelos, erva do diabo e
plantas beladonadas.

SÍNDROME COLINÉRGICA

Predomina a ação muscarina da acetilcolina. É encontrada miose, bradi-
cardia, sudorese, broncorréia, diarréia, lacrimejamento, salivação, rinorréia,
incontinência urinária. Pode haver sinais nicotínicos como hipertensão, ta-
quicardia, fasciculações, agitação, ansiedade. Os agentes mais comumente
responsáveis por essa síndrome são: organofosforados, carbonatos, nicotina,
fisostigmina e cogumelos.

SÍNDROME SIMPATICOMIMÉTICA

São características dessa síndrome: hipertensão, taquicardia, pode ha-
ver bradicardia reflexa e até bloqueio A.V., midríase, hipernatremia, sudore-
se, agitação, tremores, convulsões, ansiedade, às vezes boca seca. As drogas
responsáveis por essa síndrome são: cocaína, anfetaminas, efedrina, pseu-
do-efedrina, fenilpropanolamina.

SÍNDROME SIMPATICOLÍTICA

Seus princípais sinais são: hipotensão, bradicardia, hipotermia, miose,
hipoperistaltismo, letargia, apatia, coma, hipoventilação, depressão do SNC. IN
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Os principais responsáveis por essa síndrome são: opiáceos, benzodiazepí-
nicos, clonidina, álcoois.

SÍNDROME BARBITÚRICA

As manifestações dessa síndrome são depressão respiratória, coma,
miose, hipotermia, vesículas cutâneas, depressão miocárdica em alguns ca-
sos. Os principais responsáveis por esta síndrome são os barbitúricos, em
especial o fenobarbital.

Além dessas síndromes clínicas, há uma série de sinais orientadores
que ajudam no diagnóstico e que são relacionados a seguir:

Hipotermia

Hipertermia

Hipotensão

Hipertensão arterial

Coma

Convulsões

Bradicardia

Taquicardia

álcoois, barbitúricos, opiáceos, fenotiozinas, sedativos,
hipoglicemiantes

anfetaminas, anticolinérgicos, cocaína, haloperidal,
salicilatos, antidepressivos tricíclicos, inibidores da
M.A.O.

álcoois, barbitúricos, bloqueadores beta adrenérgicos,
antagonistas do cálcio, monóxido de carbono, cianetos
hipotensores, ferro, opiáceos, fenotiazinas, agentes tri-
cíclicos, nitritos, nitratos, salicilatos, inseticidas, orga-
nofosforados

anfetaminas, cocaína, efedrina, inibidores M.A.O., fe-
nilpropanolamina, pseudo-efedrina, nicotina, corticos-
teróides, ergotamina

álcoois, barbitúricos, benzodiazepínicos, opiáceos, fe-
notiazinas, antidepressivos tricíclicos, barbitúricos,
hidrato de cloral, lítio, insulina, dióxido de carbono,
anestésicos, hipoglicemiantes, organoclorados, organo-
fosforados

anfetaminas, anti-histamínicos, cafeína, cocaína izo-
niazida, luidame, organofosforados, carbonatos, teofi-
lina, antidepressores tricíclicos, estricnina, beladona-
dos, cianetos salicilatos, chumbo, ergotomina, LSD

barbitúricos, betabloqueadores, digitálicos, antagonis-
tas do cálcio, opiáceos, bário, fisostigmina, fenileprina

anfetamina, anticolinérgicos, cafeína, ferro, beta adre-
nérgicos, cocaína, solicilatos, teofilina, atropina, sim-
paticomiméticos
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Esses sinais relacionados acima não são completos, mas são um bom
guia na orientação da maioria das intoxicações. Para  finalizar a parte do
diagnóstico, acrescentamos que existem situações em que forçosamente te-
mos que pensar em intoxicações:

1. Todo paciente em coma sem uma explicação deve ter como primeira
hipótese a intoxicação.

2. Em todo quadro clínico bizarro que não se enquadra em nenhuma
patologia conhecida, deve ser pensada a possibilidade de intoxicação.

3. Qualquer paciente que estava bem e sadio, e que subitamente adoece
sem explicação, também pode estar com intoxicação exógena.

Tratamento do Intoxicado

ASPECTOS GERAIS

O tratamento do intoxicado deve ser iniciado no local onde ocorreu a
intoxicação. Habitualmente, o primeiro contato é feito por telefone com o
médico, com o posto de saúde ou com o centro de controle de intoxicações. As
seguintes informações iniciais devem ser obtidas:

1. Número do telefone do intoxicado: caso a ligação seja interrompida,
ficará fácil um novo contato;

Bradipnéia

Apnéia

Distúrbios mentais
alucinações/
delírios

Sialorréia

Edema pulmonar

Visão alterada

barbitúricos, opiáceos, álcoois, gás carbônico, monóxi-
do de carbono

opiáceos, benzodiazepínicos, álcoois, barbitúricos,
anestésicos, hidrato de cloral, curares, insulina, cogu-
melos

derivadores beladonados, cocaína, LSD, anti-histamí-
nicos, metaclopromida, querosene, cola de sapateiro,
maconha, cogumelos, atropina, dissulfiram, efedrina,
dextrometorfam, piperazina, zipeprol

organofosforados, carbamatos, fisostigmina, pilocar-
pina

organofosforados, estricnina, gás clorídrico, amônia,
fosgênio, hidrocarbonetos derivados do petróleo

maconha, digitálicos, álcool, beladonados, organofos-
forados, monóxido de carbono, ergotomina, tálio, pilo-
carpina, isoniazida, benzodiazepínicos, atropina
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2. Endereço: quando há necessidade de assistência com equipamentos
(oxigênio, linha venosa e outros), fica mais fácil encaminhar um veí-
culo e o médico assistente;

3. Avaliação da gravidade do caso: se há perda de consciência, movi-
mentos anormais, sangramento, vômito e outros sinais, se o paciente
se encontra estável ou não;

4. Horário da intoxicação: este dado pode ajudar na interpretação dos
sinais e sintomas, assim como no prognóstico;

5. Tipos de exposição: se foi ingestão, contato com a pele, inalação,
contato com mucosa ou outros;

6. Nome do produto causador da intoxicação, o que facilita e agiliza a
identificação do princípio ativo responsável pela intoxicação;

7. Quantidade ingerida aproximada do produto causador da intoxica-
cão. Por exemplo, o número de comprimidos ou cápsulas ingeridos;

8. Informações sobre o passado mórbido do paciente. Se é portador de
alguma deficiência ou patologia, como, por exemplo, epilepsia, dia-
betes, asma, retardo motor, cardiopatia, seqüela neurológica, doença
renal, hepática...

Tais informações devem ser registradas por escrito, bem como as infor-
mações fornecidas, pois podem ser necessárias para procedimentos médico-
legais.

Com os dados obtidos, é possível que seja tomada uma das seguintes
condutas:

1. Apenas manter-se informado sobre o estado do paciente. Exemplo:
criança que comeu batom ou creme dental, entre outros produtos,
adulto que ingeriu três comprimidos de dipirona;

2. Avaliar o paciente para posterior conduta;

3. Hospitalizar o intoxicado para observar evolução do seu estado;

4. Hospitalizar o intoxicado para tratamento;

5. Hospitalizar o intoxicado com instabilidade de um ou vários siste-
mas principais, para tratamento. Exemplo: criança com insuficiên-
cia circulatória, convulsão, sangramento importante, insuficiência
respiratória e outras manifestações.

No caso de observação domiciliar, as informações deverão ser forneci-
das pelo menos com duas, quatro, seis, nove e 12 horas, o que pode variar,
dependendo da farmacocinética do produto ingerido.

Em boa parte dos casos o tratamento é iniciado no domicílio.
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Para aqueles pacientes cujo contato com o tóxico foi através do couro
cabeludo, mucosa nasal ou ocular e pele, deve ser recomendada a sua remo-
ção através da lavagem, com água corrente, da pele, fossas nasais, conjunti-
va e outras partes. O paciente poderá ser induzido ao vômito, para promover
o esvaziamento gástrico e diminuir a absorção do tóxico.

TRATAMENTO DA INTOXICAÇÃO NO HOSPITAL

Com a finalidade de sistematizar o tratamento hospitalar do intoxica-
do, vamos dividi-lo por etapas. Na prática, estas medidas são realizadas
simultaneamente, para melhor resultado.

AVALIAÇÃO CLÍNICO-LABORATORIAL INICIAL

Toda pessoa que ingeriu um produto tóxico tem um potencial de gravi-
dade e de instabilização de seus sistemas fisiológicos.

No primeiro contato direto do médico com o paciente, deve ser feita uma
avaliação rápida e objetiva dos sinais vitais: no aparelho respiratório, devem
ser verificados a freqüência respiratória e o esforço para respirar (batimentos
da asa do nariz, tiragem intercostal, retrações torácicas, estridor, gemido,
expansibilidade torácica, murmúrio vesicular, ritmo respiratório, profundi-
dade da respiração. Lembrar, sempre, que a cianose é um sinal tardio de
insuficiência respiratória. No aparelho cardiovascular, a freqüência cardía-
ca, a presença dos pulsos, o tempo de enchimento capilar ou recoloração, a
presença de diurese e a pressão arterial devem ser avaliados. Não esquecer
que a hipotensão é sinal tardio de insuficiência circulatória.

No sistema nervoso central, são avaliados o estado de consciência, a
presença de movimentos anormais (mioclonia, fasciculações, convulsões), a
capacidade de resposta a estímulos, contraturas hipotônias, reatividade e
estado das pupilas, bem como alucinações.

Na avaliação geral, verificam-se a coloração da pele, o hálito, a presen-
ça de sudorese, petéquias, hematomas e lesões da mucosa.

Após essa avaliação inicial, que não deve durar mais do que cinco
minutos, pode-se estimar o grau de instabilidade do paciente; se ele está ou
não com insuficiência respiratória, se há insuficiência circulatória e se veri-
fica-se distúrbio neurológico. Não podemos esquecer nunca de avaliar o ní-
vel de glicose sangüínea através de rastreamento com Destrostix ou equi-
valente. A presença de hipoglicemia é muito freqüente nas intoxicações.
Quando disponível, a oximetria de pulso é de grande auxílio. Lembrar que,
nos casos de intoxicação cianídrica por monóxido de carbono e methemoglo-

IN
T

O
X

IC
A

Ç
Õ

E
S 

A
G

U
D

A
S

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07119



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

120

binemias, essa avaliação deve ser cuidadosa, pois é grande a ocorrência de
erro.

REDUÇÃO DO CONTATO COM O TÓXICO NÃO ABSORVIDO

A descontaminação da pele, das mucosas e do aparelho gastrointesti-
nal tem duas finalidades: limitar a ação corrosiva do tóxico sobre a pele ou
mucosa e a sua absorção com a conseqüente ação sistêmica.

DESCONTAMINAÇÃO DA PELE E MUCOSAS

Se a intoxicação ocorreu através da mucosa ocular, nasal ou outra, esta
deve ser lavada com água corrente, cuidadosamente, para retirar o princípio
ativo que ainda esteja presente. No caso das vestes estarem impregnadas,
será preciso retirá-las. Promover a lavagem da pele e do couro cabeludo com
água corrente. Se o produto contaminante for oleoso, poderá ser usado xam-
pu ou sabão neutro.

DESCONTAMINAÇÃO GASTROINTESTINAL

Feita pela emese, lavagem gástrica ou catárticos.

A emese, para ser eficaz, deve ser induzida nos primeiros 60 minutos
após a ingestão do tóxico. É mais efetiva em crianças do que em adolescentes
e adultos. Está contra-indicada nos seguintes casos:

� Abaixo de um ano;

� Criança sonolenta, comatosa ou com alterações do sensório;

� Presença de estado convulsivo;

� Após ingestão de agente corrosivo (ácido ou alcalino);

� Ingestão de hicrocarbonetos derivados de petróleo;

� Ingestão de agentes em que a manipulação pode desencadear contra-
turas. Por exemplo, estricnina, agentes tricíclicos, cânfora.

A lavagem gástrica é o método de escolha, se o paciente está comatoso
ou apresentando convulsões. Tem a vantagem de promover o esvaziamen-
to rápido. É pouco efetiva quando realizada após duas horas da ingestão
do tóxico.

A passagem da sonda nasogástrica para realização do procedimento
deve ser cuidadosa nos pacientes em crise convulsiva, comatosos e naqueles
com lesões corrosivas do tubo digestivo alto. As complicações raras são a
perfuração do esôfago e do estômago. O líquido usado deve ser soro fisiológi-
co e o volume de 5 ml a 10 ml por kg, até o máximo de 200 ml. O uso de água
gelada em crianças pequenas pode produzir hipotermia. Devem ser feitas
quantas lavagens forem necessárias, até que o líquido retirado esteja límpido.
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O carvão destilado de madeira é capaz de absorver, em sua superfície, grande
número de tóxicos e toxinas. Por isso, pode ser usado após o esvaziamento
gástrico como absorvente de drogas que não são totalmente removidas. Não
existe contra-indicação absoluta para o seu uso. Não é eficaz nas intoxica-
ções por metais pesados, cianetos e álcool. Quando houver necessidade de
endoscopia, deve-se evitar usá-lo.

A administração de carvão ativado deve ser feita com água pura. A
associação com sucos, refrigerantes e adoçantes diminui a sua atividade
adsortiva. A dose usada é cinco a dez vezes a suposta dose do tóxico ingeri-
do. A dose máxima pode chegar até 50 gramas. O carvão ativado é inerte e
não tóxico.

Quando a dose do tóxico ingerido é desconhecida, usar 1 g/kg.

Se a criança não apresentar reflexo de tosse ou de deglutição, deverá ser
intubada e ventilada artificialmente, monitorizada com oximetria de pulso.
Lembrar, sempre, que a hipoglicemia é uma causa importante do coma, prin-
cipalmente no intoxicado. Se não for possível fazer um teste para avaliação
do nível sérico de glicose, fazer 2 ml/kg de solução glicosada 10%, endove-
nosa. Outro cuidado com o paciente comatoso é a possibilidade de intoxica-
ção por opiáceo. Caso haja dúvida e o quadro clínico for sugestivo, adminis-
trar 0,1 mg/kg até o máximo de 2 mg de naloxona endovenosa. O mesmo
pode ser feito com flumazenil, se houver suspeita de benzodiazepínicos.

Os catárticos têm sido usados há muitos anos para aumentar a elimina-
ção de tóxico, embora não exista nenhum estudo que confirme a sua eficácia
na redução da absorção da substância ingerida.

ADMINISTRAÇÃO DE ANTÍDOTOS

Os antídotos são substâncias que neutralizam, bloqueiam a ação dos
tóxicos ou neutralizam os seus efeitos.

A administração do antídoto deve ser feita tão logo se tenha a certeza do
diagnóstico. Lembramos que essas substâncias também possuem efeitos co-
laterais que, às vezes, podem até se confundir com os dos tóxicos.

AUMENTO DA EXCREÇÃO DO TÓXICO

Após a absorção do tóxico, pode-se lançar mão de várias técnicas para
facilitar e aumentar a sua eliminação do organismo, tornando mais breve o
seu efeito deletério. Infelizmente, nem todos os produtos podem ter a sua
excreção aumentada devido às suas características farmacocinéticas. A gran-
de via de eliminação dos tóxicos é a urina. Os principais métodos de elimina-
ção dos tóxicos são: IN
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� Diurese forçada. Consiste na provocação do aumento da diurese por
meio da administração de líquidos ou de diuréticos. É de primordial
importância que o tóxico a ser excretado tenha eliminação renal. Quase
sempre é usada em associação com alcalinização. Utilizam-se esque-
mas alternados de solução salina com solução glicosada isotônica, adi-
cionados com 5 a 8 mEq/L de potássio. A velocidade de infusão é aque-
la necessária para manter o volume urinário entre 2 a 4 ml/kg/h. Nos
pacientes com insuficiência cardíaca e renal, a diurese forçada é contra-
indicada. O controle dos níveis de eletrólitos no sangue deve ser feito a
cada 12 horas. É indicada nas intoxicações por fenobarbital, salicitatos
e anfetaminas. Os diuréticos também são usados para aumentar o volu-
me urinário. A furosemida, potente diurético da alça, é a mais utilizada.
Quando administrada por via venosa, inicia os seus efeitos em poucos
minutos. A dose é de 20 mg para adultos e 0,5 mg/kg para crianças,
podendo ser repetida a cada quatro horas.

� Alcalinização da urina. A alcalinização do sangue diminui as ar-
ritmias secundárias aos antidepressores tricíclicos. A alcalinização
da urina aumenta a dissociação iônica dos ácidos fracos, dificultando
a sua reabsorção nos túbulos renais, aumentando a excreção. É utili-
zada nas intoxicações por fenobarbital e salicilatos, bem como meto-
trexate. O pH urinário deve ser manti do entre 7:50 e 7:60, sendo con-
trolado de 60 em 60 minutos, para ajustar a velocidade de infusão do
bicarbonato. A alcalinização deve ser mantida até que os níveis séri-
cos do tóxico não representem mais nenhum risco para o paciente. As
principais complicações são a hipernatremia, alcalose metabólica e
hipocalemia. Na prática, a alcalinização é feita da seguinte maneira:
administração de solução de glicose a 5% e solução fisiológica na
relação de 1:1, adicionando de 20 a 40 mEq/L de bicarbonato de só-
dio, em velocidade de infusão suficiente para manter a diurese entre
300 e 500 ml/h e o pH urinário em torno de 7:50, devendo ser adicio-
nados, também, 10 a 20 mEq/L de potássio a esta solução. Os reajus-
tes, tanto no conteúdo do sódio como no de potássio, devem ser orien-
tados pelos ionogramas de controle.

� Diálise peritoneal. É um método relativamente simples, que usa o
peritônio como membrana para troca de substâncias tóxicas, sendo
menos efetivo do que a hemodiálise e a hemoperfusão. Pode ser usada
mesmo durante o transporte do paciente. A solução dialisadora é fa-
cilmente encontrada no comércio.
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Devido à sua baixa eficiência, a utilização é cada vez menor, dando-se
preferência a outros métodos. É utilizada nas intoxicações por fenobar-
bital, salicilatos, teofilina, etanol, etilenoglicol, brometos e fenitoína.

� Hemodiálise. Constitui um processo de depuração do tóxico fora do
organismo. O sangue, através de um circuito externo ao paciente, pas-
sa por um sistema de membranas, através das quais é retirado o pro-
duto tóxico. A sua eficiência é maior para as substâncias hidrossolú-
veis e de baixo peso molecular e que são fracamente ligadas às proteínas.
Tecnicamente, é mais complicada do que a diálise peritoneal, porém
mais eficiente. Necessita de pessoal médico e enfermagem treinada na
manipulação dos aparelhos dialisadores. Existe um grande número de
substâncias que não são dialisadas, como o alumínio, benzodiazepíni-
cos, tetracloreto de carbono, clordiazepóxido, cocaína, cianetos, ciclofos-
famida, digoxina, alucinógenos, ferro, fenciclidina, isoniazida, mercúrio,
metaqualona, metotrexato, narcóticos, organofosforados, fenotiazínicos,
procainamida, quinidina, secobarbital e antidepressores tricíclicos.
Das substâncias dialisáveis, as principais são os salicitatos, barbitú-
ricos e álcoois. A hemodiálise é contra-indicada em pacientes comato-
sos e com distúrbios hemorrágicos.

� Hemoperfusão. Processo de remoção do tóxico no qual o sangue é
desviado através de uma artéria, para fora do organismo, passando
por um filtro (carvão ativado ou outro material sintético) que retém o
tóxico, sendo, a seguir, reinfundido no organismo em uma veia. Não
tem as limitações da hemodiálise, com baixa salubilidade em água,
elevado peso molecular e ligação a proteínas. Não é usado na prática
corrente em nosso meio. O filtro é caro, além de apresentar complica-
ções importantes, como trombocitopenia, embolia gasosa e sangra-
mento, entre outros.

CONTROLE DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS GERAIS DOS TÓXICOS

� Coma e estupor. Ocorrência comum nos pacientes intoxicados. Os
cuidados com o paciente comatoso intoxicado são a observação da
respiração: profundidade, eficácia, esforço, manter as vias respiratóri-
as abertas e livres de secreções. Se o paciente apresentar queda de
saturação ou cianose, deverá ser intubado e ventilado artificialmente
e levado a uma UTI.

� Convulsões. Um grande número de tóxicos produzem estas manifes-
tações, que também poderão ser secundárias à hipoxemia, hipoglice-
mia, hipocalcemia, hiponatremia e traumatismo cranioencefálico, pro- IN
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blemas que podem ocorrer junto com as intoxicações. Os cuidados
devem ser:

- oferecer oxigênio;

- proteger as vias aéreas contra aspiração;

- administrar glicose 25%; se não for possível, determinar o nível séri-
co de glicose (dar 1 ml/kg de peso de solução glicosada a 10%);

- anticonvulsivantes: diazepan ou derivado, 0,2 mg/kg para crianças
ou 10 mg a 20 mg, por via endovenosa, para adultos. É preciso cuida-
do, pois pode produzir apnéia; difenilhidantoína: 10-15 mg/kg, por
via endovenosa, para crianças e 50-100 mg por via endovenosa, para
adultos. Não fazer intramuscular; caso persistam as convulsões, con-
siderar o uso de barbitúricos de ação curta.

� Hipertensão Arterial. Não ocorre com muita freqüência. Deve ser
tratada, quando a pressão diastólica estiver acima de 100 mm Hg e a
sistólica de 160 mm Hg. Nos casos graves, usar nitroprussiato de só-
dio a 0,5 a 5 mg/kg/min.

� Hipotensão Arterial. Manifestação geralmente é secundária à hipovo-
lemia, devido a vômitos, diarréia ou sudorese. Alguns tóxicos, como os
opiáceos, os barbitúricos, os b-bloqueadores e o monóxido de carbono,
produzem vasodilatação. O tratamento consiste na infusão venosa de
solução cristalóide (soro fisiológico ou Ringer lactato) 10 ml/kg, em 20 a
30 minutos. Nos casos muito graves pode haver necessidade de aminas
hipertensoras, dopamina, dobutamina e adrenalina.

� Hipertermia. Ocorre com drogas que aumentam a atividade metabóli-
ca ou diminuem a dissipação do calor, como anticolinérgicos. No con-
trole da hipertermia, deve-se dar preferência aos métodos físicos, como
o uso de compressas de água fria e o esponjiamento. As medidas medi-
camentosas podem ser tentadas, mas nem sempre são eficazes.

� Hipotermia. Ocorre mais freqüentemente nas intoxicações por sedati-
vos, hipnóticos, fenotiazinas; geralmente é acompanhada de hipogli-
cemia, e podendo levar até a parada cardíaca, principalmente em cri-
anças. O aquecimento deve ser gradual com cobertores, lâmpadas e
líquidos venosos aquecidos. Muito importante é evitar que o paciente
resfrie, principalmente aqueles que estão em coma.

� Arritmias. Produzidas pelos tóxicos ou por ação indireta destes, devi-
do à hipoxemia, acidose, distúrbios eletrolíticos. A sua abordagem
terapêutica varia de acordo com o tóxico que provocou a intoxicação.
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AÇÕES PROFILÁTICAS NAS INTOXICAÇÕES

As ações profiláticas das intoxicações agudas constituem responsabili-
dade do Estado, da indústria químico-farmacêutica e dos profissionais da
saúde.

Cabe ao Estado criar leis e meios de controle sobre todos os produtos
novos que são colocados no mercado, obrigando os seus fabricantes a cria-
rem mecanismos de proteção às intoxicações. Produtos tóxicos, como inseti-
cidas e pesticidas, só deveriam ser vendidos sob receita veterinária, para
evitar o uso inadequado desses produtos. Todos os medicamentos deveriam
ser acondicionados em embalagens com dispositivo de segurança, de modo
que crianças, mesmo que tenham acesso a eles, não consigam abrir a embala-
gem. Os currículos escolares deveriam fornecer orientação sobre os riscos
dos produtos químicos.

Ao colocar no mercado um novo produto, a indústria químico-farma-
cêutica deveria desenvolver pesquisas para tornar segura a sua utilização e
o seu armazenamento, utilizar embalagens de segurança, bem como estabe-
lecer advertências claras sobre o seu uso. Devem ser evitadas embalagens
que chamem atenção das crianças.

 Sabe-se que o maior número de intoxicações é por ingestão de medica-
mentos, principalmente as acidentais, em crianças, e por suicidas. É necessá-
rio que, ao receber uma receita, o paciente seja orientado sobre como armaze-
nar, com segurança, o medicamento, fora do alcance de crianças. Para pessoas
com tendências a auto-extermínio, não se deve receitar quantidade de medi-
camento em dose letal; se houver necessidade de assim o fazer, o remédio
deve ficar sob o controle de algum familiar.
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Introdução

Os acidentes por animais peçonhentos, apesar de não serem freqüentes
na criança, quando ocorrem, são de maior gravidade do que no adulto. A
quantidade de peçonha injetada é a mesma; dessa forma, a concentração de
fração livre nos órgãos alvo é mais alta. Alguns desses acidentes, como o
escorpionismo, são muito mais graves, com mortalidade significativamente
maior na criança em relação ao adulto. Ocorrem no Brasil cerca de 20 mil
casos de acidentes ofídicos por ano. Os principais acidentes  por animais
peçonhentos são: ofídicos, aracnídeos, escorpiônicos e os por abelhas e ma-
rimbondos.

Acidente Ofídico

Acidente Botrópico: o acidente botrópico (jararaca, jararacuçu, urutu,
patrona, caiçaca, camboia) é o mais freqüente no Brasil é responsável por
cerca de 90% de todos os casos. O veneno dessas serpentes possui ação “pro-
teolítica” coagulante e hemorrágica. Predominam as manifestações locais de
dor, edema, equimoses, bolhas, sangramento, infartamento ganglionar e ne-
crose. As manifestações sistêmicas principais são: epistaxes, hematêmese, he-
morragias, hematúria, sudorese, vomitos, hipotensão, insuficiência renal e
choque. As complicações mais encontradas são: síndrome compartimental,
abscessos, necrose, choque e insuficiência renal. Os exames laboratoriais mos-
tram leucocitose com neutrofilia e desvio para esquerda, às vezes plaqueto-
penia. O tempo de coagulação é muito importante na evolução dos casos. No
exame de urina há proteinúria, hematúria e leucocitúria. Outros exames que
devem ser realizados são: dosagem de uréia, creatinina, glicose, eletrólitos.

Tratamento Específico:     é feito através do soro no prazo de tempo
mais breve possível (Quadro 1), com soro antibotrópico preferencialmente ou
antibotrópico crotálico ou antibotrópico laquético.

CAPÍTULO 12
ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

José Sabino de Oliveira

José Américo de Campos

Divino Martins da Costa
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Tratamento Geral: 1) orientar e tranqüilizar a criança e a família; 2)
manter o segmento corporal picado estendido ou elevado para facilitar a
drenagem postural;  3) alívio da dor: usar analgésicos comuns como Dipirona
10 mg/kg EV, a cada seis horas, para crianças. Poderá ser utilizada a morfina
(Dimorf®) se a dor for muito intensa, 0,2-0,5 mg/kg, EV ou IM, a cada quatro
a seis horas; 4) manter a criança hidratada com diurese de 1 a 2 ml/kg/
hora; 5) antibioticoterapia: usar quando houver sinais de infecção. Amica-
cina, clindamicina e/ou metronidazol; 6) fasciotomia raramente está indi-
cada. O mais freqüente é o tratamento local, debridamento e drenagem de
abscessos; 7) corrigir a anemia, distúrbios eletrolíticos e ácido-básico, quan-
do necessários; 8) distúrbios respiratórios que demandam ventilação me-
cânica são pouco freqüentes.

Prognóstico:     o prognóstico no acidente botrópico é bom, com mortali-
dade abaixo de 1% dos casos tratados.

Acidente Crotálico: O acidente crotálico responde por cerca de 7%
dos acidentes ofídicos. Predomina nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e
Nordeste. O veneno crotálico possui ação neurotóxica, miotóxica e coagu-
lante. As manifestações locais, como dor e edema discreto, às vezes pareste-
sias, são pouco importantes. É típica a facies miastênica (ptose palpebral uni
ou bilateral, oftalmoplegia, alteração do tamanho das pupilas), diplopia,
paralisia do veu palatino, diminuição do reflexo de vômito, alteração do
paladar e olfato, urina escura devido à mioglobinúria, dores musculares.

Pode ocorrer aumento da creatinofosfoquinase (CPK), desidrogenase lá-
tica, transaminases, oxalacetica e pirúvica e da aldolase. Se houver oligúria e

OBS: o tempo de coagulação, quando alterado por mais de 24 horas, indica uma nova

dose de duas ampolas de soro. Fonte: Ministério da Saúde, 1998.

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 1 1 1 1 1
ACIDENTE BOTRÓPICO: SOROTERAPIA
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insuficiência renal, ocorre elevação dos níveis de uréia, creatinina, ácido
úrico, fósforo, potássio e queda do cálcio sérico, hematúria, proteinúria, he-
moglobinúria. O hemograma mostra leucocitose com  neutrofilia, desvio para
esquerda e granulações tóxicas.

Tratamento Específico:     soro anticrotálico ou antibotrópico-crotálico
EV (Quadro 2).

Tratamento Geral:     1) orientar a criança e a família, tranqüilizando-as
sobre o tratamento e o prognóstico; 2) manter hidratação adequada, diurese
em 1 a 2 ml/kg/hora. Pode ser usado manitol a 20%, 5 ml/kg, se houver
oligúria. Caso persistir a insuficiência renal, usar furosemida 1 mg/kg/dose
até de seis em seis horas. Procurar manter o pH urinário acima de 6.5 para
evitar a precipitação intratubular da mioglobina. Usar para isso bicarbonato
de sódio e monitorizar o pH sangüíneo e não ultrapassar 7.50; 3) cuidados
gerais: corrigir a anemia, os distúrbios eletrolíticos e oferecer suporte ventila-
tório. Há raros casos descritos de insuficiência respiratória por ação bloque-
adora neuromuscular da toxina; nesses casos, usar ventilação mecânica. Se
a criança desenvolver insuficiência renal, deve ser avaliado o uso de diálise
peritonial; 4) alívio da dor: geralmente não é intensa e é de fácil controle, com
analgésicos não opiáceos.

Prognóstico:     é bom nos casos leves e moderados e naqueles atendidos
nas primeiras horas da picada. Quando há insuficiência renal, o prognósti-
co é pior e deve ser iniciado com um método dialítico.

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 2 2 2 2 2
ACIDENTE CROTÁLICO: SOROTERAPIA

FONTE: Ministério da Saúde, 1998

Acidente Laquético:     São raros os casos comprovados de acidentes
laquéticos na infância. Há relatos de casos na região amazônica. O seu vene-
no tem ação proteolítica, coagulante, hemorrágica e neurotóxica. As manifes- A
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tações clínicas locais do acidente são semelhantes à do acidente botrópico. A
hipotensão arterial, tonturas, bradicardia, cólicas, visão escura e diarréia que
constituem a “síndrome vagal” são as principais manifestações sistêmicas.

A necrose local, com síndrome compartimental, pode ocorrer. O diag-
nóstico diferencial mais difícil é com acidente botrópico. O acidente laquéti-
co sempre é moderado ou grave.

Tratamento Específico:     soroterapia: soro antilaquético ou botrópico
laquético (Quadro 3).

Tratamento Geral:     idêntico ao acidente botrópico.

Acidente Elapídico: O acidente elapídico (cobra coral) é responsável
por cerca de 0,5% dos acidentes ofídicos. O veneno elapídico possui toxinas
que são de baixo peso molecular e rapidamente absorvidas. As suas neuroto-
xinas competem com a acetilcolina pelos receptores colinérgicos, atuando de
modo semelhante ao curare. As manifestações clínicas podem surgir de 30
minutos até 24 horas após a picada. As mais freqüentes são: parestesias locais,
vômitos, ptose palpebral, oftalmoplegia, facies miastênica, mialgia, disfagia,
paralisia de palato e paralisia de musculatura respiratória, produzindo ap-
néia. Não existem exames complementares específicos para o diagnóstico.

Tratamento Específico: soroterapia (Quadro 4).

Tratamento Geral:     1) orientar a criança e a família, tranqüilizando-as
sobre o tratamento e o prognóstico; 2) hidratação: manter a criança hidratada
com diurese normal (1 a 2 ml/kg/hora); 3) alívio da dor: a dor não é sintoma
importante no acidente elapídico; 4) assistência ventilatória: nos casos de
acometimento dos músculos da respiração, é vital manter a função respiratória
por meios artificiais. Às vezes há necessidade de intubação e ventilação
manual ou através de ventiladores mecânicos; 5) uso de neostigmina: o uso
de anticolinesterásicos (neostigmina) está indicado quando o veneno possui
ação pós-sináptica (M Frontalis, M Lemniscatus) e nos casos de envenena-
mentos graves, pois promovem a rápida reversão da sintomatologia respira-
tória. Em seguida, transferir a criança para o CTI.....

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 3 3 3 3 3
ACIDENTE LAQUÉTICO: SOROTERAPIA

FONTE: Ministério da Saúde, 1998
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Prognóstico: mesmo nos casos graves, o prognóstico é bom se o supor-
te ventilatório e a soroterapia forem precoces e adequados.

Escorpionismo

O acidente escorpiônico tem grande importância no nosso País, pela
sua freqüência e pela gravidade, em especial na infância, onde ainda é res-
ponsável por óbitos. Os acidentes mais graves são pelo escorpião amarelo
(T.serrulatus). As picadas ocorrem com maior freqüência nos membros supe-
riores, no período de setembro a fevereiro, e em crianças do sexo masculino.

O escorpião possui hábitos noturnos, vive em buracos, montes de entu-
lhos, fendas de muros, no peridomicílio. O veneno tem ação neurotóxica, com
predomínio de efeitos simpáticos e parasimpáticos. As manifestações clínicas
mais importantes são: dor no local da picada, com parestesias que surgem em
minutos até poucas horas após a picada. As manifestações sistêmicas importan-
tes são: náuseas, vômitos, sialorréia, dor abdominal, arritmias cardíacas, hiper-
tensão, hipotensão, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, choque,
agitação, sonolência, tremores, confusão mental. A gravidade depende da espé-
cie, do tamanho, da quantidade de veneno inoculado e do tratamento precoce.

O eletrocardiograma mostra taquicardia ou bradicardia sinusal, extra-
sistoles, bloqueio de ramo, lesões de repolarização, onda U, inversão de onda
T, presença de ondas Q, supra e infradesnivelamento e alteração do segmen-
to ST, que persistem por até sete dias.

Na radiografia do tórax encontramos aumento da área cardíaca e si-
nais de edema agudo de pulmão.

Ocorre leucocitose, com neutrofilia, hiperglicemia, hipocalemia, hipo-
natremia, aumento de creatinofosfoquinose fração MB e da amilase sérica.
Muitas dessas alterações são relacionadas com o aumento de catecolaminas.

Tratamento Específico:     feito com soro antiescorpiônico preferencialmen-
te (Quadro 5) ou antiaracnídeo.

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 4 4 4 4 4
ACIDENTE ELAPÍDICO: SOROTERAPIA

Fonte: Ministério da Saúde, 1998
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QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 5 5 5 5 5
ACIDENTE ESCORPIÔNICO: SOROTERAPIA

FONTE: Ministério da Saúde, 1998

* A maioria dos casos se resolve com quatro ampolas, o que observamos desde 1972.

Tratamento Geral:     1) orientar a criança e a família, tranqüilizando-as sobre
o tratamento e o prognóstico; 2) alívio da dor. A dor, na maioria das vezes, é muito
intensa. Pode ser realizada infiltração local de lidocaína 2% sem adrenalina: 1 a 2
ml para crianças, ou derivados pirazolônicos 10 mg/kg/peso a cada seis horas,
via oral ou venosa. A dor também melhora após a soroterapia; 3) distúrbios hidro-
eletrolíticos e ácido-básicos são tratados quando presentes. Evitar a hiper-hidrata-
ção. Manter a diurese em 1 a 2 ml/kg/hora; 4) atropina: indicada quando há
bradicardia sinusal com baixo débito e bloqueio AV total na dose de 0,01 a 0,02
mg/kg até de 4/4 horas; 5) nifedipina: indicada quando há hipertensão arterial
com ou sem edema agudo de pulmão, na dose de 0,5 mg/kg/peso sublingual; 6)
ventilação mecânica: considerar a intubação e a ventilação mecânica quando
houver edema agudo de pulmão ou sinais de insuficiência respiratória aguda; 7)
uso de dopamina e/ou dobutamina; 8) os casos moderados e graves devem ser
internados em UTI para monitorização de suas funções vitais.

Prognóstico: o prognóstico, quando o tratamento é iniciado nas pri-
meiras duas horas de vida e a criança recebe assistência em UTI, é bom com
mortalidade de cerca de 0,5%. O acidente no adulto e adolescente é sempre de
bom prognóstico.

Araneismo

Existem no Brasil três gêneros de aranhas de importância médica: Phoneu-
tria, Loxosceles, Latrodectus. Os acidentes mais freqüentes ocorrem nas re-
giões Sul e Sudeste. As aranhas venenosas que habitam os domicílios e perido-
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mícilios são carnívoras e alimentam-se de insetos. Nem sempre atacam, são
pequenas, medindo 3 cm a 4 cm, não tecem teias geométricas, têm hábitos
noturnos e possuem dois ferrões. Vivem em montes de entulhos, ciscos, montes
de lenha e madeira, fendas e buracos de muros, casca de árvores. Geralmente
refugiam-se em toalhas, sapatos, travesseiros e vestimentas nos dias frios e
chuvosos.

Acidente por Phoneutria: Conhecidas como “armadeiras”, essas ara-
nhas medem 3 cm a 4 cm e atacam quando incomodadas. Respondem por 40%
dos acidentes aracnídeos, que raramente são graves. Seu veneno é neurotóxi-
co, provoca a liberação de acetilcolina e catecolaminas. As manifestações clíni-
cas principais são: dor que irradia para raiz do membro, eritema, edema, pa-
restesia, sudorese, taquicardia, agitação, hipertensão, sudorese discreta,
vômitos, sialorréia, priaprismo, hipotensão arterial, choque e edema agudo de
pulmão. O hemograma mostra leucocitose com neutrofilia, hiperglicemia, aci-
dose.

Tratamento Específico: soroterapia indicada em crianças com mani-
festações sistêmicas e nos acidentes graves (Quadro 6).

Tratamento Geral: 1) orientar a criança e a família, tranqüilizando-as
sobre o tratamento e o prognóstico; 2) alívio da dor: infiltração local com
lidocaína 2% sem vasoconstritor, 1 ml a 2 ml, até a cada duas horas. Pode ser
usada morfina (Dimorf®) intramuscular ou EV ou analgésico não opiáceo,

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 6 6 6 6 6
FONEUTRISMO: SOROTERAPIA

FONTE: Ministério da Saúde, 1998 A
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como dipirona 10 mg/kg a cada seis horas. Usa-se também imersão em água
morna ou compressa quente. Observação: evitar o uso de anti-histamínicos.

Prognóstico:     os óbitos são raros e o prognóstico é bom.

Acidentes por Loxosceles: É um acidente aracnídeo grave, freqüente
em adultos no Sul e Sudeste do Brasil. O veneno tem ação lítica sobre a
membrana celular das hemácias e do endotélio vascular, provocando inten-
sa reação inflamatória com necrose. A picada, na maioria das vezes, é imper-
ceptível. A lesão se instala de maneira lenta e progressiva. Inicia com “Rash”
cutâneo, eritema, edema, cefaléia e febre alta (24-72 horas); a lesão evolui
para bolha, calor, rubor, equimose, lesão hemorrágica, dor em queimação e
necrose seca em um a 12 dias com crosta que se destaca em três a quatro
semanas. Além da forma localizada pode ocorrer a forma visceral, com he-
mólise intravascular,     anemia, icterícia, hemoglobinúria, patéquias, equimo-
ses, coagulação intravascular disseminada. No hemograma pode haver leu-
cocitose com neutrofilia. Na forma visceral, anemia aguda, plaquetopenia,
reticulocitose, hiperbilirrubinemia indireta, hipercalcemia, uréia e creatini-
na elevadas, coagulograma alterado.

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 7 7 7 7 7
LOXOSCELISMO: SOROTERAPIA

FONTE: Ministério da Saúde, 1998

Tratamento Específico: o uso de soro é controverso. Após 36 horas do
acidente a sua eficácia é questionada (Quadro 7).

Tratamento Geral: 1) orientar a criança e a família, tranqüilizando-as
sobre o tratamento e o prognóstico; 2) alívio da dor: usar analgésicos não
opióides. Dipirona 10 mg/kg/peso de seis em seis horas. Não fazer infiltra-
ção local. Usar compressas frias no local; 3) cuidados locais: lavar a lesão
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quatro a seis vezes ao dia com sabão neutro e utilizar compressas de perman-
ganato de potássio 1:40.000; 4) remoção da escara: deve ser feita apenas após
a delimitação definitiva da lesão, que ocorre por volta do sétimo 

 dia; 5) anti-
bioticoterapia: usar apenas quando houver sinais de infecção local; 6) trata-
mento cirúrgico: a correção das cicatrizes, enxertos, deve ser feito após três a
quatro semanas do acidente; 7) corticosteróides: prednisona por via oral equi-
valente 1 mg/kg/dia por no mínimo cinco dias, a partir do início da lesão; 8)
Dapsone – ainda em fase de testes; associado à soroterapia pode modular a
resposta inflamatória: 50-100 mg/kg/dia via oral; 9) manifestações sistêmi-
cas: correção da anemia, tratamento da insuficiência renal aguda, distúrbios
de coagulação são cuidados de maneira clássica.

Prognóstico: a insuficiência renal e a coagulação intravascular disse-
minada são os principais responsáveis pelo óbito. As lesões cutâneas muitas
vezes necessitam de enxertos. Na boa parte dos casos o prognóstico é bom.

Acidente por Himenópteros

INTRODUÇÃO

Os himenópteros de importância médica são as abelhas, marimbondos,
formigas e vespas. A incidência das picadas por esses insetos é desconheci-
da. As reações alérgicas são as mais freqüentes. Os relatos de casos graves
ocorrem devido aos ataques maciços (acima de 300 insetos).

Acidentes por abelhas: os acidentes por abelhas geralmente são múl-
tiplos, raramente únicos. A composição do seu veneno é bastante complexa,
sendo a fosfolipase A2 a fração mais importante e responsável pelas reações
alérgicas, e, juntamente com a melitina, representam 75% dos constituintes
do veneno. Outras frações são responsáveis por ações bloqueadoras neuro-
musculares e podem provocar paralisia respiratória e hemólise, principal-
mente a apamina. O veneno contém também um cárdio peptídeo com ação
semelhante a drogas b adrenérgicos com propriedades antiarrítmicas. Pos-
suem também um peptídeo degranulador de mastócitos responsável pela
liberação de histamina e serotonina.

Quadro Clínico:     dor no local da “ferroada”, que dura poucos minutos,
com vermelhidão, prurido, pápula e edema. Em alguns casos ocorrem as
manifestações clássicas da anafilaxia de início rápido, dois a três minutos,
com cefaléia, vertigem, calafrios, agitação e opressão torácica, urticária, angi-
oedema, dispnéia, rouquidão, estridor, respiração ofegante, disfagia, cólicas
abdominais, respiração asmatiforme, hipotensão, arritmias cardíacas, co-
lapso vascular. A

C
ID

E
N

T
E

S 
P

O
R
 A

N
IM

A
IS

 P
E

Ç
O

N
H

E
N

T
O

S

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07135



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

136

No caso de acidentes múltiplos pode ocorrer hemólise intravascu-
lar, insuficiência renal aguda, oliguria/anúria, torpor, comas, distúrbios
hidroeletrolíticos e ácido-básicos graves. Reações tardias, como encefalite,
artralgias e febre semelhante à doença do sono, ocorrem, mas são raras.

Tratamento: 1) retirada dos ferrões através de raspagem. Não usar pin-
ças; 2) alívio da dor: usar dipirona 10 mg/kg de peso de 6/6 horas; 3) manter
a hidratação, diurese entre 1 e 2 ml/kg/hora. Corrigir os distúrbios ácido-
básicos e eletrolíticos.

Prognóstico:     o prognóstico é bom quando o número de picadas é pe-
queno e não há edema de glote. No caso de síndrome de envenenamento, o
prognóstico é reservado.

Acidentes por marimbondos: a composição do veneno dos marimbon-
dos é pouco conhecida. Seus alérgenos apresentam reação cruzada com o das
abelhas. A reação de hipersensibilidade pode ocorrer. Não deixam ferrão no
local da picada; os efeitos locais e sistêmicos do seu veneno são semelhantes
aos das abelhas, porém menos intensos. O tratamento e os cuidados são os
mesmos.

Acidentes por formigas: as principais formigas de interesse médico
são: tocandira e cabo verde, encontradas na Região Norte e Centro-Oeste. São
de cor negra, medindo em torno 3 cm de comprimento. Sua picada é muito
dolorosa e provoca eritema, calafrios, taquicardia, sudorese. As formigas de
correição carnívoras da Região Amazônica predam seres vivos e sua picada
é pouco dolorosa. As lava-pés ou formigas de fogo são encontradas no Su-
deste e Centro-Oeste, com formigueiros em gramados. O veneno das lava-pés
(Solenopsis) contém alcalóides oleosos (Solenopsin A) de efeito citotóxico,
podendo provocar reações alérgicas. As manifestações locais são de dor,
papula urticariforme; após 24 horas forma-se uma pústula estéril que desa-
parece em cerca de dez dias. Pode ocorrer infecção secundária devido à coça-
dura.

Tratamento:     1) alívio da dor: uso de compressas frias locais. Pode ser
usada dipirona 10 mg/kg via oral de 6/6 horas; 2) anti-histamínicos: a dex-
troclorfeniramina 0,15 mg/kg por 24 horas, divididos em quatro doses por
via oral, pode ser usada. Os acidentes com reação anafilática devem ser tra-
tados como o das abelhas.

Orientação para Soroterapia

Os soros utilizados no tratamento de acidentes por animais peçonhen-
tos são heterólogos, concentrados de imunoglobulinas obtidas por sensibili-
zação de animais, sendo o cavalo o mais usado. São produzidos pela Funda-
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ção Ezequiel Dias (Belo Horizonte, MG), Instituto Vital Brasil (Rio de Janeiro)
e Instituto Butantã (São Paulo).

Apresentado na forma líquida, em ampolas, o soro deve ser conservado
em geladeira em temperatura de 4-8ºC. As doses preconizadas são suficientes
para neutralizar com folga a dose de veneno injetado. Mesmo que a dose
disponível for abaixo da preconizada, deverá ser administrada o mais rápido
possível, e uma segunda dose providenciada. A dose é a mesma para crianças
e adultos e aplicada nas primeiras horas do acidente. A via de aplicação é a
venosa com, exceção do soro antilatrodectico que é intramuscular.

As reações ao soro são menos freqüentes quando ele é diluído em soro
fisiológico ou glicosado isotônico na relação 1:2 a 1:5. Cuidados devem ser toma-
dos para evitar a sobrecarga hídrica e infundido a velocidade de 10 ml/minuto.

As reações precoces são leves e ocorrem em 5% a 9% dos casos, nas
duas primeiras horas que seguem a infusão. O paciente deve ser observado
por 24 horas. Exemplos: urticárias, tremores, tosse, náuseas, prurido, dor
abdominal, rubor facial.

O teste de sensibilidade cutânea ou ocular tem sido excluído da rotina
do tratamento. Possui baixa sensibilidade e valor preditivo e retarda o início
do tratamento. O uso de anti-histamínico não reduz a freqüência das reações
precoces à soroterapia.

ROTINA ANTES DE ADMINISTRAR OS SOROS ANTIVENOSOS:
1. Garantir um bom acesso venoso.

2. Ter em mãos: Laringoscópio com lâminas adequadas;

Solução fisiológica ou equivalente;

Unidade ventilatória ;

Solução de adrenalina e aminofilina;

Drogas anti-histamínicas: Prometazina ou Dextro-
clorfeniramina;

Hidrocortisona;

Cilindro de oxigênio ou outra fonte de oxigênio.

Quando houver alguma reação precoce, assim que controlada, a infu-
são do soro deve ser reiniciada.

Das reações tardias, a mais freqüente é a “doença do soro”, que ocorre
entre cinco e 25 dias após o seu uso. Caracterizada por febre, artralgia, linfa-
denomegalia, urticária e proteinúria. Dependendo da intensidade das mani-
festações clínicas, usar prednisona na dose de 1 mg/kg/dia por sete dias.
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Introdução

As queimaduras são uma causa importante de morte e de seqüelas gra-
ves em ambiente doméstico, em acidentes de trabalho e podem acompanhar
variados tipos de trauma.

As crianças são particularmente susceptíveis a esse tipo de lesão, com
dois terços das queimaduras na infância sendo causados por líquidos quen-
tes. Esse tipo de lesão prevalece em crianças abaixo de cinco anos, e quanto
mais viscoso o líquido, mais profunda a lesão. Lesões por chama são mais
comuns acima dessa idade e, em geral, ainda mais graves.

As medidas de prevenção são simples e de baixo custo, mas, com fre-
qüência, negligenciadas em nosso meio. Já o tratamento de grandes queima-
dos é complexo, de alto custo e pode prolongar-se por anos após a alta hospi-
talar. Com freqüência são vistos lactentes queimados em moradias
desprovidas de rede elétrica, incendiadas por velas ou lamparinas. Além
disso, os primeiros cuidados são cercados de crenças populares, como apli-
cação de pó de café ou óleos caseiros, que podem causar várias complica-
ções, dentre elas o tétano.

ANATOMIA BÁSICA

A pele é o nosso maior órgão, formando uma barreira entre o corpo e o
meio ambiente. Sua função é evitar infecções e prevenir perda de líquidos e
de calor. É composta por três camadas (Figura 1):

1. epiderme –     camada mais externa, composta de células epiteliais,
sem vasos sangüíneos;

2. derme –     camada de tecido conjuntivo, onde se encontram vasos san-
güíneos, terminações nervosas e glândulas;

3. subcutâneo –     combinação de tecido elástico e fibroso, bem como
depósito de tecido gorduroso.

CAPÍTULO 13
QUEIMADURAS

Sérgio Diniz Guerra

Alexandre Rodrigues Ferreira

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07139



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

140

ABORDAGEM INICIAL

� Os incidentes podem ocorrer nos mais diversos locais; cabe ao médi-
co, além de orientar a profilaxia, passar à população princípios básicos a
serem seguidos.

� O primeiro passo é a interrupção do processo de queimadura, que
continua a ocorrer através de calor absorvido por roupas e tecido lesado.
Assim, as partes queimadas devem ser imediatamente imersas em água, em
temperatura ambiente e as roupas devem ser removidas. Tal procedimento,
além de impedir que a queimadura se aprofunde, reduz a dor. Gelo não deve
ser usado, pois pode agravar a lesão e causar hipotermia.

� Anéis, pulseiras e qualquer objeto constritivo também devem ser re-
movidos porque, além de reter calor, podem causar garroteamento e isque-
mia com o surgimento do edema.

� O atendimento médico inicial, seja pré-hospitalar ou hospitalar, se-
gue os preceitos de quase todas as emergências médicas : “ABC”

a) “airway”

Pacientes podem apresentar queimadura de vias aéreas e evoluir rapi-
damente com obstrução total, tornando impossível a intubação traqueal. A
presença de mínimo estridor ou desconforto respiratório, em pacientes com
queimadura de face ou que foram vítimas de incêndio em ambientes fecha-
dos, indica intubação imediata. Outros sinais que levam à suspeita de aco-
metimento de vias aéreas, e que exigem observação rigorosa, são:

� conjuntivite;

� queimadura de supercílios, pestanas e vibrissas nasais;

Figura 1: Anatomia da pele.
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� língua edemaciada;

� fuligem na orofaringe e escarro carbonáceo.

As vias aéreas de grandes queimados devem ser reavaliadas com fre-
qüência nas primeiras 24 a 48 horas. Mesmo aqueles sem sinais iniciais de
obstrução podem apresentá-la durante a reposição volêmica. A intubação
tardia pode tornar o procedimento impossível e exigir cricotireoidostomia
seguida de traqueostomia sobre área lesada. Nesses casos, o risco de medias-
tinite e de óbito é altíssimo.

O uso de drogas também está indicado para facilitar a intubação tra-
queal em queimados. No entanto, em pacientes com edema importante de
vias aéreas, nos quais a manutenção da respiração pode facilitar o reconhe-
cimento das estruturas anatômicas, como pregas vocais ou aritenóides, de-
vem-se usar doses baixas de midazolan e fentanil (ou lidocaína tópica), ape-
nas para suprimir os reflexos de tosse e engasgo e permitir a laringoscopia.

Quando se opta pelo uso de bloqueador neuromuscular, algumas par-
ticularidades devem ser lembradas:

- Não utilizar succinilcolina após 24 horas de queimaduras extensas, e
por período indeterminado, pois pode causar descarga maciça de íons
potássio e parada cardiopulmonar. A preferência é para rocurônio,
vecurônio ou pancurônio.

- Pacientes com superfície corporal queimada acima de 30% têm resis-
tência significativa a esses relaxantes musculares não despolarizan-
tes. Por isso, necessitarão de doses maiores que as habituais e a dura-
ção do efeito será mais curta do que a esperada.

b) “breathing”

A inalação de fumaça (com gases e partículas suspensas) pode lesar
vias aéreas altas e baixas e parênquima pulmonar. A insuficiência respirató-
ria pode surgir em horas ou dentro dos primeiros dias.  Qualquer que seja a
lesão inalatória, aumenta muito o risco de óbito.

A inalação pode levar ainda à intoxicação por monóxido de carbono
(CO), que, por ter maior afinidade pela hemoglobina que o oxigênio, liga-se
fortemente a ela, permanecendo ligado por horas, o que impede o transporte
e a liberação de oxigênio para os tecidos. A apresentação clássica acompa-
nha vítimas de lesões térmicas em ambientes fechados e consiste de confusão
mental ou agitação, cefaléia intensa, déficits neurológicos e pele avermelha-
da (“cor de cereja”). Os sinais e sintomas podem não ser tão evidentes se o
paciente estiver inconsciente ou cianótico, por causa da hipoxemia por lesões
de vias aéreas ou de parênquima pulmonar. Todas as vítimas com suspeita de Q
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intoxicação por CO devem ser tratadas com altas concentrações de oxigênio
suplementar, o que reduz a meia vida da carboxiemoglobina de quatro horas
para 40 a 60 minutos.

c) “circulation”

A resposta sistêmica imposta pela queimadura leva à grande perda
volêmica, que, se não prevenida ou corrigida, causa morte por choque circu-
latório, insuficiência renal aguda ou disfunção de múltiplos órgãos. Imedia-
tamente após a queimadura, os pacientes não apresentam instabilidade he-
modinâmica. No entanto, aqueles com 20% ou mais de Superfície Corporal
Queimada (SCQ) podem desenvolvê-la rapidamente, necessitando suporte
hidreletrolítico por via parenteral. O início da reposição volêmica na primei-
ra hora após a lesão aumenta a chance de sobrevida de grandes queimados.
Atrasos de apenas 30 minutos podem ser causa de agravamento do quadro.

Veias periféricas nos membros superiores são a primeira opção de aces-
so vascular. Frente à impossibilidade de acesso periférico, a segunda opção
é a punção intra-óssea para crianças abaixo de seis anos e a punção de veias
profundas acima dessa idade. Quando não houver outra opção, aceita-se a
punção periférica em áreas de queimaduras superficiais, mas essa deve ser
mantida pelo menor tempo possível.

Assim, após estimativa aproximada da SCQ que determina a necessi-
dade de infusão venosa, recomenda-se o estabelecimento imediato de acesso
e a infusão de 500 ml, 20 ml/kg em crianças, de solução salina a 0,9% (ou
solução de Ringer), em 30 minutos. Assim que possível, ajusta-se o aporte
hídrico com base na SCQ, lembrando-se que esta serve como parâmetro inici-
al, mas que as necessidades podem variar individualmente. Crianças abaixo
de 30 kg usam uma adaptação da forma original de Parkland, pois suas
necessidades hídricas são maiores (QUADRO 1). Acima desse peso, pode-se
usar a fórmula original, lembrando-se de que ela pode ser insuficiente.

O melhor e mais simples indicador de reposição volêmica adequada nas
primeiras 48 horas é a manutenção de débito urinário (DU) entre 30 e 60 ml/h
para adultos e entre 1 e 2 ml/kg/h para crianças. A instalação de sonda vesi-
cal de demora é extremamente útil nesse período. Após 48 horas do período de
reanimação, o débito urinário pode se tornar um guia não confiável para ava-
liação da hidratação. Assim, ele deve ser avaliado em conjunto com outros
dados, como balanço hídrico, edema, peso corpóreo e, sempre que possível,
concentrações séricas e urinárias de sódio, glicose e nitrogênio.

O uso de colóides para reposição volêmica permanece controverso. O
mais aceito é que não devem ser administrados nas primeiras 18 a 24 horas,
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quando a alteração de permeabilidade capilar é máxima, podendo acentuar
o extravasamento de proteínas e o fluxo de líquidos em direção ao interstício.

O uso de soluções salinas hipertônicas a 1,5% pode ser benéfico nas
situações de grandes superfícies atingidas, lesões graves de face, queimadu-
ras circulares com efeito de garroteamento e em pacientes em choque des-
compensado por retardo na infusão hídrica. Nesses casos, pode-se fazer
infusão de 5ml/kg, em 20 minutos, seguida das reposições tradicionais.

HISTÓRIA

É relevante determinar o agente causador, as circunstâncias em que
ocorreu e o tempo gasto entre a queimadura e o atendimento médico. Caso
muitas horas tenham-se passado, o volume administrado deve compensar o
tempo perdido. Também é fundamental saber sobre medicamentos em uso,
doenças prévias, última refeição, alergias e vacinação de tétano.

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 1 1 1 1 1

Reposição volêmica:

�      Primeiras 24 horas

Crianças acima de 30 kg: 4ml x P(kg) x SCQ
Manter DU em 30 a 60 ml/h.
Crianças abaixo de 30 kg: 3ml x P(kg) x SCQ + cota hídrica de manutenção.
Manter DU em 1 a 2 ml/kg/h.
Infundir todo o volume como soro fisiológico ou solução de Ringer (monito-
rizar glicemia),
50% do volume total nas primeiras oito horas e 50% nas 16 horas restantes.
Para efetuar o cálculo, considerar 50% como valor máximo de SCQ.

�      Entre 24 e 48 horas

Adultos e crianças acima de 30 kg: reduzir o volume da fórmula para 2/3 e
acrescentar glicose para manter concentração entre 3 e 5% (guiada pela glicemia).
Manter DU em 30 a 60 ml/h.
Crianças abaixo de 30 kg: reduzir o volume da fórmula para 2/3 e acrescen-
tar o soro de manutenção habitual, com glicose, potássio e cálcio, guiados por
níveis séricos e função renal.

� Após 48 horas

Adultos e crianças acima de 30 kg: Peso x SCQ. Acrescentar glicose para
manter concentração entre 3% e 5% (guiada pela glicemia).
Crianças abaixo de 30 kg:
Peso x SCQ + soro de manutenção habitual, com glicose, potássio e cálcio,
guiados por níveis séricos e função renal.
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PROFUNDIDADE

1º grau:

Restringem-se à epiderme e são causadas por exposição ao sol, líquidos
quentes ou contato rápido com corrosivos. Manifestam-se por vermelhidão,
dor leve a moderada e, algumas vezes, por bolhas muito pequenas. Não são
relevantes para o atendimento de emergência, e o exemplo mais comum são
as queimaduras solares.

2°grau:

São causadas por exposição prolongada aos agentes anteriores, mas
também por chama. Podem ser superficiais, atingindo a epiderme e a porção
superficial da derme, com bolhas que, quando rompidas, exibem aspecto
róseo, úmido, com enchimento capilar lentificado e vasos trombosados. São
extremamente dolorosas, mas, se não complicadas, evoluem para cicatriza-
ção em duas semanas.

As queimaduras profundas de segundo grau não exibem bolhas, não
são dolorosas, mas preservam a sensação tátil. São secas, de aspecto pálido
ou de cor vermelha. Neste caso, não empalidecem à compressão como as
superficiais. Exibem cicatrização grosseira e que se prolonga por várias se-
manas. Com freqüência, são confundidas com as de 3º grau.

3º grau:

Representam necrose de toda a pele,  com aparência firme, deprimida,
insensível e sem enchimento capilar (como couro). Não têm qualquer chance
de cura, requerendo debridamento e enxertia. Exceções são aquelas muito
pequenas, que podem cicatrizar por contração e epitelização das bordas.
Alguns autores consideram como de 4º grau as lesões que atingem músculos,
tendões e ossos. Em geral, necessitam debridamento agressivo e amputações.
Lesões de 3º e 4º graus são causadas por exposição excessivamente prolon-
gada ao agente ou descargas elétricas de alta voltagem.

SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA (SCQ)
Com freqüência, as vítimas exibem queimaduras de graus variados.

Para estimativa da SCQ, as áreas de 1º grau não são consideradas. É impor-
tante ressaltar que queimaduras podem aprofundar-se entre o primeiro e o
terceiro dia, fazendo com que a primeira avaliação não seja definitiva. A
conhecida “Regra dos 9” pode ser utilizada para adultos e crianças acima de
30 kg, ou para crianças menores na avaliação inicial, quando método mais
fidedigno não estiver disponível (FIG. 2) .
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Figura 2:

Adultos Crianças

No entanto, a preferência é para métodos adaptados às variações pedi-
átricas, como o diagrama de Lund & Browder (TAB. 1).

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 1 1 1 1 1
DIAGRAMA DE LUND & BROWDER

* A palma da mão do paciente corresponde a 1% de sua superfície corporal. Q
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INTERNAÇÃO

A admissão em Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) está indica-
da para situações de risco de óbito e de seqüelas funcionais ou estéticas impor-
tantes. O retardo no encaminhamento está relacionado ao aumento da mortali-
dade e da morbidade. No entanto, antes do transporte, o médico deve realizar o
atendimento inicial (ABC), a limpeza da ferida, a remoção de tecidos não viáveis
e a proteção das áreas queimadas para manutenção da temperatura. Caso o
transporte dure mais de uma hora, está indicada a aplicação de compressa com
antimicrobiano tópico. As indicações de transferência para UTQ são :

� Queimadura de 2º ou 3º grau em SC > 10%;

� Queimadura de 2º ou 3º grau que envolve face, mãos, pés, órgãos
genitais, períneo ou grandes articulações;

� Queimadura de 3º grau em SC > 3%;

� Queimadura elétrica e/ou química;

� Inalação;

� História de doença prévia que possa complicar o tratamento;

� Trauma associado;

� Suspeita de maus-tratos;

� Condições socioeconômicas ou emocionais que limitem os cuidados
domiciliares e ambulatoriais.

Grandes queimados se beneficiam de cuidados intensivos ou semi-in-
tensivos nas primeiras 24 horas. A evolução respiratória e a hemodinâmica
irão determinar sua permanência ou eventual retorno à terapia intensiva.

ABORDAGEM CIRÚRGICA INICIAL

Debridamento precoce é fundamental, pois o material das bolhas é meio
de cultura para crescimento bacteriano e fonte de mediadores inflamatórios.
Pacientes que apresentem queimaduras circulares nos membros, prejudi-
cando a irrigação distal, ou na parede torácica, comprometendo a expansibi-
lidade, devem ser submetidos à escarotomia descompressiva.

Nos últimos anos, tem-se demonstrado que escarectomia, seguida de
enxertia, dentro das primeiras 72 horas, melhora a sobrevida de adultos e
crianças vítimas de queimaduras.

TRATAMENTO LOCAL

Limpeza e proteção das lesões com ataduras estéreis minimizam hipoter-
mia, contaminação e abrandam a dor. Quimioterápicos tópicos são empregados
para reduzir a colonização por microorganismos; sulfadiazina de prata é a
droga de escolha. Tecidos necróticos e desvitalizados devem ser removidos
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diariamente durante o banho, ou cirurgicamente, sempre que necessário. O
banho deve ser com água corrente e morna. Isto minimiza o desconforto e
facilita a remoção das crostas.

SUPORTE METABÓLICO

Grandes queimados são profundamente hipermetabólicos, o início pre-
coce de nutrição enteral leva à atenuação da resposta hipermetabólica, me-
lhor cicatrização, melhor função imunológica e maior sobrevida. Dieta por
sonda nasogástrica, ou nasoentérica, deve ser iniciada assim que o paciente
atingir alguma estabilidade hemodinâmica (mesmo se em uso de drogas
vasoativas). Ranitidina deve ser utilizada até que se observe boa tolerância à
dieta. Nutrição parenteral fica reservada para situações especiais, dadas as
suas complicações (principalmente metabólicas e infecciosas).

RECOMENDAÇÕES

� Aporte calórico: Manutenção para a idade (1800 kcal/m2) + (1200
kcal x m2 SCQ)

� A ingestão oral pode ser mantida livremente.

� Vitamina D: 800 UI diárias, em razão da demanda aumentada e da
contra-indicação à exposição ao sol.

� Vitamina C: 200 mg/dia

� Vitamina K: 0,1 mg/Kg, máximo de 10 mg, uma vez por semana, em
pacientes com antibioticoterapia prolongada.

� Ferro: Sulfato ferroso, 3 a 5 mg/kg/dia, a partir do terceiro dia. Reduz,
significativamente, o índice de transfusões.

Correção de níveis séricos de albumina, com administração exógena,
não mostrou benefício, no que se refere a tempo de internação, cicatrização
de feridas, tolerância alimentar ou sobrevida. Apesar disso, a maioria dos
autores recomenda que pacientes com valores abaixo de 1,6 mg/dl recebam
albumina exógena, principalmente crianças.

INFECÇÃO

Todo paciente queimado deve ser considerado colonizado; qualquer
material colhido em área queimada levará à identificação de germes. No en-
tanto, isso não indica infecção, e antibióticos sistêmicos não devem ser utiliza-
dos como rotina admissional. Seu uso profilático não mostrou benefício e pode
facilitar lesões renais e o surgimento de microorganismos multirresistentes.

ANALGESIA E SEDAÇÃO

Queimaduras estão entre as mais dolorosas lesões que o ser humano
pode experimentar. A dor, além de representar experiência desagradável e Q

U
E

IM
A

D
U

R
A

S

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07147



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

148

traumatizante, tem vários efeitos sistêmicos, como ação imunossupressora e
acentuação do gasto metabólico e da resposta neuroendócrina ao estresse.
Tudo isso pode levar à hiperglicemia, hipertensão arterial, aumento do con-
sumo de oxigênio miocárdico, retenção urinária, retardo do esvaziamento
gástrico e do trânsito intestinal.

Vários esquemas de sedação e analgesia têm sido propostos para o
banho de queimados. Dentre eles, o uso de midazolan (0,05 a 0,2 mg/kg, EV)
seguido de quetamina (1 a 2 mg/kg, EV) tem-se mostrado útil e seguro. Paci-
entes sem acesso venoso podem receber midazolan via oral (0,5 a 0,7 mg/kg),
intranasal (0,2 a 0,4 mg/kg) ou sublingual (0,2 mg/kg). Após cinco minutos
do midazolan IN ou SL, e dez minutos do VO, administra-se quetamina
intramuscular (2 a 4 mg/kg). Em mais cinco a dez minutos o paciente estará
em ótimas condições para o banho. O efeito dura, aproximadamente, 20 mi-
nutos. Dor de intensidade moderada pode ser abordada com tramadol, via
oral, a cada seis horas. Meperidina deve ser evitada para uso freqüente e em
longo prazo em crianças, idosos e pacientes graves.

PARTICULARIDADES

a) explosões

 A vítima de explosão pode sofrer lesões por três mecanismos diferen-
tes. Inicialmente, é atingida por onda de pressão e calor (que pode causar
queimaduras, pneumotórax e ruptura de vísceras com conteúdo gasoso). Em
seguida, fragmentos do explosivo ou outros materiais a alcançam (levando a
ferimentos penetrantes). Por último, a vítima é arremessada à distância so-
frendo lesões contusas.

b) queimaduras elétricas

São lesões teciduais produzidas pela passagem de corrente elétrica.
Quando o corpo se torna condutor de corrente para o solo, as lesões produzi-
das resultam da conversão de energia elétrica em energia térmica. Fatores
que determinam a natureza e a gravidade do trauma elétrico incluem a mag-
nitude da energia, a resistência à corrente, o tipo de corrente, a duração do
contato com a fonte e o percurso da corrente pelo corpo.

Correntes de alta tensão (acima de 1000 V) causam as lesões mais graves.
Apesar disso, eletrocussões fatais são vistas com baixas voltagens domésticas,
sobretudo em crianças e em contato com água. A resistência à passagem de
corrente que a pele impõe é reduzida substancialmente pela umidade, trans-
formando o que seria uma lesão localizada em um evento fatal. Acidentes
por alta voltagem ocorrem com mais freqüência com eletricistas, trabalhado-
res de construção civil e adolescente brincando em rede elétrica.
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Ao se avaliar uma vítima de choque elétrico, a primeira medida é o desli-
gamento da fonte, o que reduz o tempo de exposição e garante a segurança da
equipe de socorro. Em seguida, particular atenção deve ser dispensada à ava-
liação cardiopulmonar, uma vez que PCR pode ocorrer imediatamente após o
choque. Corrente alternada pode causar fibrilação ventricular; corrente contí-
nua, assistolia. Socorristas devem estar preparados e equipados para identifi-
car os “ritmos de parada”. Disso depende o sucesso da reanimação, já que
diferentes condutas estão indicadas. Outros graves distúrbios de ritmo podem
ocorrer nas horas que se seguem, indicando monitoração rigorosa.

Parada respiratória pode ser o evento primário, secundário à descarga
elétrica através do encéfalo e inibição do centro respiratório; contração tetâ-
nica do diafragma e da musculatura da parede torácica durante a exposição;
ou paralisia dos músculos respiratórios, que pode persistir por minutos após
a passagem da corrente.

Em acidentes de alta voltagem, a maioria das lesões cutâneas vistas não
retrata a extensão do dano tecidual. A corrente segue preferencialmente por
músculos, vasos e nervos, que têm menor resistência que pele e ossos. A
rabdomiólise é extensa, e a mioglobina pode levar à lesão renal basicamente
por três mecanismos: vasoconstrição, toxicidade direta e obstrução dos túbu-
los renais. O dano renal ocorre principalmente em presença de desidratação
e acidose. Assim, estão indicadas hiper-hidratação e alcalinização da urina
(Quadro 2). Em alguns casos, está indicada diurese forçada por manitol.

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 2 2 2 2 2

Hiper-hidratação e alcalinização urinária

Aporte hídrico: 3.600 ml/m2/24h

Bicarbonato de sódio: 40 a 100 mEq/L da solução

Potássio: 20 mEq/L da solução

Manter pH urinário entre 7 e 8 (eventualmente, o aporte de bicarbonato pode
chegar a 120 mEq/L da solução).

Acrescentar glicose ao esquema, SN.

Não há necessidade de se adicionar sódio; cada mEq de NaHCO3 tem um mEq de
sódio.
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c) queimaduras químicas

Colocam em risco os socorristas, que, em caso de dúvida, devem estabe-
lecer contato com centro de toxicologia antes de abordar a vítima. Material de
segurança específico pode ser necessário. Medida inicial inclui retirada de
toda a roupa contaminada e lavagem do local com água em abundância. Em
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caso de substâncias sólidas ou pós, antes do uso de água, todo excesso do
produto deve ser removido com escovação cuidadosa (ou uso de pincel, em
áreas delicadas). Substâncias neutralizantes não devem ser utilizadas. A
tentativa de neutralização de ácidos com soluções alcalinas, ou vice-versa,
causa reação química, com liberação de calor e queimadura térmica.

Conclusão

Queimaduras geram repercussões multissistêmicas e requerem com-
preensão e abordagem global dos pacientes. Avanços nas técnicas de reani-
mação, abordagem cirúrgica, controle das infecções e suporte nutricional
permitiram aumento de sobrevida, chegando a 50% em crianças com 95% de
SCQ, em países desenvolvidos. Ainda estamos longe dessa marca, mas o
crescente envolvimento dos diferentes profissionais responsáveis pela abor-
dagem desses pacientes faz-nos acreditar que isso é possível.
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Introdução

A assistência imediata ao recém-nascido não deve ser vista como fato
isolado na assistência perinatal, mas sim como resultado de toda a atenção
que a gestante e o feto receberam na gravidez e como ponto de início da atenção
que o recém-nascido passará a receber. Portanto, além dos aspectos mecânicos
e bioquímicos que são a base das manobras de reanimação, o tema deve ser
inserido num contexto maior, que enfoque a organização integral da assistên-
cia biopsicossocial à mãe, ao parto, ao recém-nascido e à família.

Aproximadamente 5% a 10% dos recém-nascidos vão necessitar de al-
gum tipo de reanimação ao nascimento, e aproximadamente 1% a 10% dos
nascimentos hospitalares vão evoluir com situações clínicas que exigem ven-
tilação assistida. Ocorrem mais de cinco milhões de mortes neonatais no
mundo a cada ano. Estima-se que 19% dessas mortes sejam secundárias à
asfixia perinatal, o que faz presumir que a implementação de técnicas sim-
ples de reanimação pode melhorar o prognóstico de mais de um milhão de
recém-nascidos a cada ano.

Embora freqüentemente a reanimação de um recém-nascido possa ser
prevista, várias circunstâncias que levam à necessidade de medidas de rea-
nimação surgem repentinamente. A equipe de reanimação deve estar prepa-
rada para lidar com mais problemas do que aqueles que ocorrem no dia-a-
dia. Com a antecipação adequada, é possível otimizar a assistência com
equipamento e pessoal adequadamente treinado para atuar na reanimação
neonatal. Pelo menos uma pessoa habilitada a iniciar a reanimação deve
estar presente a cada nascimento. Além dessa, outra pessoa habilitada deve
estar disponível para atuar imediatamente em caso de necessidade.

A anamnese pré e intraparto é extremamente útil para se prever o nasci-
mento de um recém-nascido deprimido ou asfixiado. Situações potencial-
mente geradoras de depressão no recém-nascido estão descritas na tabela 1.

CAPÍTULO 14
REANIMAÇÃO NEONATAL

Eduardo Carlos Tavares

Sônia Matoso Calumby Hermont
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TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 1 1 1 1 1

SITUAÇÕES GERADORAS DE DEPRESSÃO NO RN

Período pré-parto

Idade materna  <16 ou > 35 anos

Diabetes materno

DHEG

Hipertensão arterial crônica

Isoimunização Rh ou anemia

Nati ou neomorto pregresso

Sangramento no 2º ou 3º trimestre

Infecção materna

Polidrâmnio

Oligoidrâmnio

Rotura prematura das membranas

Pós-datismo

Gestação múltipla

Discordância peso/idade gestacio-
nal

Dependência de drogas

Malformação fetal

Diminuição da atividade fetal

Ausência de pré-natal

Uso de medicações como: carbonato
de lítio, magnésio, bloqueadores adre-
nérgicos.

Período intraparto

Cesárea de emergência ou eletiva

Apresentação anormal

Trabalho de parto prematuro

Amniorrexe superior a 24 horas

Líquido amniótico meconial

Parto taquitócico

Parto prolongado (> 24 horas)

Período expulsivo prolongado (> 20
minutos)

Freqüência cardíaca fetal inconstante

Uso de anestesia geral

Tetania uterina

Opióides ministrados à mãe até 4 ho-
ras pré-parto

Prolapso de cordão

Descolamento prematuro de placenta

Placenta prévia
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Fisiopatologia da Asfixia

Durante a vida intra-uterina, os pulmões não têm função na troca de
oxigênio e gás carbônico, porque a placenta é a responsável pelas trocas
gasosas. Ao nascimento, várias modificações são necessárias para que os
pulmões assumam a função de suprir o organismo de oxigênio.

Os alvéolos, ao nascimento, estão preenchidos pelo líquido pulmonar
fetal. Para se alcançar a expansão pulmonar inicial, altas pressões devem ser
aplicadas aos pulmões, de tal forma a contrabalançar as forças desse líquido
e abrir os alvéolos pela primeira vez. A expansão dos pulmões, o estabeleci-
mento da capacidade residual funcional e o aumento na tensão alveolar de
oxigênio são os responsáveis pela diminuição drástica da resistência vascu-
lar pulmonar, que permitirá o aumento do fluxo sangüíneo pulmonar após o
nascimento.

Não é suficiente que o ar penetre os alvéolos. Deve haver também supri-
mento adequado de sangue fluindo através dos capilares pulmonares de tal
forma a permitir a troca gasosa. Isso requer um aumento considerável da quan-
tidade de sangue que passa pelos pulmões (perfusão pulmonar). Na presença
de asfixia e acidose dela resultante, os vasos pulmonares, que normalmente se
dilatam ao nascimento, permanecem em constrição, mantendo alta a resistên-
cia pulmonar e conseqüentemente impedindo o aumento do fluxo sangüíneo
pulmonar. Como as arteríolas não se dilatam, o ducto arterioso permanece
aberto, persistindo o padrão fetal de circulação com shunts direita-esquerda
intra e extracardíacos. Enquanto perdura a redução da perfusão pulmonar, é
impossível manter a oxigenação adequada dos tecidos corpóreos.

ASSISTÊNCIA IMEDIATA AO RECÉM-NASCIDO NA SALA DE PARTO

Antecipação antes do parto

1. A equipe deve apresentar-se à mãe e à família antes do parto e tomar
conhecimento da história clínica perinatal, com o máximo de detalhes possí-
vel, para avaliar o grau de risco da gravidez e do parto.

Em casos de emergência, sendo impossível a coleta dos dados comple-
tos, pelo menos quatro dessas informações são indispensáveis, pois podem
alterar o plano inicial da assistência.

1.1. Gravidez múltipla – O parto gemelar exige que a equipe esteja prepa-
rada para a possibilidade de reanimar duas ou mais crianças simultaneamente.

1.2. Prematuridade – No parto prematuro, pode-se antecipar a maior
probabilidade de serem necessárias manobras de reanimação, e, portanto, é R
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indispensável ter disponível material adequado para reanimação de crian-
ças de pesos variáveis.

1.3. Líquido meconial – O líquido amniótico com mecônio exige um
cuidado maior com a aspiração na orofaringe e traquéia sob visualização
direta, para prevenir a síndrome de aspiração meconial.

1.4. Uso de drogas – O uso de medicamentos ou drogas de adição deve
ser investigado com cuidado, inclusive obtendo-se informações sobre dose,
freqüência de uso e tempo decorrido desde a última administração. Algumas
substâncias podem atravessar a placenta e, dependendo do tipo de droga, de
sua farmacocinética e do tempo transcorrido desde a última dose, podem
causar depressão respiratória, distúrbios metabólicos, síndromes de absti-
nência e outras repercussões indesejadas no concepto. Alguns desses efeitos
podem ser minorados ou evitados com terapêutica imediata adequada.

2. Diante de fatores de risco, a necessidade de reanimação pode ser
prevista em muitos recém-nascidos; no entanto, em alguns casos, ela pode
não ser antecipada. Por isso, ambiente aquecido e equipamentos de reanima-
ção e drogas devem estar disponíveis em perfeitas condições sempre e onde
o parto ocorrer. O funcionamento e a qualidade do material para o atendi-
mento ao recém-nascido devem ser verificados e testados previamente:

Fonte de oxigênio

Fonte de calor

Pêra de borracha

Aspirador a vácuo

Bolsa para fornecimento de oxigênio sob pressão com volume máximo
de 750 ml (se auto-inflável, deve ter reservatório para atingir concentrações
próximas a100%)

Máscaras faciais de tamanhos 00 e 0

Laringoscópios com lâminas retas nº 0 e 1

Pilhas e lâmpadas sobressalentes

Tubos orotraqueais nº 2,5; 3,0; 3,5 e 4,0

Fio guia

Sonda de Guedel

Sondas para aspiração de calibres variados  (8, 10 e 12)

Sondas gástricas nº 8

Aspirador de mecônio

Material para fixação dos tubos e sondas
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Seringas de capacidade variada (1,10, e 20 ml)

Estetoscópio pediátrico

Material para cateterismo umbilical

Medicamentos em diluições apropriadas

Adrenalina (1:10000)

Bicarbonato de Sódio: 4,2%

Naloxane (0,4 mg/ml)

Expansores de volume

Água destilada

3. A equipe deve estar adequadamente paramentada: anti-sepsia de
mãos e antebraços e uso de luvas. Precauções padrões de contato devem ser
seguidas. Todos os fluidos do paciente devem ser tratados como potencial-
mente infectados.

Assistência ao parto – Durante o processo

1. Deve-se acompanhar atentamente todo o processo do parto, avalian-
do-se as repercussões para o feto e recém-nascido. Deve-se dar aten-
ção especial ao uso de drogas na parturiente, aos episódios de hipo-
tensão e a outras complicações periparto.

2.  Deve-se oferecer apoio emocional e afetivo à parturiente e aos fami-
liares presentes, transmitindo-lhes segurança e tranqüilidade.

3. Deve-se aspirar, sempre que possível, secreção na orofaringe, antes
da completa expulsão do tronco, para evitar possível síndrome aspi-
rativa no recém-nascido. Essa manobra é especialmente importante
em casos de líquido amniótico com mecônio.

Assistência ao recém-nascido – Após oparto

Identificando os recém-nascidos normais

Responder afirmativamente a cinco perguntas:

1. Ausência de mecônio?

2. Chorando ou respirando eficazmente?

3. Bom tônus muscular?

4. Corado ou com acrocianose?

5. Gestação a termo?
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Imediatamente após o nascimento, a conduta a ser seguida vai depen-
der da avaliação rápida e simultânea dos cincos itens acimas citados. Se a
resposta é afirmativa para todos eles, considerar que o RN está com boa
vitalidade e não necessita de nenhuma manobra de reanimação. Crianças
saudáveis e vigorosas geralmente não necessitam de aspiração de vias aére-
as, bastando retirar o excesso de secreções da cavidade oral e narinas com a
pêra de borracha. A seguir ,o RN deverá, após secagem e retirada dos campos
úmidos, ser colocado sobre o abdome e/ou tórax materno usando o corpo da
mãe como fonte de calor. Caso haja algum impedimento para esse procedi-
mento, colocar o RN sob fonte de calor radiante e seguir os cuidados iniciais
da reanimação. Deverão sempre ser levados ao berço aquecido, para receber
cuidados sob calor radiante, os recém-nascidos com mecônio no líquido
amniótico, com depressão respiratória, hipotônicos, com cianose persistente
e prematuros.

Cuidados iniciais

Colocar o RN sob calor radiante (Evitar hipertermia)

Posicionar RN

Aspirar vias aéreas

(Se líquido com mecônio e RN deprimido, intubar e fazer aspiração
endotraqueal)

Secar e remover os campos úmidos

Fazer estimulação tátil

CUIDADOS INICIAIS

Manter temperatura corporal

1. Colocar o recém-nascido sob fonte de calor radiante – Este procedimen-
to evita perda de calor por evaporação e condução, preservando a tem-
peratura do paciente. Deve-se ter cuidado para evitar a hipertermia,
que pode estar associada a depressão respiratória. Embora alguns es-
tudos tenham sugerido algum benefício com hiportermia seletiva, ain-
da não há evidências suficientes para implementá-la como rotina.

Manter vias aéreas pérvias

1. Posicionamento – O RN deve ser colocado sobre o dorso, em posição
neutra, com o pescoço em discreta extensão. Hiperextensão ou flexão
podem produzir obstrução de vias aéreas e devem ser evitadas. Uma
compressa enrolada e colocada sob os ombros (coxim) é útil para
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manter a posição adequada, especialmente em prematuros e RN com
occipito proeminente. Se houver secreção copiosa, a cabeça deverá
ser virada para o lado para facilitar a aspiração.

2. Aspiração – Devem-se aspirar delicadamente as secreções na boca e
nas narinas, nessa ordem. A aspiração inicial poderá ser feita com
pêra de borracha ou aspirador mecânico montado com sonda de as-
piração nº 8 ou 10. Sondas de menor calibre podem ser obstruídas por
secreção mais viscosa.  Aspiração vigorosa e prolongada, bem como
aspiração gástrica, nos primeiros minutos de vida, podem ser causa
de laringoespasmo ou reflexo vagal, resultando em arritmias cardía-
cas, bradicardia ou apnéia, devendo, portanto, ser evitadas. Em caso
de líquido meconial, seguem-se recomendações de situações especi-
ais de reanimação.

Secar e remover campos úmidos

A causa mais importante da perda de calor no pós-parto imediato é a
evaporação do líquido amniótico. Deve-se sempre manter o ar-condicionado
da sala de parto desligado, pois a perda de calor é altamente nociva para os
RN, em especial para os de baixo peso, pré-termos e asfíxicos, o que lhes
causa acidose, hipoxemia e hipoglicemia, entre outras alterações.

Avaliar o RN

Os procedimentos iniciais descritos acima não devem se prolongar por
mais de 30 segundos, quando, então, deve-se avaliar o recém-nascido consi-
derando  simultaneamente estes três sinais:

Respiração – Freqüência Cardíaca – Cor

O índice de Apgar é uma excelente forma de documentação das condi-
ções do RN a intervalos específicos após o nascimento. Essa avaliação deve-
rá ser feita no primeiro e quinto minuto de vida. Caso, no quinto minuto, o
índice persista abaixo de 7, reavalia-se o índice periodicamente a cada cinco
minutos, anotando o tempo que demorou para atingir essa marca. O índice
de Apgar, no entanto, não deve ser usado para determinar a necessidade de
reanimação. Essas manobras, quando necessárias, devem ser iniciadas ime-
diatamente, não se esperando o tempo de um minuto, quando é feita a pri-
meira avaliação do Apgar.

Condutas após a avaliação

Os procedimentos seguintes serão condicionados pelo estado clínico
do recém-nascido, avaliado pelos três sinais vitais e seguindo o ciclo: R
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Respiração presente e eficaz

Freqüência cardíaca maior do que 100 bpm

RN corado ou com acrocianose

1. Recém-nascidos com respiração adequada, FC maior do que 100 bpm
e corados ou com acrocianose não necessitam medidas especiais de
reanimação. Deve-se seguir o procedimento para recém-nascido em
boas condições. A acrocianose é comum e não é reflexo de má oxige-
nação.

� Realize exame sumário, com especial atenção para a ectoscopia, a
ausculta pulmonar e cardíaca, a palpação abdominal, a genitália e
tônus muscular.

� Identifique corretamente o RN.

� Não havendo anormalidades importantes, proporcione o contato
visual e corporal do RN com sua mãe, pelo maior tempo possível.
Recomenda-se levar o RN ao seio materno logo após o nascimento,
o que proporciona maior vínculo psicoafetivo do binômio mãe-filho
e estimula o aleitamento natural.

� Providencie o transporte adequado da criança para a unidade de
neonatologia, cuidando para não haver perda de calor. Sempre que
possível, o RN deve ir diretamente para o alojamento conjunto, acom-
panhando sua mãe.

� Avalie o aspecto macroscópico da placenta, membranas e cordão
umbilical. Caso haja alguma anormalidade, envie-os para exame
anatomopatológico. Se o RN e a placenta não apresentam anorma-
lidades imediatamente identificáveis, recomenda-se guardar a pla-
centa em geladeira ou formol a 10%, pois o exame anatomopatológico
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poderá ser de grande valia para o diagnóstico de patologias neona-
tais, cuja sintomatologia pode aparecer mais tardiamente.

Respiração presente e eficaz

 Freqüência cardíaca maior do que 100 bpm

Cianose generalizada

Oxigênio inalatório

2. Deve-se administrar oxigênio inalatório, sem pressão positiva, bem
próximo à face do RN, através de cateter de oxigênio, conectado a
uma máscara ou envolvido pela mão do reanimador, colocada em
forma de concha, com fluxo de 5 liltros/minuto, para oferecer con-
centrações de oxigênio próximas a 100%. Caso a criança melhore, o
oxigênio deve ser retirado, afastando-se o cateter progressivamente
da face do recém-nascido, e dar continuidade à seqüência de cuida-
dos básicos. Caso isso não ocorra, deve-se iniciar ventilação com pres-
são positiva (VPP) com bolsa e máscara imediatamente.

 

Apnéia ou respiração irregular

 e/ou

Frequência cardíaca menor do que 100 bpm

 e/ou

Cianose persistente que não melhora com oxigênio inalatório

Ventilação com pressão positiva

 

3. Caso a criança esteja em apnéia ou com respiração irregular, o estí-
mulo tátil (piparotes nas solas dos pés ou fricção com compressa
no dorso do RN), no máximo duas vezes, pode desencadear movi-
mentos respiratórios efetivos. Deve-se oferecer oxigênio inalatório du-
rante esses procedimentos.

4. Caso os batimentos cardíacos caiam abaixo de 100 bpm, a despeito do
fornecimento de maior concentração de oxigênio e em casos de apnéia
ou respiração irregular que não respondem a estímulo tátil ou cianose
persistente, deve-se iniciar ventilação com pressão positiva (VPP). R
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Posicione-se de uma forma confortável, atrás da cabeça ou ao lado do
RN, visualizando o tórax e o abdome. Posicione o RN em decúbito
dorsal, com o pescoço em discreta extensão, podendo ser colocado
um coxim sobre os ombros. A máscara deve ser posicionada sobre a
face do RN, cobrindo a ponta do queixo, o nariz e a boca. Máscaras de
tamanho inadequado e/ou mal posicionadas podem provocar trau-
ma de face e de globo ocular. Os dedos que sustentam a posição da
máscara não podem comprimir a região supra-hióidea e os olhos do
RN. Apesar de recentes estudos estarem questionando o uso de oxi-
gênio a 100% na reanimação neonatal, os protocolos atuais ainda
recomendam essa concentração. Até que as atuais normas sejam re-
vistas, a ventilação com ar ambiente somente deve ser utilizada na
ausência de fonte de oxigênio disponível.

Inicie as compressões do balão, de maneira ritmada, com freqüência
em torno de 40 a 60 respirações por minuto. Os sinais de adequada
ventilação incluem: boa expansão torácica com presença de murmú-
rio vesicular bilateral auscultado na linha axilar média, aumento da
freqüência cardíaca e melhora da coloração da pele. Se o tórax se
expandir muito, reduza a pressão de compressão do balão, evitando
pneumotórax. Se a ventilação é inadequada, verifique o ajuste da
máscara na face do RN. Se as vias aéreas estão desobstruídas, reava-
lie a posição da cabeça, e, se há ainda secreções que devam ser aspi-
radas, abra a boca do paciente e, finalmente, aumente a pressão utili-
zada. As primeiras ventilações devem ter pressões maiores (30-40
mm/H2O), seguidas de pressões menores (15-20 mm/H2O) nas ven-
tilações subseqüentes.

A VPP com balão e máscara, por mais de dois minutos, produz dis-
tensão gástrica que interfere na ventilação. Aspire o conteúdo gástri-
co com uma sonda orogástrica que será mantida fixada na bochecha
do RN durante toda a ventilação. Após aspiração rápida, desconecte
a seringa e deixe a sonda aberta para drenagem do ar do estômago.
Para medir a sonda, utiliza-se como referência a base do nariz, lobo
da orelha e apêndice xifóide.

5. Caso a criança melhore (freqüência cardíaca maior que 100 bpm), a
pressão e a freqüência da ventilação deverão ser progressivamente
diminuídas até que recupere a respiração espontânea, quando se fará
a retirada completa da VPP, mantendo o oxigênio inalatório.

6. Se, apesar das manobras de ventilação adequadamente instituídas,
não houver melhora do quadro clínico e a freqüência cardíaca estiver
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abaixo de 60 bpm, continue com a ventilação assistida, inicie com-
pressões esternais e providencie intubação traqueal.

São necessários dois reanimadores para realizar, de forma sincroniza-
da, a ventilação e a compressão. É importante que eles estejam posicionados
adequadamente em relação ao RN para que um não interfira no trabalho do
outro. O líder da equipe é o mais experiente e atua na ventilação, enquanto
quem massageia marca o ritmo em voz alta.

A pressão é aplicada no terço inferior do esterno, logo abaixo da linha
imaginária intermamilar, evitando-se, assim, compressão do apêndice xifói-
de. Não remova os dedos do tórax após a compressão. Esta deverá ser de um
terço do diâmetro AP do tórax e suficiente para gerar um pulso palpável. Um
ciclo completo consiste em um movimento de compressão e um de liberação
(dois segundos). A compressão é discretamente mais curta do que a libera-
ção. Deve-se realizar uma ventilação para três compressões, obtendo-se uma
relação de 3:1, ou seja, 90 compressões e 30 ventilações em um minuto. A
regularidade da profundidade e da freqüência é muito importante para evi-
tar as variações bruscas na pressão arterial.

Há duas técnicas diferentes para realização das compressões esternais:

Técnica dos polegares

Os dois polegares são usados para comprimir o esterno, e as mãos en-
volvem o tórax  com os dedos dando suporte ao dorso do recém-nascido.
Deve-se tomar cuidado para não comprimir o tórax (costelas) com toda a
mão. Os polegares podem ficar lado a lado ou sobrepostos, dependendo do
tamanho do tórax do RN.

Essa técnica é preferencial por  proporcionar um maior pico sistólico e
maior pressão de perfusão coronariana. É menos cansativa, porém depende
do tamanho das mãos do reanimador e pode dificultar o acesso ao cordão
umbilical, quando necessário.

Técnica dos dois dedos

Posicionar as pontas dos dedos médios e indicador ou médio e anular
de uma das mãos, perpendicularmente ao tórax, para comprimir o esterno. A

FC < 60

Continuar a VPP
Iniciar compres-

são esternal.

FC entre 60 a 100

Manter a VPP com reavaliações
periódicas da FC,

a cada 30 segundos

FC > 100

Se respiração
espontânea, suspender
VPP gradativamente.

Reavaliação
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outra mão é usada como suporte para o dorso, sendo opcional se este estiver
apoiado sobre uma superfície rígida.

É uma técnica mais cansativa, porém permite melhor acesso ao cordão
umbilical, se necessário.

Essa criança necessita de imediatas e eficazes manobras de reanima-
ção. Os objetivos dessas manobras são o restabelecimento de permeabilidade
das vias aéreas, da ventilação adequada, da circulação e, finalmente, da
terapêutica definitiva do processo que desencadeou a asfixia.

� Ventilação – Após verificação de que as vias aéreas estão permeá-
veis, mantém-se a ventilação já em curso com balão e máscara ou
com intubação traqueal.

� Compressões esternais – Após ventilação adequada por 30 segun-
dos, o próximo passo vai depender da freqüência cardíaca (FC). Du-
rante a reanimação, volta-se a verificar a FC periodicamente a cada
30 segundos, tomando-se a decisão de manter ou interromper a ação.

⇒ FC abaixo de 60 bpm – Iniciam-se imediatamente as compressões
esternais, mantendo-se a ventilação com pressão positiva.

⇒ FC entre 60 e 100 bpm – Interrompem-se as compressões esternais
e mantém-se a ventilação artificial até a FC atingir 100 bpm ou
mais.

 ⇒ FC igual ou acima de 100 bpm – Avalia-se a presença de movi-
mentos respiratórios espontâneos. Se presentes e eficazes, a pres-
são e a freqüência da ventilação deverão ser progressivamente
diminuídas até a suspensão completa da VPP. Após essa sus-
pensão, oferecer oxigênio inalatório.

⇒ FC persistentemente abaixo de 60 bpm após 30 segundos de ven-
tilação e massagem cardíacas eficazes – Iniciar medicamentos e
expansores de volume.

7.  Uso de medicamentos e expansores de volume

Raramente será necessário usar medicamentos em uma reanimação
neonatal. É importante notar que a disfunção miocárdica e o choque
no recém-nascido se devem a uma inadequada insuflação pulmonar
ou hipoxemia grave e prolongada. O passo mais importante, portanto,

RN com freqüência cardíaca abaixo de 60 bpm, apesar de adequada
ventilação por 30 segundos; iniciam-se compressões torácicas e

providencia-se intubação traqueal.
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é manter uma boa oxigenação por meio de ventilação eficaz. Os medi-
camentos só serão utilizados naqueles casos de freqüência cardíaca
igual a zero e nos casos em que, apesar de uma adequada ventilação
com oxigênio em concentrações próximas de 100% e compressões
torácicas tecnicamente bem realizadas, a freqüência cardíaca persis-
tir abaixo de 60 bpm.

Os medicamentos e os expansores de volume são utilizados para
estimular o coração, melhorar a perfusão tecidual e restaurar o equi-
líbrio ácido-básico.

� Vias de administração

A via traqueal é, geralmente, o acesso mais rápido para administrar
medicamentos durante uma reanimação neonatal. Ela pode ser usada para
administração de adrenalina e naloxone, mas não pode ser usada para
adminstrar bicarbonato de sódio ou grandes volumes. A equipe deve estar
preparada para instalar rapidamente um acesso venoso, para aqueles ca-
sos que não respondem de imediato à adrenalina intratraqueal. Ele será
utilizada para a administração de adrenalina, naloxone, bicarbonato de
sódio e expansores de volume. A veia umbilical pode ser cateterizada de
forma rápida e fácil, sendo a via de escolha. As artérias umbilicais não
devem ser utilizadas na reanimação neonatal pelos riscos de complicações
com a infusão de drogas vasoativas e hipertônicas por essa via. Acesso
periférico pode ser adequado, mas geralmente sua canalização é mais tra-
balhosa e mais demorada do que o da veia umbilical. A via intra-óssea não
é comumente utilizada em recém-nascidos por causa da facilidade do aces-
so da veia umbilical, da fragilidade dos ossos neonatais e do pequeno es-
paço intra-ósseo nos prematuros. No entanto, poderá ser uma via útil tanto
para os medicamentos quanto para os expansores de volume, naqueles
casos em que o acesso à veia umbilical ou às veias periféricas estiver impos-
sibilitado ou dificultado. Para administrar o naloxone, podem-se utilizar
também as vias intramuscular ou subcutânea, mas somente se a circulação
periférica estiver adequada.

� Adrenalina

Efeitos – A adrenalina apresenta efeitos alfa e beta adrenérgicos. Na
reanimação neonatal, o efeito alfa causando vasoconstrição é o mais impor-
tante. A vasoconstrição eleva a pressão de perfusão durante as compressões
esternais e melhora a oferta de oxigênio para o coração e o cérebro. São ainda
efeitos da adrenalina a melhora da contratilidade miocárdica, o estímulo a
contrações espontâneas e o aumento da freqüência cardíaca. R

E
A

N
IM

A
Ç

Ã
O

 N
E

O
N

A
T

A
L

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07163



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

164

Indicações – A adrenalina é indicada na freqüência cardíaca igual a
zero ou menor que 60 bpm, após 30 segundos de ventilação com oxigênio a
100% e compressões esternais eficazes.

Preparo – A concentração recomendada é de 1:10000. No Brasil, a apre-
sentação comercial é habitualmente 1:1000, necessitando ser diluída antes
de sua administração. Em uma seringa de 10 ml, aspire 1 ml de adrenalina e
complete com 9 ml de água destilada. Retire alíquotas de 1 ml dessa solução
e deixe em seringas de 1 ml corretamente identificadas.

Dose – 0,1 a 0,3 ml/Kg da solução 1:10000 (0,01 a 0,03 mg/Kg) são
adminstrados rapidamente, podendo ser repetidos a cada três a cinco minu-
tos se indicados. Estudos recentes têm utilizado megadose de adrenalina
(0,2 - 0,3 mg/Kg) nos casos que não respondem às doses habituais; no entan-
to, não há ainda evidências clínicas que suportem essa prática em reanima-
ção neonatal.

Efeito esperado – Ocorre aumento da freqüência cardíaca para valo-
res iguais ou superiores a 100 bpm, 30 segundos após a infusão da droga.

Efeitos indesejáveis – Hipertensão exagerada com baixo débito cardía-
co tem sido descrita em estudos animais quando utilizada em altas doses. A
hipotensão seguida de aumento dos níveis pressóricos está relacionada com
hemorragia intracraniana, principalmente em prematuros.

� Expansores Plasmáticos

Efeitos – Aumentam o volume vascular e diminuem a acidose metabó-
lica por meio da melhora da perfusão tecidual.

 Indicações – São indicados na evidência ou suspeita de sangramento
agudo ou presença de sinais de choque hipovolêmico (palidez persistente
após oxigenação, pulsos fracos, má perfusão periférica e má resposta à reani-
mação).

Preparo – Prepare 40 ml de expansor em duas seringas de 20 ml. O
expansor mais usado em nosso meio é a solução fisiológica de cloreto de sódio
(0,9%). Outros expansores indicados são o Ringer lactato e sangue total dos
vasos placentários ou “O “ negativo cruzado com o sangue materno.

Dose – Administra-se a dose de 10 ml/kg em cinco a dez minutos, po-
dendo ser repetida caso persistam os sinais de hipovolemia.

Efeito esperado – Ocorre melhora da perfusão, da coloração da pele e
dos pulsos. A pressão arterial se eleva.

Efeitos indesejáveis – Hipervolemia e complicações como hemorra-
gia intraventricular podem ocorrer em caso de expansões inapropriadas em
recém-nascidos asfixiados bem como em prematuros.
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� Bicarbonato de sódio

Efeitos – O bicarbonato de sódio corrige a acidose metabólica e pro-
move uma certa expansão de volume.

 Indicações – Não há dados suficientes para recomendar o uso roti-
neiro do bicarbonato de sódio na reanimação neonatal. Seu uso deve ser
desencorajado nos procedimentos de reanimação rápidos. Deve-se utilizá-lo
somente durante paradas prolongadas não responsivas a outras manobras
de reanimação e após certificar-se de que a ventilação e as compressões ester-
nais estão sendo eficazes.

Preparo – A concentração de bicarbonato de sódio recomendada é de
4,2%. Em uma seringa de 20 ml, aspire 10 ml do bicarbonato de sódio 8,4% e
10 ml de água destilada, identificando-a corretamente.

Dose – 2 a 4 ml da solução (1 a 2 meq/Kg) são administrados lentamen-
te em no mínimo dois minutos (1 meq/Kg/min).

Efeito esperado – Ocorre elevação da freqüência cardíaca para 100
bpm ou mais, cerca de 30 segundos após o término da infusão.

Efeitos indesejáveis – Sem a adequada eliminação de CO2, o bicar-
bonato perde sua capacidade de aumentar o pH sangüíneo e aumenta a
concentração arterial daquele gás, bem como a osmolaridade sérica. Portan-
to, nunca deve ser usado se não houver condições de comprovar uma venti-
lação eficaz. Hiperosmolaridade e aumento do CO2 podem causar deteriora-
ção das funções miocárdicas e cerebrais.

� Naloxone

Efeitos – Naloxone antagoniza os efeitos dos narcóticos sem ativida-
de depressora da respiração.

Indicações – Indica-se Naloxone em depressão respiratória com histó-
ria de administração de opióides na mãe, nas últimas quatro horas antes do
parto.

Preparo – Com uma concentração de 0,4 mg/ml, prepare Naloxone em
uma seringa de 1 ml, devidamente identificada.

Dose – Injeta-se 0,25 ml/Kg (0,1 mg/Kg) rapidamente. Essa dose pode-
rá ser repetida uma a quatro horas após, se o efeito do opióide administrado
exceder o tempo de ação do antagonista.

Efeito esperado – Ocorre restabelecimento da respiração espontânea.

Efeitos indesejáveis – Caso seja administrado em recém-nascidos
de mães usuárias de drogas de adição, o Naloxone pode causar uma síndro-
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me de abstinência com crises convulsivas graves. Portanto, seu uso está con-
tra-indicado nesses casos.

� Glicose

Durante a reanimação, observa-se inicialmente uma grande mobiliza-
ção de glicogênio hepático e pode haver uma fase transitória de hiperglice-
mia, seguida de hipoglicemia. O rastreamento dessa hipoglicemia torna-se
imperativo após as manobras de reanimação, ou mesmo durante o processo
nos casos muito prolongados. A correção da hipoglicemia será feita com soro
glicosado a 10% na dose de 5 a 8 mg/Kg/min, após uma dose de ataque; nos
casos mais graves, de 200 mg/Kg (2 mL/kg a uma velocidade de 1 ml/min).

� Atropina e Cálcio

Não existem evidências concretas de que atropina e cálcio tenham
real eficácia na fase aguda da reanimação neonatal.

Cuidados após a reanimação

Após as manobras de reanimação, o recém-nascido deverá ser trans-
portado para uma sala de observação, onde será acompanhado de perto pela
equipe responsável. Mesmo que se tenha alcançado a estabilização da venti-
lação e da circulação, o recém-nascido continua sob risco e deverá ser moni-
torizado para que medidas preventivas sejam tomadas. A monitorização
pós-ressuscitação deve ser individualizada e poderá incluir monitorização
cardíaca e respiratória, saturimetria, análise de gases sangüíneos, triagem
metabólica e infecciosa e RX de tórax, a fim de elucidar causas subjacentes do
evento ou detectar complicações. De acordo com a evolução de cada recém-
nascido, os cuidados pós-reanimação continuados, tais como tratamento de
hipotensão, convulsões, infecção, distúrbios metabólicos e hidroeletrolíti-
cos, podem ser necessários e devem ser prontamente disponibilizados. Para
finalizar, uma boa conduta de reanimação não será completa sem a adequa-
da documentação, na folha de evolução da criança, de todas as observações
e as atitudes realizadas. O registro deve incluir os escores de Apgar no pri-
meiro e quinto minuto e a cada cinco minutos até a estabilização, usado para
quantificar a resposta do recém-nascido às manobras de reanimação.

CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DE REANIMAÇÃO

1. Prematuridade

A incidência de asfixia e depressão entre recém-nascidos pretermos é
significativamente maior que entre os recém-nascidos a termo, tendo em vis-
ta sua imaturidade e sua labilidade, além das complicações freqüentemente
associadas ao trabalho de parto de um pretermo.
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Embora a intubação eletiva seja preconizada por alguns para todo pre-
termo extremo com idade gestacional inferior a 28 semanas e para vários
pretermos com idade gestacional inferior a 30-31 semanas, que acabam sendo
intubados após os estágios iniciais da reanimação para receber surfactante,
não há consenso sobre as vantagens de se proceder à intubação rotineira
desses recém-nascidos em sala de parto.

Na reanimação de recém-nascidos pretermos, cuidado especial deve
ser dispensado à prevenção da perda de calor, uma vez que esses recém-
nascidos, tendo em vista seu baixo percentual de gordura corporal bem como
maior superfície corporal relativa, são particularmente propensos à hipoter-
mia. Além disso, infusões rápidas de expansores de volume e soluções hipe-
rosmolares devem ser evitadas, pois alterações bruscas da osmolaridade e
da pressão vascular predispõem à ruptura da frágil matriz germinal dos
pretermos com conseqüente hemorragia intracraniana.

2. Gemelaridade

O nascimento de recém-nascidos de gestações múltiplas apresenta maior
risco de evoluir com situações que exigem reanimação devido a maior ocor-
rência de anormalidades placentárias, comprometimento do fluxo placentá-
rio e complicações mecânicas durante o parto. É importante que, no preparo
para o nascimento de gemelares, estejam disponíveis equipamento e pessoal
suficientes para dar assistência individualizada a cada recém-nascido.

3. Recém-nascido com líquido meconial

Aproximadamente 12% dos partos são complicados pela presença de
mecônio no líquido amniótico. Quando o líquido amniótico está tinto de
mecônio, a aspiração na boca, na faringe posterior e nas narinas deve ser
realizada assim que haja desprendimento do pólo cefálico (aspiração intra-
parto). Sonda de aspiração n.º 12 ou 14 deve ser utilizada. Esse procedimento
antes do desprendimento dos ombros parece diminuir o risco da Síndrome
de Aspiração Meconial. Entretanto um número significante (20%-30%) de
RN com líquido meconial terá mecônio na traquéia, apesar da sucção inicial
e da ausência de respiração espontânea. Isso sugere a ocorrência de aspira-
ção intra-útero e a necessidade de aspiração traqueal após o parto em recém-
nascidos deprimidos.

Se o líquido é meconial e o recém-nascido tem respiração deprimida ou
apnéia, hipotonia ou FC < 100bpm, realize laringoscopia direta imediata-
mente após o nascimento para aspiração do mecônio residual na hipofarin-
ge e intubação traqueal para sucção na traquéia. Existem evidências de que
aspiração traqueal de recém-nascidos vigorosos não melhora o prognóstico
e pode causar complicações. Aquecimento sob fonte de calor radiante deve R
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ser providenciado; entretanto, secagem e estimulação devem ser retardadas
nessas crianças. Aspiração traqueal deve ser realizada através de intubação
traqueal e deve ser repetida até que pequena quantidade de mecônio seja
aspirada ou até que a FC indique que a reanimação deve ser iniciada imedia-
tamente. Se a FC ou respiração está severamente deprimida, pode ser neces-
sário iniciar ventilação com pressão positiva, apesar da presença de algum
mecônio nas vias respiratórias. Sucção de mecônio por sonda de aspiração
através do tubo não está recomendada. Atrase a aspiração gástrica até que as
manobras de  reanimação estejam terminadas. Recém-nascidos com líquido
meconial, que desenvolvem apnéia ou esforço respiratório, devem ser intu-
bados para aspiração na traquéia antes de iniciar ventilação com pressão
positiva, mesmo se eles estiverem inicialmente vigorosos.

4. Recém-nascido com hérnia diafragmática

A Hérnia Diafragmática Congênita é uma anomalia da embriogênese do
diafragma com conseqüente herniação das vísceras abdominais para o tórax . A
incidência é de um para cada 2 mil a 5 mil partos, sendo 80% à esquerda, 15% à
direita e 5% bilateral. Pode haver associação com outras más-formações, especi-
almente defeitos do tubo neural, defeitos cardíacos e má rotação intestinal.

O diagnóstico é quase sempre feito pela ultra-sonografia fetal. A vanta-
gem desse diagnóstico pré-natal está em preparar os pais sobre possíveis prog-
nósticos e possibilitar uma transferência materna para um centro terciário,
onde a possibilidade de uma terapia precoce pode melhorar a sobrevida.

Na grande maioria dos casos, os recém-nascidos apresentam sintomas
nas primeiras 24 horas de vida, pois está presente uma grande hérnia dia-
fragmática com hipoplasia pulmonar. Logo após o nascimento, pode ocorrer
dificuldade respiratória, bradicardia e cianose persistente. Freqüentemente
o abdome está escavado e o tórax distendido de um só lado. A ausculta revela
diminuição ou abolição dos sons pulmonares no lado atingido, borborismo
e desvio do mediastino para o lado oposto. Em 10% a 20% dos casos, as
manifestações clínicas deverão aparecer após as primeiras 24 horas de vida.
São hérnias pequenas que se manifestarão com problemas alimentares ou
pequena dificuldade respiratória. A respiração  distende as alças intestinais
e  piora o quadro respiratório. A assistência ventilatória, quando necessária
após o nascimento, deve ser feita com a intubação endotraqueal , pois está
contra-indicada a ventilação com máscara e bolsa.

Uma sonda orogástrica para aspiração contínua deve ser introduzida
após o nascimento, quando o diagnóstico tiver sido feito no pré-natal, ou no
momento do diagnóstico pós-natal.
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O recém-nascido deve ser transferido para a unidade neonatal para
cuidados pré-operatórios que visam minimizar a hipertensão pulmonar,
pesquisar outras más-formações e, logo que possível, a correção cirúrgica.

5. Recém-nascido com onfalocele e gastroquise

Onfalocele e gastroquise ocorrem quando há um defeito no fechamento
da cavidade abdominal.

Pelo fato dessas anomalias se desenvolverem precocemente intra-útero,
não há também um desenvolvimento adequado da caixa torácica pelo estí-
mulo das vísceras abdominais, resultando numa distrofia torácica asfixian-
te com o clássico aspecto de tórax em sino, freqüentemente fatal, apesar das
medidas de suporte ventilatório.

Caso haja diagnóstico pré-natal por ultra-sonografia, há indicação de
cesariana eletiva antes do início do trabalho de parto.

Imediatamente após o nascimento, as vísceras abdominais devem ser
cuidadosamente envolvidas por compressas estéreis com soro fisiológico
morno, a fim de proteger e evitar desidratação das alças expostas. A manipu-
lação deve ser asséptica.

Caso haja necessidade de administração de drogas, utilizam-se as vias
endotraqueal ou intra-óssea, devido à impossibilidade de acesso à veia um-
bilical.

A correção cirúrgica será realizada posteriormente de acordo com cada
caso.

6. Recém-nascido com meningomielocele

O uso disseminado da ultra-sonografia obstétrica tem permitido o diag-
nóstico pré-natal da maioria dos casos de malformação do tubo neural. O
diagnóstico de meningomielocele é feito pela visualização do saco menín-
geo, que em alguns casos se associa a alterações visíveis de membros inferi-
ores e hidrocéfalo. A visualização de hidrocefalia isolada não afasta a exis-
tência de meningomielocele, que deve ser suspeitada em todos os casos, tendo
em vista a freqüência de associação e a possibilidade de lesões planas, nas
quais a inexistência de um saco meníngeo protuso impede a visualização
ultra-sonográfica da lesão dorsal. O parto deve ser realizado em instituição
que disponha de estrutura física e humana (pediatria, neurocirurgia, terapia
intensiva), para dar assistência necessária ao recém-nascido e em momento
previamente acordado entre as equipes, de tal forma a permitir o fechamento
precoce da lesão dorsal. Há consenso, hoje, de que o fechamento precoce da
lesão dorsal, nas primeiras 24 a 48 horas de vida, diminui o risco de infeção
e de perda da função motora que advém do fechamento tardio. R
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A exposição do tubo neural aberto ao líquido amniótico e à pressão intra-
uterina associada ao trabalho de parto pode lesar a medula e piorar o prog-
nóstico neurológico. Assim, cesareana eletiva, antes do início do trabalho
de parto, com ampla incisão para evitar trauma sobre o saco meníngeo, deve
ser o procedimento de escolha, especialmente se a ultra-sonografia e o carió-
tipo tiverem afastado a possibilidade de anomalias cromossômicas e malfor-
mações múltiplas associadas. Imediatamente após o nascimento, o saco me-
níngeo deve ser envolto em compressa estéril. Para a realização de manobras
de rotina ou na eventual necessidade de manobras de reanimação (a presen-
ça de malformação predispõe ao nascimento de um neonato deprimido ou
asfixiado), o recém-nascido deve ser posicionado em decúbito lateral e sub-
metido à seqüência usual de manobras.

LIMITES DA VIABILIDADE E DA DECISÃO MÉDICA – QUESTÃO ÉTICA

Regras claras para iniciar, manter ou suspender as manobras de reani-
mação em sala de parto, principalmente em casos especiais, seriam de gran-
de ajuda tanto para os profissionais de saúde quanto para os familiares, bem
como um respeito às reais necessidades e direitos do recém-nascido. No en-
tanto, a complexidade dessa decisão dificilmente permitirá um consenso
universalmente aceito, já que envolve aspectos científicos, tecnológicos, eco-
nômicos, religiosos e morais que apresentam peculiaridades nacionais e lo-
cais. Mesmo assim, é necessário se empenhar na elaboração de protocolos
com adaptações regionais, para facilitar a decisão médica de investir ou não
na reanimação de cada caso especial. Esses protocolos devem ser revistos
periodicamente à luz dos avanços nas práticas de reanimação e tratamento
intensivo neonatal e de sua repercussão na qualidade de vida dos recém-
nascidos assistidos.

Com os recursos atuais, parece ser adequado não reanimar os recém-
nascidos com idade gestacional confirmada menor do que 23 semanas ou
peso de nascimento menor do que 400g, bem como crianças com diagnósti-
cos confirmados de anencefalia e com trissomias dos cromossomos 13 e 18.
Essa decisão deve incluir uma discussão com os pais ou tutores ainda no
pré-natal, baseando-se em exames como ultra-sonografia ou amniocentese,
opinião de equipe multidisciplinar e consulta a um ou mais profissionais de
referência. Os recém-natos devem receber uma atenção do médico assistente
durante o parto, para confirmar ou refutar o diagnóstico pré-natal. Na dúvi-
da, devem-se instituir os cuidados necessários até a possibilidade de novos
dados clínicos confirmatórios.

Atualmente, há uma tendência em se considerar a não-iniciação do
suporte ou sua posterior retirada como eticamente equivalentes, sendo que,
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no último caso, pode ganhar-se tempo para uma melhor avaliação clínica e
obter o consentimento familiar. No entanto, deve ficar claro que apenas retar-
dar a morte com suporte parcial ou gradativo não trará nenhum benefício.

Outra indicação para suspender as manobras de reanimação seria a
persistência de assistolia por mais de 15 minutos. A experiência tem mostra-
do que a sobrevida de crianças com mais de dez minutos de assistolia é
muito rara e, quando acontece, quase sempre se associa a seqüelas graves.

Independentemente da natureza ou gravidade dessas situações, todos
os recém-nascidos vivos devem ser admitidos em local apropriado com con-
forto e cuidados paliativos. Esses cuidados incluem nutrição, ambiente tér-
mico e alívio da dor. Os pais devem ter a oportunidade de tocar e ficar junto
aos seus filhos durante esse período.
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Introdução

Referem-se a episódios paroxísticos recorrentes de disfunção do siste-
ma nervoso central, manifestando-se em forma de atividade involuntária
motora e da alteração da consciência. Não se trata de uma doença , nem
mesmo de uma síndrome, mas, antes disso de um sintoma complexo, decor-
rente de disfunção cerebral, resultando em descargas elétricas rápidas de um
grupo de neurônios cerebrais , que, por sua vez, pode ser secundário a várias
patologias de etiologias diversas. As características de cada convulsão vão
determinar a sua classificação. Elas podem ou não ter atividade motora (de-
nominadas convulsivas).  A classificação aqui citada  separa as convulsões
em  dois tipos fundamentais: as de origem focal ou parcial e as generaliza-
das, aparentemente sem origem focal. As parciais são divididas em simples,
quando não há perda ou alteração da consciência, e complexas, quando
ocorre a perda ou alteração da consciência (Quadro 1). Cerca de 25% das
convulsões não são classificadas mesmo após uma anamnese bem feita e
apesar da experiência do examinador.

O estado de mal epiléptico (Status eplepticus – SE) é definido como
qualquer convulsão que dure mais de 30 minutos, ou convulsões recorrentes
durando mais de 30 minutos sem que haja retorno completo da consciência
entre as crises. Como nas convulsões isoladas, o SE pode ser também não
convulsivo, ou seja, sem atividade motora.

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO  1  1  1  1  1
CLASSIFICAÇÃO  DAS CONVULSÕES

CAPÍTULO 15
CRISES CONVULSIVAS

Guilherme Bizzotto da Silveira

Maria do Carmo Barros de Melo

I- Generalizadas de origem não focal

1. Tônico-clônica

2. Tônica

3. Clônica
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ETIOLOGIA

Difere de acordo com a idade, conforme demonstrado no quadro 2.

4. Ausência

5. Atônica

6. Acinésica

7. Mioclônica

II- Parcial (focal)

II- 1. Parcial simples com sintomatologia elementar (sem alteração da cons-
ciência)

1.  Com sintomas motores

2.  Com sintomas sensoriais (incluindo visual , olfatório, gustativo, ver-
tigem)

3.  Com sintomas autonômicos

4. Com sintomas psíquicos

5.  Misto

II-2 Parcial complexa  com sintomatologia complexa (com alteração da
consciência)

1. Convulsão parcial simples seguida de perda da consciência

2. Com automatismos

II-3 Não classificadas

Período neonatal

Anormalidades congênitas

Distúrbios metabólicos (Hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia)

Erros inatos do metabolismo

Infecção

Tocotraumatismo

Hipoxia , hemorragia

Até os 6 anos

Febre

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 2 2 2 2 2
ETIOLOGIA DAS CONVULSÕES E DO SE DE ACORDO COM A IDADE
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O uso de alguns medicamentos e o contato com toxinas podem levar a
convulsões, como citado no Quadro 3.

Pós traumatismo

Infecções

Tumores

Tocotraumatismos

Doenças metabólicas

Síndromes neurocutâneas

Doenças degenerativas cerebrais

Toxinas (Quadro 3)

QUADRO  3
TOXINAS E MEDICAMENTOS QUE PODEM CAUSAR CONVULSÕES

Hipoglicemiantes ( Ex: Insulina, álcool)

Alcalóides da beladona

Anestésicos tópicos (lidocaína)

Antidepressivos tricíclicos

Cânfora

Cianeto

Cocaína

Fenciclina (PCP)

Isoniazida

Metais pesados

Monóxido de carbono

Nicotina

Overdose de anticonvulsivantes

Pesticidas (Organofosforado)

Simpaticomiméticos (anfetamina, fenilpropanolamina)

Teofilina

Fonte: APLS – Curso de Emergência Pediátrica – AAP , American College of Emergency
Physicians, 1998. C
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Conduta na crise convulsiva

1- ANAMNESE E EXAME FÍSICO

Anamnese

� Como em qualquer situação de urgência, deve ser realizada simulta-
neamente  ao exame físico e  às medidas terapêuticas;

� Descrição pormenorizada da crise desde o início e dos  fenômenos
concomitantes, assim como os fenômenos pós-críticos ,para classificar
a mesma;

� História de TCE atual ou passado;

� História pregressa de epilepsia;

� História de doença de base;

� História do nascimento (por exemplo: partos  distócicos, sofrimento
fetal, hipoxemia, hiperbilirrubinemia,infecções, distúrbios metabóli-
cos, convulsões);

� Desenvolvimento e crescimento;

� Intoxicação ou exposição a tóxicos;

� Uso de anticonvulsivantes e adesão ao tratamento;

� Derivação ventrículo peritoneal;

� Sinais ou sintomas de infecções.

Exame físico

� Nível de consciência;

� Dados vitais: freqüência respiratória, freqüência cardíaca, pressão arterial;

� Coloração;

� Temperatura;

� Padrão respiratório;

� Estado hemodinâmico: ausculta cardíaca, freqüência e qualidade dos
pulsos, tempo de enchimento capilar;

� Postura;

� Lesões cutâneas sugestivas de alguma doença ou síndrome;

� Evidência de traumatismo craniano ou geral;

� Condição das fontanelas;

� Sinais meníngeos;

� Síndromes toxicológicas.
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2- TRATAMENTO DA CRISE

A. Posicionar a criança em posição semiprona ou em Tredenlemburg.

Aspirar secreções/Oferecer oxigênio na maior concentração possível.

B. Obter acesso venoso.

C. Medicamentos, pela via de acesso disponível (Quadro 4).

Via venosa /Intra-óssea: diazepam , midazolan, fenobarbital, hidan-
toinas.

Via IM : midazolan

Via retal: diazepan

Via intranasal: midazolan

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 4 4 4 4 4
ANTICONVULSIVANTES NO TRATAMENTO DAS CRISES CONVULSIVAS E SE

 Interações

FONTE: APLS –1998

SintomasClasse

Benzodia-

zepínicos

Hidantoínas

Barbitúricos

 Droga

Diazepam

 Midazolan

Lorazepan

Fenitoína

Fosfenitoína

Fenobarbital

 Início
de ação

1-3 min

1-5 min

 2-3 min

10-30 min

10-30 min

10-20 min

Duração

5- 15 min

1-5 horas

12-48 horas

12-24 horas

12-24 horas

 1-3 dias

cardiorrespi-
ratórios

SNC  Intera-
ções

+

+

+

+

+-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

+

O Diazepam, assim como os outros benzodiazepínicos, é altamente efi-
caz no controle das convulsões generalizadas motoras. O médico deve estar
preparado para atuar sobre a depressão respiratória, tendo à mão uma uni-
dade ventilatória, antes de iniciar a infusão venosa. Devido a seu curto tem-
po de ação, pode  haver recorrência da crise. O medicamento não deve ser
diluído. A dose utilizada é de 0,1 a 0,3 mg/Kg, sendo a dose máxima de 10
mg/dose e 40 mg/24 hs.

O Midazolan é seguro, sendo o único eficaz, até o momento, para apli-
cação também intramuscular quando outra via de infusão não estiver dispo-
nível. A dose recomendada é de 0,05-0,2 mg/Kg e pode ser repetida a cada
dez a 15 minutos. A dose máxima é de 5 mg/dose. A via intranasal pode ser
utilizada na ausência de outra via de administração. C
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Para  infusão de  Fenitoína, a monitorização ECG é recomendada , e a
droga deve ser infundida bem lentamente. A dose é de 10-20 mg/Kg, e a
administração correta é fundamental. Deve ser diluída em solução salina, e a
velocidade de infusão deve ser menor que 1 mg/Kg/minuto, em crianças, e
menor que 50 mg/minuto em adultos. A dose máxima é de 1 g em crianças e
1,5 g em adultos.

O Fenobarbital  tem alto grau de eficácia na maioria das  crises, inclusi-
ve febris e neonatais . As principais desvantagens estão no demorado tempo
de início de ação e na significativa depressão  do estado de consciência e
respiratória, principalmente após dose prévia de diazepínico. A dose é de 10
a 30 mg/Kg, sendo a dose máxima de 1 g. A taxa de administração não deve
exceder 1-2 mg/Kg/minuto em crianças e 100 mg/minuto em adulto.

O Lorazepan venoso e a Fosfenitoína ainda não se encontram disponí-
veis em nossos serviços.

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 5 5 5 5 5
DOSES INTRAVENOSAS DE ANTICONVULSIVANTES

Midazolan intramuscular:  0,2 mg/kg.

Diazepam retal:  0,5 mg/kg  (máximo = 20  mg/dose); administrar através
de uma sonda gástrica ou um cateter, introduzindo aproximadamente 4 a 6 cm.

Fosfenitoína: é outra opção para aplicação IM , na falta de um acesso
venoso imediato.

Concentração
sérica eficaz

Não aplicável

Não aplicável-
Não aplicável

15-40 mcg/ml

FONTE: Modificado de AAP, American College of Emergency Physicians:  APLS, Emer-
gências Pediátricas, 1998.

Droga

Diazepam

Midazolan
Lorazepan

Fenitoína

Fenobarbital

Dose

0,1-0,3 mg/kg
A cada 2 min se

necessário.

0,05-0,2 mg/kg
0,05-01 mg/kg

A cada
10-15min. se ne-

cessário

10-20 mg/kg

10-30 mg/kg

Taxa
de infusão

< 2 mg/min

< 2 mg/min
< 2 mg/min

<1 mg/kg/min
<50 mg/min

<1-2 mg/kg/min

Dose
máxima

10 mg/dose
40 mg/24 hs

5 mg/dose
4 mg/dose

1000 mg
10-20 mcg/mL

1000 mg
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TRATAMENTO DAS CAUSAS ESPECÍFICAS

Algumas etiologias  tornam difícil o controle das convulsões se não
eliminadas. Entre elas, podemos citar:

Distúrbios eletrolíticos  do sódio ,potássio, magnésio, cálcio.

Deficiência de Piridoxina , com reposição da mesma na dose de 50 a 100
mg EV.

Drenagem de hemorragias intracranianas e outras condições cirúrgi-
cas, se pertinentes.

Intoxicações.

Exames complementares de valor na urgência

1. Eletroencefalograma: pouco valor na urgência, a não ser no estado de
mal epiléptico.

2. Radiografia do crânio: em raras exceções trata-se de uma urgência.

3. Liquor: na suspeita de infecção do SNC.

4. Dosagens séricas de glicose, cálcio, magnésio, fósforo e sódio, sempre
indicadas no período neonatal ou quando houver suspeita de ori-
gem metabólica.

5. Screen metabólico: nas crises de difícil controle com suspeita de er-
ros inatos do metabolismo.

6. Tomografia: crises parciais, exames neurológicos alterados, sinais de
hipertensão intracraniana, crises de difícil controle.

7. Exames  de triagem toxicológica quando houver suspeita de intoxicação.

8. Outros que dependerão das várias suspeitas diagnósticas possíveis.

Indicações de internação

1. no estado de mal epiléptico

2. encurtamento do tempo entre as crises

3. aumento da duração da crise

4. necessidade de caracterizar a crise

5. presença de infecção do SNC

6. presença de processos expansivos

7. período neonatal

Tratamento do  estado de mal epiléptico

É fundamental iniciar o tratamento garantindo uma boa via aérea; se
necessário, intubar para permitir uma boa ventilação e oxigenação. Deve ser C
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obtido um acesso venoso seguro para infusão de drogas e, se necessário,
restabelecer o volume circulatório.  A monitorização dos dados vitais, assim
como a oximetria de pulso e a eletrocardiográfica são  sempre desejáveis.  A
abordagem deve ser organizada e agressiva para reduzir a morbidade e a
mortalidade. Abordaremos aqui a conduta inicial  e algumas medidas que,
de preferência, deverão ser adotadas  em  um centro de terapia intensiva.

I. Garantir a estabilização do paciente

1.  Garantir via aérea pérvia; aspiração de secreções

2. Considerar intubação endotraqueal

3.  Imobilização da coluna cervical na suspeita de lesão da mesma

4. Fornecer oxigênio na maior concentração possível  (100%)

5. Cânula  oral ou nasofaríngea se necessário. Optar pela oral na presença de trauma

6. Obter acesso vascular (venoso ou intra-ósseo)

7. Sonda nasogástrica

II.  Iniciar tratamento com anticonvulsivantes

Tem como objetivo atingir o efeito terapêutico em 30 a 60 minutos. Após infusão
de cada droga, deve-se esperar  tempo suficiente para que esta atinja seu nível
terapêutico.

1- Iniciar infusão venosa com:  (doses no Quadro 4):

 - Diazepam. Se a convulsão ceder, aplicar outro anticonvulsivante de ação
mais prolongada para evitar recorrência.

2- Caso não ceda, infundir:

- Fenitoína  ou  Fenobarbital.

Caso esteja difícil  obter acesso vascular, administrar Midazolan intramuscu-
lar ou Diazepan retal.

3- Para casos refratários às drogas acima propostas iniciar:

- Anestesia geral  induzida por barbitúricos ou anestésicos inalantes

- Suporte cardiorrespiratório: intubação traqueal e uso de relaxantes musculares

- Monitorização contínua cardiorrespiratória

- Oximetria de pulso

- Eletroencefalograma

QQQQQUADROUADROUADROUADROUADRO 6 6 6 6 6
ABORDAGEM DO ESTADO  DE MAL EPILÉPTICO

Em geral, é utilizado o thionembutal, que é um barbitúrico de ação ultra-
curta, com vida média de nove horas. A dose para criança é de 1 a 8 mg/Kg
EV em “bolus”, seguida de infusão contínua de 1 a 14 mg/Kg/hora EV,
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devendo ser usada de acordo com os sintomas clínicos ou o aparecimento de
efeitos adversos cardiovasculares. As doses de aminas vasoativas já devem
estar calculadas e iniciadas conforme o acometimento cardiovascular, e, se
esses efeitos não forem revertidos, a droga deverá ser suspensa. O tempo de
uso dependerá dos sintomas clínicos e de controle eletroencefalográfico. O
paciente, obrigatoriamente, deve ser intubado por via traqueal e receber as-
sistência ventilatória.

Referências
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Definição

É definida como uma condição clínica em que há uma piora progressi-
va da crise asmática, a despeito da instituição de tratamento adequado, po-
dendo evoluir para a insuficiência respiratória.

Avaliação inicial

Em todos os pacientes, a avaliação inicial deve seguir a seqüência do
“ABC” da reanimação. A anamnese e um exame físico mais detalhado de-
vem ser realizados após garantirmos a estabilidade das vias aéreas, respira-
ção e circulação. Em poucos segundos, é possível reconhecer a gravidade do
quadro clínico e definir as prioridades do tratamento:

“A” – airway – vias aéreas: o paciente é capaz de manter sua via aérea
pérvia? O estado mental do paciente é adequado para proteger a via aérea?

“B” – breathing – respiração: qual o grau de dificuldade respiratória?
O paciente está cianótico?

“C” – circulation – circulação: como estão os pulsos e a perfusão?

A morbimortalidade da crise asmática está freqüentemente associada
ao não reconhecimento da gravidade da crise, a ações iniciais inadequadas
e ao subtratamento.

Anamnese

A anamnese deve ser direcionada para a detecção de fatores de risco
que estão relacionados com o aumento da morbimortalidade do paciente
com asma aguda grave:

� história prévia de crise asmática com necessidade de intubação e ven-
tilação mecânica;

CAPÍTULO 16
ASMA AGUDA GRAVE

Adrianne Mary Leão Sette e Oliveira

Lêni Márcia Anchieta
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� história prévia de hospitalização ou atendimento em serviço de ur-
gência no último ano;

� uso crônico, suspensão recente ou diminuição de dose de corticóide;

� dependência de altas doses de ß2 adrenérgico inalatório;

� asma associada a problemas psicossociais;

� baixa aderência ao tratamento de manutenção;

� não reconhecimento dos sintomas pelo paciente ou pelo médico;

� crianças menores de três anos.

Exame físico

A. SINAIS VITAIS

1. Temperatura: febre pode indicar infecção de vias aéreas superiores,
pneumonia ou outro foco de infecção;

2. Pulso: geralmente há taquicardia, mesmo antes do início do tratamento;

3. Freqüência respiratória: taquipnéia;

4. Pressão arterial: permite avaliar a presença de pulso paradoxal (dife-
rença de pressão sistólica > 10 mmHg entre a inspiração e a expira-
ção), o que indica comprometimento do débito cardíaco. A ausência
de pulso paradoxal não exclui gravidade da crise e, no paciente pe-
diátrico taquipnéico, essa medida é difícil de ser feita, tornando esse
sinal clínico bastante impreciso.

B. EXAME DO TÓRAX

1. Inspecção do tórax: o aumento do diâmetro ântero-posterior indica
hiperinsuflação pulmonar;

2. Uso de musculatura acessória: presença de batimento de asa de na-
riz, retração intercostal, retração do esternocleidomastóideo e balan-
ço toraco-abdominal.  Esses achados ao exame físico são os que mais
se correlacionam com a gravidade da obstrução das vias aéreas;

3. Ausculta: presença de sibilos expiratórios nos casos leves, progre-
dindo para sibilância inspiratória e expiratória nos casos modera-
dos e silêncio respiratório nos casos graves. O achado de crepitações
inspiratórias e expiratórias é comum nas crises moderadas e graves.
Observa-se também aumento do tempo expiratório;

4. Palpação da região cervical e da parede torácica: a presença de crepi-
tações à palpação indica enfisema subcutâneo, significando obstru-
ção grave.
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C. EXAME CARDIOVASCULAR

1. Atenção deve ser dada à freqüência cardíaca, ritmo cardíaco, presen-
ça de sopros, medida da pressão arterial, pulsos e perfusão.

D. NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

1. Alterações no estado de consciência, tais como agitação, confusão
mental e obnubilação, indicam hipoxemia e hipercapnia graves, mas
são sinais tardios.

E. ESCORE CLÍNICO

1. Não há critérios únicos ou escores com poder preditivo que sejam
aplicáveis a todos os pacientes. A literatura sugere alguns parâme-
tros que permitem a avaliação da gravidade da crise (Tabela 1).

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 1 1 1 1 1
AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE DA CRISE ASMÁTICA

Parâmetros*

Gerais

Estado mental

Dispnéia

Fala

Musculatura acessória

Sibilos

Freqüência respiratória
(irpm)**

Freqüência cardíaca
(bpm)

Classificação

Muito grave

Cianose, sudorese,
exaustão

Agitação, confusão,
sonolência

Grave

Frases curtas/mo-
nossilábicas
Lactente: maior di-
ficuldade de ali-
mentar-se

Retrações acentua-
das ou em declínio
(exaustão)

Ausentes com MV
diminuído/locali-
zados ou difusos

Aumentada

> 140 ou bradicardia

Grave

Sem alterações

Normal

Moderada

Frases incomple-
tas/parciais
Lactente: choro
curto, dificuldade
de alimentar-se

Retrações subcos-
tais e/ou esterno-
cleidomastóideas
acentuadas

Localizados ou di-
fusos

Aumentada

> 110

Moderada/leve

Sem alterações

Normal

Ausente/leve

Frases completas

Retração inter-
costal leve ou au-
sente

Ausentes com MV
normal/localiza-
dos ou difusos

Normal ou au-
mentada

≤  110
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2. Em crianças menores de seis anos de idade, é recomendada a utiliza-
ção dos critérios de Wood-Downes (Tabela 2). Escore  ≥  5 indica insuficiên-
cia respiratória iminente, e  Escore > 7 associado a PaCO2  ≥ 65 mmHg indi-
cam insuficiência respiratória instalada.

Parâmetros* Classificação

Muito grave Grave Moderada/leve

Pico de fluxo expirató-
rio (PEF) (% melhor ou
previsto)

SaO2 (ar ambiente)

PaO2 (ar ambiente)

PaCO2 (ar ambiente)

< 30%

≤  90%

< 60 mmHg

> 45 mmHg

30% - 50%

91% - 95%

Ao redor de 60
mmHg

< 40 mmHg

> 50 %

> 95%

Normal

< 40 mmHg

FONTE: J Pneumol 28 (Supl 1) – junho de 2002

*A presença de vários parâmetros, mas não necessariamente todos, indica a classi-
ficação geral da crise.

**FR em crianças normais: < 2 meses < 60/min; 2 - 11 meses < 50/min; 1 - 5 anos <
40/min; 6 - 8 anos < 30/min; > 8 anos = 14 - 16/min

TABELA 2
ESCORE CLÍNICO PARA AVALIAÇÃO DA CRISE ASMÁTICA

Variáveis

PaO2 (mmHg)

Cianose

Murmúrio vesicular

Uso da musculatura
acessória

Sibilos expiratórios

Estado de consciência

0

70 - 100/ar
ambiente

Ausente

Normal

Ausente

Ausente

Normal

1

< 70/ar ambiente

Em ar ambiente

Desigual

Moderado

Moderado

Deprimido/agitado

2

< 70  c/ FiO2  0,4

Com FiO2  0,4

↓ ou ausente

Máximo

Máximo

Coma

Exames complementares

A. TESTES DA FUNÇÃO PULMONAR

1. Incluem o pico de fluxo expiratório (PFE) e o volume expiratório forçado

FONTE: Am J Dis Child  1972; 123:227.
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no primeiro segundo (VEF1) que são usados para quantificar o grau
de obstrução e avaliar a resposta ao tratamento. Nem todos os pacien-
tes estão familiarizados ou treinados para realizar tal procedimento,
o que inviabiliza, sob o ponto de vista prático, a realização dessas
medidas durante a crise. Monitorização clínica contínua, utilizando
os parâmetros listados nas Tabelas 1 ou 2, permite uma avaliação
rápida e acurada da gravidade do quadro de obstrução.

B. RADIOGRAFIA DO TÓRAX

1. Os achados radiográficos têm pouca relação com a gravidade da
crise, mas o exame está indicado em todo paciente grave, com o obje-
tivo de definir a extensão de doença parenquimatosa associada, pre-
sença de pneumotórax e/ou pneumomediastino e para excluir ou-
tros diagnósticos (aspiração de corpo estranho e insuficiência cardíaca
congestiva, por exemplo);

2. Ao se indicar a realização da radiografia do tórax, deve-se tomar
cuidado para que esse procedimento não acarrete atraso ou suspen-
são do tratamento e da monitorização;

3. Os achados radiológicos incluem: hiperinsuflação, espessamento
peribrônquico e áreas de atelectasias, que podem ser erroneamente
interpretadas como pneumonia.

C. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO

1. Deve ser mensurada em todo paciente, de preferência por oximetria
de pulso. Essa medida é especialmente útil em crianças, porque a
avaliação objetiva da função pulmonar é difícil nessa faixa etária e
uma saturação de oxigênio menor que 92%, em ar ambiente, sugere
crise grave, que necessita de acompanhamento rigoroso e tratamento
mais agressivo.

D. ANÁLISE DOS GASES ARTERIAIS

1. Não deve ser feita rotineiramente, mas está sempre indicada na asma
aguda grave e quando não há resposta ao tratamento inicial;

2. O componente mais importante a ser avaliado é a PaCO2, cujos valo-
res determinam a gravidade da crise. PaCO2 entre 40 a 45 mmHg deve
alertar o médico de que o paciente está em insuficiência respiratória;

3. Hipoxemia (PaO2 entre 60 a 80 mmHg) ocorre mesmo nas crises mo-
deradas. PaO2 menor que 60 mmHg indica insuficiência respiratória;

4. A análise seriada dos gases arteriais é mais útil na avaliação da
resposta ao tratamento do que a análise de uma amostra única. A
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E. OUTROS EXAMES

1. Dosagem  sérica de eletrólitos: hipocalemia pode ocorrer pelo uso de
altas doses de ß2 adrenérgico; hiponatremia como conseqüência de
síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético;

2. Glicemia: hiperglicemia pode ocorrer pelo uso de corticóides;

3. Leucograma: leucocitose é um achado comum em razão do estresse,
do uso de adrenérgicos e de corticóides.

 Tratamento da criança no pronto atendimento

Avaliação inicial

Exame físico rápido e relevante: freqüência respiratória (FR), freqüência
cardíaca (FC), uso da musculatura acessória, dispnéia, estado de consciên-
cia, cor, PFE e oximetria de pulso. Se a medida de PFE e a oximetria não forem
disponíveis, os critérios clínicos são adequados para avaliação da gravida-
de da crise.

Tratamento inicial

A. Oxigênio

1. Deve ser administrado de acordo com a oximetria de pulso: SaO2 ≤
95%. Se isso não for possível, forneça oxigênio para todos os pacientes.

B. ß2 agonistas de ação curta (salbutamol, fenoterol e terbutalina)

1. Spray com espaçador/inaladores de pó ou nebulização.

2. Se o paciente não aceita o spray ou a nebulização, administre 0,01
mg/kg de adrenalina (0,01 ml/kg; dose máxima de 0,4 ml/dose) ou
terbutalina (0,02 ml/kg; dose máxima de 0,8 ml/dose) via subcutânea.

Fluxo mínimo de O2: 6 l/min – volume total de solução: 4ml – diluição com NaCl 0,9%

Nome

Fenoterol

Salbutamol

Terbutalina

Apresentação e
via de utilização

Sol. p/ nebulização 0,5%
Aerossol dosificado 200 μg/
jato

Sol. p/ nebulização 0,5%
Aerossol dosificado 100 μg/
jato

Sol. p/ nebulização 1,0%

Dose
(de 20 em 20 minutos em 1 hora)

1 gota/1,5 kg - máximo de 20 go-
tas/dose
1 a 2 jatos/dose

1 gota/1,5 kg - máximo de 20 go-
tas/dose
2 a 4 jatos/dose

1 gota/2,0 kg - máximo de 10 go-
tas/dose
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C. Brometo de ipratrópio

1. Em crises graves, adicionar brometo de ipratrópio à solução de ne-
bulização, na dose de 250 a 500 μg/dose – 20 a 40 gotas.

D. Corticosteróides

1. Devem ser administrados se o paciente é corticodependente ou não
respondeu ao tratamento com nebulização;

2. A administração oral é tão eficaz quanto a venosa; portanto, a via oral
é preferida, por ser menos invasiva e de menor custo;

3. Utiliza-se a prednisona ou a prednisolona. Se necessária a via endo-
venosa, utilize, preferencialmente, a metilprednisolona, que tem me-
nor efeito mineralocorticóide, ou a hidrocortisona.

Nome

Prednisona

Prednisolona

Metilprednisolona

Hidrocortisona

Apresentação e via
de utilização

Comprimido de 5 e 20 mg

Sol. oral 5mg/5ml e 15 mg/
5ml

Fr. ampola 40, 125 e 500 mg

Fr. ampola 100 e 500 mg

Dose

1 a 2 mg/kg – máximo de 40 mg

1 a 2 mg/kg – máximo de 40 mg

1 a 2 mg/kg de 4/4 ou 6/6 h

Dose de ataque: 8 mg/kg, segui-
da de 2 a 4 mg/kg de 6/6 h

Reavalie o paciente

� Boa resposta: PFE > 70% do basal, diminuição da FR e FC, sibilos raros
ou ausentes, ausência de dispnéia ou uso de musculatura acessória,
SaO2 > 95% em ar ambiente. Assim:

A. Aumente o intervalo de ß2 agonista para cada duas horas;

B. Mantenha o paciente em observação por no mínimo uma hora;

C. Se o paciente se mantiver estável, dê alta para o domicílio, com
orientação de uso de ß2 agonista; considere o uso de corticóide oral
e encaminhe para acompanhamento ambulatorial.

� Resposta incompleta: PFE 40% a 70% do basal, aumento da FR e FC,
sibilância leve ou moderada, dispnéia e uso da musculatura acessó-
ria moderados, sem melhora da SaO2. Assim:

A. Continue a administração de ß2 agonista a cada 20 minutos;

B. Mantenha ou adicione corticóide;

C. Reavalie o paciente em uma hora:

1. Se o paciente apresentar boa resposta clínica, faça como descrito acima; A
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2. Se o paciente apresentar resposta incompleta ou má resposta (PFE <
40% do basal, SaO2 < 91% e os outros parâmetros sem melhora), mantenha o
tratamento e providencie a hospitalização do paciente.

Sulfato de magnésio

A. Não deve ser usado de rotina, mas há evidências na literatura de
benefícios, inclusive para tratamento de crianças, reduzindo as ta-
xas de hospitalização;

B. Não há necessidade de monitorização adicional e não há relato de
efeitos colaterais;

C. Dose: 25 mg/kg diluído em 100 ml de NaCl 0,9%, via intravenosa em
20 minutos, máximo de 2 g.

Erros mais comuns durante o tratamento no pronto atendimento

A. História e exame físico inadequados;

B. Não reconhecimento da gravidade da crise;

C. Não identificação dos fatores de risco;

D. Uso de aminofilina como tratamento principal;

E. Subdoses de ß2 agonista ou grande intervalo entre as doses;

F. Dose insuficiente ou demora na administração de corticosteróides;

G. Na alta:

- liberação precoce;

- não orientar sobre retorno, se sinais de piora;

- não orientar sobre a técnica do uso de aerossóis;

- não prescrever corticosteróide, quando indicado;

- não encaminhar para acompanhamento ambulatorial.

Tratamento da criança hospitalizada

A. Crianças podem se tornar desidratadas como resultado de perdas
insensíveis aumentadas e diminuição de ingesta durante a crise de asma
aguda grave. Assim:

1. Corrija a desidratação;

2. Administre oferta hídrica de manutenção;

3. Faça monitorização clínica do débito urinário, densidade urinária,
balanço hídrico e equilíbrio eletrolítico.
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B. ß2 agonista intravenoso

1. Considere o uso de salbutamol ou terbutalina intravenosos, se não há
resposta às altas doses de ß2 nebulizado;

2. Indicações:

- retenção progressiva de PaCO2;

- sinais clínicos de exaustão, com conseqüente diminuição do volu-
me corrente (pouco aproveitamento das nebulizações);

- insuficiência respiratória iminente;

3. Administre essas drogas sob monitorização rigorosa, que inclui mo-
nitorização eletrocardiográfica e dosagem de potássio seriadas.

C. Aminofilina

1. O uso dessa droga não tem sido considerado como alternativa no
tratamento da asma aguda grave, em função da alta incidência de
efeitos colaterais;

2. Se for usada, monitorizar o nível sérico;

3. A dose de ataque é de 7 mg/kg/dose; a dose de manutenção é de 0,65
mg/kg/h para crianças < 10 kg e de 0,9 mg/kg/h para crianças > 10 kg.

D. Antibióticos

1. Não devem ser utilizados de rotina, mas devem ser considerados
quando há febre e secreção purulenta em vias aéreas, especialmente
se há suspeita de sinusite bacteriana.

Critérios para admissão em Unidade de Terapia Intensiva

A. Má resposta ao tratamento inicial ou piora, a despeito de tratamento
adequado;

Nome

Salbutamol

Terbutalina

Apresentação e
via de utilização

Sol. injetável 500 μg/mL

Sol. injetável 500 μg/mL

Dose

Dose de ataque: 10 μg/kg em 10 min
Dose de manutenção: 0,6 - 0,8 μg/kg/min
Aumentar 0,2 μg/kg/min a cada 20 min
Máximo de 4 - 8 μg/kg/min

Dose de ataque: 10 μg/kg em 10 min
Dose de manutenção: 0,4 - 0,6 μg/kg/min
Aumentar 0,2 μg/kg/min a cada 20 min
Máximo de 4 - 8 μg/kg/min

A
SM

A
 A

G
U

D
A

 G
R

A
V

E

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07191



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

192

B. Uso de ß2 agonista intravenoso;

C. Alterações do estado mental;

D. Parada respiratória iminente: hipoxemia, a despeito de oxigênio su-
plementar (PaO2 < 60 mmHg) e/ou PaCO2 > 45 mmHg ou SaO2 =
90% em crianças.

Referências
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Introdução

Diabetes mellitus (DM) é uma das doenças crônicas mais comuns da
infância e é responsável por altas taxas de morbidade e mortalidade na vida
adulta. Caracteriza-se por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo dos
carboidratos, lipídios e proteínas, causados por deficiência absoluta ou rela-
tiva na secreção de insulina ou em sua ação.

Classifica-se em quatro categorias maiores que são: tipo I, tipo II, diabe-
tes gestacional e diabetes secundário (fibrose cística, hemocromatose, pan-
creatite e pancreatotomia).

Em crianças, 90%-95% dos casos são do tipo I, ou insulino-dependente,
que é definido a partir da necessidade de terapia com insulina para impedir
a ocorrência de cetose e cetoacidose e que é considerado atualmente uma
doença auto-imune com predisposição genética para ser desencadeada.

Segundo dados da literatura, cerca de 20%-40% dos pacientes têm ceto-
acidose por ocasião do diagnóstico. Os sintomas iniciais de poliúria, poli-
dipsia, enurese noturna, nos que já tinham controle de esfíncteres, polifagia,
astenia e emagrecimento, podem passar despercebidos por algum tempo,
determinando a progressão dos distúrbios metabólicos pela falta de inter-
venção terapêutica.

Cetoacidose diabética (CAD) é um estado de descompensação metabólica
grave secundária ao DM e que representa a principal causa de hospitalização e
morte em crianças diabéticas. Por isso, um dos maiores objetivos da abordagem
do diabetes é a prevenção da ocorrência de CAD, através de programas para
diagnóstico mais precoce  e controle rigoroso dos casos já estabelecidos.

Fisiopatologia

A CAD é desencadeada pela deficiência relativa ou absoluta de insuli-
na, levando à hiperglicemia (acima de 250 mg/dl), cetose (3 mmol/L) e aci-
dose (bicarbonato sérico abaixo de 15 mEq/L e pH arterial inferior a 7,3).

CAPÍTULO 17
CETOACIDOSE DIABÉTICA

Letícia Lima Leão
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A hiperglicemia resulta da diminuição da captação de glicose pelas
células por causa da deficiência de insulina e pelo excesso de glucagon e
outros hormônios chamados contra-reguladores (cortisol, catecolaminas e
hormônio do crescimento), levando a um aumento da glicogenólise, da glico-
neogênese, da proteólise e da lipólise. Quando o aumento da glicose sangüí-
nea ultrapassa o limiar renal de reabsorção, ocorre a glicosúria.

A lipólise leva à formação de cetoácidos (acetoacetato, cetonas e beta-
hidroxibutirato). Os corpos cetônicos são uma fonte de energia alternativa
na ausência de glicose intracelular. Os testes laboratoriais usados rotineira-
mente para detecção de cetonas medem apenas acetoacetato e acetona, mas
não beta-hidroxibutirato, que aumenta diretamente com o agravamento da
acidose. À medida que a acidose é corrigida, ocorre uma reversão para os
dois primeiros corpos cetônicos e a dosagem sérica pode aumentar, levando
a uma falsa impressão de piora do quadro.

Acidose metabólica ocorre pelo excesso de cetoácidos e pela acidose
lática, secundária à isquemia tecidual. Habitualmente é resolvida com hi-
dratação e insulinoterapia, raramente requerendo bicarbonato suplementar.

A hiperglicemia causa diurese osmótica que determina perda excessiva
de água livre e eletrólitos, levando à desidratação e distúrbios eletrolíticos. A
desidratação é hiperosmolar e intracelular, o que pode dificultar o cálculo da
deficiência hídrica, já que nesse tipo os sinais clínicos são menos evidentes.
Outros fatores que contribuem para a desidratação são hiperventilação (para
compensação da acidose metabólica) e vômitos.

Além da perda secundária à diurese osmótica, sódio e potássio também
são excretados nos túbulos renais juntamente com os cetoácidos que estão
elevados.

A concentração sérica de sódio é baixa em conseqüência do desvio de
água intracelular para o espaço extracelular, induzido pela hiperglicemia. A
redução dilucional do sódio é de cerca de 1,6 mEq/L para cada 100 mg/dl de
glicose acima do normal.

O potássio sérico pode ser enganosamente normal, ou até mesmo eleva-
do, porque a acidose determina a saída desse íon do espaço intracelular para
o extracelular.

As perdas urinárias de fósforo e magnésio também são aumentadas e
devem ser lembradas durante o tratamento.

Quadro clínico

Além dos sintomas já descritos anteriormente e que fazem parte do DM,
o paciente costuma apresentar, dependendo da gravidade do quadro de CAD:
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dor abdominal, alterações no estado de consciência até coma, taquicardia,
taquipnéia ou hiperventilação tipo Kussmaul, pressão arterial normal ou
baixa, aumento do tempo de recoloração capilar, febre e hálito cetônico.

Nas formas mais graves, pode haver choque hipovolêmico, que requer
intervenção rápida, com expansão volêmica antes de qualquer outra medida.

Os sintomas clássicos são mais difíceis de identificar e interpretar em
crianças pequenas.

As causas mais freqüentes de CAD são: primeira apresentação em crian-
ças sem diagnóstico prévio, infecções, utilização inadequada de insulina e con-
trole dietético, trauma, stress psicológico (principalmente em adolescentes).

O diagnóstico diferencial deve ser feito com: cetoacidose alcoólica, into-
xicação por salicilatos, pancreatite, desidratação por diarréia aguda, sepse,
estenose pilórica, obstrução intestinal e coma hiperosmolar.

Tratamento

Objetivos do tratamento:

� Estabelecer e manter as funções ventilatórias e cardiovasculares

� Correção dos distúrbios hidro-eletrolíticos e ácido-básicos

� Administrar insulina para reduzir a glicemia e cetogênese

� Determinar e tratar a causa precipitante da CAD

� Monitorização adequada e prevenção das complicações de tratamento

ABORDAGEM INICIAL

O tratamento inicial da CAD deve ser direcionado para as condições
que colocam em risco a vida do paciente. Após rápida avaliação do estado de
consciência e dados vitais (freqüências cardíaca e respiratória, pressão arte-
rial e tempo de enchimento capilar), deve-se estabelecer suporte respiratório
e expansão volêmica.

É recomendável estabelecer dois acessos venosos seguros, sendo um
para reposições hidro-eletrolíticas e outro para insulina.

A fase de expansão rápida deve começar imediatamente após admis-
são, com 10-20 ml/Kg de solução isotônica (soro fisiológico – NaCl a 0,9%),
em 30 a 60 minutos. O uso de Ringer lactato tem sido sugerido como outra
alternativa, por ter menos cloreto e conter lactato, que é metabolizado em
bicarbonato.

Nesse momento é necessário realizar anamnese e exame físico mais deta-
lhados, além dos estudos laboratoriais iniciais para confirmação do diagnóstico, C
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determinar a gravidade dos distúrbios metabólicos e detectar fatores desen-
cadeantes do quadro.

A avaliação laboratorial inclui: a glicemia (realizar de imediato a dosa-
gem capilar em extremidade digital); dosagens de potássio, sódio, cloretos,
magnésio, cálcio, fósforo, uréia e creatinina séricos; gasometria arterial; he-
mograma; exames de urina (rotina, GRAM de gota não centrifugada e cultu-
ra) e cetonas séricas (se o exame for disponível). Exames de imagem podem
ser necessários na investigação de fatores desencadeantes.

A administração de alimentos e líquidos por via oral deve ser suspensa,
e, nos pacientes comatosos, deve ser instalada sonda nasogástrica para pre-
venção de aspiração.

REIDRATAÇÃO

Existem diferentes protocolos de reidratação na CAD, porém todos são
unânimes em estabelecer que, após pronta restauração do volume circulante
na primeira hora, a reposição das perdas deve ser feita de forma lenta, duran-
te um período de 24 a 36 horas.

A fase de reidratação poderá ser iniciada quando a pressão e o pulso
estiverem estáveis, as extremidades quentes e o tempo de enchimento capilar
for inferior a 2-3 segundos.

O cálculo do volume a ser infundido baseia-se na estimativa inicial do
grau de desidratação, acrescido das necessidades básicas para a idade e das
perdas que continuarem a ocorrer através de vômitos, drenagem por sonda
gástrica, diarréia, hiperventilação, febre e diurese osmótica. As perdas mais
importantes a se considerar são as gastrointestinais, já que a diurese osmóti-
ca será reduzida com a queda da glicemia. Em geral, o volume necessário
para reidratação é cerca de 3.000-3.500 ml/m2 nas primeiras 24 horas.

A desidratação tende a ser subestimada, já que os sinais clínicos são
menos evidentes por ser hipertônica. Se disponível o peso recente, pode ser
calculada a perda; porém, na maior parte das vezes, a deficiência tem que ser
estimada. Geralmente assume-se uma perda hídrica de 10% a 15% como
orientação inicial da reposição.

A solução a ser infundida a partir da segunda hora é NaCl a 0,45% (
soro fisiológico com água bidestilada na proporção 1:1). A infusão de solu-
ções contendo glicose só pode ser iniciada quando a glicemia cai abaixo de
250-300 mg/dl.

A depleção de potássio é comum para a maior parte dos pacientes. Consi-
derando que a hipopotassemia determina risco de arritmias e parada cardior-
respiratória, a reposição de potássio deve começar o mais rápido possível. Se
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não for possível obter em poucos minutos a dosagem sérica, deve-se realizar
um eletrocardiograma (ECG) para avaliar se há sinais de repercussão dos
desequilíbrios desse íon.

A reposição é iniciada logo após a expansão inicial, a menos que haja
suspeita de insuficiência renal. Se a primeira dosagem for inferior a 3,5 mEq/
L ou se existirem alterações no ECG compatíveis com hipopotassemia, a
administração de potássio deve ser iniciada ainda na fase de expansão. Na
presença de insuficiência renal e/ou se a primeira dosagem for superior a 5,5
mEq/L, o início da administração deve ser adiado até o débito urinário ser
estabilizado e o potássio sérico começar a cair.

A infusão deve ser feita usando fosfato, acetato ou cloreto de potássio aos
fluidos usados para reidratação, na concentração de 30 a 40 mEq/L ou 0,1 a
0,5 mEq/Kg/h. Usando metade na forma de fosfato e metade na forma de
cloreto, o fósforo também é reposto e diminui o risco de acidose hiperclorêmica.

INSULINA

Embora a CAD ocorra pela deficiência de insulina, a administração
pode ser protelada até a estabilização das funções vitais e, principalmente,
se houver hipopotassemia grave, com alterações no ECG ou valores inferio-
res a 3,5 mEq/L na primeira dosagem.

A via de administração depende da gravidade do quadro clínico e das
condições de atendimento. A forma preferencial é a infusão endovenosa (EV)
contínua, em bomba de infusão. A taxa recomendada é de 0,1 U/Kg/h de
insulina regular. Se a glicemia inicial for superior a 500 mg/dl pode ser feita
1U/Kg bolus antes do início da infusão contínua.

Uma forma simplificada de preparo da solução é adicionar o número
de unidades de insulina regular igual ao peso do paciente a 100 ml de soro
fisiológico. A taxa de infusão de 10 ml/h equivale a 0,1U/Kg/h. Devido à
tendência da insulina a aderir às paredes do recipiente, é necessário despre-
zar cerca de 20 ml da solução antes de administrá-la, para saturar o equipo.

A glicemia deve ser monitorizada a cada hora, e, objetivo é obter queda
de 60 a 120 mg/dl/h, para evitar hipoglicemia. Quando a glicemia aproxi-
ma-se de 250 mg/dl, glicose a 5% deve ser adicionada aos líquidos de reidra-
tação, substituindo a água bidestilada, e a taxa de infusão de insulina redu-
zida para 0,05 U/Kg/h, permanecendo nesse valor até a interrupção da
administração contínua.

A glicose tende a normalizar-se mais rápido do que cetose e acidose. A
insulina contínua deve ser mantida até correção da cetoacidose, e, se houver
tendência à hipoglicemia, acrescenta-se maior quantidade de glicose ao fluido C
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de reposição. O objetivo é manter os níveis entre 150 e 200 mg/dl, para redu-
zir os riscos de hipoglicemia e ficar próximo ao limiar renal, diminuindo a
ocorrrência de diurese osmótica.

Quando as condições forem adequadas para interromper a administra-
ção contínua, a via subcutânea (SC) é a preferida. Devido à meia-vida curta
da insulina, a primeira dose subcutânea deve ser dada 30 minutos antes do
término da infusão EV.

Outra alternativa possível, se a infusão contínua não for viável, é a
administração intramuscular (IM), na dose de 0,1 U/Kg, a cada hora. Há,
nesse caso, menor precisão do tratamento, mas pode ser uma via mais segu-
ra, principalmente se não houver bomba de infusão ou monitorização ade-
quada do paciente. A via SC não deve ser usada porque a desidratação difi-
culta a absorção da insulina e torna o tratamento ineficaz.

BICARBONATO

O uso do bicarbonato na CAD é controverso e raramente necessário.
Justifica-se somente se o pH for inferior a 7,0 e em infusão lenta (cerca de
duas horas), na dose de 1 a 2 mEq/Kg, ou calculando a deficiência a partir
dos dados da gasometria.

Os riscos do uso do bicarbonato são a hipopotassemia, acidose parado-
xal do sistema nervoso central (SNC), hipernatremia e alcalose rebote.

MONITORIZAÇÃO

A monitorização adequada é um dos aspectos mais importantes para o
tratamento da CAD ser bem-sucedido. O acompanhamento do quadro clíni-
co e das variações laboratoriais é que permite fazer ajustes na terapêutica que
permitam chegar à homeostase no tempo planejado, evitando a maior parte
das complicações do tratamento.

Sempre que possível, principalmente nas formas mais graves, a inter-
nação em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica é recomendável. Porém,
na sua falta, a abordagem não deve ser adiada e requer a presença do médico
e da enfermagem junto ao paciente, pelo menos nas primeiras horas.

A maior parte dos protocolos recomenda fazer uma planilha de da-
dos vitais, balanço hídrico, administração de insulina e resultados de exa-
mes laboratoriais, para sistematizar o acompanhamento.

Intervalos de monitorização:

� Dados vitais: Se possível, realizar monitorização contínua da freqüên-
cia cardíaca (FC), ECG e saturação de oxigênio. Caso contrário, medir
a FC, freqüência respiratória (FR), pressão arterial (PA) e avaliar a
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qualidade do pulso e enchimento capilar a cada 20-30 minutos nas
primeiras duas horas. Após estabilização do paciente, avaliar de 1/1
hora nas primeiras 12 horas e a cada 2-4 horas a seguir, se houver
segurança da evolução favorável.

� Estado de consciência: Habitualmente utiliza-se a Escala de Coma de
Glasgow, a cada 30 minutos nas primeiras duas horas e de 1/1 hora
até 12 horas se o paciente estiver consciente e estável.

� Temperatura axilar de 2/2 horas.

�  Exames laboratoriais:

a. Glicemia: capilar de 1/1 hora, enquanto houver infusão contínua
de insulina, e dosagem laboratorial quando houver coleta de san-
gue para outros exames ou se surgirem dúvidas. A realização pos-
terior será feita de acordo com a via de administração e tipo de
insulina usada após interromper a infusão EV.

b. Cetona sérica: de 2/2 horas nas primeiras 6 horas e com 12 e 24
horas.

c. Gasometria arterial: À admissão e com 2, 6, 12 e 24 horas.

d. Sódio, potásssio e cloretos: À admissão e com 2, 6, 12 e 24 horas.

e. Uréia, creatinina, cálcio e fósforo: À admissão e com 12 e 24 horas.

f. Hemograma: À admissão.

g. Exame de urina: À admissão.

h. Cetonúria: Às micções .

Além dos intervalos padronizados, qualquer alteração inesperada no
quadro clínico requer investigação e pode determinar mudanças no trata-
mento.

Complicações

As complicações mais freqüentes são: edema cerebral, hipoglicemia,
hipopotassemia, arritmias cardíacas e edema pulmonar.

O edema cerebral é a mais grave delas, ocorrendo em cerca de 1% dos
casos de CAD e apresentando alta taxa de mortalidade. Ocorre principal-
mente em crianças e a etiologia não é clara, parecendo ser multifatorial. Al-
guns fatores que parecem contribuir para sua instalação são a infusão rápi-
da de líquidos e a correção agressiva da acidose e da hiperglicemia; porém,
pode ocorrer mesmo em pacientes que receberam tratamento correto.

Habitualmente o edema cerebral se manifesta algumas horas após iní-
cio do tratamento, quando o paciente já apresenta estabilidade. Os sinais C
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clínicos são: alteração do nível de consciência, cefaléia súbita, vômitos, agita-
ção, oftalmoplegia, alterações pupilares, alterações de sinais vitais e convul-
sões. O tratamento consiste em intubação, hiperventilação e manitol na dose
de 0,25 a 1,0 g/Kg, EV, em 15 minutos, podendo ser repetido se necessário.

As outras complicações são menos ameaçadoras e podem ser preveni-
das com a abordagem adequada da CAD.

Tratamento de transição

A infusão endovenosa de líquidos deve ser interrompida quando o pa-
ciente estiver sem acidose ou distúrbios eletrolíticos e tolerando bem a via
oral, sem vômitos.

Insulina regular por via subcutânea só pode ser administrada após
hidratação e inicialmente na dose de 0,25 U/Kg a cada seis horas. A insulina
de ação intermediária (NPH) deve ser iniciada com a regularização da ali-
mentação e administrada antes do café-da-manhã e do jantar.
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Abordagem inicial do paciente com sangramento

AVALIAÇÃO CLÍNICA

A necessidade de confirmar ou excluir a presença de uma desordem
hemorrágica é comum na prática clínica. A abordagem desta depende do
quadro clínico. Pode-se, através de uma abordagem simples, diminuir custos
e o tempo gasto com esses pacientes. As principais questões a serem respon-
didas da história clínica são:

� Há realmente uma tendência ao sangramento?

� Está é uma condição adquirida ou familiar?

� Qual fase da coagulação está afetada?

� Há outra doença que pode estar causando ou agravando o sangra-
mento?

� Sangramento pode estar sendo induzido por drogas?

Com essas questões resolvidas, pode-se direcionar a propedêutica.

Há realmente uma tendência ao sangramento?

Esta é uma questão facilmente respondida se forem investigados a his-
tória clínica, familiar e o uso de drogas. As principais queixas são: facilidade
de sangrar, sangramento espontâneo de mucosas, menorragia, sangramento
aumentado após trauma, cirurgia ou parto. O significado dessas queixas
aumenta quando elas estão associadas. Portanto, sangramentos em sítios
isolados, epistaxe ou menorragia, por exemplo, normalmente têm como cau-
sa uma lesão local.

Facilidade em sangrar: os hematomas devem ser valorizados principal-
mente quando forem volumosos, localizados no tronco e sem trauma prévio.
A púrpura melancólica, vasculites, a púrpura senil, o sangramento causado
pelo uso do corticóide e a púrpura de mulheres relacionadas com o ciclo

CAPÍTULO 18
DISTÚRBIOS HEMORRÁGICOS

Daniel Dias Ribeiro

Mitiko Murao
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menstrual são algumas das causas que levam ao aparecimento de lesões
purpúricas sem distúrbios da coagulação.

Sangramento de mucosas é achado comum em pacientes com distúrbi-
os da fase primária da coagulação. Sangramento nasal, quando repetitivo,
sem lesão local presente, que piora com o aumento da idade, e quando há
história de sangramento por outro local, falam a favor de distúrbio da coagu-
lação. Sangramentos gengivais devem ser valorizados quando são repetiti-
vos, com com ausência de doença periodontal e com higiene dental adequa-
da. A presença de hematúria, hemoptóico, melena e sangramento retal são
achados incomuns de doenças hemorrágicas, e, quando presentes, uma pos-
sível causa local deve ser afastada.

Menorragia: apesar de ser um achado comum em pacientes com doen-
ças hemorrágicas, tem como causa mais comum alterações do endométrio,
útero ou hormonais, além de ser extremamente difícil de ser quantificada.

Sangramento pós-trauma, cirurgia ou parto: quando presentes são consi-
derados um achado bem significativo de doença hemorrágica. Sangramento
após extração dentária é muito útil, já que se trata de um procedimento comum.
Estes são verdadeiros desafios para o sistema hemostático, por terem limita-
ções anatômicas para uma boa hemostasia e por que a saliva possui enzimas
fibrinolíticas. A pesquisa sobre sangramento excessivo após tonsilectomia e
sobre a necessidade de hemotransfusão em cirurgias que habitualmente  não
são necessárias pode ser extremamente útil. O parto também é uma situação de
estresse hemostático. Paciente com a doença de von Willebrand (DvW) , que
tem um aumento do fator de von Willebrand e do fator VIII durante a gestação,
pode apresentar sangramento no pós-parto, já que esses são fatores de meia
vida curta e diminuem rapidamente no pós-parto.

Esta é uma condição adquirida ou familiar?

A idade à apresentação, a duração dos sintomas, a resposta a situações
de estresse hemostático prévio e a história familiar, muitas vezes, tornam pos-
sível dizer se a coagulopatia é adquirida ou congênita. A dificuldade pode
estar nos pacientes com a DvW,pois muitas vezes a história familiar é pobre e
as manifestações hemorrágicas do paciente podem não ser muito sugestivas
de coagulopatia. Deve-se lembrar que até um terço das hemofilias podem ser
secundárias à mutação recente, logo sem história familiar. Doenças autossô-
micas recessivas e algumas doenças autossômicas dominantes, quando em
heterozigose, apresentam história familiar negativa para doença hemorrágica.

Qual fase da coagulação está afetada?

A caracterização do tipo de sangramento pode ser útil no diagnóstico dife-
rencial da coagulopatia. Sangramento cutâneo-mucoso é típico de alterações na
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fase primária da hemostasia: plaquetopenia, disfunção plaquetária, doença
de von Willebrand e doenças do endotélio. Sangramentos articulares ou
musculares sugerem problemas com os fatores da coagulação. O fator V tam-
bém é secretado pelas plaquetas, sendo assim, a sua deficiência pode se
apresentar como sangramento cutâneo mucoso. A deficiência do fator XIII
(fator estabilizador da fibrina) pode se apresentar como uma lesão que volta
a sangrar (sangramento pelo coto umbilical em recém-nascidos) ou por san-
gramento espontâneo do sistema nervoso central.

O sangramento está sendo induzido por drogas?

Várias são as drogas que podem alterar a hemostasia. Estas podem ser
a causa do sangramento, mas também  podem estar favorecendo o sangra-
mento causado por um distúrbio da coagulação. A história do uso de drogas
é fundamental pois pacientes em uso de anticoagulante têm risco de sangra-
mento aumentado. O uso de drogas que agem como antiagregante plaquetá-
rio pode “desmascarar” distúrbios hemorrágicos leves como a DvW. O uso
prolongado de corticóide pode facilitar na formação de hematomas devido a
uma deterioração do colágeno do subcutâneo.

Há alguma doença que pode estar causando ou agravando o sangramento?

 Coagulopatias adquiridas são normalmente secundárias a doenças
sistêmicas. Na avaliação clínica desses pacientes, deve-se descartar doença
sistêmica. Sangramentos estão freqüentemente presentes em pacientes com
insuficiência hepática, insuficiência renal, hipotireoidismo e doenças que
causam falência medular. A avaliação da história clínica e o exame físico são
fundamentais no diagnóstico das coagulopatias e nunca devem ser substitu-
ídos por exames laboratoriais.

AVALIAÇÃO LABORATORIAL

A avaliação dos distúrbios hemostáticos deve seguir uma seqüência
lógica de exames. Muitas vezes a avaliação clínica nos permite direcionar os
exames. A avaliação básica é composta dos seguintes exames: tempo de pro-
trombina, tempo parcial de tromboplastina ativado, tempo de trombina, con-
tagem de plaquetas e tempo de sangria de Ivy modificado.

Tempo de Protrombina (TP): Avalia a integridade da via extrínseca e da
via comum (fatores VII, fibrinogênio (I), protrombina (II), V e X). O alargamento
no tempo de protrombina reflete a diminuição ou disfunção de um ou mais dos
fatores citados acima ou a presença de algum inibidor que possa estar interfe-
rindo na reação, como, por exemplo, o anticoagulante lúpico. O uso da warfa-
rina, deficiência de vitamina K, coagulação intravascular disseminada (CID) e D

IS
T

Ú
R

B
IO

S 
H

E
M

O
R

R
Á

G
IC

O
S

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07203



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

204

o uso da heparina, entre outros, podem alterar o TP. Seus resultados podem ser
expressos em segundos, em atividade de protrombina e em RNI (relação nor-
malizada internacional), na qual a atividade biológica dos reagentes utiliza-
dos é corrigida em relação a uma referência internacional. A maior utilidade
da RNI está no acompanhamento de pacientes submetidos à anticoagulação
oral. Valores de referência: atividade de protrombina de 70% a 110%.

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa): Avalia a integrida-
de da via intrínseca e da via comum (fatores XII, XI, IX, VIII, X, V, II e I). O
alargamento no TTPa reflete a diminuição ou disfunção de um ou mais dos
fatores citados acima ou a presença de algum inibidor que possa estar interfe-
rindo na reação, como por exemplo o anticoagulante lúpico. O uso da hepari-
na e a CID, entre outros, podem alargar o TTPa. Em algumas situações, quando
o fator VIII está aumentado, pode-se obter um TTPa falsamente normal, mesmo
na presença de deficiência de algum outro fator. Os resultados são expressos
em segundos e comparados com resultados de controles normais. Considera-
se um resultado como normal quando se encontra até dez segundos além do
controle.

Quando houver disfunção de fatores da via intrínseca, apenas o TTPa estará
alterado. Se a via extrínseca estiver acometida, haverá alteração do TP. Se o defeito
envolver os fatores das vias comuns, ambos os testes estarão prolongados.

Tempo de Trombina (TT): Avalia a formação do coágulo após a adição de
trombina no plasma citratado. Reflete a ação da trombina sobre o fibrinogê-
nio durante a formação de fibrina. Um prolongamento no tempo de trombina
reflete uma deficiência ou anormalidade estrutural do fibrinogênio.

Finalmente, deve-se considerar que nesses testes estão envolvidos nu-
merosos aspectos técnicos durante a colheita e o processamento das amos-
tras, tais como:

� coleta, se possível, sem utilização de garrote;

� o intervalo entre a coleta e o processamento da amostra deve ser menor
do que três horas;

� manter a relação anticoagulante/sangue (1 vol/9 vol). Se o hematócri-
to do paciente não for entre 30%-50%, deve-se adaptar o volume do
anticoagulante ao do plasma, a fim de respeitar as condições de dilui-
ção e descalcificação.

Portanto, resultados que não se explicam pelo quadro clínico exigem
confirmação.

Avaliação da função plaquetária: O tempo de sangria de Ivy modifi-
cado é o único tempo de sangria com padronização suficiente para ser aceito
como teste avaliador da função plaquetária. Acredita-se que essa avaliação
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deve fazer parte de uma abordagem primária de paciente com sangramento.
A realização da curva de agregação plaquetária com o uso de agonistas só
esta indicada nos casos com forte suspeita de distúrbio de coagulação da
fase vásculo-plaquetária.

Deficiências hereditárias

HEMOFILIAS A E B
A hemofilia é uma doença hereditária hemorrágica, ligada ao cromos-

soma X, caracterizada pela deficiência quantitativa ou qualitativa do fator
VIII (hemofilia A) ou IX (hemofilia B).

As manifestações hemorrágicas no primeiro ano de vida são observa-
das nas formas moderadas e graves, sendo os hematomas secundários a
injeções IM, punções venosas traumas, e sangramentos em mucosa oral os
mais freqüentes. Raramente observa-se no recém-nascido a presença de he-
morragia no coto umbilical e no SNC. Como sangramentos no SNC podem
ocorrer, muitas vezes, espontaneamente, cefaléias não explicadas devem ser
tratadas como hemorragias intracranianas, até que o quadro se esclareça.
Outra hemorragia potencialmente grave é a retroperitonial, que pode ser vo-
lumosa a ponto de causar choque hipovolêmico, se tratada tardiamente.

Os exames de laboratório mostram TTPa prolongado, com TP, TS e con-
tagem de plaquetas normais. O diagnóstico exige a confirmação da baixa
dosagem de fator VIII ou IX, realizada por ensaios funcionais específicos.

O tratamento das hemorragias faz-se, preferencialmente, com concen-
trados de fator VIII ou IX purificados. A dosagem do fator deficiente a ser
administrada e o intervalo entre as doses dependem da gravidade da hemor-
ragia (Vide quadro em anexo). Profilaticamente, é obrigatória a administra-
ção do fator deficiente no pré e no pós-operatório, mesmo em cirurgias de
pequeno porte, como a extração dentária. Outros procedimentos invasivos,
como injeções IM, punção lombar ou arterial, também necessitam de reposi-
ção prévia (Vide quadro em anexo).

DOENÇA DE VON WILLEBRAND

Doença hereditária, de transmissão autossômica dominante na maio-
ria dos casos, caracteriza-se por alterações quantitativas e/ou qualitativas
do fator de von Willebrand (fvW).

Como o fvW desempenha dois diferentes papéis na hemostasia (pro-
move adesão plaquetária ao subendotélio dos vasos lesados e transporta o
fator VIII na corrente sangüínea), a DvW pode apresentar manifestações D
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hemorrágicas envolvendo as fases vásculo-plaquetária e plasmática. São mais
comuns as hemorragias mucocutâneas (epistaxes, hemorragias do TGI, me-
norragias), pois a diminuição do fator VIII circulante poucas vezes chega a
ser grave a ponto de ocorrerem hemorragias profundas.

A heterogeneidade da DvW manifesta-se nas alterações laboratoriais.
O TS pode estar prolongado, o TTPa poucas vezes é prolongado, e o TP é
sempre normal. Para o diagnóstico definitivo são necessários exames só dis-
poníveis em centros especializados, quais sejam: tempo de sangramento,
curva de aglutinação plaquetária com ristocetina, atividade de cofator de
ristocetina, dosagem imunológica do antígeno do FvW e análise multimérica
do FvW. Esses testes apresentam sensibilidade e complexidade crescentes,
na ordem citada. Se houver deficiência de fator VIII, esses exames são neces-
sários para diferenciar a DvW da hemofilia A.

O tratamento dos episódios hemorrágicos é realizado pela administra-
ção da desmopressina (DDAVP) endovenosa, na dose de 0,3 mg/Kg, diluída
em 100 ml de SF0,9%, em infusão de uma hora, diariamente, até total de 3-4
doses. Naqueles pacientes que não respondem ao DDAVP, dá-se preferência
ao concentrado de fator VIII/FvW . Na impossibilidade de seu uso, o criopre-
cipitado está indicado.

Coagulação Intravascular Disseminada

INTRODUÇÃO

A Coagulação Intravascular Disseminada (CID) vem sendo estudada
intensamente nas ultimas três décadas, mas vários aspectos ainda não são
bem definidos. Apenas recentemente uma boa definição para essa patologia
foi conseguida. Primeiro, a CID é uma síndrome, e não uma doença ou um
sintoma, caracterizada por um processo dinâmico de coagulação intravas-
cular. É importante ressaltar que a formação de trombos característica da
CID não se dá em veias ou artérias e sim na microcirculação. Segundo, a CID
é uma desordem adquirida. Diversas condições clínicas estão associadas à
CID: infecções bacterianas em particular o choque séptico, traumatismos gra-
ves, em particular os traumas cranianos, neoplasias sólidas e hematológi-
cas, catástrofes obstétricas, grandes hemangiomas e aneurismas. Em terceiro
lugar, a CID evolui para uma coagulopatia de consumo com ativação do
sistema fibrinolítico secundariamente. E, por fim, têm-se demonstrado na
CID um aumento dos marcadores de ativação da coagulação.

A partir de todos esses achados deduziu-se a seguinte definição: A
Coagulação Intravascular Disseminada é uma síndrome caracterizada
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pela ativação da coagulação no intravascular com deposição de fibrina.
O processo pode ser acompanhado por uma fibrinólise secundária ou inibi-
ção da fibrinólise.

FISIOPATOLOGIA

 Não é objetivo deste capítulo uma abordagem aprofundada da fisiopa-
tologia da CID; porém, é necessário um conhecimento mínimo para que as
abordagens terapêuticas fiquem mais claras. Basicamente tem-se uma ativa-
ção da cascata da coagulação através da via extrínseca (fator tecidual e fator
VII), o que leva a uma deposição de fibrina na microcirculação. Acredita-se
que o fator tecidual seja o grande “vilão” na CID. As diversas situações que
levam à CID têm em comum a presença de uma resposta inflamatória com a
liberação de interleucinas e fator de necrose tumoral, substâncias estas que
são capazes de expor o fator tecidual presente no endotélio e células mono-
nucleares. Uma vez expostos, a cascata é ativada. Paralelamente a essa ativa-
ção temos um consumo dos anticoagulantes naturais (antitrombina, proteí-
na C e proteína S), muitas vezes causados pela doença que está desencadeando
a CID e não por consumo secundário. Até este momento tem-se a cascata
ativada com a diminuição dos anticoagulantes naturais, logo um grande
desequilíbrio na hemostasia no sentido pró-coagulante. Num primeiro mo-
mento tem-se o aumento do TPA (ativador do plasminogênio tecidual), com
conseqüente aumento de plasmina e fibrinólise. Esta pode muitas vezes ser
seguida do aumento do PAI-1 e posterior bloqueio da fibrinólise. Não se sabe
ao certo que fator vai determinar esse aumento ou diminuição da fibrinólise
na CID sabe-se apenas que esses são fenômenos secundários. Com exceção
do aumento do TPA, todas as outras alterações descritas até este momento
são pró-coagulantes. Pode-se entender porque  há deposição de microtrom-
bos ainda sem uma tendência ao sangramento. Essa é uma fase inicial da
CID oligosintomática onde o desequilíbrio da coagulação só pode ser evi-
denciado por exames laboratoriais muito específicos. O não diagnóstico e
não tratamento da CID nessa fase levam a um agravamento do quadro, pos-
sibilitando o aparecimento da coagulopatia de consumo. A ativação sem
contraposição da coagulação acaba levando a uma diminuição dos fatores
pró-coagulantes e conseqüente diminuição na formação de fibrina. A pre-
sença de produtos de degradação de fibrina circulando devido ao aumento
da fibrinólise também leva a uma tendência hemorrágica, já que esses vão
interferir na função plaquetária e na formação dos polímeros de fibrina.

PRINCIPAIS CAUSAS DA COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA

Como citado anteriormente, a CID é uma síndrome adquirida com fato-
res desencadeantes bem definidos. O conhecimento das principais patolo- D
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gias que podem levar à CID favorece o seu diagnóstico precoce. São esses:
infecções bacterianas (sepse), grandes traumas, neoplasias sólidas e hema-
tológicas, catástrofes obstétricas (descolamento prematuro de placenta,
eclâmpsia, Hellp síndrome, feto morto retido, entre outros), aneurisma de
aorta, hemangiomas gigantes (Síndrome de Kasabach-Merritt).

DIAGNÓSTICO:
Não existe um único teste que sozinho seja capaz de definir o diagnós-

tico de CID. Entretanto, uma combinação do quadro clínico com alguns re-
sultados de exames laboratoriais permite a realização do diagnóstico com
certa segurança. Como a maioria dos testes mais específicos para CID só são
disponíveis em laboratórios especializados, muitas vezes o diagnóstico não
é confirmado. É de extrema importância suspeitar da CID quando se tem
potenciais causas presentes. Exames laboratoriais em seqüência são mais
úteis do que exames isolados. Os exames mínimos para um diagnóstico segu-
ro são: tempo de protrombina, tempo parcial de tromboplastina ativado, conta-
gem de plaquetas, dímero-D, antitrombina. Nenhum desses é suficientemente
específico para firmar o diagnóstico sozinho, podendo estar alterado em diver-
sas situações, principalmente em pacientes gravemente enfermos. O quadro
deve ser avaliado como um todo, e os exames feitos em seqüência para avaliar
a evolução da CID e a resposta às medidas terapêuticas adotadas.

TRATAMENTO:
O tratamento mais eficaz da CID é a correção da patologia que a causou.

Quando esta é corrigida rapidamente, muitas vezes pode não ser necessário
abordar a CID diretamente. Alguns autores acreditam que, se não for possí-
vel tratar a causa, de pouco adiantará abordar a CID. A abordagem da CID
pode ser feita através de quatro passos básicos:

� Tratar a causa primária

� Bloquear a cascata da coagulação

� Repor os fatores consumidos

� Bloquear a fibrinólise

A cada passo dado devem-se repetir os exames que levaram ao diag-
nóstico para avaliação da resposta. A avaliação da resposta terapêutica deve
ser feita a cada seis horas no início da abordagem.

Causa primária: Os grandes exemplos de melhora do quadro de CID
após a retirada da causa primária são as catástrofes obstétricas. A CID se
resolve após a retirada do feto morto retido ou do parto em uma paciente com

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07208



209

eclâmpsia. As demais causas devem ser abordadas, mas na maioria das
vezes seu tratamento é demorado.

Bloquear a cascata da coagulação::::: O uso de drogas com a intenção
de interromper a ativação da coagulação é bem atraente quando se avalia a
fisiopatologia da CID. Não há um consenso entre os autores sobre sua real
eficácia. Há uma grande dificuldade em se realizar estudos prospectivos
randomizados em pacientes com CID. São várias as causas dessas dificulda-
des, já que os pacientes, no que diz respeito à causa da CID, constituem-se em
um grupo heterogênio; não há uma padronização de definição para o diag-
nóstico de CID e, além disso, esses pacientes, na maioria das vezes, possuem
comorbidades graves que já ditam seus prognósticos. Outro grande proble-
ma é a insegurança dos profissionais que se deparam com um paciente com
sangramento evidente, onde o hematologista sugere o uso de drogas que têm
ação anticoagulante. Entretanto, são essas drogas que vão permitir que o
paciente produza os fatores da coagulação consumidos, ou como utilizar os
fatores que podem estar sendo repostos. A droga de maior utilização no
nosso meio é a heparina, principalmente a heparina não fracionada. A hepa-
rina atua potencializando a antitrombina que, por sua vez, bloqueia aação
da trombina, fator X, VIII, IX, XI e XII. Outra opção, porém menos acessível, eé
a reposição da própria antitrombina. Trabalhos mais recentes vêm preconi-
zando o uso de outros anticoagulantes naturais, como, por exemplo, o inibi-
dor da via do fator tecidual. As doses de heparina são extremamente variá-
veis; doses iniciais de 5 a 10 unidades/Kg/hora são seguras no que diz
respeito ao risco de sangramento e, muitas vezes, são suficientes para blo-
quear a coagulação. A anticoagulação plena pode ser necessária quando os
fenômenos trombóticos se tornam graves.

Reposição de fatores da coagulação: Existe um mito, não observa-
do nos trabalhos, de que, repondo os fatores de coagulação, está-se “forne-
cendo lenha para a fogueira”. Parece lógico, pois, se a cascata não é bloque-
ada, de nada adiantaria a reposição de fatores. O uso dos fatores não deve ser
feito apenas para corrigir os exames laboratoriais; é preciso que haja hemor-
ragia ou situação de risco para sangramento. Na opinião dos autores, a repo-
sição desses deve ser feita como coadjuvante dos “bloqueadores da coagula-
ção”. As doses e os intervalos se encontram na tabela 3.

Antifibrinolíticos: Drogas como aprotinina, ácido aminocapróico
e ácido tranexâmico podem ser usadas com o intuito de diminuir a fibrinóli-
se. Muito cuidado deve ser tomado pois a fibrinólise aumentada é o único
mecanismo de proteção desses pacientes; assim, apesar da grande velocida-
de de formação de coágulos, estes são lisados pelo excesso de plasmina. D
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Quando bloqueia-se a fibrinólise, a formação de trombos e lesão de órgãos
secundários à isquemia pode ser grande.

HEMOSTASIA NA INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA

O fígado exerce uma função central na hemostasia. Praticamente todos
os fatores da coagulação são produzidos pelos hepatócitos e muitos deles são
de produção exclusiva do fígado. Dessa forma, a insuficiência hepática (IH)
leva a um grande número de alterações no que diz respeito à hemostasia. Não
só os fatores pró-coagulantes são de síntese hepática, mas os anticoagulantes
também. Considerar o portador de  IH um paciente com grande tendência ao
sangramento é, sem dúvida nenhuma, um erro. Esses tem, na realidade, um
grande desequilíbrio da hemostasia. A tendência a sangrar ou trombosar de-
pende da relação entre a quantidade de pró e anticoagulantes em cada pacien-
te isoladamente, assim como a doença de base e o grau de lesão hepática.
Muitas vezes o sangramento predomina sobre a trombose pelo fato da presen-
ça de varizes de esôfago, plaquetopenia (causa multifatorial), disfunção pla-
quetária e disfibrinogenemia. Outro aspecto importante é que o sangramento é,
muitas vezes, mais evidente que a trombose. Vários pacientes com IH têm
trombose silenciosa de veia porta, por exemplo. Não é possível conhecermos
com os exames habituais de coagulação (PTTa, PT, fibrinogênio, TT e pla-
quetometria) como se encontra o equilíbrio hemostático desses pacientes.

Alterações plaquetárias: A plaquetopenia é um achado comum na
doença hepática avançada. É encontrada em 30% a 64% dos cirróticos, mas
raramente a contagem plaquetária é menor que 30.000 a 40.000/mm3, o que
faz com que o sangramento espontâneo seja raro. A esplenomegalia secun-
dária à hipertensão porta é considerada a causa principal da plaquetopenia.
Mesmo se o pool plaquetário for normal, até 90% das plaquetas se encontram
no baço; entretanto, estas continuam capazes de participar do processo he-
mostático. A trombopoietina, citoquinina responsável pela maturação dos
megacariócitos e formação de plaquetas, é sintetizada no fígado. A presença
de destruição plaquetária devido a fenômenos imunológicos e, consumo se-
cundário à coagulação intravascular disseminada crônica também são des-
critos. Por fim, pacientes que fazem uso do álcool tem a trombopoiese inibida.

Diminuição na síntese dos fatores da coagulação: Com exceção
do fvW, todos os fatores da coagulação são de síntese hepática. É importante
lembrar que esses são fatores pró e anticoagulantes. O distúrbio da hemosta-
sia significa uma lesão funcional importante e está relacionado com a inten-
sidade de lesão. A avaliação da hemostasia através de exames comuns não
ée capaz de nos mostrar como se encontra esse equilíbrio hemostático. O
tempo de protrombina e o tempo parcial de tromboplastina ativado só vão se
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alterar quando os níveis dos fatores de coagulação estiverem em torno de
30% a 40%. A dosagem de fatores isolados é útil em algumas situações, como,
por exemplo, a dosagem do fator V na indicação do transplante hepático e a
dosagem do fator VIII quando é preciso avaliar a existência da CID. Pacientes
com deficiência de um fator da coagulação em níveis próximos a 30% podem
ser submetidos a situações de estresse hemostático sem apresentar sangra-
mento aumentado, enquanto aqueles com diminuição dos anticoagulantes
abaixo dos seus valores de referência são considerados como trombofílicos.
Na IH,  mais de um pró-coagulante está diminuído e existe uma disfunção do
fibrinogênio e, algumas vezes, uma deficiência de vitamina K associada que
leva à disfunção dos pró-coagulantes K dependentess.

Disfibrinogenemia: Esta é a alteração quantitativa mais comum na
IH, presente em até 70% dos pacientes com doença hepática crônica. É carac-
terizada pela polimerização anormal dos monômeros de fibrina. Laboratori-
almente observa-se um fibrinogênio em níveis normais, com o tempo de trom-
bina alterado.

Fibrinólise: O aumento da fibrinólise é um achado comum na IH.
Como principal causa, um ativador do plasminogênio tecidual (TPA), de
síntese endotelial, em níveis aumentados devido ao não clearence hepático.
Com menor importância, baixos níveis de a2 antiplasmina, TAFI (inibidor da
fibrinólise ativado pela trombina) e PAI 1 (inibidor do ativador do plasmino-
gênio 1) contribuem para uma fibrinólise primariamente aumentada.

Coagulação Intravascular Disseminada (CID): O fato de a CID com-
pensada e a IH apresentarem anormalidades hemostáticas em comum possi-
bilitou o questionamento se uma CID de baixo grau não está presente na IH.
Ainda como objeto de discussão, novos exames laboratoriais como fragmen-
to 1 + 2 da protrombina, o D-dímero, a fibrina solúvel, entre outros, permiti-
ram o aparecimento do termo “fibrinólise e coagulação intravascular acele-
rada (FCIA)”. Esta pode estar presente em até 30% das IH. Estudos prévios
demostraram que a FCIA pode diminuir com o uso da heparina. Pacientes
com IH e FCIA, quando submetidos a situações de risco como sepse, choque,
cirurgia, trauma e recirculação da ascite, podem facilmente desenvolver a
CID. O diagnóstico da CID é complicado, já que as alterações laboratoriais
são comuns à CID e IH. Porém, uma redução desproporcional do fator V e
uma queda do fator VIII previamente normal sugerem o aparecimento des-
compensado da CID.

Deficiência de vitamina K
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As manifestações hemorrágicas por deficiência de vitamina K são variá-
veis, sendo observados desde leves (equimoses) a graves sangramentos (hemor-
ragia do SNC e gastrointestinal). As petéquias, púrpura simétrica e hemartroses
não são achados comuns. São decorrentes da atividade diminuída dos fato-
res de coagulação dependentes da vitamina K (protrombina, VII, IX e X). Os
exames laboratoriais apresentam um PTTA e um TP prolongados com conta-
gem plaquetária normal, além da diminuição dos fatores relatados. A deficiên-
cia pode ser classificada em:

� primária: doença hemorrágica do recém-nascido, uso prolongado de
antibióticos, nutrição parenteral prolongada;

� absorção diminuída: obstrução biliar e doenças intestinais (fibrose
cística, doença celíaca);

� medicamentos antagonistas da vitamina K: cumarínicos, fenitoína e
salicilatos.

O tratamento da deficiência da vitamina K é determinado pela intensi-
dade das manifestações hemorrágicas. Pacientes assintomáticos com altera-
ções laboratoriais discretas devem receber vitamina K por via subcutânea, na
dose de 1 a 5 mg. A injeção intramuscular deve ser evitada pelo risco de
formação de hematomas.

Nos casos em que se observam sangramentos ativos, devem-se admi-
nistrar 2 a 10 mg de vitamina K (subcutâneo) e plasma fresco congelado (10
a 20 ml/Kg), já que são necessárias algumas horas para que sejam carboxila-
dos os fatores K dependentes pré-formados.

Na eventualidade de hemorragia do SNC, indica-se o uso de concentra-
do de complexo de protrombina na dose de 50 unidades/Kg e vitamina K, 5
a 20 mg, por via endovenosa, com velocidade máxima de infusão de 1 mg/
minuto.

A profilaxia deverá ser realizada em todos os recém-nascidos (1 mg de
vitamina K, IM ou SC), nos pacientes em uso de antibioticoterapia de largo
espectro por tempo prolongado, naqueles com distúrbios associados à má
absorção da vitamina K e nos pacientes em nutrição parenteral total.

Terapia de reposição de hemocomponentes

CONCENTRADO DE PLAQUETAS

O concentrado de plaquetas está indicado para pacientes com plaque-
topenia secundária à produção medular insuficiente, como aqueles submeti-
dos à quimioterapia ou portadores de anemia aplásica. Em vigência de sangra-
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mento, os portadores de disfunção plaquetária (trombocitopatias) também po-
dem ser beneficiados com o seu uso. No entanto, as transfusões de plaquetas são
usualmente ineficazes em pacientes com destruição plaquetária aumentada.
Nessa condição incluem-se a Púrpura Trombocitopênica Imune e a Coagu-
lação Intravascular Disseminada não tratada. Nessas situações a transfu-
são de plaquetas deve ser considerada apenas na presença de sangramen-
to ativo e potencialmente fatal, sempre  associada a medidas específicas de
tratamento.

Quando há plaquetopenia secundária à baixa produção medular, a
transfusão profilática de plaquetas tem sido indicada tradicionalmente
quando a contagem é inferior a 20 mil plaquetas/mm3. As recomendações
mais recentes são para que esse limite seja reduzido para 10 mil plaque-
tas/mm3, desde que não existam fatores que contribuam para resposta
inadequada à transfusão, como febre, infecção não controlada e espleno-
megalia (tabela).

Para pacientes pediátricos, a dose indicada é de uma unidade para
cada 7-10 Kg de peso, levando ao aumento do número de plaquetas para
aproximadamente 40.000 a 50.000/mm3. Em recém-nascidos recomenda-se
a dose de 10 ml/Kg.

O volume de uma unidade de concentrado de plaquetas é de aproxima-
damente 50 a 70 ml, e deve ser utilizado o gotejamento rápido para sua
infusão. O intervalo entre as transfusões deve ser de 24 horas, podendo ser
reduzido (12/12 horas) nos casos onde haja destruição aumentada ou san-
gramento em órgãos nobres.

Existem disponíveis nos grandes centros de hemoterapia dois tipos de
concentrados de plaquetas:

� Concentrado de plaquetas padrão (randomizado): obtido a partir do
fracionamento de uma unidade de sangue total, com volume aproxi-
mado de 50 a 70 ml, contendo no mínimo 5,5x1010 plaquetas.

� Concentrado de plaquetas por aférese: obtido por coleta em máquina
de aférese, a partir de um único doador, de quem somente as plaque-
tas são coletadas. Possui volume aproximado de 200 a 400 ml, con-
tendo cerca de 3,0x1011 plaquetas e equivalendo, portanto, a 7-8 uni-
dades do concentrado padrão.

CONCENTRADO DE PLAQUETAS DELEUCOTIZADO

A depleção leucocitária é possível com o uso de filtros antileucocitários
específicos para a infusão de plaquetas. Concentrados de plaquetas pobres
em leucócitos estão indicados na profilaxia contra aloimunização leucocitá- D
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ria em pacientes para os quais está previsto o uso de transfusões por longo
período. Podem também ser úteis para redução das reações febris em pacien-
tes já aloimunizados e prevenção da infecção pelo CMV.

PLASMA FRESCO CONGELADO

O Plasma Fresco Congelado  (PFC) contém todos os fatores da coagula-
ção, inclusive os fatores lábeis (fator V e fator VIII), fibrinogênio e albumina.
O seu uso está indicado para pacientes com deficiências congênitas ou ad-
quiridas de fatores da coagulação (tabela ). Está contra-indicado como fonte
protéica em pacientes com deficiências nutricionais.

O volume de uma unidade de PFC é de 200 a 250 ml. A dose inicial é de
10 a 15 ml/Kg de peso, devendo ser reavaliada de acordo com a evolução
clínica e laboratorial do paciente. A infusão deve ser feita com gotejamento
rápido e monitorização adequada do paciente.

CRIOPRECIPITADO

É a parte insolúvel do PFC quando este é descongelado em temperatura
entre 2-6°C, no período máximo de 12 horas. Cada bolsa de crioprecipitado
tem um volume de aproximadamente 10 a 20 ml e contém 80 UI a 100 UI de
fator VIII, 20% a 30% de fator XIII, 200 mg a 300 mg de fibrinogênio e 40% a
70% de fator de von Willebrand.

O crioprecipitado pode ser utilizado, em casos excepcionais, no trata-
mento da hemofilia A e da doença de von Willebrand; porém, atualmente,
dá-se preferência ao uso dos concentrados de fatores específicos. O seu uso
também está indicado nas deficiências de fator XIII e nas deficiências con-
gênitas ou adquiridas de fibrinogênio. Dentre estas citamos as situações
associadas com consumo de fibrinogênio, como a coagulação intravascu-
lar disseminada.

O número de unidades de crioprecipitado necessárias para corrigir
déficit de fibrinogênio é de 1 unidade para cada 5 Kg de peso. O fibrinogê-
nio possui meia-vida entre quatro e seis dias e a recuperação transfusional
é de 50%.

HEMODERIVADOS

Os hemoderivados têm a vantagem de ser um produto com dosagem
conhecida, em pequenos volumes, sofrerem processo seguro de inativação
viral e apresentarem maior pureza (menor concentração de outras proteí-
nas). Alguns desses produtos são:
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� Concentrado de fator VIII: indicado no tratamento  da hemofilia A

�  Concentrado de fator VIII/von Willebrand: indicado no tratamento
da Doença de von  Willebrand

� Concentrado de fator IX: indicado no tratamento da hemofilia B

� Concentrado de fator XIII: deficiência congênita do fator XIII

� Albumina

� Imunoglobulinas

CONTAGEM

< 10.000/mm3

10-20.000/mm3

20.000-50.000/mm3

> 50.000/mm3

SANGRAMENTO

Risco de sangramento espontâneo

Sangramento espontâneo
Procedimento invasivo
Trauma antecipado
Cirurgia

Sangramento abundante
Procedimento invasivo
Trauma antecipado
Cirurgia

Sangramento pouco provável

AÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Transfusão profilática

Transfusão

Transfusão

Não transfundir
Avaliação clínica

TABELA 2
USOS DO PLASMA FRESCO CONGELADO

Indicações

� Reposição da deficiência de um único fator (se não hou-
ver concentrado do fator específico disponível)

� Coagulação intravascular disseminada

� Doença hemorrágica do recém-nascido

� Púrpura trombocitopênica trombótica

� Procedimentos cirúrgicos ou invasivos se a relação paci-
ente/controle do TTPA > 1,8 ou o RNI (TP) for superior
a este mesmo valor

Indicações condicionais

� Doença hepática

� Bypass cardiopulmonar
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TABELA 3
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS

DOS PRINCIPAIS HEMOCOMPONENTES

COMPONENTE

Concentrado de
Hemácias

Concentrado de
Hemácias deleuco-
tizado

Concentrado de
Hemácias Lavadas

Concentrado de
plaquetas

Concentrado de
Plaquetas obtido
por aférese

Plasma fresco con-
gelado (PFC)

Crioprecipitado

COMPOSIÇÃO

Hemácias; plasma em
pequeno volume; leu-
cócitos e plaquetas

Hemácias; < 5x106 leu-
cócitos; poucas plaque-
tas; volume mínimo de
plasma

Hemácias; < 5x108 leu-
cócitos; sem plasma

> 5,5x1010 de plaque-
tas/unidade;  hemáci-
as; leucócitos; plasma

> 3,3x1011 de plaque-
tas/unidade; plasma,
hemácias e leucócitos
em quantidade despre-
zível

Todos os fatores da co-
agulação, fibrinogênio
e albumina

80 a 100 UI de fator VIII,
20% a 30% de fator
XIII, 200 a 300 mg de
fibrinogênio, 40% a
70% de fator de von
Willebrand

VOLUME
(ML)

300 ml

250 ml

180 ml

50 ml

200 a 400 ml

200 a 250 ml

10 a 20 ml

POSOLOGIA
ADMINISTRAÇÃO

10 ml/Kg
Infundir em 2 a 3 horas
Não ultrapassar 4 horas

10 mlKg
Infundir em 2 a 3 horas
Não ultrapassar 4 horas

10 ml/Kg
Infundir em 2 a 3 horas
Não ultrapassar 4 horas

1 U/7-10 Kg  de peso
Infusão rápida

1 U/70 kg
Infusão rápida

10 a 15 mlKg
Infusão rápida

Fibrinogênio: 1 U/5 Kg

Doença de vW: 8 U/10
Kg
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U.I. — UNIDADES INTERNACIONAIS

S.N. — SE NECESSÁRIO

H.D. — HEMORRAGIA DIGESTIVA

T.C.E. — TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO

QUADRO1
TRATAMENTO DAS HEMOFILIAS
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TABELA 1
INDICAÇÕES PARA TRANSFUSÃO DE PLAQUETAS EM

SITUAÇÕES COM PRODUÇÃO MEDULAR INSUFICIENTE
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QUADRO

TERAPIA DE REPOSIÇÃO  PARA REALIZAÇÃO

DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS

DU: dose única

REPETIR S/N: repetir se necessário
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Introdução

Segundo estatísticas americanas, 90% dos óbitos secundários à aspira-
ção de corpo estranho na população pediátrica ocorrem em crianças meno-
res de cinco anos, sendo que 65% das vítimas são lactentes.

Alimentos sólidos, pequenos objetos e brinquedos são responsáveis pela
maioria dos episódios de aspiração de corpo estranho.

A obstrução de vias aéreas deve ser suspeitada em lactentes e crianças
que demonstrarem desconforto respiratório de início súbito associado à tos-
se, náuseas, estridor ou sibilância.

Se a aspiração de corpo estranho for presenciada ou fortemente sus-
peitada, o socorrista deve estimular a criança a continuar tossindo espon-
taneamente enquanto a tosse for eficaz. Manobras para desobstrução  de
vias aéreas devem ser realizadas somente se são observados sinais de obs-
trução completa (tosse ineficaz, aumento do desconforto respiratório, cia-
nose e perda da consciência).

Tratamento

As manobras para  desobstrução de vias aéreas  variam de acordo com
a faixa etária e com o estado de consciência  do paciente, como está demons-
trado no quadro 1. No paciente inconsciente deve-se sempre ativar o SAMU-
192 ou o serviço médico de urgência após um minuto de manobras, caso o
socorrista esteja sozinho. A cricotiretomia pode ser realizada como medida
heróica, mas corre-se o risco do corpo estranho estar localizado abaixo do
local da intervenção. Se o corpo é deslocado e a criança consegue manter um
padrão respiratório adequado ela deve ser encaminhada para um serviço de
pronto atendimento para avaliação do quadro clínico e da necessidade da
realização de broncoscopia.

CAPÍTULO 19
OBSTRUÇÃO DE VIAS

AÉREAS POR CORPO ESTRANHO

Aniella Peixoto Abbas

Wandilza Fátima dos Santos
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QUADRO 1
MANOBRAS DE DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS POR CORPO ESTRANHO

I. MENORES DE UM ANO

A. Lactente consciente: iniciar os passos para desobstrução das vias aére-
as:

1. Segurar o lactente  em decúbito ventral repousando o tronco sobre o
braço do socorrista. Manter a cabeça em nível inferior ao tronco e a
face voltada para baixo, sustentando a face com a mão apoiada na
mandíbula. O socorrista deve manter o braço apoiado sobre sua coxa
para sustentar o peso do lactente.

 2. Iniciar seqüência de golpes dorsais: com a região hipotenar da mão
contralateral  (mão livre), aplicar cinco golpes na região interescapu-
lar. (Figura 1)

3. Providenciar a mudança de decúbito: segurar firmemente  o lactente
apoiando a cabeça e a região cervical com a mão livre, e  o dorso com
o braço. Virar o lactente para o decúbito dorsal. Manter a cabeça em
nível inferior ao tronco.
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4. Iniciar seqüência de compressões torácicas: com dois dedos (indica-
dor e médio) posicionados uma polpa digital abaixo de uma linha
imaginária  traçada  entre os mamilos, na metade inferior do esterno,
realizar cinco compressões torácicas. (Figura 2)

Figura 2 – Compressões torácicas em lactente consciente.
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Figura 1 – Golpes dorsais.

Os passos de 1 a 4 devem ser repetidos sucessivamente até  o corpo
estranho ser  deslocado ou expelido, ou até o lactente tornar-se inconsciente.

B. Lactente inconsciente: se o lactente está ou torna-se inconsciente
durante as manobras:

1. Chamar por ajuda. (Figura 3)

2. Posicionar o lactente em decúbito dorsal sobre uma superfície rígida.

3. Abrir vias aéreas:
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� abrir a boca tracionando a língua e a mandíbula entre os dedos pole-
gar e indicador da mão livre (Figura 5);

� remover o corpo estranho somente se for visualizado. Não vasculhar
a cavidade oral, pois há risco de  lesão de  partes moles e de desloca-
mento do  corpo estranho de volta para a via aérea, causando nova
obstrução.

� inclinar a cabeça para trás  até uma posição neutra colocando uma
mão espalmada sobre a fronte (Figura 4);

Figura 3 – Chamar por ajuda.

Figura 4 – Abertura de vias aéreas.
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4. Fornecer respiração:

� manter a abertura das vias aéreas com a  inclinação da cabeça para
trás e a elevação do queixo, realizada com os dedos indicador e médio
posicionados na parte óssea da mandíbula, com cuidado para não
comprimir partes moles;

� colocar a boca fazendo um selo sobre a boca e o nariz do lactente
(Figura 6);
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� fornecer uma respiração. Observar se a ventilação foi eficaz pela ele-
vação do tórax:

 a) se a primeira tentativa de ventilação for eficaz:

� realizar mais uma respiração e  seguir a seqüência de manobras do
suporte básico de vida (checar pulso, iniciar compressões torácicas).

b) se a primeira tentativa de ventilação não for eficaz:

� reposicionar a cabeça e fornecer outra respiração;

Figura 5 – Abertura de boca – tentar visualizar o corpo estranho.

Figura 6 – Ventilação no lactente inconsciente.
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� se, após duas, tentativas não houver ventilação eficaz, realizar os pas-
sos para desobstrução de vias aéreas de 1 a 4, como descrito, no lactente
consciente uma única vez (posicionar em decúbito ventral, aplicar cin-
co golpes dorsais, providenciar a mudança de decúbito, aplicar cinco
compressões torácicas) e reiniciar tentativa de fornecer respiração (po-
sicionar em decúbito dorsal, abrir vias aéreas, fornecer respiração). Só
realizar a seqüência de manobras do suporte básico de vida (checar pul-
so, iniciar compressões torácicas), quando houver ventilação eficaz.

II. FAIXA ETÁRIA DE 1 A 8 ANOS

A. Criança consciente:

Se a criança está consciente e  com tosse   ineficaz  ou  sinais de  obstru-
ção completa, iniciar a manobra de Heimlich (figura 7):

� o socorrista deve posicionar-se em pé atrás da criança, colocar os
braços abaixo das axilas circundando o tronco;

� colocar a mão dominante em punho com o polegar aduzido contra o
abdome da criança, posicionando a mão na linha média ligeiramente
acima do umbigo e bem abaixo do apêndice xifóide.

Colocar a  mão contralateral sobre a mão empunhada:

� comprimir o abdome rápida e vigorosamente para dentro e para cima,
contra o diafragma. Cada compressão deve ser um movimento distin-
to. Não comprimir sobre o apêndice xifóide ou sobre o rebordo costal
pelo risco de lesão de órgãos.

A manobra de compressão do abdome produz elevação do diafragma
na tentativa de  forçar a saída de ar dos pulmões em quantidade suficiente

Figura 7 – Manobra de Heimlich em criança consciente.
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para produzir tosse artificial e tentar mover ou expelir o corpo estranho que
obstrui a via aérea.

Manter as manobras até que o corpo estranho seja expelido ou até que a
criança perca a consciência.

B. Criança inconsciente:     se a criança está ou torna-se inconsciente
durante as manobras:

1. Chamar por ajuda (Figura 8);

2. Posicionar a criança em decúbito dorsal sobre uma superfície rígida ;

3. Abrir vias aéreas:

� inclinar a cabeça para trás até uma posição neutra, colocando uma
mão espalmada sobre a fronte (Figura 9);
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Figura 8 – Chamar por ajuda na criança inconsciente.

Figura 9 – Abrir vias aéreas em criança inconsciente.
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� abrir a boca tracionando a língua e a mandíbula entre os dedos pole-
gar e indicador da mão livre;

� remover o corpo estranho somente se for visualizado. Não vasculhar
a cavidade oral.

4. Fornecer respiração:

� manter a abertura das vias aéreas com a inclinação da cabeça e a
elevação do queixo, realizada com os dedos indicador e médio posici-
onados na parte óssea da mandíbula, com cuidado para não compri-
mir partes moles;

� colocar a boca  fazendo um selo sobre a boca da criança;

� pinçar o nariz com o polegar e o indicador da mão que se encontra
sobre a fronte (Figura 10);

� fornecer uma respiração. Observar se a ventilação foi eficaz pela ele-
vação do tórax:

a) se a primeira tentativa de ventilação for eficaz:

� realizar mais uma respiração e  seguir a seqüência de manobras do
suporte básico de vida (checar pulso, iniciar compressões toráci-
cas) (Figura 11).

Figura 10 – Ventilar criança inconsciente.

Figura 11 – Manobras de suporte básico de vida: iniciar por checar o pulso.
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 b) se a primeira tentativa de ventilação não for eficaz:

� reposicionar a cabeça e fornecer outra respiração;

� se, após duas tentativas, não houver ventilação eficaz, iniciar a
manobra de Heimlich para a criança inconsciente:

- o socorrista deve  posicionar-se com uma perna de cada lado do
quadril da criança (“à cavaleiro”);

-  posicionar a região tenar e hipotenar da mão dominante sobre
a linha média do abdome ligeiramente acima do umbigo e bem
abaixo do apêndice xifóide, e a  mão contralateral sobre a primei-
ra (Figura 12);

- comprimir o abdome rápida e vigorosamente para dentro e para
cima contra o diafragma, em uma série de cinco compressões.
Cada compressão deve ser um movimento distinto. Não compri-
mir sobre o apêndice xifóide ou sobre o rebordo costal pelo risco
de lesão de órgãos;

- após uma série de  cinco compressões, abrir vias aéreas. Remover
o corpo estranho somente se  for visualizado. Não vasculhar a
cavidade oral;

-  fornecer uma respiração. Observar se a ventilação foi eficaz pela
elevação do tórax:

a) se a primeira tentativa de ventilação for eficaz:

 . realizar mais uma respiração e  seguir a seqüência de manobras do
suporte básico de vida (checar pulso, iniciar compressões torácicas).

 b) se a primeira tentativa de ventilação não for eficaz:

� reposicionar a cabeça e fornecer outra respiração;

� se, após duas tentativas, não houver ventilação eficaz, reiniciar a
seqüência:  cinco compressões abdominais, abrir vias aéreas, retirar O
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Figura 12 – Manobra de Heimlich  em criança inconsciente.
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corpo estranho se visualizado, reiniciar tentativa de fornecer respi-
ração, sucessivamente. Só realizar a seqüência do suporte básico
de vida (checar pulso, iniciar compressões torácicas) quando hou-
ver ventilação eficaz.

III. FAIXA ETÁRIA ACIMA DE 8 ANOS

Nas crianças acima de 8 anos, as manobras para desobstrução de vias
aéreas (manobras de Heimlich) são semelhantes às realizadas na criança de
1 a 8 anos.

Deve-se destacar que na criança acima de 8 anos, inconsciente, após a
abertura da boca, se o corpo estranho não for visualizado, deve-se vasculhar
a cavidade oral introduzindo o dedo indicador pela borda lateral (entre os
dentes e a mucosa oral), alcançando a base da língua (faringe posterior), e,
utilizando o dedo como um gancho, tentar deslocar o corpo estranho para a
boca a fim de removê-lo.
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As infecções que envolvem a laringe são de potencial gravidade por
poderem produzir obstrução aguda com risco de vida. As crianças possuem
maior predisposição a tais obstruções devido às características anatômicas
de suas vias aéreas que incluem:

� menor diâmetro e comprimento do que as vias aéreas dos adultos;

� língua relativamente grande em relação à orofaringe;

� laringe mais anteriorizada;

� epiglote mais alongada, pouco rígida e não alinhada com o eixo
longo da traquéia;

� pregas vocais ligadas em posição mais baixa e anteriorizada;

� em crianças abaixo de dez anos, a porção mais estreitada das vias
aéreas encontra-se logo abaixo das pregas vocais na cartilagem cricóide, e a
laringe é afunilada, diferindo das crianças mais velhas que tem a laringe
cilíndrica com o estreitamento na glote.

Essas diferenças anatômicas produzem conseqüências clínicas impor-
tantes tais como:

� maior grau de obstrução e aumento da resistência ao fluxo de ar em
presença de edema e secreções nas vias aéreas;

� facilidade de queda da língua com conseqüente impedimento à pas-
sagem do ar;

� maior dificuldade de abertura das vias aéreas e de intubação devido
à posição das estruturas e ao estreitamento da laringe.

As infecções laríngeas podem ser divididas em laringotraqueobronqui-
te aguda e epiglotite bacteriana. A laringotraqueobronquite aguda (LTBA) é
uma forma freqüente de obstrução, que acomete crianças de um a seis anos.
Ocorre, geralmente, no final do outono e durante o inverno, com maior incidên-
cia no sexo masculino. A epiglotite bacteriana, por sua vez, acomete crianças
de 2 a 6 anos e, principalmente, no final do inverno e início de primavera. A

 CAPÍTULO 20
LARINGOTRAQUEOBRONQUITE

AGUDA E EPIGLOTITE BACTERIANA

Ana Cristina Simões e Silva
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sua incidência foi reduzida com o uso rotineiro da vacina anti-Haemophilus
influenzae tipo b.

Neste capítulo será feita uma abordagem geral das LTBA e da epi-
glotite aguda com ênfase no diagnóstico e conduta em situações de urgência
e emergência.

Etiologia

Cerca de 90% das LTBA são de etiologia viral, destacando-se o vírus
parainfluenza I, responsável por 50% dos casos. Outros agentes são: parain-
fluenzae II, influenza A, adenovírus, vírus respiratório sincicial. Raramente,
as LTBA podem ser causadas por Mycoplasma pneumoniae.

A epiglotite era quase sempre provocada por um único microorganis-
mo – o     Haemophilus influenzae tipo b     (Hib). Na atualidade, com o advento
da vacina conjugada contra Hib, tem ocorrido uma considerável redução de
epiglotites causadas por essa bactéria, e, concomitantemente, têm-se desta-
cado outros agentes etiológicos como, Streptococcus dos grupos A, B, C;
Streptococcus pneumoniae; Klebsiella pneumoniae; Haemophilus influen-
zae não tipado; Candida albicans; Staphylococcus aureus; Neisseria menin-
gitidis; varicella zoster; herpes simplex tipo I; vírus parainfluenza e influen-
za tipo b.

Fisiopatogia

Os vírus responsáveis pela LTBA penetram pelas vias aéreas superio-
res. Após a localização da infecção, que pode estender-se para a árvore tra-
queobrônquica, inicia-se o processo inflamatório associado ao edema de
mucosa, responsável pela obstrução. Além da inflamação, existe um compo-
nente espástico da laringe.

Na epiglotite, ocorrem edema e eritema das regiões supraglótica e arite-
nóide, que evoluem com obstrução rápida das vias aéreas superiores, carac-
terizando uma emergência pediátrica.

Apresentação clínica e diagnóstico diferencial

A LTBA é, via de regra, precedida por infecção das vias aéreas superio-
res; caracteriza-se pela presença de coriza, febre baixa e tosse rouca. Evolui
em 12 a 72 horas para tosse “ladrante”, rouquidão e estridor inspiratório,
com esforço respiratório variável.

A laringite espasmódica confunde o diagnóstico de LTBA pela forma
semelhante de apresentação, porém de etiologia ainda indefinida. Alguns
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pacientes com laringite espasmódica têm história pessoal ou familiar de alergia
ou episódios de refluxo gastroesofágico (RGE), como precipitantes. Tem início
repentino à noite, sem sintomas precedentes e exibe melhora clínica com a expo-
sição ao ar úmido. A criança melhora no trajeto para o hospital devido exposição
ao ar frio. Contudo, pode haver recorrência nas noites subseqüentes.

A epiglotite se instala em uma criança saudável que, repentinamente, no
curto período de três a seis horas, apresenta dor de garganta e febre alta, evolu-
indo rapidamente com toxemia, palidez, disfagia, sialorréia, abafamento da
voz e do choro, ausência de tosse ou rouquidão e esforço respiratório progres-
sivo associado a estridor laríngeo importante, predominantemente inspirató-
rio. O paciente assume a posição sentada com hiperextensão cervical e boca
semi-aberta, para tentar manter a via aérea permeável. À medida que aumenta
o grau de hipoxemia, ocorrem alterações do estado de consciência.

Existem ainda outras causas de obstrução laríngea que podem ser con-
fundidas com os quadros supracitados. A presença de corpo estranho, por
exemplo, se expressa por quadro súbito de asfixia e tosse seguido por um
período assintomático.

QUADRO 1

 OUTRAS CAUSAS DE OBSTRUÇÃO LARÍNGEA

Traqueíte bacteriana

Abscesso peritonsilar

Abscesso retrofaríngeo

Uvulite

Inflamação laríngea causada por queimadura

Neoplasia/hemangioma

Laringite diftérica

Paralisia de cordas vocais

Avaliação inicial e conduta

A abordagem inicial de um paciente com suspeita de obstrução alta das
vias aéreas segue os princípios básicos do ABCABCABCABCABC, estabelecidos pela Ameri-
can Heart Association e adaptados para a faixa pediátrica pela American
Academy of Pediatrics, onde:

� AAAAA significa airway e corresponde ao exame e estabilização das vias
aéreas com controle da coluna cervical;
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� BBBBB significa breathing (respiração) e inclui o estabelecimento de venti-
lação efetiva;

� CCCCC significa circulation (circulação) e engloba a restauração da perfu-
são dos órgãos.

O primeiro objetivo é avaliar como se encontram as vias aéreas da crian-
ça, ou seja, se as estão pérvias e permitem uma entrada de ar adequada. A
avaliação inicial das vias aéreas inclui uma inspecção geral da cavidade
oral, da entrada de ar e do padrão respiratório. Na inspecção da cavidade
oral, o abaixador de língua não deve ser usado se o quadro clínico for suges-
tivo de epiglotite devido ao risco de espasmo reflexo da glote e obstrução total
das vias aéreas. É fundamental verificar se a entrada de ar está efetiva e qual
deve ser o melhor posicionamento da criança para manter a via aérea aberta
e uma entrada de ar satisfatória. Vale ressaltar que quanto menor a crianca,
maior é a desproporção entre o tamanho do crânio e a face, proporcionando
uma tendência de colabamento e obliteração da faringe posterior, pois o occi-
pital, relativamente maior, ocasiona uma flexão passiva da coluna cervical.
Sendo assim, a manobra de abertura das vias aéreas em crianças consiste na
extensão da cabeça com elevação do queixo (head tilt – chin lift).

Se a criança estiver respirando espontaneamente, a via aérea deve ser
mantida pérvia através da manobra supracitada. No entanto, é claro que, se as
vias aéreas estiverem pérvias e a respiração continuar efetiva, recomenda-se
manter o paciente em posição de conforto, muitas vezes até mesmo assentado
e no colo dos pais. Na realidade, a conduta dependerá muito mais das condi-
ções clínicas e do padrão respiratório do que da suspeita diagnóstica inicial. É
importante mencionar, no entanto, que, nos casos de epiglotite, a chance de
deterioração clínica e insuficiência respiratória é significativa, recomendan-
do-se medidas mais intervencionistas o mais precocemente possível.

Além disso, é fundamental a avaliação concomitante da expansibilidade
e simetria dos movimentos do tórax. Após o controle adequado das vias aére-
as, recomenda-se administrar oxigênio suplementar em altas concentrações,
da forma mais adequada possível, conforme a faixa etária. Normalmente, são
necessários sistemas de alto fluxo de oxigênio (8 a 10 litros/min), de preferên-
cia umidificado e aquecido, tais como o capacete para lactentes e as máscaras
com reservatório para crianças maiores. Esses dispositivos possibilitam o for-
necimento de altas frações inspiradas de oxigênio, que são necessárias para
crianças com insuficiência respiratória potencial ou já instalada. Todo pacien-
te deve ser monitorado do ponto de vista clínico através de repetidas reavalia-
ções. Também são de grande utilidade a saturimetria contínua de pulso, a
monitoração eletrocardiográfica e a realização de gasometria arterial.
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Se o paciente estiver inconsciente, podem ser necessários métodos mecâ-
nicos para manutenção da permeabilidade das vias aéreas e para ventilação.
A indicação da intubação na LTBA deve ser baseada na avaliação clínica. Os
sinais de alerta são o aumento do estridor, cianose, taquicardia, fadiga, retra-
ções e confusão mental, além da falha de resposta à terapêutica específica
instituída (vide abaixo). Este procedimento deve ser realizado com a criança
ainda em condições satisfatórias. Em geral, na epiglotite, a intubação é indi-
cada no momento em que o diagnóstico foi estabelecido.

A via de escolha para intubação em situações de urgência/emergência
é a orotraqueal, realizada sob visão direta. A intubação em pacientes com
obstrução alta das vias aéreas deve ser realizada por pessoas experientes,
que possuem pleno domínio da técnica, e, de preferência, ao lado de um
cirurgião capaz de fazer uma cricotireodostomia ou traqueostomia em cará-
ter emergencial, se necessário. Para a intubação orotraqueal devem ser utili-
zados tubos sem balonete, de tamanho apropriado às condições das vias
aéreas do paciente. Em geral, devido ao edema acentuado, sobretudo na epi-
glotite, podem ser necessários tubos menores (0,5 a 1 mm) do que os recomen-
dados para a faixa etária. É essencial também que todo o equipamento básico
para a intubação esteja disponível e devidamente testado. O material inclui
fonte de oxigênio, conjunto válvula/bolsa auto-inflável, máscaras, aspira-
dor, laringoscópio com diversas lâminas, tubos de diferentes tamanhos, fio
guia, cânulas e drogas (sedativos, anestésicos e miorelaxantes). A técnica de
intubação orotraqueal pode ser resumida como abaixo:

� realizar sedação e analgesia, quando necessário e caso a intubação
não seja muito difícil, pois, quando se considera o procedimento muito com-
plexo devido ao intenso grau de obstrução, a sedação deve ser evitada ou
minimizada para manter algum grau de consciência e respiração própria
por parte do paciente;

� posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal e abrir as vias
aéreas através da manobra indicada;

� ventilar com bolsa auto-inflável, máscara e oxigênio a 100% durante
alguns minutos precedendo a intubação para otimizar a oxigenação;

� inserir a lâmina do laringoscópio do lado direito da cavidade oral;

� avançar a lâmina do laringoscópio em direção à linha média da base
da língua;

� racionar a lâmina anteriormente a fim de expor a epiglote;
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� posicionar a ponta da lâmina sobre a epiglote (lâmina reta) ou na
valécula (lâmina curva) para visualizar a abertura das pregas vocais, tendo
muito cuidado nos pacientes com epiglotite;

� realizar a manobra de Sellick (leve pressão sobre a cartilagem cri-
cóide), quando necessário para visualização das pregas vocais;

� introduzir o tubo endotraqueal 2 a 3 cm abaixo das pregas vocais;

� verificar o posicionamento do tubo através da expansibilidade torá-
cica simétrica bilateral e pela ausculta de sons respiratórios em ambos hemi-
tórax na região axilar;

� manter o tubo em posição e fixá-lo.

A cricotireoidostomia por incisão cirúrgica (cânula) ou punção com agu-
lha (cateter calibroso) está indicada quando o acesso e o controle da via aérea
não podem ser efetuados através da ventilação com bolsa auto-inflável e más-
cara ou através da intubação endotraqueal. A cricotireoidostomia cirúrgica é
raramente indicada para crianças menores, mas, caso seja absolutamente ne-
cessária, deve ser realizada por um cirurgião. Por outro lado, a cricotireoidos-
tomia por punção com agulha pode ser realizada por qualquer médico envol-
vido em atendimento de emergência, pois é útil na completa obstrução das vias
aéreas superiores. A agulha ou o cateter podem proporcionar satisfatória oxi-
genação em pacientes com respiração espontânea, recebendo oxigênio suple-
mentar. No entanto, a ventilação através da cricotireoidostomia pode ser pre-
cária, devido à elevada resistência da agulha ou cateter ao fluxo de ar,
aumentando o risco de barotrauma e de retenção de gás carbônico. Dessa
forma, este procedimento é considerado de caráter temporário nas situações
indicadas. A técnica de criocotireoidostomia por punção inclui:

� posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal;

� localizar a membrana cricotireóide através de palpação entre as car-
tilagens cricóide e tireóide. Estabilizar a traquéia com o polegar e o indicador
da mão não dominante para evitar sua movimentação;

� puncionar percutaneamente a membrana, que é pouco vasculariza-
da, direcionando o cateter, conectado a uma seringa, caudal e posteriormen-
te num ângulo de 45o (utilizar cateter tipo JelcoÒ calibroso – 12 a 14 gauge);

� aspirar o cateter e verificar a presença de ar, indicando o correto
posicionamento;

� avançar o cateter e retirar a agulha, confirmando novamente o posi-
cionamento;

� conectar o dispositivo para oxigenação e/ou ventilação, através do
uso de adaptadores de tubos pediátricos número 3 ou uma seringa de 3 ml
sem o êmbolo, ligada a um tubo traqueal número 8.
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Após o controle apropriado das vias aéreas, segue-se a segunda etapa da
reanimação que consiste na respiração ou ventilação. As crianças devem ser
ventiladas com uma freqüência média de 20 movimentos por minuto. O volu-
me corrente deve ser de 7 a 10 mL por Kg de peso em todas as faixas etárias.

O suporte ventilatório está indicado para crianças com falência ou pa-
rada respiratória e é inicialmente realizado através da ventilação com bolsa
auto-inflável e máscara. É de fundamental importância que essa técnica ven-
tilatória seja dominada por todo médico e enfermeira. Trata-se de técnica
muito simples e capaz de garantir ventilação e oxigenação satisfatórias até
que seja possível realizar a intubação traqueal, mesmo em crianças com obstru-
ção acentuada das vias aéreas. Para sua correta execução é necessária a
escolha de máscara de tamanho apropriado, selando completamente boca e
nariz, sem atingir os olhos. As vias aéreas devem ser mantidas abertas. Reco-
menda-se o uso de bolsa auto-inflável com volume corrente apropriado e que
contenha reservatório de oxigênio e válvula limitadora de pressão. Durante
as insuflações da bolsa, são necessárias a observação da expansibilidade
torácica e a ausculta dos sons respiratórios para certificar a eficiência da
ventilação. A freqüência das ventilações deve respeitar as necessidades fisi-
ológicas do paciente.

Após controle das vias aéreas (A) e ventilação adequada (B), a próxima
etapa inclui o reconhecimento e tratamento adequados da insuficiência cir-
culatória (C), que é essencial no sentido de prevenir a falência cardiopulmo-
nar e a parada cardiorrespiratória. O estado de choque, se não tratado ade-
quadamente ou se mantido por tempo prolongado, evolui para disfunção
orgânica múltipla e morte. O diagnóstico do estado de choque é essencial-
mente clínico. O exame físico com ênfase na avaliação dos parâmetros hemo-
dinâmicos e da perfusão de órgãos é fundamental para o diagnóstico e trata-
mento dos pacientes (para detalhes, ver capítulo “Choque em Pediatria”).

Após a realização do ABC e estabilização clínica, respiratória e hemo-
dinâmica do paciente podem ser realizados outros exames complementares
e abordagens terapêuticas mais específicas para a etiologia da obstrução
respiratória.

Nesse sentido, o estudo radiológico não deve postergar os procedimen-
tos utilizados para a obtenção de uma via aérea pérvia, ventilação e oxigena-
ção adequadas. Nos casos duvidosos e quando a criança estiver estável,
pode ser solicitada uma radiografia de perfil do pescoço, que, na epiglotite,
evidenciará a epiglote edemaciada (“sinal do polegar”). Já na presença de
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LTBA, a imagem radiológica revela um afilamento abaixo das cordas vocais
causado pelo edema da mucosa, conhecido como “sinal da ponta do lápis”.

O leucograma pode mostrar leucocitose discreta e linfocitose na infec-
ção viral, enquanto na epiglotite bacteriana há leucocitose com desvio para a
esquerda. Está indicada a solicitação de hemocultura em todos os casos sus-
peitos de epiglotide, obtendo-se positividade em aproximadamente 50%  a
70% quando a infecção é por Hib. Porém, toda a investigação laboratorial é
inespecífica, sendo de pouco auxílio para o diagnóstico definitivo. Recomen-
da-se, portanto, avaliar criteriosamente o melhor momento para solicitação
desses exames, evitando o stress adicional que poderia determinar uma pio-
ra do quadro respiratório do paciente.

Outras medidas terapêuticas que podem ser úteis são:

UMIDIFICAÇÃO AMBIENTAL

Nos casos leves de LTBA, deve-se orientar os pais para que abram a
água quente do chuveiro e permaneçam com a criança no banheiro por dez a
20 minutos. A tenda úmida deve ser indicada com ressalvas, pois pode agra-
var o quadro clínico ao aumentar a ansiedade de separação dos pais e piorar
a dificuldade respiratória caso a hiper-reatividade brônquica esteja presen-
te. Ademais, a tenda também pode dificultar a observação da criança. Em
presença de sinais nítidos de sibilância, usar broncodilatadores.

Na epiglotite, tais procedimentos não estão indicados.

HIDRATAÇÃO

Nos casos leves de LTBA, deve-se apenas aumentar a ingestão hídrica. A
reposição venosa fica reservada para os casos de LTBA com esforço respirató-
rio importante e nos casos de epiglotite, recomendando-se, a princípio, um
aporte utilizando o volume de manutenção, com reavaliações freqüentes. A
infusão deve ser aumentada nos casos de desidratação ou choque e reduzida
em presença de edema pulmonar secundário a esforço respiratório acentuado.

ANTIMICROBIANOS

Não há indicação para o uso de antibióticos na LTBA. Já na epiglotite
bacteriana, o início precoce de antibiótico contribui para a redução do edema
nas primeiras 72 horas. As crianças menores de cinco anos e não-imuniza-
das contra Hib têm o H. influenzae como o agente etiológico mais provável.
Como cerca de 10% a 20% dos Hib são produtores de beta-lactamase, a asso-
ciação ampicilina e cloranfenicol tem sido substituída por cefalosporinas de
2ª ou 3ª geração, como a cefuroxima (150 mg/kg/dia) ou a ceftriaxona (100

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07238



239

mg/kg/dia) por 10 dias. Com a recuperação clínica favorável, pode-se subs-
tituir a via de administração endovenosa pela oral ou intramuscular.

NEBULIZAÇÃO COM ADRENALINA

A adrenalina 1:1000 pode ser utilizada em substituição à forma racêmi-
ca (não existente em nosso meio) para o tratamento da LTBA. A dose varia de
1 a 5 ml administrada por nebulização. Obtém-se boa resposta com a dose de
1 mL de adrenalina 1:1000 diluída em 3 mL de solução salina fisiológica,
independente da idade da criança.     A nebulização com adrenalina pode ser
repetida em um – duas horas ou, raramente, de 20 em 20 minutos. É observa-
do o efeito benéfico máximo em 30 minutos e o seu desaparecimento em duas
horas. Após este período, pode ocorrer um efeito rebote. Portanto, a criança
que recebe adrenalina deve permanecer em observação por prazo mínimo de
três a quatro horas. Só pode ser liberada se estiver sem estridor em repouso,
com entrada de ar normal e após receber corticóide.

A nebulização com adrenalina não tem indicação na epiglotite, pois
não melhora o quadro obstrutivo e pode aumentar o stress da criança.

ESTERÓIDES

Os esteróides podem ser úteis nas LTBA moderadas e graves. Em geral,
a dexametasona é o corticóide de escolha por apresentar uma longa meia-
vida (36 a 54 horas), condição ideal para afecções cuja evolução varia de três
a cinco dias.

Estudos recentes demonstram que a dose de 0,15 mg/kg de dexametaso-
na tem eficácia semelhante à dose de 0,3 a 0,6 mg/kg (máximo de 8 mg) no
alívio dos sintomas da LTBA de grau leve a moderado. A melhora clínica
produzida por uma única dose de dexametasona, independente da via de
administração (oral ou parenteral), parece manter-se por pelo menos 24 horas.

A budesonida (2 mg) é um corticóide potente empregado por via inalatória
(nebulizador de jato) com boa resposta, , , , , porém não indicado para casos graves.
Seu efeito se inicia duas a quatro horas após a aplicação e dura 24 horas.

O uso de corticóide na LTBA leve é controverso por ser uma doença
autolimitada e de caráter benigno.

Em relação à epiglotite aguda, a indicação de esteróides é controversa.
Alguns autores recomendam o uso devido a evidências empíricas de que os
esteróides possam melhorar o curso clínico da epiglotite. Outros, por outro
lado, consideram que por, se tratar de processo infeccioso, o tratamento me-
dicamentoso restringe-se ao antimicrobiano.

L
A

R
IN

G
O

T
R

A
Q

U
E

O
B

R
O

N
Q

U
IT

E
 A

G
U

D
A

 E
 E

P
IG

L
O

T
IT

E
 B

A
C

T
E

R
IA

N
A

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07239



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

240

ReferênciasReferênciasReferênciasReferênciasReferências

CRESSMAN, WR. Diagnosis and management of croup and epiglotitis. Pediatr
Clin Nort Am 1994; 41(2):265-276.

CRUZ, MN. Use of dexamethasone in the outpatient management of acute laryn-
gotracheitis. Pediatrics 1995; 96(2): p. 220-223.

HAZINSKI, MF; ZARITSKY, AL; NADIKARNI, VM; HICKEY, RW; SCHEXNAY-
DER, SM; BERG, RA. Airway, Ventilation, and Management of Respiratory Distress
and Failure. In: Hazinski MF, Zaritsky AL, Nadikarni VM, Hickey RW, Schexnayder
SM, Berg RA, eds. Pediatric Advanced Life Support. American Heart Association,
2002: 81-122.

HUSBY, S et al. Treatment of croup with nebulized steroid (budesonide): a dou-
ble blind, placeb controlled study. Arch Dis Child 1993; 68(3): p. 352-355.

RIZOS, JD et al. The disposition of children with croup treated with racemic
epinephrine and dexamethasone in the emergency department. J Emerg Med
1998;16(4): p. 535-539.

RITTICHIER, KK; LEDWITH, CA. Outpatient treatment of moderate croup with
dexamethasone intramuscular versus oral dosing. Pediatrics 2000; 106: 1344-1348.

GEELHOED, GC et al. Efficacy of a small single dose of oral dexamethasone for
outpatient croup: a double blind placebo controlled clinical trial. BMJ 1996;
313:140-142.

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07240



241

Introdução e conceito

Este capítulo pretende enfocar, de forma resumida, alguns aspectos
gerais na abordagem do estado de insuficiência circulatória ou choque em
Pediatria.  A importância desse tema fica clara diante do grande contingente
de pacientes que exibem quadro de choque decorrente de processos patológi-
cos muito freqüentes, tais como diarréia aguda e infecções graves.

Inicialmente, para a abordagem do estado de choque, é essencial consi-
derar as inter-relações entre os determinantes fisiológicos da homeostase do
sistema circulatório.  Dentre eles, a pressão arterial e o débito cardíaco são
fundamentais para a perfusão dos órgãos e tecidos.  A pressão arterial (PA)
é o produto do débito cardíaco (DC) pela resistência vascular periférica
(RVP).  Dessa forma, mudanças tanto no DC quanto na RVP podem produ-
zir alterações na PA e, conseqüentemente, no aporte de nutrientes e oxigê-
nio aos tecidos.

O débito cardíaco (DC) consiste no produto entre a freqüência cardíaca
(FC) e o volume sistólico (VS).  A FC depende basicamente do tônus autonô-
mico e é reflexamente ajustada, momento a momento, de acordo com os ní-
veis pressóricos através do barorreflexo, que produz taquicardia em resposta
à queda da PA e vice-versa.  O volume sistólico (VS), por sua vez, é determina-
do pela pré-carga, contratilidade miocárdica e pós-carga.  A pré-carga reflete
a volemia, o tônus e retorno venosos.  A contratilidade é uma propriedade
intrínseca do miocárdio e sofre influência de fatores circulantes e locais.  A
pós-carga é principalmente determinada pela RVP, que é produzida a partir
de variações do tônus das arteríolas.

Dessa forma, todos esses determinantes da homeostase do sistema car-
diovascular encontram-se intimamente correlacionados.  Matematicamente,
pode-se verificar que:

PA  =  DC  x  RVP

CAPÍTULO 21
CHOQUE

Ana Cristina Simões e Silva

Regina Maria Pereira
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onde PA =  pressão arterial;  DC = débito cardíaco; e RVP = resistência
vascular periférica.

DC  =  FC  x  VS

onde DC = débito cardíaco; FC = freqüência cardíaca; e VS = volume
sistólico.

Sendo assim, o estado de choque pode ser definido como uma síndrome
clínica caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório em fornecer oxi-
gênio e nutrientes para suprirem as necessidades metabólicas dos tecidos.

Classificação

O estado de choque pode ser classificado quanto aos fatores etiológicos
e fisiopatológicos envolvidos no processo, como a seguir:

QUANTO À ETIOLOGIA

� Choque hipovolêmico: é a causa mais freqüente de comprometimento
hemodinâmico em pediatria e caracteriza-se pela diminuição do dé-
bito cardíaco secundária à redução do volume circulatório.  Pode re-
sultar da perda de água e eletrólitos pelo trato gastrointestinal (diar-
réia, vômitos, derivações digestivas), urinário (diabetes, tubulopatias)
e pela superfície corporal (grandes áreas queimadas). Além disso,
hemorragias (trauma, cirurgias) e seqüestração de fluido para o “ter-
ceiro espaço” (enterocolites, obstruções intestinais, ascites volumo-
sas) também podem produzir choque hipovolêmico.

� Choque cardiogênico: caracteriza-se pela diminuição do débito cardíaco
resultante de uma disfunção miocárdica primária.  Entre suas causas
destacam-se as arritmias, pós-operatório de cirurgias cardíacas, cardio-
patias congênitas, miocardite viral, intoxicações (medicamentos, quimi-
oterápicos, toxinas) e distúrbios metabólicos (hipocalcemia, hipoglice-
mia, acidose metabólica).  Além disso, a depressão miocárdica pode surgir
em qualquer criança que persista, por tempo prolongado, em estado de
choque.  Isso é freqüentemente observado no choque séptico.

� Choque distributivo: é caracterizado pela diminuição da resistência
vascular sistêmica associada a aumento compensatório, porém insu-
ficiente, do DC.  Ocorre uma distribuição irregular do fluxo sangüí-
neo, levando a uma perfusão tecidual inadequada.  Algumas regiões
recebem fluxo em excesso, enquanto outras são mal perfundidas.  Os
tipos de choque distributivo incluem o choque séptico em fase inicial, o
choque anafilático, o choque neurogênico (trauma raquimedular, estado

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07242



243

de morte encefálica, lesão encefálica aguda) e complicações secundárias
ao uso de drogas vasodilatadoras.  Dentre essas etiologias, o choque
séptico é a mais freqüente em pediatria. Na fase inicial do choque séptico,
ou também chamada fase hiperdinâmica, os sinais e sintomas de sepse
devem vir associados às alterações incipientes da perfusão tecidual,
que, hemodinamicamente, são caracterizadas por diminuição da pres-
são venosa central e da RVP com DC normal ou aumentado.  Com a
progressão do choque séptico ocorre diminuição do DC, aumento da
RVP e hipotensão, caracterizando a fase tardia ou hipodinâmica.

� Choque obstrutivo: ocorre quando há comprometimento do débito
cardíaco por obstrução física ao fluxo de sangue, produzindo um
aumento compensatório na RVP. Entre as causas desse tipo de cho-
que estão o tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, trom-
boembolismo pulmonar e coartação crítica de aorta.

Vale ressaltar que essa classificação se refere ao mecanismo desenca-
deante do processo, podendo-se observar achados característicos de tipos
diferentes de choque em um mesmo paciente.

QUANTO À FISIOPATOLOGIA

O choque também pode ser classificado em compensado e descompensa-
do.  Na forma compensada, a PA encontra-se dentro dos limites da normalida-
de, mesmo em presença de sinais de redução da perfusão tecidual.  A forma
descompensada surge quando os mecanismos compensatórios deixam de ser
capazes de manter a PA acima de valores considerados suficientes para a
perfusão mínima dos tecidos.  A hipotensão arterial é um sinal tardio e de mau
prognóstico, podendo ocorrer em fases avançadas de qualquer tipo de choque.

Diagnóstico e Abordagem terapêutica

O reconhecimento e o tratamento adequados da insuficiência circulató-
ria são essenciais no sentido de prevenir a falência cardiopulmonar e a parada
cardiorrespiratória.  O estado de choque, se não tratado adequadamente ou se
mantido por tempo prolongado, evolui para disfunção orgânica múltipla e
morte.  Podemos inferir, então, que o sucesso no tratamento do choque depen-
de basicamente do seu diagnóstico precoce e de sua adequada abordagem.

AVALIAÇÃO CLÍNICA

O diagnóstico do estado de choque é essencialmente clínico.  Em geral, a
anamnese já fornece pistas em relação à etiologia do processo. Além disso, o
exame físico minucioso, com ênfase na avaliação dos parâmetros hemodinâmicos C
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e da perfusão de órgãos, é fundamental para o diagnóstico e acompanhamen-
to dos pacientes.  Nesse sentido, é de grande utilidade o uso de formulários
para anotações seriadas dos parâmetros clínicos avaliados.  O preenchimento
dessa folha de choque do paciente deve ser feito da forma mais objetiva
possível e com reavaliações a cada 20 minutos, até a estabilização do quadro.

A avaliação clínica de pacientes chocados deve respeitar os princípios
básicos da reanimação cardiopulmonar em pediatria. O exame do paciente
deve ser feito conforme a seqüência do ABC, ou seja, avalia-se, inicialmente, a
permeabilidade das vias aéreas (A = airway ou via aérea), em seguida, o
padrão respiratório (B = breathing ou respiração), e, logo depois, o sistema
circulatório (C = circulation ou circulação). Recomenda-se que o exame
físico inclua, pelo menos, os seguintes aspectos:

� Vias aéreas e aparelho respiratório – As prioridades são: verificar se o
paciente respira espontaneamente, possui vias aéreas pérvias e apre-
senta um padrão respiratório adequado.

� Parâmetros hemodinâmicos – Devem ser medidas a FC e a PA e avaliada
a amplitude e qualidade dos pulsos periféricos e centrais.  A FC é um
sinal clínico bastante inespecífico de choque.  Normalmente, observa-se
uma taquicardia sinusal secundária à ação de mecanismos autonômi-
cos compensatórios.  No entanto, pode ocorrer choque cardiogênico de-
corrente de taquiarritmias, como, por exemplo, na taquicardia supraven-
tricular paroxística, onde são freqüentemente detectadas freqüências
cardíacas bem mais elevadas do que na taquicardia sinusal (FC > 220
bpm nas crianças abaixo de cinco anos e FC > 180 naquelas com mais de
cinco anos). Em relação à PA, é possível classificar o choque em compen-
sado e descompensado. Consideram-se, como limite inferior para pres-
são sistólica, valores menores ou iguais a 70 mmHg para crianças até um
ano e níveis abaixo de 70 adicionados a duas vezes a idade em anos para
pacientes com mais de um ano de vida.  O exame dos pulsos periféricos
e centrais é um dado clínico bastante sensível e específico que reflete,
ainda que indiretamente, o volume sistólico. A detecção de pulsos perifé-
ricos de amplitude diminuída é altamente sugestiva de comprometimen-
to circulatório. Além disso, a comparação entre os pulsos periféricos e
centrais bem como sua avaliação seriada permitem um acompanhamen-
to clínico de pacientes em estado de choque.

� Perfusão da pele – É avaliada a partir da observação da cor, da tempe-
ratura e do tempo de reenchimento capilar.  Pelo fato da pele não ser um
órgão “nobre”, freqüentemente o comprometimento de sua perfusão con-
siste em um dos sinais mais precoces do estado de choque.  Observam-se,
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em geral, alterações na cor (cianose, palidez), diminuição da tempera-
tura, sobretudo de extremidades, e um tempo de reenchimento capilar
superior a dois segundos. No entanto, esses achados são inespecífi-
cos, podendo ser observados em pacientes que não se encontram cho-
cados.

� Perfusão do sistema nervoso central – Pode ser aferida através do
exame do estado de consciência.  No caso de comprometimento da
perfusão cerebral, podem ser observadas alterações do sensório que
vão desde coma e obnubilação até agitação e irritabilidade excessi-
vas. Muitas vezes, também a criança passa a apresentar alterações
comportamentais caracterizadas pelo não reconhecimento dos pais e
a ausência de resposta a estímulos, inclusive nociceptivos.

� Perfusão Renal – Pode ser avaliada a partir da medida do débito
urinário, levando-se em conta que uma das primeiras respostas fisio-
lógicas à insuficiência circulatória é a vasoconstrição renal, produ-
zindo oligúria.  De forma geral, considera-se alterado um débito uri-
nário menor do que 1 ml / Kg/h nos recém-nascidos e lactentes e
inferior a 240 ml/m2/dia nas crianças maiores.

EXAMES COMPLEMENTARES

É importante mencionar que não existe nenhum exame laboratorial ou
de imagem específico para o diagnóstico da insuficiência circulatória.  No
entanto, a propedêutica complementar pode ser útil para o diagnóstico da
etiologia do choque, para uma avaliação do acometimento de alguns órgãos
e para o acompanhamento da evolução em alguns casos. Seguem abaixo
alguns exames indicados para as finalidades citadas:

� Exames hematológicos: hemograma completo, coagulograma (conta-
gem de plaquetas, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina
parcial ativada, RNI), fibrinogênio;

� Exames bioquímicos: avaliação metabólica geral (glicemia, gasome-
tria arterial e eletrólitos séricos, incluindo sódio, potássio, cloro, cál-
cio, fósforo e magnésio), provas de função renal (uréia, creatinina e
ácido úrico), provas de função hepática (transaminases, gama gluta-
mil transferase, bilirrubinas, albumina e colesterol total) e marcado-
res de hipóxia tecidual (lactato sérico, lactato desidrogenase e fração
MB da creatinofosfoquinase);

� Exames bacteriológicos: devem ser realizadas culturas de todos os
líquidos biológicos (sangue, urina e liquor) e de qualquer ferida ou
secreção, se houver suspeita de um processo infeccioso subjacente. C
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Vale ressaltar que a punção lombar não está indicada na abordagem
inicial nos pacientes com distúrbios de coagulação ou que se apre-
sentem instáveis do ponto de vista respiratório ou hemodinâmico;

� Exames de imagem: estão indicados para auxiliar no diagnóstico da
doença de base e para avaliar acometimento de outros órgãos, tais
como coração e pulmões.  Nesse sentido, os exames mais utilizados
são a radiografia simples de tórax e o ecocardiograma Doppler.

MONITORAÇÃO CARDIOPULMONAR NO CHOQUE

Além do exame clínico, a monitoração cardiopulmonar no choque deve
incluir o uso de equipamentos de registro contínuo ou intermitente de parâ-
metros respiratórios e cardiovasculares. Em nosso meio, são utilizados, ba-
sicamente, a oximetria de pulso, para medida da saturação de oxigênio, o
registro eletrocardiográfico contínuo e a monitoração não invasiva da pressão
arterial. Além disso, podem ser necessários e desejáveis os métodos invasivos,
tais como a cateterização arterial, para medida contínua da pressão arterial
média (PAM), e a cateterização venosa com introdução de cateter no átrio
direito, para medida da pressão venosa central (PVC). A medida da PVC reflete
a pré-carga do ventrículo direito, o que, em presença de um coração estrutural-
mente normal e na ausência de patologia pulmonar significativa, permite uma
boa estimativa da pré-carga do ventrículo esquerdo.

Embora de extrema utilidade, a monitoração hemodinâmica invasiva atra-
vés da introdução de um cateter na artéria pulmonar (cateter de Swan Ganz) não
se encontra rotineiramente disponível para pacientes pediátricos em nosso meio.

TRATAMENTO

Medidas de suporte respiratório

A abordagem terapêutica inicial da insuficiência circulatória segue o
ABC. Os primeiros passos consistem na obtenção de uma via aérea pérvia e na
maximização da oferta de oxigênio. Dessa forma, podem estar indicados intu-
bação e suporte ventilatório. A indicação de intubação no choque é mais libe-
ral, pois a utilização de ventilação mecânica precoce diminui muito o gasto
metabólico do paciente.  No entanto, se o paciente exibe um bom padrão respi-
ratório e está respondendo bem ao tratamento, não é necessário intubá-lo. É
importante mencionar que, tanto nos pacientes mantidos em respiração es-
pontânea quanto naqueles em ventilação pulmonar mecânica, recomenda-se
o uso de concentrações máximas de oxigênio como medida prioritária. Com
esse intuito, podem ser utilizados diferentes equipamentos, dando preferência
aos que fornecem uma fração inspirada de oxigênio próxima a 100%.
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Medidas de suporte circulatório

Após a estabilização da função respiratória, inicia-se a abordagem da
insuficiência circulatória.  O aspecto mais importante do tratamento é a res-
suscitação volumétrica, pois, na maior parte dos pacientes pediátricos, só
com essa medida é possível reverter o quadro. Para essa finalidade, o primei-
ro passo consiste na obtenção de um acesso vascular. Os pacientes em estado
de choque necessitam de, pelo menos, um acesso vascular seguro que permi-
ta infusões de grandes volumes de soluções colóides ou cristalóides, além da
administração de fármacos. Ocasionalmente, uma veia periférica pode ser
puncionada num primeiro momento, mas, na maioria das vezes, a perfusão
está tão comprometida que torna o procedimento difícil e demorado. Nessas
situações, opta-se pela punção venosa central, permitindo também medir a
PVC. A punção da veia femoral ou a dissecção da veia safena magna são os
procedimentos de escolha tanto pela maior facilidade técnica quanto pelo
fato de não interferirem com as manobras de reanimação cardiopulmonar. Se
a cateterização venosa central não for possível ou tornar-se demorada, está
indicada a punção intra-óssea.

Quanto à ressuscitação volumétrica, ainda há controvérsias sobre qual
seria a solução ideal – cristalóide ou colóide?  Não há nenhum protocolo
rígido que oriente a utilização de fluidos.  Para uma escolha criteriosa é
essencial que sejam consideradas as vantagens e as desvantagens, além das
indicações preferenciais de cada solução. De modo geral, as soluções crista-
lóides são as mais utilizadas, destacando-se a solução salina a 0,9% ou soro
fisiológico (SF) e a solução de Ringer lactato (RL). Sabe-se que apenas 25% do
volume dessas soluções permanecem no compartimento intravascular. Dentre
os colóides destacam-se a albumina a 5% e o plasma fresco congelado. A albu-
mina é uma solução efetiva na ressuscitação da volemia , embora de alto custo
e com efeitos colaterais.  Alguns estudos mostram que, duas horas após a
administração de albumina, 90% do volume infundido ainda permanece no
compartimento intravascular. Os pacientes mais beneficiados por seu uso são
aqueles que possuem doenças associadas à queda da pressão oncótica do
plasma, tais como, desnutrição significativa, síndrome nefrótica e hepatopati-
as. O grande receio em relação ao uso da albumina no choque séptico está
associado à possibilidade de passagem da solução infundida para o interstí-
cio pulmonar devido ao aumento da permeabilidade dos capilares por lesão
endotelial, produzindo a síndrome do desconforto respiratório agudo. O uso
de plasma fresco congelado é reservado para as coagulopatias em atividade
ou quadros de coagulação intravascular disseminada (CIVD).

A expansão volumétrica na criança em choque, tanto hipovolêmico
quanto distributivo, consiste na infusão endovenosa em bolus de soluções C
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cristalóides ou colóides, num volume de 20 ml/Kg a cada 20 a 30 minutos.
Em alguns casos, são necessários volumes de até 240 ml/Kg para melhora
do quadro.  Muitas vezes, o insucesso do tratamento do choque está relacio-
nado ao uso de quantidades insuficientes de fluidos. Sempre há risco de
produzir hipervolemia nos pacientes durante a ressuscitação com fluidos;
no entanto, uma monitoração rigorosa do paciente evita, na maioria das
vezes, tal complicação.

O uso de suporte farmacológico ao sistema cardiovascular está indica-
do nas seguintes situações:

� Depressão miocárdica associada à persistência de sinais de baixo
débito após ressuscitação volumétrica;

� Choque cardiogênico associado à presença de congestão circulatória
(edema pulmonar, hepatomegalia);

� Hipotensão refratária à ressuscitação volumétrica;

� Associação entre hipotensão e depressão miocárdica.

No choque distributivo, sobretudo o séptico, a necessidade de drogas
inotrópicas ocorre em 60% a 70% dos casos, diferindo significativamente do
que se observa no choque hipovolêmico. É importante ressaltar que o uso de
drogas não prescinde da ressuscitação volumétrica, pois, no choque séptico,
por exemplo, as duas medidas são freqüentemente necessárias.  A escolha da
droga vasoativa a ser utilizada deve-se basear principalmente no efeito dese-
jado. Além disso, é fundamental o conhecimento das propriedades farmaco-
dinâmicas dos medicamentos e suas interações com o sistema cardiovascu-
lar. São discutidos a seguir aspectos gerais sobre as drogas vasoativas mais
freqüentemente utilizadas.

DOPAMINA

É uma amina endógena, que age através de receptores dopaminérgicos
(delta 1 e 2), α  e β-adrenérgicos. Seus efeitos são dose-dependentes, variando
de acordo com a afinidade da amina aos diferentes tipos e subtipos de recep-
tores. Doses mais baixas estimulam preferencialmente os receptores delta,
doses intermediárias, os receptores  β-adrenérgicos, enquanto concentrações
mais elevadas da amina produzem efeitos α-adrenérgicos.  É importante
destacar ainda que os efeitos da dopamina sobre os receptores α e β-adrenér-
gicos dependem, em parte, da liberação de norepinefrina das terminações
nervosas livres. Dessa forma, pacientes que apresentem depleção das reser-
vas endógenas de norepinefrina (cardiopatas, por exemplo) podem apresen-
tar menor resposta aos efeitos adrenérgicos da dopamina. A dopamina deve
sempre ser administrada em infusão endovenosa contínua, apresentando
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início de ação imediato e níveis séricos estáveis. Pode ser usada para diver-
sas finalidades, tais como promover diurese, aumentar a contratilidade car-
díaca e tratar a hipotensão. O efeito final predominante irá depender da faixa
de dose usada:

� doses de 1 a 5 μg/Kg/min apresentam ação predominantemente del-
ta, produzindo vasodilatação das circulações esplâncnica e renal,
com discreta ação cardíaca;

� doses de 5 a 15 μg/Kg/min têm ação predominantemente β-adrenér-
gica, apresentando efeito inotrópico positivo (receptores β1 do cora-
ção) e moderada vasodilatação periférica (receptores β2 da circulação
muscular esquelética).  O estímulo aos receptores delta diminui nesta
faixa de dose;

� doses acima de 15 μg/Kg/min exibem um efeito predominante sobre os
receptores α-adrenérgicos, produzindo vasoconstricção sistêmica com
aumento da resistência vascular periférica e, conseqüentemente, da PA.

DOBUTAMINA

É uma catecolomina sintética que possui uma seletividade de ligação
aos receptores β-adrenérgicos, sobretudo β1 do coração, produzindo aumen-
to da contratilidade miocárdica.  Exerce pouca influência sobre a freqüência
cardíaca, possui um moderado efeito β2-adrenérgico e é praticamente des-
provida de ações dopaminérgicas e α-adrenérgicas.

À semelhança da dopamina, deve ser administrada em infusão endo-
venosa contínua e tem início de ação quase imediato.  Sua principal indica-
ção é o tratamento do choque cardiogênico normotensivo, pois aumenta a
contratilidade miocárdica por estímulo direto, independente da liberação de
norepinefrina das terminações nervosas livres.  Apresenta as seguintes van-
tagens em relação às demais aminas vasoativas:

� não aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio;

� é menos arritmogênica;

� reduz a pós-carga, através do estímulo aos receptores β2-adrenérgicos.

Encontra também boa indicação no tratamento da depressão miocárdi-
ca associada ao choque séptico.  No entanto, a dobutamina não deve ser
usada, sobretudo em monoterapia, se houver hipotensão ou depleção evi-
dente da volemia devido à ação vasodilatadora da droga, capaz de acentuar
a queda dos níveis pressóricos.

Recomendam-se doses iniciais de 4 a 5 μg/Kg/min, que podem ser
gradativamente aumentadas até 15 a 20 μg/Kg/min. C
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ADRENALINA

A adrenalina é uma potente catecolamina endógena com ação simpati-
comimética α e β-agonista. Seus efeitos também são dose-dependentes, vari-
ando de acordo com sua afinidade aos diferentes tipos e subtipos de recepto-
res. Em ordem decrescente de afinidade estão os receptores β-αdrenérgicos
(β2 e β1) seguidos pelos α- adrenérgicos (α2 e α1).

A adrenalina pode ser administrada em bolus ou em infusão endove-
nosa contínua, apresentando início de ação imediato. O uso em bolus é
recomendado, sobretudo, durante a reanimação cardiopulmonar.  A infusão
contínua pode ser utilizada para diversas finalidades, tais como aumentar a
freqüência e a contratilidade cardíacas e tratar a hipotensão. As principais
indicações para a infusão contínua de adrenalina são o choque pós-parada
cardiorrespiratória, a anfilaxia, a bradicardia sintomática, a hipotensão e a
depressão miocárdica. É considerada droga de primeira linha no choque
pós-parada e no choque séptico descompensado. O efeito final predominan-
te relaciona-se à faixa de dose usada, como mostrado a seguir:

� doses de 0,05 a 0,2 μg/Kg/min apresentam ação predominantemente
b-adrenérgica, com efeitos crono e inotrópicos positivos sobre o mio-
cárdio (receptores β1 do coração) e moderada vasodilatação periférica
(receptores β2 da circulação muscular esquelética). Os receptores α
são pouco estimulados nesta faixa de dose;

� doses de 0,2 a 0,5 μg/Kg/min produzem ações α e β-adrenérgicas. O
estímulo aos receptores β geralmente compensa o efeito vasoconstric-
tor acentuado dos α-adrenérgicos, evitando aumentos excessivos na
pós-carga capazes de comprometer o débito cardíaco. Nessa faixa de
dose observam-se normalmente aumentos moderados do débito car-
díaco e da pressão arterial;

� doses acima de 0,5 a 1 μg/Kg/min exibem um efeito predominante
sobre os receptores α-adrenérgicos, produzindo vasoconstricção sistê-
mica com aumento da RVP e da PA. Nesta faixa de dose, praticamente
desaparecem os efeitos β-adrenérgicos e há risco de diminuição do dé-
bito cardíaco pela elevação acentuada da pós-carga. Pode ocorrer tam-
bém comprometimento da perfusão dos leitos esplâncnico e renal.

NORADRENALINA

Comparando-se com pacientes adultos, a experiência com o uso de nora-
drenalina na faixa etária pediátrica ainda é bem restrita.  Seus efeitos hemodi-
nâmicos são dose-dependentes e bastante semelhantes aos da adrenalina,
diferindo-se por possuir afinidade um pouco maior aos receptores α-adrenérgicos
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e menor aos receptores β-adrenérgicos.  Tal diferença pode explicar a menor
ocorrência de taquiarritmias com a noradrenalina.  Outra vantagem da noradre-
nalina em relação à adrenalina é o aumento da perfusão coronariana, tornando-
se, portanto, uma boa opção para o choque cardiogênico hipotensivo.

Em doses mais baixas (0,025 a 0,1 μg/Kg/min), a noradrenalina apre-
senta efeitos inotrópicos e cronotrópicos positivos mediados por receptores
β1, além de ação vasoconstrictora por estímulo α-adrenérgico, produzindo
elevação da PA e do débito cardíaco. Em doses elevadas (0,1 a 2 μg/Kg/min),
estimula predominantemente receptores α-adrenérgicos, determinando au-
mento da RVP.

OUTRAS DROGAS

Nitroprussiato de sódio

O nitroprussiato de sódio é um potente vasodilatador arterial e venoso.
Não é considerado um medicamento de primeira linha no tratamento do
choque. Está indicado em situações clínicas associadas à diminuição do
débito cardíaco secundária a aumentos excessivos da pressão arterial sistó-
lica e/ou da pressão venosa central. Apresenta efeito quase imediato, coinci-
dindo com o início da infusão contínua e cessando rapidamente após sua
suspensão.  É metabolizado no fígado em tiocianato, que, por sua vez, tem
excreção renal. Deve ser usado com cautela em pacientes hepatopatas e por-
tadores de insuficiência renal. Sobretudo nesses casos, recomenda-se moni-
torar os níveis de tiocianato e/ou de metahemoglobina. A dose deve ser titu-
lada de acordo com o efeito desejado, iniciando-se com 0,5 μg/Kg/min e
podendo raramente chegar até 10 μg/Kg/min.

DERIVADOS BIPERIDÍNICOS

Os derivados biperidínicos determinam aumento dos níveis intracelu-
lares de adenosina monofosfato cíclico (AMPc) através da inibição das fosfo-
diesterases.  Esse efeito produz maior contratilidade miocárdica e vasodila-
tação periférica.  Seu mecanismo de ação difere das catecolaminas, podendo
ser utilizados como coadjuvantes nas situações em que os receptores adre-
nérgicos estiverem saturados.  A amrinona e a milrinona são os derivados
biperidínicos que têm sido mais utilizados em pediatria, sobretudo em pós-
operatório de cirurgia cardíaca.

Outras medidas de suporte

Além das medidas de suporte respiratório e circulatório, recomendam-
se a correção dos distúrbios de coagulação, das alterações metabólicas, o
tratamento da insuficiência  renal aguda e a nutrição adequada. C
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Finalmente, deve ser mencionada a importância do tratamento da cau-
sa subjacente da insuficiência circulatória. Tal terapêutica está indicada logo
após as medidas iniciais de ressuscitação cardiopulmonar. O tratamento do
choque hipovolêmico e o do choque cardiogênico ocorrem de forma concomi-
tante às medidas de suporte circulatório. No caso do choque séptico, ainda
que o agente etiológico responsável pelo processo infeccioso não esteja deter-
minado, selecionam-se esquemas antimicrobianos para iniciar precocemen-
te o tratamento. Tal seleção deve basear-se em achados clínicos, laboratoriais
e seguir critérios epidemiológicos e protocolos definidos pela comissão de
controle de infecção hospitalar da instituição.
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Introdução

A anafilaxia é uma síndrome ocasionada pela liberação de mediadores
da reação inflamatória que seguem  uma interação imunológica com um
antígeno específico. Os efeitos ocorrem de forma aguda e podem levar à ins-
tabilidade de órgãos vitais. É causada por exposição repetida a um agente
sensibilizante em um indivíduo susceptível.

As manifestações ocorrem de forma localizada e sistêmica, com sinto-
mas variando  desde prurido até choque anafilático e morte. O choque anafi-
lático representa a mais grave reação de hipersensibilidade imediata.

Os principais desencadeantes da anafilaxia são os agentes alimenta-
res e o látex, mas medicamentos, picadas de insetos, agentes biológicos,
exercícios físicos, aditivos e corantes alimentares também podem levar à
anafilaxia (vide Quadro 1).

CAPÍTULO 22
ATENDIMENTO À ANAFILAXIA

Levi Costa Cerqueira Filho

Maria do Carmo Barros de Melo

QUADRO 1
FATORES ETIOLÓGICOS DE ANAFILAXIA

Fatores

Drogas

Alimentos

Aditivos e corantes alimentares

Agentes biológicos

Picadas de inseto

Látex

Penicilinas, cefalosporinas, quimioterápicos, re-
laxantes musculares.

“Frutos do mar”, amendoim, legumes, ovo, lei-
te, soja, trigo, frutas (Kiwi, mamão), semente de
girassol, milho e canola.

Sulfitos, glutamato de sódio, aspartame.

L-asparaginase, extratos alergênicos, sangue e
derivados, insulina, imunoglobulinas.

Himenópteros (Ex: abelhas, vespas e formigas).

Contato com materiais médicos ou aparelhos que
contenham látex (Ex: sondas, cateteres, luvas, etc).
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Os principais sintomas são as reações de pele (90 a 100%), dificuldade
respiratória (60% a 7%), distúrbios cardiovasculares (20% a 40%) e gastroin-
testinais (20%). Em dois terços dos casos é possível identificar o agente que
desencadeou o processo.

Patogênese

A anafilaxia clássica é aquela mediada por IgE. Ocorre em contato
subseqüente  a exposição a um determinado antígeno em que houve sensibi-
lização. A  administração de pequena parcela do agente pode resultar em
reação antígeno-anticorpo com a liberação de mediadores, como a histami-
na. A ação dos mediadores nos vários receptores teciduais leva aos sinto-
mas. A histamina ocupa o papel central na patogênese, mas outras substân-
cias vasoativas também têm o seu papel na anafilaxia humana. Ocorre
declínio dos fatores de coagulação V e VIII, sugerindo consumo como resul-
tado de um estado de coagulação intravascular disseminada e diminuição
do nível sérico de C3 e C4.

As reações mediadas por complemento são observadas após adminis-
tração de sangue e subprodutos. Ocorre formação de imunocomplexos que
levam à ativação da cascata do sistema de complemento. Alguns dos subpro-
dutos gerados levam à degranulação dos mastócitos e basófilos, geração e
liberação de mediadores. Além disso, as anafilotoxinas podem levar ao au-
mento da permeabilidade vascular e à contração de músculos lisos. Os imu-
nocomplexos envolvidos são agregados IgG ou complexos IgG-IgA. Reações
citotóxicas (tipo II) podem levar à ativação de complementos e levar à anafi-
laxia. Por exemplo, em uma transfusão inadequada, podem ser formados
anticorpos (IgG e IgM) contra hemácias e causado lise das células vermelhas
e pertubação dos mastócitos.

 Na anafilaxia induzida por exercício, a reação é intermitente e é neces-
sário que o paciente alimente-se antes da prática de exercícios (antigamente
era denominada popularmente como “congestão”). Deve ser suspeitada quan-
do, após exercícios, o paciente apresenta urticária, eritema e angioedema,
com instabilidade clínica.

Fatores

Qualquer exercício físico.

Contrastes iodados, opiáceos, tiamina, aspirina,
captopril, d-tubocurarine.

Sem causa aparente.

Exercício físico

Substâncias que desencadeiam
reação anafilactóide

Idiopática
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Na anafilaxia idiopática não se consegue identificar o alérgeno. O diag-
nóstico é realizado através de sintomas clínicos (eritema, urticária, taquicar-
dia; e, mais raramente, sintomas gastrointestinais e hipotensão), pesquisa
negativa para antígenos e histamina urinária elevada.

Quando um mecanismo imunológico não pode ser identificado, deno-
minamos reações anafilactóides. Presume-se que essas reações sejam desen-
cadeadas por ação direta dos agentes aos basófilos e mastócitos, ou seja,
causadas por uma via alternativa levando à produção de anafilatoxinas. Os
agentes mais comuns são os meios de radiocontrastes, os narcóticos, bloque-
adores neuromusculares e os agentes despolarizantes.

Manifestações clínicas

As reações anafiláticas são de início agudo, particularmente quando o
antígeno é administrado por via endovenosa. Os primeiros sintomas relata-
dos na reação clássica são sensações de parestesia na face ou ao redor da
boca, calor e dificuldade em falar e respirar. Pode ocorrer fraqueza muscular,
ansiedade e prurido. Aparece urticária, angioedema, estridor inspiratório,
sibilância torácica, disfagia, congestão nasal e ocular, tosse. Dor abdominal,
diarréia, contração muscular podem também ocorrer. O paciente pode ficar
inconsciente, apresentar apnéia ou dificuldade respiratória, assim como ar-
ritmias cardíacas e bradicardia, com má perfusão capilar, pulsos finos e
hipotensão. Esses sintomas, se não tratados imediatamente, levam à morte.
A grande maioria das reações ocorrem dentro de um período de 30 minutos
(geralmente, 5 a 10 minutos) após o contato com o antígeno, mas podem
aparecer até após uma hora. Após a administração oral do antígeno, o início
das  manifestações pode demorar duas horas ou mais. Os sintomas podem
ser recorrentes, mesmo após o tratamento,  por até horas ou dias.

A urticária e o angioedema são os sintomas mais comuns na anafilaxia
(88%). As manifestações respiratórias e cardiovasculares podem variar de
intensidade. O edema de vias aéreas superiores ocorre em 56% dos casos,
dispnéia e sibilos em 47%, rubor facial em 46%, síncope e hipotensão em
33%, náuseas, diarréias e cólicas em 30%, rinite em 16% e cefaléia em 15%.
Raramente ocorre prurido sem urticária e crises convulsivas.

Diagnóstico

O diagnóstico é obtido através da história e da presença das manifes-
tações clínicas. Mas, algumas vezes, pode ser difícil, como nos casos em
que o paciente é encontrado morto, ou quando, após exercício físico, ele A
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apresenta um colapso. O diagnóstico diferencial inclui tromboembolismo,
arritmia cardíaca, hemorragia do SNC, desordens convulsivas, obstrução de
vias aéreas e intoxicações exógenas.

O diagnóstico laboratorial em nosso meio é difícil, mas a determinação
da concentração sérica da triptase pode ser realizada. A concentração da
histamina plasmática pode estar elevada, mas algumas vezes por curto pe-
ríodo de tempo. Algumas vezes pode ser detectado um aumento da histamina
na urina. Pode haver aumento sérico de C3 e C4.

Tratamento

O sucesso terapêutico depende do diagnóstico rápido e da instituição
das medidas de suporte básico de vida e da administração de medicamentos.

Deve-se avaliar o estado de consciência, a permeabilidade das vias aé-
reas, a presença de instabilidade respiratória e cardiovascular.

Caso o antígeno tenha sido injetado por via parenteral ou a reação
resulte de picada de insetos, pode-se colocar um torniquete proximal ao local
da administração. Esse torniquete pode ser usado por até 30 minutos, deven-
do ser relaxado a cada cinco minutos (por um período mínimo de três minu-
tos). O oxigênio deve ser administrado imediatamente, na forma mais acessí-
vel e com maior concentração possível. A adrenalina é a principal droga a ser
utilizada, e a via da administração depende da gravidade da reação, mas em
geral em ambulatórios e consultórios, é utilizada a via subcutânea. Caso
ocorra hipotensão, a adrenalina deve ser administrada por via endovenosa,
associada à reposição volêmica com solução salina a 0,9%, avaliando, a
seguir, a necessidade da continuidade na administração de cristalóides e/
ou início de aminas vasoativas. Pacientes em uso de betabloquadores podem
não rsponder à adrenalina. Nestas situações, considerar o uso de Glucagon.
O anti-histamínico de escolha é a prometazina, mas a dextroclorfeniramina
ou a hidroxizina devem ser administradas, a seguir, por via oral. O corticói-
de utilizado é a hidrocortisona endovenosa por até 48 a 72 horas após o
evento. Na presença de broncoespasmo deve-se administrar agente ß2 inala-
tório ou, se necessário, endovenoso.

No Quadro 2 está esquematizada a forma de atendimento.

O paciente necessita ser monitorizado e acompanhado por um período
mínimo de 24 horas, mesmo que os sintomas sejam prontamente revertidos
com a terapêutica inicial, devido à possibilidade de recorrência dos sinto-
mas. Esse fator pode ser decisivo para a boa evolução do caso.
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QUADRO 2
ATENDIMENTO AO CHOQUE ANAFILÁTICO:

Passos

Identificar a anafilaxia

Administrar a adrenalina

Administrar
anti-histamínicos

Administrar corticóide

Ações simultâneas

Se hipotensão, perfusão
capilar maior que 2 se-
gundos ou pulsos finos

Se broncoespasmo

Se hipotensão refratária
à reposição volêmica

Após estabilização

Ações

Checar a história, fazer o exame físico e tentar identifi-
car o antígeno.
Fazer o “ABC”, verificando a integridade dos sinais vi-
tais e o estado hemodinâmico.
Adrenalina subcutânea, na dose de 0,01 ml/Kg (solução
1:1000) em crianças, e na dose de 0,3 a 0,5 ml em adoles-
centes ou adultos (0,3 a 0,5 mg).
Repetir, se necessário, a cada 5 a 10 minutos, até 3 vezes.
Prometazina via IM: 0,5 mg/Kg, imediatamente. E, a
seguir, por via oral: dextroclorfeniramina (0,2 a 0,3 mg/
Kg/dia em 4 doses)  ou a hidroxizina (2 mg/Kg/dia em
4 doses).
Hidrocortisona: 10 mg/Kg, EV, imediatamente. A seguir,
5 mg/Kg a cada 6 horas, EV, por 48 a 72 horas.
Oferecer oxigênio imediatamente.
Fazer torniquete acima do ponto de introdução do antí-
geno, se possível*.
Medir pressão arterial.
Obter acesso venoso.
Administrar Solução Fisiológica a 0,9% 20 ml/Kg em
bolus (em cerca de 20 minutos), com reavaliação se-
qüencial dos sinais de choque.
Aplicar adrenalina por via endovenosa, diluída 1:10.000
(1ml de adrenalina e 9 ml de água bidestilada), na dose
de 0,1 ml/Kg.
Administrar β2 por via inalatória, à semelhança da crise
asmática.
Avaliar necessidade de salbutamol contínuo (é necessá-
rio monitorização ECG contínua) ou aminofilina EV em
bolus (dose terapêutica próxima à dose tóxica).
Iniciar adrenalina contínua na dose de 0,1 a 1 μg/Kg/min.
Avaliar dopamina ou dobutamina se houver depressão
miocárdica.
Reavaliar seqüencialmente o paciente.
Orientar os pais ou responsáveis.
Identificar o prontuário (Fita adesiva vermelha, por
exemplo).
Encaminhar o paciente para observação por um perío-
do de 24 a 48 horas, para hospital ou CTI, conforme a
gravidade do caso.
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Introdução

Problemas respiratórios são freqüentes na prática médica pediátrica.
Por se tratar de uma urgência, com riscos potenciais para o paciente, exigem
dos profissionais médicos  extrema atenção na sua avaliação, de modo que
possam  detectar de maneira correta e precoce o  grau de comprometimento
clínico que se apresenta. Essa avaliação permitirá uma abordagem precisa,
em tempo hábil, evitando complicações futuras e indesejáveis.

É de fundamental importância que o pediatra esteja apto a reconhecer
os problemas respiratórios nas suas mais variadas manifestações clínicas e
também seja capaz de utilizar, de maneira  racional, toda a propedêutica e
terapêutica de que dispõe para melhor atender  seu paciente.

Quadro clínico

Considerando as diferenças anatômicas e funcionais entre a criança e o
adulto (Quadro 1), pode-se inferir que, nessa faixa etária, o risco de proble-
mas respiratórios potencialmente graves é maior, além do fato de que a insu-
ficiência ou falência respiratória propriamente dita são as principais causas
de parada cardiorrespiratória no grupamento infantil, sendo este o evento
final de uma hipoxemia grave e persistente.

QUADRO 1
CARACTERÍSTICAS ANATÔMICASDE

VIAS AÉREAS NA CRIANÇA EM RELAÇÃO AO ADULTO

CAPÍTULO 23
MÉTODOS PARA OFERTA E

ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO

DESCONFORTO E FALÊNCIA RESPIRATÓRIA

Fábio Augusto Guerra

Via Aérea
Língua
Laringe
Epiglote
Cordas Vocais
Laringe

muito menor
maior em relação à orofaringe e anteriorizada
Cefálica
curta, estreita
fixação baixa e anterior
afunilada
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O quadro clínico pode variar desde um desconforto respiratório carac-
terizado por apenas taquipnéia leve até uma sintomatologia mais grave com
alterações acentuadas da dinâmica respiratória (tiragem intercostal e dia-
fragmática, batimento de aletas nasais, balanço tóraco-abdominal), do siste-
ma nervoso central (irritabilidade ou torpor), palidez ou cianose, instabilida-
de hemodinâmica, seguidas de apnéia e parada cardíaca em assistolia.

Dependendo da manifestação clínica do quadro respiratório, o médico
assistente deve avaliar a propedêutica e terapêutica a serem utilizadas, ten-
do sempre em mente que o controle precoce do quadro e a aceitação da tera-
pia são fundamentais no prognóstico do paciente.

Propedêutica

Nos casos de desconforto respiratório seguido ou não de falência, a
avaliação clínica é peça chave na instituição do tratamento adequado. Não é
aceitável atraso no início do tratamento em função de exames laboratoriais
ou qualquer outra forma diagnóstica. Considerando-se os exames e tecnolo-
gia disponível, de uma forma geral, pode-se utilizar:

1. Oximetria de Pulso: processo não invasivo, de fácil aplicação, baixo
custo, rápido manuseio, que permite a monitorização contínua da
saturação de oxigênio arterial. Fornece uma medida mais precisa da
saturação, quando esta se encontra na faixa entre 70% – 99%. Tem
como princípio básico a técnica da espectofotometria. O aparelho
alternadamente emite luz com comprimentos de onda diferentes, atra-
vés dos tecidos. Com a pulsação e a circulação do sangue nos teci-
dos, verifica-se uma alteração nas características de transmissão e
absorção de luz. Essa diferença é microprocessada e assim calculada
a saturação de hemoglobina no sangue arterial. A medida é captada
através de sensores que podem ser fixados em extremidades como
mãos e pés, lobo da orelha, asas do nariz ou mesmo na ponta da
língua em pacientes inconscientes.

O método pode apresentar as seguintes limitações:

� Tende a subestimar ou superestimar a saturação real quando menor
que 70%.

� Um sensor inadequado, assim como sua fixação, pode influenciar nos
resultados.

� Não reflete a eficácia da ventilação, tendo como conseqüência uma
avaliação incorreta com relação ao acúmulo de gás carbônico.
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� Perde sensibilidade no paciente com instabilidade hemodinâmica (cho-
que ou má perfusão), onde há diminuição do pulso e da circulação
sanguínea.

� Pode sofrer influência de luminosidade externa excessiva.

� Pode sofrer alteração na presença de icterícia, aumento de carboxie-
moglobina e metahemoglobina.

2. Gasometria Arterial: trata-se de exame preciso no diagnóstico e avalia-
ção da pressão arterial de oxigênio ( PaO2 ), pressão arterial de gás
carbônico (PaCO2) e PH. É de grande utilidade quando disponível,
mas não é fundamental para tomada de decisões frente ao paciente
com qualquer distúrbio respiratório. Em alguns casos, o exame pode
se mostrar com valores normais, porém  às custas de um grande esfor-
ço respiratório, que por si só já seria indicação de intervenção médica.

3. RX do Tórax: deve ser considerado seu uso sempre que possível,
porém para corroborar o diagnóstico e tratamento empregado, mas
nunca como medida imprescindível em um quadro agudo grave.

4. Capnometria e Capnografia: através de aparelhos que fazem uso de
espectroscopia de massa e mais comumente da absorção de luz in-
fravermelha, é possível dosar o CO2  encontrado ao final de uma
expiração, sendo um bom reflexo do CO2 arterial  (PaCO2). Em algu-
mas patologias respiratórias obstrutivas, um aumento na PaCO2 pode
preceder a queda da PaO2, significando um diagnóstico precoce, ten-
do como conseqüência um tratamento mais adequado com diminui-
ção de riscos e seqüelas para o paciente.

Métodos para administração de oxigênio

Frente a um paciente com esforço respiratório, a oxigenoterapia é um
procedimento muito usado e se constitui numa forma de elevar a FiO2 (fração
inspirada de oxigênio). É um modo de se combater  a hipóxia tecidual que
pode ocorrer em conseqüência do déficit na captação, transporte ou distri-
buição de O2 . Podem-se oferecer diferentes concentrações  de oxigênio, vari-
ando  de 21% a 100%. Seu cálculo pode ser estimado pela fórmula:

 ( 21 x volume de ar em litros ) + ( 100 x volume de O2  em litros )

volume de ar em litros + volume de oxigênio em litros

Cabe, entretanto, ressaltar que a melhor maneira de se avaliar a  PaO2

oferecida seria através do oxímetro de ambiente. Esse aparelho é capaz de
medir de forma mais precisa a concentração do oxigênio oferecido. M
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O oxigênio fornecido deve ser sempre umidificado e aquecido, de forma
que fique o mais próximo possível do fisiológico.

Existem várias formas de se oferecer oxigênio e estas estarão diretamen-
te relacionadas às condições clínicas do paciente. Baseado em princípios
como eficiência, complexidade dos dispositivos, precisão de oferta de O2,
custos e tolerabilidade por parte do paciente, avalia-se a melhor forma de
fornecer a mistura gasosa ao paciente.

Os sistemas de oferta de O2 podem ser divididos em dois grandes gru-
pos, de acordo com o fluxo ofertado:

� Sistemas de baixo fluxo

São aqueles onde ocorre uma oferta parcial de O2, sendo necessária a
complementação com ar ambiente para se atingir o fluxo respiratório neces-
sário, ou seja, o volume completo para cada ciclo respiratório.

� Sistemas de alto fluxo

São aqueles em que o próprio dispositivo e seus reservatórios fornecem
fluxo adequado de gás para se atingir as necessidades do volume respirató-
rio total, não havendo mistura com ar ambiente.

SISTEMAS DE OFERTA DE OXIGÊNIO

Dentre os dispositivos mais utilizados, encontramos os enumerados
abaixo:

A. Cânula Nasal

B. Cateter Nasal

C. Máscara Simples de O2

D. Máscara com reservatório e reinalação parcial

E. Máscara com reservatório sem reinalação

F. Tenda facial

G. Capuz de oxigênio ou Hood

H. Oxitenda

I. Máscara de Venturi

J. CPAP Nasal

K. Sistemas mecânicos

CÂNULA NASAL

Constituído por dois pequenos tubos de plástico que saem de uma peça
facial, é um dispositivo para ser inserido nas narinas e o oxigênio liberado

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07262



263

na nasofaringe. Simples e de baixo custo, geralmente bem tolerada, a cânula
nasal causa pouca interferência em procedimentos. A concentração de oxi-
gênio não pode ser bem determinada, porque uma série de fatores,como volu-
me de fluxos,resistência nasal, resistência da orofaringe, influenciam no
mesmo. Pode causar cefaléia, distenção abdominal, vômitos, regurgitação,
irritação, sangramento nasal e ressecamento da mucosa, principalmente com
aumento do fluxo, já que não fornece oxigênio bem umidificado. Oferece
concentrações de O2  de 22% a 30%, com fluxo de um a cinco litros.

CATETER NASAL

É um dispositivo flexível com orifícios em sua  extremidade utilizado
para ser inserido em uma narina até a faringe posterior. Não oferece vanta-
gens sobre a  cânula nasal, podendo causar hemorragias em pacientes com
hipertrofia de adenóides.Pode produzir distenção gástrica ou ruptura se o
cateter for introduzido no estômago.  Atualmente é um dispositivo que tem
pouca aplicação na prática clínica diária.

MÁSCARA SIMPLES

É um dispositivo de baixo fluxo, simples, econômico e de tolerabilidade
variada. Deve ser de material flexível e transparente para facilitar a observação
do paciente, assim como conter orifícios para exalação de CO2. Com um fluxo
de quatro a oito litros, pode oferecer uma  concentração de O2 de 30% a 60%.

MÁSCARA COM RESERVATÓRIO E REINALAÇÃO PARCIAL

Consiste em uma máscara simples com uma bolsa-reservatório, de baixo
custo, tolerabilidade variável. Não apresenta válvula unidirecional. Pode
ocorrer aumento do espaço morto anatômico se o fluxo de gases for inade-
quado, com conseqüente retenção de CO2, já que aproximadamente um terço
da expiração vai para o reservatório. Geralmente é necessário um fluxo de 10
a 12 litros/minuto para fornecer uma FIO2 de 50 a 60.

MÁSCARA COM RESERVATÓRIO SEM REINALAÇÃO

É uma máscara facial e uma bolsa-reservatório com duas válvulas aco-
pladas ao sistema. Uma evita a entrada de ar ambiente durante a inalação e
a outra, colocada entre a bolsa reservatório e a máscara, previne a entrada de
ar exalado dentro do reservatório.

Nesse tipo de equipamento, com um fluxo de dez a 12 litros de O2 por
minuto, o paciente inspira 100% de oxigênio da bolsa, obtendo uma FIO2 em
torno de 95% quando a máscara está bem acoplada à face.

TENDA FACIAL

É uma grande máscara de plástico transparente flexível, que utiliza M
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altos fluxos (dez a 15 litros por minuto). Pode ser melhor tolerada, uma vez que
sua adaptação à face exige menor contato com o rosto. Produz frações inspira-
das de O2 na faixa de 40%. Esse método apresenta como vantagem a facilidade
de acesso à face, sem a necessidade de interrupção da oferta de oxigênio.

CAPUS DE OXIGÊNIO OU HOOD

Constitui-se em um capacete que envolve a cabeça da criança, onde é
conectada uma  mistura de O2 e ar comprimido na concentração desejada,
que pode ser calculada através da fórmula para determinação de FIO2 ou do
oxímetro de ambiente. Com um fluxo mínimo de oito litros, pode oferecer
uma concentração de O2 de 80% a 90% . Tem como vantagens a possibilidade
de se manter uma concentração constante de O2, fácil acesso ao tórax e mem-
bros para realização de procedimentos, além da facilidade da monitoração
da FIO2. É mais indicado para recém-nascidos e lactentes, já que pelo próprio
tamanho é pouco tolerado em crianças acima de um ano.

OXITENDA

É uma estrutura plástica que circunda o tronco e toda a parte cefálica da
criança. Utilizada para pacientes maiores de um ano, necessita de um fluxo
em torno de 15 litros por minuto. Pode oferecer concentrações de 40% a 50%
na fração inspirada de O2, já que, com freqüência, pode ocorrer mistura do ar
ambiente com os gases do dispositivo, pelas próprias características do mes-
mo. Com tolerabilidade variável, custo mais elevado, maior consumo de O2,
pode causar certa dificuldade de acesso ao paciente quando da realização de
procedimentos. Como indicado, o uso de O2 umidificado e aquecido pode
causar névoa, que dificulta a visualização do doente.

MÁSCARA DE VENTURI

Utilizada para fornecer baixas frações inspiradas de O2. Constitui-se
em um bom método para pacientes portadores de hipercapnia.

CPAP NASAL

Constitui-se em um método para oferta de pressão contínua nas vias
aéreas através de prongas nasais, em casos de insuficiência respiratória leve
ou moderada, onde existe a possibilidade de hipoinsuflação, colabamento
alveolar, atelectasias ou diminuição da complacência pulmonar. É conside-
rado um importante apoio ao paciente que necessita, frações inspiradas de
O2 na faixa de 40% a 60% para manter uma PaO2 acima de 50 mmHg ou
saturação de O2 maior que 92% com evolução clínica desfavorável ou esforço
respiratório. Tem indicações precisas na doença da membrana hialina do re-
cém-nascido, na apnéia da prematuridade seguida de bradicardia ou queda
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de saturação nas pneumopatias, como taquipnéia transitória do recém nas-
cido, aspiração de mecônio, pneumonias e displasia broncopulmonar. É um
método bastante utilizado como reforço no período pós-extubação. Suas com-
plicações caracterizadas por pneumotórax, diminuição do retorno venoso ,
alteração do débito cardíaco, lesão de narina ou septo nasal, obstrução do
circuito, com conseqüente hipoxemia, aerofagia e conseqüente distensão gás-
trica, devem ser continuamente avaliadas de forma a possibilitar o uso corre-
to e eficaz do equipamento. A técnica do CPAP nasal pode ser utilizada
apenas com o equipamento próprio ou conectado ao ventilador mecânico
que, nesse caso, deverá ser colocado no modo CPAP, conectado aos tubos,
pronga e cateter de monitorizarão da pressão. É de fundamental importância
a escolha correta do tamanho das prongas que deve basear-se no peso do
paciente, conforme demonstra o quadro abaixo:

QUADRO  2

nº 0: para menores de 700 g nº 3: entre 2000-3000 g

nº 1: entre 700-1200 g nº 4: para > 3000 g

nº 2: entre 1250-2000 g nº 5: entre 1 e 2 anos

Os parâmetros a serem utilizados na CPAP são:

FIO2 – inicia-se com a mesma FIO2 que estava sendo utilizada anterior-
mente e ajusta-se gradativamente até se obter uma saturação de FIO2 entre
90% a 95%.

Pressão – iniciar com uma pressão de 4 a 6 cm de H2O. Levar em considera-
ção que a pressão mínima deve ser de 3 cm de H2O e máxima de 8 a 10 cm de H2O.

Fluxo – pode variar de 5 a 10 litros por minuto.

SISTEMAS MECÂNICOS

São aparelhos utilizados para dar suportes ventilatórios a pacientes
com insuficiência respiratória que não apresentam condições mínimas de
manutenção da relação ventilação/perfusão . A modalidade usual é a venti-
lação pulmonar mecânica, que consiste na utilização de ventiladores artifici-
ais para suporte da função pulmonar.

Parâmetros básicos para indicação desse tipo de suporte baseiam-se na:

� hipoxemia : redução dos níveis de oxigênio no sangue arterial. Verificada
através da diminuição da PaO2 na gasometria arterial. Não há valores
preestabelecidos para indicação de ventilação mecânica. Esse suporte
deve ser considerado toda vez que não houver resposta satisfatória à oxi-
genoterapia na invasiva somada à sintomatologia clínica do paciente; M
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� hipercapnia: aumento da pressão parcial de CO2, caracterizando aci-
dose respiratória. Clinicamente pode traduzir-se por taquipnéia, que
é uma tentativa do organismo de melhorar as trocas gasosas;

� aumento do trabalho muscular respiratório que pode culminar em
fadiga muscular e apnéia;

� alterações no controle da respiração devido a problemas no sistema
nervoso central.

TIPOS DE VENTILADORES MECÂNICOS

� Ventilador ciclado à pressão: o final da inspiração e início da expira-
ção ocorre quando é atingida uma pressão preestabelecida em vias
aéreas. Essa pressão deve corresponder a um volume corrente neces-
sário para a faixa etária em questão. Em doenças pulmonares com
aumento de resistência ou diminuição de complacência, nem sempre
esse volume é atingido em correspondência ao pico  da pressão, sen-
do uma desvantagem nesse método.

� Ventilador ciclado a volume: como o próprio nome indica, o ciclo da
inspiração termina quando um determinado volume é liberado para
o doente. O pico de pressão em vias aéreas é variável, já que depende
da resistência e complacência encontradas. Deve ser bem monitoriza-
do pelo risco de barotrauma.

� Ventilador ciclado a tempo: o ciclo termina e começa após um determi-
nado intervalo de tempo. O modo mais utilizado é o ciclado a tempo e
limitado à pressão, tendo seu volume corrente diretamente influenci-
ado pela complacência e resistência das vias aéreas.

� Ventilador ciclado a fluxo: a inspiração termina quando o fluxo  cai a
uma porcentagem predeterminada do pico de fluxo. O volume e o
tempo variam  de ciclo para ciclo. O volume depende da pressão gera-
da, da complacência e da resistência.

Modos de ventilação – São geralmente quatro tipos:

� Controlada

� Assistida

� Mandatória Intermitente

� CPAP – Pressão  Positiva Contínua de Vias Aéreas

Ventilação Controlada: os ciclos respiratórios são definidos pelo ven-
tilador, não existe a participação do paciente e está indicada em patologias
em que o fator principal da falência respiratória é a apnéia, como na parali-
sia muscular, anestesia, intoxicação por drogas ou lesões cerebrais.
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Ventilação Assistida: é um modo no qual o aparelho responde às
demandas do paciente ou de seu esforço respiratório. A freqüência é própria
do paciente, e o ventilador atua como suporte aos ciclos respiratórios, depen-
dendo da sensibilidade que é estabelecida pelo operador do aparelho.

Ventilação Assistida-Controlada: Nesse modo de ventilação, cuja
freqüência respiratória pode ser determinada pelo paciente, caso não haja o
estímulo, o próprio aparelho desencadeia ciclos intermediários para manter
uma ventilação eficaz.

Ventilação Mandatória Intermitente: O respirador fornece o núme-
ro de ciclos preestabelecido pelo operador. Porém, existe a possibilidade do
paciente desencadear ciclos nos intervalos de uma forma satisfatória. A efi-
cácia dos mesmos está diretamente relacionada com a sensibilidade que é
predeterminada no aparelho.

Pressão Positiva de Vias Aéreas – CPAP: Nesse modo de ventilação é
mantida uma PEEP – Pressão Positiva Expiratória Final, em vias aéreas, no
paciente com respiração espontânea. Essa modalidade permite um aumento
da distenção alveolar, diminuindo riscos de colapsos e atelectasias. Favore-
ce a troca gasosa permitindo uma boa relação ventilação/perfusão. Utiliza-
da com freqüência em patologias que necessitam de recrutamento de alvéo-
los sob riscos de colabamentos.

COMPLICAÇÕES

São indiscutíveis os benefícios apresentados pela ventilação mecânica.
Contudo, deve-se sempre ter em mente que é um processo artificial e por isso
pode trazer complicações indesejáveis. Todo profissional, operador de venti-
ladores, deve estar apto a diagnosticar e tratar da forma mais adequada
possível essas complicações, de modo que, se ocorrerem, tragam menos efei-
tos deletérios para o paciente. Dentre as complicações mais comumente en-
contradas verificam-se: a hiper ou hipoventilação, a toxicidade pelo oxigê-
nio, os barotraumas (pneumotórax, pneumomediastino), as alterações no
débito cardíaco e as infecções pulmonares.
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A insuficiência respiratória é uma causa importante e freqüente de morbi-
dade e mortalidade na população pediátrica. O diagnóstico precoce, a avaliação
adequada da gravidade e a instituição de medidas terapêuticas apropriadas
favorecem a reversibilidade do quadro e a prevenção de seqüelas. A criança é
particularmente susceptível a desenvolver insuficiência respiratória em função
de características anatômicas e fisiológicas singulares do trato respiratório.

Considerações sobre as vias aéreas superiores

� o pequeno diâmetro das vias aéreas predispõe a uma maior tendência
à obstrução;

� a respiração do neonato é predominantemente nasal.  Assim, qual-
quer grau de obstrução da nasofaringe pode acarretar um aumento
significativo do trabalho respiratório;

� a língua dos lactentes e das crianças pequenas é proporcionalmente
maior em relação à orofaringe. Em situações em que ocorre perda do
tônus muscular da língua (alteração do estado mental), há risco de
obstrução das vias aéreas superiores;

� o fechamento incompleto dos anéis cartilaginosos da traquéia torna-a facil-
mente distensível e compressível. Qualquer manobra que hiperestenda o
pescoço pode levar à obstrução secundária das vias aéreas superiores;

� o anel cricóideo é o ponto mais estreito das vias aéreas superiores em
crianças menores de oito anos, sendo um local freqüente de oclusão
em casos de aspiração de um corpo estranho.

Considerações sobre as vias aéreas inferiores

� o diafragma é o principal músculo da respiração em lactentes e crianças
pequenas, e qualquer grau de distensão abdominal compromete sua
função com conseqüente interferência na ventilação;

CAPÍTULO 24
ABORDAGEM INICIAL

DA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA

Adrianne Mary Leão Sette e Oliveira

Lêni Márcia Anchieta
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� a imaturidade da função muscular diafragmática e intercostal favore-
ce a exaustão;

� os poros de ventilação colateral (canais de Lambert e poros de Kohn) são
pobremente desenvolvidos, o que favorece a formação de atelectasias;

� a caixa torácica é mais complacente, impedindo uma estabilização
adequada durante períodos de maior esforço respiratório;

� a incoordenação tóraco-abdominal, durante o sono REM (rapid eyes
moviment), prejudica a higiene brônquica;

� os pulmões com menos elastina, nas crianças pequenas, levam à dimi-
nuição na complacência pulmonar;

� as crianças apresentam taxas metabólicas mais altas, e sua capacida-
de residual funcional e sua reserva de oxigênio são mais baixas. As-
sim, quando apresentam disfunção respiratória, tornam-se rapida-
mente hipoxêmicas.

Definição

A insuficiência respiratória é uma síndrome clínica caracterizada pela
incapacidade do sistema respiratório de atender às demandas metabólicas do
organismo quanto à oxigenação e/ou à eliminação de dióxido de carbono. Do
ponto de vista clínico, inicialmente o paciente é capaz de manter troca gasosa
adequada, através do aumento do trabalho respiratório, que se caracteriza por
sinais de dificuldade respiratória. Se o processo não for interrompido por um
tratamento adequado, pode ocorrer deterioração até insuficiência respiratória.

Diagnóstico clínico

Seja qual for o processo patológico em questão, as anormalidades da
função respiratória resultam em sinais e sintomas físicos que variam desde
alterações sutis até um quadro de dificuldade óbvia. A insuficiência respira-
tória pode ser reconhecida em 30 segundos, após o contato inicial com o
paciente, por meio de uma avaliação rápida e seqüencial da função cardio-
pulmonar. A avaliação inicial é baseada no “ABC” das funções fisiológicas:

� A -  Airway – ventilação

� B - Breathing – oxigenação

� C - Circulation – perfusão

1. “A” – Avaliação das vias aéreas:

� a via aérea está pérvia: nenhum procedimento é necessário;
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� a via aérea é sustentável: procedimentos não-invasivos são neces-
sários para assegurar a perviabilidade das vias aéreas, tais como po-
sicionamento, aspiração e/ou ventilação com bolsa e máscara;

� a via aérea é insustentável: procedimentos invasivos são necessá-
rios para assegurar a perviabilidade das vias aéreas, tais como intu-
bação traqueal, cricotireoidotomia ou manobras de desobstrução de
corpo estranho.

Essa seqüência é importante porque, com freqüência, a avaliação das
vias aéreas é negligenciada em favor da avaliação da respiração. Por exem-
plo, uma obstrução parcial das vias aéreas pode levar a um esforço respirató-
rio e este ser erroneamente interpretado como resultado de uma doença pul-
monar, se a perviabilidade das vias aéreas não for avaliada previamente.

2. “B” – Avaliação da respiração: mais importante do que detectar a
presença de respiração é avaliar sua eficácia. Se há fadiga respira-
tória ou ineficácia, mesmo quando a respiração está presente, é
necessária uma intervenção. A eficácia da respiração pode ser
avaliada por meio da observação da oxigenação, ventilação e
mecânica respiratória.

AVALIAÇÃO DA OXIGENAÇÃO:
� cor: a palidez cutânea é um sinal mais freqüente e precoce do que a

cianose. A cianose é um sinal tardio de hipoxemia (mais de 5% de
hemoglobina não saturada deve estar presente para que se torne evi-
dente). Crianças anêmicas, por exemplo, podem não apresentar cia-
nose, a despeito de profunda hipoxemia;

� nível de consciência: quando normal, é um bom indicador de adequa-
da oxigenação cerebral. Agitação, confusão mental, prostração ou
coma podem ocorrer por vários fatores, incluindo a hipoxemia.

AVALIAÇÃO DA VENTILAÇÃO:
� ventilação-minuto: é o produto do volume corrente e da freqüência

respiratória.

� volume corrente: é o volume de cada respiração, clinicamente avalia-
do pela expansibilidade da caixa torácica e pela ausculta dos sons
pulmonares. A expansibilidade torácica deve ser simétrica e sutil
durante a respiração espontânea e facilmente perceptível durante
ventilação com pressão positiva. Os sons pulmonares devem ser si-
métricos, audíveis bilateralmente e sem ruídos anormais; A
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� freqüência respiratória: taquipnéia é freqüentemente o primeiro sinal
de dificuldade respiratória. Bradipnéia ou respiração irregular são
sinais de mau prognóstico. A freqüência respiratória varia conforme
a idade do paciente (Tabela 1).

Avaliação da mecânica respiratória:

� alteração na mecânica respiratória é um mecanismo de compensação
para aumentar a ventilação-minuto e se traduz clinicamente por:

- retrações inspiratórias intercostais, subcostais , supra-esternal, su-
besternal e retrações do esterno (em recém-nascidos);

- uso de musculatura acessória: batimento de asa de nariz, balanceio
de cabeça;

- balanço tóraco-abdominal;

- gemido;

- estridor;

- tempo expiratório prolongado.

3. “C” – Avaliação da circulação:

� freqüência cardíaca: taquicardia, que evolui para bradicardia em fa-
ses posteriores;

� perfusão sistêmica: pulsos centrais e periféricos (pulsos finos), perfu-
são da pele (mosqueada, pálida, cianótica, tempo de reenchimento
capilar prolongado, extremidades frias);

� pressão arterial: hipertensão, seguida de hipotensão, quando a hipo-
xemia se agrava.

TABELA 1
FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA EM REPOUSO

Idade Freqüência Respiratória (irpm)

Recém-nascido 30-60

Lactente (1 a 6 meses) 30-50

Lactente (6 a 12 meses) 24-46

1 a 4 anos 20-30

4 a 6 anos 20-25

6 a 12 anos 16-20

> 12 anos 12-16

APLS: Curso de Emergênica Pediátrica, 2001.
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Lembre-se de que alterações no sistema cardiocirculatório, incluindo
sinais de choque, fazem parte dos vários mecanismos compensatórios para
combater a hipóxia tecidual secundária à insuficiência respiratória.

Classificação clínica

Com base na avaliação seqüencial das funções fisiológicas, a criança é
classificada como:

� estável;

� em insuficiência respiratória: sinais clínicos de dificuldade respiratória;

� em falência respiratória: se o paciente não melhora após intervenção
inicial ou há deterioração do quadro clínico, provavelmente ele está
em falência respiratória.

Prioridades do tratamento

As prioridades do tratamento são determinadas pelo exame físico e
pela classificação clínica, através de reavaliações freqüentes, cuja periodici-
dade varia de acordo com a gravidade do quadro:

� estável:

- administre oxigênio por meios não invasivos;
- providencie exames complementares;
- inicie tratamento específico, quando indicado;
- reavalie freqüentemente.

� em insuficiência respiratória:

- permita que o paciente permaneça em posição de conforto, ou seja,
posições que minimizem o trabalho respiratório e otimizem a pervia-
bilidade das vias aéreas, como, por exemplo, colo da mãe, posição
sentada com protrusão do mento e boca semi-aberta (obstrução ao
nível da região supraglótica) ou hiperextensão cervical (obstrução ao
nível da região infraglótica);

- administre oxigênio, conforme tolerado;

- suspenda a via oral;

- monitorize com oxímetro de pulso;

- considere monitorização cardíaca;

- considere a necessidade de acesso vascular;

- reavalie freqüentemente. A
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� em falência respiratória:

- mantenha perviabilidade das vias aéreas;

- administre oxigênio a 100%;

- suspenda a via oral;

- introduza uma sonda orogástrica e aspire o estômago;

- providencie ventilação assistida;

- monitorize com oxímetro de pulso;

- providencie monitorização cardíaca;

- obtenha acesso vascular;

- reavalie freqüentemente.

Medidas terapêuticas para estabilização

O tratamento inicial consiste em medidas de suporte que visam à esta-
bilização do paciente, já que nem sempre é possível tratar a causa de modo
preciso e direto ou a cura é um processo demorado, que retarda a resolução
da insuficiência respiratória.

1. ABERTURA DE VIAS AÉREAS:

� posicione:

- utilize manobras de extensão da cabeça e elevação do ramo da mandíbula;

- utilize manobra de elevação dos ramos da mandíbula e colar cervical,
se há suspeita de trauma;

- utilize um coxim sob os ombros, se necessário.

� aspire:

- utilize sondas de calibres 8 a 10 Fr, no mínimo;

- utilize uma pressão de aspiração de 80 a 120 mmHg;

- monitorize a freqüência cardíaca, pois o procedimento é de risco para
estimulação vagal;

- faça o procedimento de forma rápida, mas eficaz;

- utilize manobras de desobstrução, se há suspeita de corpo estranho.

� se as medidas anteriores não forem eficazes para
 manter a perviabilidade das vias aéreas:

- utilize uma via aérea orofaríngea (Cânula de Guedel) para pacientes
inconscientes;

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07276



277

- providencie ventilação assistida (bolsa-máscara, intubação traqueal,
cricotireoidotomia).

2. OXIGENAÇÃO:
O oxigênio é a base do tratamento do paciente em insuficiência respira-

tória, devendo-se observar os seguintes aspectos técnicos para a sua admi-
nistração:

� a despeito do tipo de fonte de oxigênio utilizada, é necessária a inter-
posição de sistemas reguladores de fluxo e pressão entre a fonte e o
paciente, que incluem válvulas reguladoras, fluxômetros e regulado-
res da concentração da mistura de gases;

� oxigênio deve ser administrado preferencialmente aquecido e umidi-
ficado;

� a dose adequada é aquela que satisfaz as necessidades do paciente,
sem produzir toxicidade. Portanto, a dose correta é a menor concen-
tração possível que produza uma PaO2 ideal ou adequada para aque-
le paciente.

Oxigênio inalatório:

Existem inúmeros dispositivos para administração de oxigênio, e a esco-
lha do melhor sistema a ser utilizado deve basear-se nos seguintes princípios:

� eficiência do sistema;

� complexidade do dispositivo;

� precisão na oferta de oxigênio;

� custos;

� tolerabilidade por parte do paciente.

Os sistemas de oferta de oxigênio (Tabela 2) são divididos em dois grupos:

� sistemas de baixo fluxo: são responsáveis por uma oferta parcial de
oxigênio, porque o fluxo de gás pode ser insuficiente para suprir as
necessidades inspiratórias do paciente. Assim, haverá mistura com o
ar ambiente, o que reduz a concentração de oxigênio ofertada. A fra-
ção inspiratória de oxigênio (FiO2) variará em função do fluxo de
oxigênio, do volume corrente e da freqüência respiratória do paciente.
São mais econômicos e confortáveis, mas não fornecem uma medida
de FiO2 consistente e acurada;

� sistemas de alto fluxo: são responsáveis por uma oferta de oxigênio
em fluxo suficiente para suprir as necessidades inspiratórias do A
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paciente, seja pelo alto fluxo liberado (sistema de mistura) ou pelo
controle na entrada de ar ambiente no sistema (máscara de Venturi e
sistemas mecânicos de aerossóis). Liberam FiO2 consistente e acura-
da, independente de alterações na ventilação-minuto do paciente, e a
temperatura e umidade podem ser controladas. No entanto, têm custo
mais alto e podem ser menos confortáveis.

TABELA 2
SISTEMAS DE OFERTA DE OXIGÊNIO

FONTE: Giugno K, Irazusta J, Amantéa S. Insuficiência Respiratória. In: Piva JP, Carva-
lho P, Garcia PC. Terapia Intensiva em Pediatria. 4 ed. Rio de Janeiro: Medsi,
1997, p. 129.

Sistemas

Cânula nasal
(baixo fluxo)

Máscara simples
(baixo fluxo)

Máscara c/ reser-
vatório, sem vál-
vula unidirecional
(baixo fluxo)

Máscara c/ reser-
vatório, c/ válvu-
la unidirecional
(baixo fluxo)

Tenda (máscara)
facial (alto fluxo)

Hood (alto fluxo)

Oxitenda (alto flu-
xo)

Fluxo (litros)

0,1 a 6 L/min

6 a 10 L/min

10 a 12 L/min

10 a 12 L/min

10 a 15 L/min

10 a 15 L/min

10 a 15 L/min

FiO2

Até 0,45

0,35 a 0,60

0,50 a 0,60

Até 0,95

Até 0,40

Até 0,90

Até 0,50

Observações

Fluxos > 4L/min podem ser irri-
tantes

Interferem c/ aspiração de vias aé-
reas e alimentação;
Tolerabilidade variável;
Requer fluxo mínimo para evitar
reinalação de CO2.

É necessário fluxo suficiente para
não colabar o reservatório;
1/3 do gás expirado vai para o re-
servatório;
Tolerabilidade variável.

É necessário fluxo suficiente para
não colabar o reservatório;
Tolerabilidade variável.

Acesso fácil para aspiração, sem in-
terromper o fluxo de O2.

Requer um fluxo mínimo para evi-
tar reinalação de CO2;

Facilidade na monitorização de
FiO2.

Sistema em desuso:
Dificulta a observação e o acesso ao
paciente;
Os níveis de FiO2 são muito variá-
veis.
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3. VENTILAÇÃO:

� se a oxigenação e/ou a ventilação são inadequadas após o estabeleci-
mento de via aérea pérvia e o fornecimento de oxigênio inalatório, o
paciente necessitará de ventilação assistida, de forma não invasiva
ou invasiva.

4. CIRCULAÇÃO:

� a adequada liberação de oxigênio para os tecidos não depende só da
oxigenação arterial, mas também de adequado débito cardíaco e do
nível de hemoglobina.

Monitorização após estabilização

Monitorização é a atividade de, continuamente ou quase continuamente,
avaliar a função fisiológica de um paciente, com o objetivo de fornecer uma
direção na escolha da terapia e de avaliar os resultados do tratamento aplica-
do. Como as crianças são mais susceptíveis à hipoxemia do que os adultos, a
indicação de monitorização naquele grupo deve ser precoce, porque a simples
observação é insuficiente para avaliar as condições reais de oxigenação e ven-
tilação. A monitorização deve se aproximar do ideal em qualquer local em que
se encontre o paciente com insuficiência respiratória e inclui:

� observação clínica sistemática e freqüente;

� avaliação do funcionamento do sistema de liberação de oxigênio uti-
lizado;

� avaliação da eficácia da  via aérea artificial e do sistema ventilatório
utilizado;

� avaliação da oxigenação (oximetria de pulso, análise dos gases arteri-
ais, medidas dos índices de oxigenação) e da ventilação (capnografia,
análise dos gases arteriais);

� avaliação da mecânica respiratória (medidas de pressão, fluxo, volu-
me, resistência, complacência);

� monitorização cardíaca e hemodinâmica (ECG, pressão arterial, pres-
são venosa central, freqüência cardíaca);

� realização de balanço hídrico rigoroso, com medidas do débito uriná-
rio, das perdas por sonda gástrica ou outras e controle do volume
infundido;

� anotação da quantidade, características e cor da secreção traqueal;

� monitorização de temperatura corporal. A
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TABELA 3
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA POR

COMPROMETIMENTO DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES

Fossas nasais

- Atresia de coanas

- Hipertrofia de adenóides

Hipofaringe

- Hipertrofia de amígdalas

- Abcesso periamigdaliano

- Abcesso retrofaríngeo

Glote

- Laringite viral aguda

- Laringomalácia

- Epiglotite

Traquéia

- Traqueomalácia

- Corpo estranho

- Compressão extrínseca
por tumores

- Compressão extrínseca
por malformações vascu-
lares

� Sinais clássicos permitem diagnóstico topográfico
com razoável segurança:

Sinais comuns às diversas etiologias

- estridor

- cornagem

- retração esternal

- tiragem supra-esternal

- posição preferencial

Doenças da região supraglótica:

- estridor inspiratório

- postura preferencial: protrusão do mento, boca
semi-aberta, posição sentada

- dor ou dificuldade para deglutir

- voz abafada

Doenças da região infraglótica :

- estridor ins e expiratório

- posição preferencial: hiperextensão cervical

- voz rouca ou ausente

� Ausculta pulmonar:

- diminuição simétrica do murmúrio vesicular

� Gasometria arterial:

- hipoxemia e hipercarbia são  sinais  tardios; a
hipercarbia é sinal de mau prognóstico

� Radiografia de tórax:

- sinal do polegar (epiglotite)

- sinal da ponta do lápis (laringite)

- visualização do espaço retrofaríngeo (abcesso re-
trofaríngeo)

- corpo estranho radiopaco (processos aspirativos)

Identificação da causa

As principais causas de insuficiência respiratória estão listadas nas
tabelas abaixo, com algumas observações sobre aspectos clínicos e laborato-
riais essenciais.
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TABELA 4
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA POR

COMPROMETIMENTO DAS VIAS AÉREAS INFERIORES

- Asma

- Bronquiolite

- Pneumopatia do refluxo

- Fibrose cística

- Síndromes aspirativas

- Compressão extrínseca
das vias aéreas (tumores,
linfonodos, malformações
vasculares)

� Os principais sinais clínicos são:

- taquipnéia por diminuição do volume corrente

- tempo expiratório prolongado

- tiragem subcostal, intercostal e supra-esternal

� Ausculta pulmonar:

- sibilância

- crepitação difusa

- diminuição até ausência dos sons pulmonares, nos
casos graves

� Gasometria arterial:

- fase inicial: hipoxemia e hipocarbia

- fase intermediária: hipoxemia e PaCO2 normal

- fase tardia: acentuada hipoxemia e hipercarbia

� Radiografia de tórax:

- retificação diafragmática

- aumento do espaço intercostal

- coleção aérea retroesternal

- atelectasias

- espessamento brônquico

- massas, linfonodos e desvios de estruturas, depen-
dendo da patologia em questão

TABELA 5
 INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA POR

COMPROMETIMENTO DO PARÊNQUIMA PULMONAR

- Broncopneumonia

- Pneumonias intersticiais

- Síndrome da angústia res-
piratória aguda

- Edema pulmonar cardio-
gênico

- Atelectasia

� O quadro clínico é composto por:

- taquipnéia

- retrações intercostais e subcostais

- batimento de asas de nariz

� Ausculta pulmonar:

- diminuição dos sons pulmonares

- presença de ruídos anormais A
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TABELA 7
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA

POR COMPROMETIMENTO DA CAIXA TORÁCICA

TABELA 6
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA POR COMPROMETIMENTO DA PLEURA

- Pneumotórax

- Derrame pleural

- Processos fibróticos pleurais

� Sinais clínicos variam de acordo com a causa:

- taquipnéia

- retrações intercostais e subcostais

- dor ventilatório-dependente

- hiper-ressonância torácica

- macicez torácica

� Ausculta pulmonar:

- diminuição ou ausência dos sons pulmonares,
simetricamente ou não, dependendo da exten-
são e da localização do processo

� Gasometria arterial:

- hipoxemia

- hipercapnia

� Radiografia de tórax:

- define a extensão, as características e a distribui-
ção de cada processo

- Hemorragia

- Contusão pulmonar

� Gasometria arterial:

- fase inicial: hipoxemia, hipo ou normocarbia

- fase intermediária: hipoxemia e acidose metabólica

- fase tardia: hipoxemia, hipercarbia com acidose mista

� Radiografia do tórax:

- É importante para identificação e determinação da
extensão do processo, mas não define etiologia

- Trauma

- Paralisia do nervo frênico

� Caracterizam-se por um processo restritivo, clini-
camente expresso por modificações no padrão da
respiração:

- taquipnéia

- volume corrente diminuído
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TABELA 8
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA POR

COMPROMETIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Hipertensão intracraniana:

- Traumatismo crânio-encefálico

- Infecções

- Hemorragia intracraniana

- Tumores

Depressão farmacológica

Apnéia primária da prematuridade

Estado de mal convulsivo

Coma de etiologias diversas:

- Hepático

- Renal

- Síndrome de Reye

Encefalopatia hipóxico-isquêmica

Kernícterus

� Ocorrem alterações no padrão respiratório,
sem sinais de dificuldade respiratória :

- respiração periódica

- apnéias intermitentes

- hiperpnéia alternada com apnéia (respira-
ção de Cheine-Stokes)

� Ausculta pulmonar:

- em geral, diminuição simétrica do murmú-
rio vesicular, pela diminuição das incursões
respiratórias

� Gasometria arterial:

- hipoxemia

- hipercarbia

� Radiografia do tórax:

- hipoexpansão pulmonar

- edema

- respiração paradoxal (tórax instável)

� Ausculta pulmonar:

- diminuição simétrica dos sons respiratórios

- ruídos anormais na presença de atelectasia ou pneu-
monia associadas

� Gasometria arterial:

- hipoxemia

- hipercarbia

� Radiografia de tórax:

- define as características de cada processo
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TABELA 9
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA POR COMPROMETIMENTO DA

MEDULA, CONEXÕES NEUROMUSCULARES E MÚSCULOS ESTRIADOS

Polineurite ou poliradiculoneurite

Poliomielite

Tétano

Drogas curarizantes

Inseticidas organofosforados

Distúrbios metabólicos:

- Hipofosfatemia

- Hipomagnesemia

- Paralisia hipocalêmica

Miastenia gravis

Distrofia muscular

Esclerose lateral amiotrófica

Síndrome  de Werdnig-Hoffmann

� A presença de respiração rápida e superficial
(pequeno volume corrente), em geral, indica
comprometimento neuromuscular ou mecâ-
nico

� Ausculta pulmonar:

- diminuição simétrica do murmúrio vesicular

� Gasometria arterial:

- hipoxemia

- hipercarbia

� Radiografia de tórax:

- hipoexpansão pulmonar

- atelectasia

- elevação de cúpulas diafragmáticas

- tórax em sino
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I PARTE – INTUBAÇÃO TRAQUEAL

Introdução

A manutenção da via aérea é prioridade no cuidado dos pacientes no
setor de emergência. O objetivo é assegurar que a ventilação e a oxigenação
estejam de acordo com a demanda do paciente. A Intubação Traqueal (IT) é
freqüentemente o procedimento definitivo para manutenção da via aérea,
sendo necessários julgamento clínico, conhecimento e experiência técnica
para minimizar os riscos de complicações.

Torna-se cada vez mais necessário o conhecimento e o treinamento prá-
tico em intubação por médicos de urgência e intensivistas.

Indicações de intubação traqueal

De modo geral, são cinco as indicações básicas para a intubação traqueal:

� facilitação da ventilação com pressão positiva para o tratamento do
choque e/ou insuficiência respiratória;

� manutenção de excelência da via aérea para intervenções diagnósti-
cas e terapêuticas;

� proteger a via aérea contra aspiração e obstrução;

� facilitar a aspiração de secreções da traquéia e dos brônquios;

� tratamento de patologias específicas (hipertensão intracraniana, etc).

Tubos traqueais

Os tubos traqueais podem ser classificados em tubos comuns, pré-mol-
dados, aramados ou reforçados e específicos para cirurgias com laser.

TUBOS COMUNS

O tubo endotraqueal ideal seria: barato, atóxico, transparente, não-infla-
mável, liso nas faces internas e externas, consistente a ponto de não deformar

CAPÍTULO 25
MANUTENÇÃO DAS VIAS

AÉREAS NO PACIENTE PEDIÁTRICO

Yerkes Pereira e Silva

Marcos Daniel de Faria
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e não se ocluir quando dobrado ou torcido, moldável à anatomia da via
aérea, sendo também não-reativo a lubrificantes e a agentes anestésicos. Os
tubos traqueais utilizados hoje em dia são, na sua maioria, descartáveis, de
cloreto de polivinila (PVC) e satisfazem vários desses requisitos.

O tubo endotraqueal comum tem a forma de um arco, com raio em torno
de 14 cm. A extremidade que fica na traquéia tem um bisel de cerca de 42º,
com abertura para o lado esquerdo do paciente. Alguns tubos têm um orifício
no lado direito do bisel, chamado orifício de Murphy. Sua finalidade é man-
ter uma via aberta, caso a extremidade fique obstruída por secreções ou por
estar em contato com a parede da traquéia.

Na face voltada para o bisel são impressas obrigatoriamente várias
marcas: oral/nasal, de acordo com o tipo do tubo; diâmetro interno (DI; em
Inglês, ID), em milímetros; distância desde a extremidade traqueal, de 2 em 2
cm (16,18,20, etc.). Ao longo do tubo deve haver um filete radiopaco para
facilitar sua localização através de radiografias.

BALONETE

A finalidade do balonete é selar a traquéia em volta do tubo, para impedir
o escape de gás, durante ventilação com pressão positiva, ou que penetre líqui-
do nos pulmões, proveniente das vias aerodigestivas. Através de um tubo fino
que percorre a parede do tubo traqueal e prolonga-se num rabicho ou chicote,
o balonete comunica-se com um balão-piloto, que fica fora da boca ou do nariz
do paciente. Através de uma seringa que se adapta à válvula localizada na
extremidade do conjunto, enche-se o balonete com gás ou líquido. Por palpa-
ção do balão-piloto, temos noção da pressão dentro do balonete. Os balonetes
podem ser classificados em de alta e de baixa pressão. O balonete deve ser
testado antes da intubação quanto à presença de vazamento e deformações.

TUBOS ARAMADOS

Os tubos aramados ou reforçados são constituídos por uma espiral
reforçada de nylon ou metal recoberta interna e externamente por borracha,
látex, PVC ou silicone. Por serem muito maleáveis, em geral é necessário usar
um guia ou uma pinça de Magill para a sua introdução na traquéia. Esses
tubos exercem menor pressão nas estruturas laríngeas e faríngeas, sendo
mais fáceis de introduzir, quando é necessário o uso de fibroscópio.

Seu uso não é isento de riscos. São mais escorregadios que os outros
tubos, dificultando a fixação, e pode haver obstrução por acotovelamento na
junção com o conector.

Intubação orotraqueal sob laringoscopia direta

Essa é a técnica de escolha para IT em serviços de urgência. Com o
auxílio de um laringoscópio, localiza-se a laringe e introduz-se o tubo através
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da glote. A Figura 1 mostra a visão que se tem da laringe, através de um
fibrolaringoscópio.

EQUIPAMENTO BÁSICO

Para sucesso da intubação, é imprescindível que se tenha à mão o equi-
pamento adequado. Esse material deve estar sempre facilmente disponível e
testado no local onde se propõe fazer a intubação.

VentilaçãoVentilaçãoVentilaçãoVentilaçãoVentilação

Fonte de oxigê-
nio

Conjunto vál-
vula/bolsa
auto-inflável

Máscaras

Cânulas orofa-
ríngeas e naso-
faríngeas

PreparoPreparoPreparoPreparoPreparo
do Tubodo Tubodo Tubodo Tubodo Tubo

Tubos 2,5 a 5,0
sem balonete

Tubos 5 a 8
com balonete

Fio-guia

Seringa de 10
ou 20 ml

Lidocaína
aquosa

Laringoscopia

Aspirador

Lâmina reta:
00,0 e 1

Lâmina curva:
2, 3 e 4

Pinça de Magill

Coxim para
posicionar a
cabeça

Drogas

Lidocaína sem
vasoconstrictor

Lidocaína
“spray”

Vasoconstrictor
nasal

Seringas

Sedativos/
Anestésicos

Relaxantes

Verificação e
Fixação

Estetoscópio

Oxímetro de
pulso

Tintura de ben-
joim

Esparadrapo e/
ou Cadarço

Capnógrafo, se
disponível

OXIGENAÇÃO/DESNITROGENAÇÃO

Antes de ser feita a laringoscopia, e desde que a situação permita (salvo nas
situações de parada cardiopulmonar), deve-se fornecer oxigênio ao paciente,

TABELA 1
MATERIAL PARA INTUBAÇÃO
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Figura 1 – Visão endoscópica da laringe Modificada de: Fung MY, Devitt JH.
Anatomia, fisiologia e inervação da laringe.

Clínicas de Anestesiologia da América do Norte. 1995: 240.
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de preferência utilizando-se uma fração inspirada o mais próxima possível
de 1, com um conjunto bolsa-válvula-máscara. Se o paciente estiver respirando
espontaneamente, já se pode avaliar a adaptação da máscara à sua face. Essa
adaptação é imprescindível se o paciente for curarizado antes da intubação.
Para o paciente que respira espontaneamente, mas com dificuldade, tenta-
mos assistir a ventilação, sincronizando a compressão da bolsa com a inspi-
ração, para insuflar o oxigênio quando a glote se abre.

A ventilação controlada com máscara exige tanto treinamento quanto a
IT. A adaptação à face deve ser cuidadosa para não provocar lesão, princi-
palmente dos olhos. Colocam-se o quarto e o quinto dedos de uma das mãos
no queixo, fazendo ou não a extensão do pescoço, dependendo da idade e de
lesões medulares, e puxando a mandíbula para frente. Os outros três dedos
envolvem a máscara e seguram-na firmemente na face do paciente, com um
movimento de pronação do antebraço. Os dedos que se adaptam ao queixo
devem fazê-lo sobre a mandíbula, pois a pressão sobre as partes moles oclui
a via aérea. Pode ser necessário que um socorrista segure a máscara com as
duas mãos, enquanto outro faz a ventilação, comprimindo a bolsa.

A finalidade da oxigenação é aumentar a reserva de oxigênio, princi-
palmente na mistura gasosa que constitui a capacidade residual funcional,
substituindo o nitrogênio. Esse aumento de reserva de oxigênio permite que
o paciente fique sem ventilação por mais tempo, sem que ocorra queda da
saturação de oxigênio. Quando não se consegue a intubação com uma só
tentativa, deve-se voltar a oxigenar o paciente sob máscara, para recuperar a
saturação e a reserva de oxigênio.

ESCOLHA DO TUBO

A escolha do tubo endotraqueal quanto a seu diâmetro se faz de acordo
com a idade e o sexo. Durante a IT, devem estar preparados, além do tubo
teoricamente adequado, um tubo mais fino e um mais grosso. Atente-se que,
nas crianças, a via aérea é mais estreita ao nível da cartilagem cricóide do que
nas pregas vocais. A escolha do tubo para intubação oral em crianças até seis
anos pode ser feita de acordo com a Tabela 2.

TABELA 2
MEDIDAS DE TUBOS TRAQUEAIS PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS.

Idade ou Peso
Menor que 1500 g
RN – 6 m
6 – 18 m
18 m – 3 anos
3 – 5 anos
5 – 6 anos

DI (mm)
2,5
3,0
3,5
4

4,5

5,0

Calibre Externo
(F)

12

14

16

18

20

22

Comprimento (cm)
8

10

12

14

16

16
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LARINGOSCÓPIO

O laringoscópio padrão para intubação compõe-se de cabo e lâmina,
que se encaixam através de conexão universal. O modelo mais encontrado
tem baterias no cabo e lâmpada na lâmina. Ao se encaixar a lâmina no cabo,
a energia elétrica é conduzida por um contato elétrico e um fio embutido na
lâmina até a lâmpada. Mais recentemente, surgiram laringoscópios de fibra
ótica, que têm a lâmpada no cabo. Nesse caso, a luz é conduzida pela fibra
ótica até a ponta da lâmina.

Há muitos modelos de lâminas. As mais comuns são a reta de Miller e a
curva de Macintosh. A reta é mais utilizada para intubação de recém-nasci-
dos e crianças, e a curva, para adolescentes e adultos.

ACESSÓRIOS AUXILIARES

O fio guia é um fio maleável que serve para dar forma a tubos aramados,
pré-formados e auxilia em intubações difíceis. Alguns cuidados devem ser
tomados para evitar traumas: não deixar a ponta do guia além da extremida-
de do tubo e dobrar a porção que sai na extremidade do conector.

A pinça de Magill é utilizada principalmente para auxiliar a intubação
nasotraqueal.

POSICIONAMENTO DO PACIENTE

A posição do paciente é de extrema importância para a execução de
uma IT. A posição ideal, para intubação de adultos e crianças maiores, é o
decúbito dorsal horizontal com a cabeça elevada até 5 cm com um coxim. As
crianças menores de três anos têm o occipício relativamente grande, reco-
mendando-se, então,  usar o coxim sob os ombros e não sob a cabeça.

Em algumas situações, deve-se ter cautela no manuseio do pescoço,
principalmente nas vítimas de trauma. Quando não se dispõe de meios para
uma intubação com o pescoço imóvel, (fibrobroncoscópio, laringoscópio de
Bullard, guia de Augustine), é necessário que um auxiliar mantenha a cabe-
ça imóvel, geralmente fazendo um estiramento do pescoço, contrapondo-se à
força exercida por aquele que faz a intubação.

LARINGOSCOPIA DIRETA

A intubação deve ser feita após indução da anestesia ou da anestesia
tópica ou sedação em paciente bem oxigenado.

O laringoscópio deve ser segurado com a mão esquerda (existe larin-
goscópio para canhotos, que o seguram com a mão direita), e o tubo escolhi-
do é testado e colocado sobre uma mesa ou fica na mão de um auxiliar. A mão
direita faz a extensão da cabeça sobre o pescoço, proporcionando abertura IN
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da boca que pode ser completada usando o quinto dedo da mão esquerda ou a
mão direita. A lâmina começa a ser introduzida pelo lado direito da boca,
deslocando toda a língua para a esquerda até ser vista a orofaringe. Deve-se
tomar todo o cuidado para não tocar os dentes. Se o lábio inferior impedir a
progressão da lâmina, é afastado com a mão direita ou por um auxiliar.

Vista a orofaringe, a ponta da lâmina é dirigida para o meio da base da
língua, até a valécula, procurando-se a epiglote. Nesse instante, o movimen-
to não é de alavanca, mas de puxar o cabo do laringoscópio para frente e para
cima, num ângulo aproximado de 45º, como se a intenção fosse levantar a
cabeça do paciente, mas delicadamente. Note que, em nenhum momento, o
punho deve ser abduzido. Não é recomendado aproximar muito os olhos da
boca do paciente, pois há perda da visão binocular.

Finalmente, o tubo é introduzido delicadamente entre as cordas vocais,
até o comprimento apropriado para o paciente.

Intubação nasotraqueal sob laringoscopia direta

A principal contra-indicação da intubação nasotraqueal é traumatis-
mo da base do crânio. Distúrbios de coagulação também podem contra-indi-
cá-la. Ela pode levar a complicações como hemorragia, sinusite e necrose de
mucosa. A intubação orotraqueal é a de escolha no setor de emergência sen-
do a intubação nasotraqueal utilizada em casos restritos.

TÉCNICA

Utiliza-se um tubo mais fino do que o indicado para a via oral. Para
facilitar o procedimento e prevenir hemorragia, aplica-se vasoconstrictor e
gel anestésico na mucosa nasal. A introdução inicial é feita com o bisel volta-
do para o septo, para evitar lesão de cornetos; o tubo é introduzido passando
pelo meato inferior, raspando o soalho nasal. É aconselhável introduzir uma
sonda de aspiração ou um estetoscópio esofágico no interior do tubo para
evitar sua obstrução durante o procedimento.

Quando se presume que o tubo atingiu a orofaringe, faz-se a laringosco-
pia para introduzi-lo na traquéia sob visão direta. Pode-se tentar passar o tubo
pela glote, com modificações da posição da cabeça e rotação do tubo. Quando
não se consegue, utiliza-se a pinça de Magill, evitando-se pinçar o balonete.

Intubação nasal as cegas

Essa técnica é usada em intubações difíceis e quando é impossível o
acesso pela boca. Quase sempre é executada com pacientes acordados, exi-
gindo, portanto, anestesia local das vias aéreas.
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Outras técnicas de intubação

Outras técnicas de IT são utilizadas principalmente nos casos difíceis.
Abaixo descrevemos algumas delas sumariamente, já que exigem treinamen-
to adicional especializado.

A intubação nasal às cegas segue os mesmos procedimentos da intuba-
ção nasotraqueal, até a colocação do tubo na orofaringe. Daí em diante, com o
paciente respirando espontaneamente e ouvindo sua respiração através do
tubo, são feitas tentativas de introdução através da glote, sempre delicadamen-
te, palpando e examinando a região do pescoço e submentoniana, modifican-
do a posição da cabeça e girando o tubo, até ser introduzido na traquéia.

Na intubação retrógrada, é feita a punção da membrana cricotireóidea
ou cricotraqueal com agulha ou, de preferência, cânula sobre agulha, com a
ponta voltada cefalicamente. Através dela, introduz-se um guia, como cate-
ter peridural ou fio guia de cateter venoso central, que tem uma ponta que
chega à boca e a outra firmada no pescoço. Retira-se a agulha e introduz-se
o tubo através do guia ou com este amarrado à sua ponta através do orifício
de Murphy. Quando o tubo entrar na traquéia, alivia-se a tensão sobre uma
das pontas do guia, permitindo a progressão do tubo até a posição a lesão
da laringe à punção.

A intubação com fibrobroncoscópio (FBC) está-se tornando o método
preferido nas intubações difíceis. Exige treinamento que, infelizmente, é
limitado pelo preço do equipamento. Em muitos locais é feita por ou com o
auxílio de um endoscopista de vias aéreas, otorrinolaringologista ou cirur-
gião de tórax. Se for feita com o paciente acordado, é necessária a anestesia
local. A técnica consiste em introduzir o FBC (previamente lubrificado e
vestido com o tubo adequado) até a traquéia e fazer o tubo deslizar, tendo o
FBC como guia. Pode-se ter dificuldade na passagem do tubo pela glote e na
retirada do FBC.

Em seus primórdios, até 1910, a intubação era feita pelo método táctil.
Ainda hoje, é descrito o emprego dessa técnica em casos de intubação difícil.

A busca de novos meios para prover segurança no manuseio das vias
aéreas propiciou o desenvolvimento da máscara laríngea (ML). A ML, além
de utilizada para manutenção da via aérea, pode auxiliar na IT.

A indicação primária de ML é fornecer uma via intermediária diante de
um fracasso na intubação ou ventilação.

A ML não é uma substituição à intubação traqueal, embora não proteje
contra aspiração pulmonar. IN
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Embora não substitua a IT, o uso da ML como alternativa na ventilação
com máscara durante a reanimação cardiopulmonar tem as seguintes vanta-
gens: facilidade e simplicidade de inserção, eficácia, rapidez no procedimen-
to. O tamanho (número adequado da ML) deve ser escolhido conforme o peso
da criança.

Avaliação da via aérea – via aérea difícil

O termo “via aérea difícil” inclui dificuldade na ventilação com másca-
ra, na intubação traqueal ou em ambas. Considera-se dificuldade de ventila-
ção com máscara a falha em manter a saturação de hemoglobina previamen-
te aceita para aquele paciente. Existem várias definições de intubação difícil:
dificuldade para ver a laringe na laringoscopia, mais de duas tentativas,
necessidade de ajuda ou de troca de lâminas e limites de tempo específicos.
Infelizmente, 15% das intubações difíceis são associadas à ventilação difícil
por máscara, o que torna a situação mais crítica.

AVALIAÇÃO DA VIA AÉREA

Antes da IT, deve ser feito sempre um exame clínico minucioso. Os
objetivos dessa avaliação pré-intubação incluem:

� Estimar o risco potencial de uma intubação difícil;

� Determinar o impacto da coexistência de doença congênita ou adquirida;

� Formular uma técnica primária e uma alternativa para o acesso à via
aérea.

Várias características anatômicas podem estar associadas com a via
aérea difícil. A Tabela 3, modificada de Collins, lista algumas dessas caracte-
rísticas.

TABELA 3
SINAIS INDICATIVOS DE VIA AÉREA DIFÍCIL

Características anatômicas superficiais

� Pescoço curto, musculoso

� Flexão e extensão do pescoço limitadas (extensão cervical < 35º, colar cervical)
limitação da articulação têmporo-mandibular

� Mandíbula pequena (micrognatia, ângulos mandibulares obtusos)

� Maxilar protruso, dentes incisivos protrusos; falhas dentárias (“1001”); próteses

� Obesidade

� Recém-nascidos, especialmente aqueles com síndromes e anomalias
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VIA AÉREA DIFÍCIL

O algoritmo da American Society of Anesthesioloy (ASA) para via
aérea difícil sugere os passos a serem seguidos na presença de dificuldade
prevista ou não. São sugeridos os momentos para uso de máscara laríngea
(ML) ou combitube, execução de traqueostomia ou cricotireoidotomia, venti-
lação transtraqueal por jatos. Os equipamentos utilizados para IT devem

Medidas anatômicas

Distância da goteira supra-hióidea ao queixo (hiomentoniana) menor que 6 cm
(três dedos)

Distância da goteira tireóidea ao queixo (tireomentoniana)

� menor que 7 cm (4 dedos) em homem adulto com 70 kg

� menor que 6 cm em adolescentes

� menor que 3 a 4 cm em crianças

� menor que 1 a 2 cm em lactentes

Distância esternomentoniana menor que 12,5 cm em adultos

Anatomia orofaríngea

Abertura da boca restrita; boca pequena, com pouco espaço para manobrar o
laringoscópio

Palato longo ou muito arqueado

Classificação de Mallampati diferente de classe 1

Tonsilas aumentadas

Obstrução nasal

TABELA 4
MATERIAL PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL

1. lâminas de laringoscópio de formato e tamanho diferentes;

2. tubos endotraqueais de vários tamanhos;

3. fios-guias (comuns, com luz, com ou sem orifício para ventilação) e pinças de
Magill;

4. equipamento para intubação fibroendoscópica;

5. conjunto para intubação retrógrada;

6. ao menos um dispositivo adequado para ventilação de emergência não cirúrgica:
ML, ventilador por jato tranbstraqueal, estilete com orifício para ventilação por
jato, tubo esôfago-traqueal (Combitube);

7. conjunto para acesso cirúrgico de emergência à via aérea – cricotireoidotomia,
traqueostomia;

8. capnógrafo.
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adequar-se a cada ambiente, à equipe de trabalho e aos recursos da institui-
ção.

Outras recomendações da ASA: peça ajuda; antevendo problemas, man-
tenha o paciente acordado; tenha planos alternativos preparados antecipa-
damente; ao escolher técnicas diferentes, execute o que sabe fazer.

Referências

ASA Task Force on Management of the Difficult Airway. Practice guidelines on
management of the difficult airway. Anesthesiology. 1993; 78:597.

BENUMOF, JL. Airway Management – Principles and Practice. 1996; St. Louis: Mosby
YB Inc.

TABELA 5
TÉCNICAS PARA MANUSEIO DA VIA AÉREA DIFÍCIL

Técnicas para intubação difícil

lâminas diferentes para laringoscópio

intubação com paciente acordado

intubação às cegas (oral ou nasal)

intubação com fibroscópio

intubação com trocador de tubo traqueal

intubação às cegas através de ML

estilete com luz

intubação retrógrada

acesso cirúrgico da via aérea

Técnicas para ventilação difícil

tubo esôfago-traqueal (Combitube)

ventilação por jato com estilete oco

máscara laríngea

cânulas orofaríngeas ou nasofaríngeas

ventilação com broncoscópio rígido

acesso cirúrgico à via aérea

ventilação transtraqueal por jato

ventilação com máscara por duas pessoas

Na Tabela 5, listamos as técnicas para manuseio da via aérea difícil
recomendadas pela ASA.
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BRIMACOMBE, JR; BRAIN, AIJ; BERRY, AM. The Laryngeal Mask Airway. 1997;
London: Saunders, 230.

COLLINS, VJ. . . . . Principles of Anesthesiology. 1993; 3rd. ed. Malvern: Lea &Febi-
ger.

A técnica de ISR consiste em um protocolo definido que é implementa-
do numa sequência lógica e pode ser modificado pelas considerações clíni-
cas individuais.

Indicações, objetivos e contra-indicações da ISR

A ISR em pediatria é indicada para pacientes que apresentam alto risco
de aspiração do conteúdo gástrico (“estômago cheio”). De modo geral, paci-
entes muito graves raramente requerem qualquer medicação para facilitar a
intubação, enquanto que aqueles com trauma craniano ou com estado de
consciência preservado necessitam de intervenção farmacológica.

Quatro objetivos devem ser alcançados com a técnica: analgesia, amné-
sia ou inconsciência, relaxamento muscular e bloqueio dos reflexos autonô-
micos gerados pelo estímulo nociceptivo.

As contra-indicações relativas ou absolutas à IRS incluem: inexperi-
ência ou falta de treinamento na técnica, antecipação de via aérea
difícil e presença de choque não compensado. Nesses casos, existem al-
ternativas seguras para ISR e para a intubação difícil não prevista, como o
uso de anestesia tópica e sedação consciente preservando a ventilação es-
pontânea e os reflexos protetores da via aérea.

Antes da ISR, deve estar pronto um plano específico e predeterminado
para implementação imediata em caso de falha. Segue-se o algoritmo em três
estágios: 1º estágio – determinar a eficácia da ventilação por máscara; 2º
estágio – medidas alternativas para melhorar a técnica de ventilação e intu-
bação; 3º estágio – declarar estado de emergência e ameaça à vida.

A via aérea difícil não prevista e os efeitos adversos das drogas usadas
são os riscos mais sérios da técnica de ISR.

Preparação para ISR

II PARTE

INTUBAÇÕES DE SEQÜÊNCIA RÁPIDA (ISR)

 Yerkes Pereira e Silva

Marcos Daniel de Faria
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Antes da ISR, todo o aparato necessário deve estar preparado, como
monitores, equipamentos, pessoal e drogas a serem usadas. O ideal é ter no
setor um “carrinho” para ISR contendo o material para via aérea difícil.

O aspirador de parede deve ser testado e ligado com cateteres de suc-
ção traqueais de vários tamanhos. A fonte de oxigênio deve ser testada e
conectada a uma unidade ventilatória tipo bolsa e máscara. Devem estar
disponíveis diferentes tamanhos de máscaras faciais transparentes acol-
choadas, cânulas oro e nasofaríngeas e tubos endotraqueais. Pelo menos
dois laringoscópios devem estar funcionando com lâminas retas (Miller) e
curvas (Macintosh).

Medicamentos para ISR

Além das drogas padronizadas para técnica de ISR, sugere-se pré-medica-
ção com agentes venosos com o intuito de atenuar os efeitos adversos respirató-
rios, cerebrais, cardiovasculares e intra-oculares. A lidocaína 1 a 1,5 mg/Kg e/
ou fentanil 2mg/Kg três a cinco minutos são indicados antes da indução.

AGENTES ANESTÉSICOS DE INDUÇÃO

A ISR requer uma rápida e ininterrupta aplicação de drogas com dosa-
gens pré-selecionadas. No serviço de emergência, efeitos colaterais menores
podem ser tolerados desde que a droga também seja fácil de administrar, seja
potente, tenha um início de ação confiável e rápido e um alto índice terapêuti-
co, mantendo a estabilidade cardiovascular, cerebral e respiratória. As duas
drogas que mais preenchem esses critérios são a cetamina e o etomidato. Todos
os médicos de urgência que fazem ISR devem ser familiares a essas drogas.

Etomidato

É um agente indutor potente, mas, diferentemente da cetamina, não
possui propriedades analgésicas. Dose de indução: 0,2 a 0,4 mg/Kg, com
recuperação em 15 minutos. Possui pouco efeito depressor respiratório se
administrado isoladamente, mas não broncodilata ou protege os reflexos de
via aérea. Não interfere com o sistema cardiovascular. Como não apresenta
propriedades analgésicas, pequenas doses de fentanil podem ser necessári-
as para atenuar o efeito de estímulo simpático causado pela laringoscopia.
Não produz relaxamento muscular, mas potencializa os efeitos dos relaxan-
tes neuromusculares. É a droga de escolha para ISR em pacientes pedi-
átricos no setor de emergência. O problema mais significativo com o
etomidato é uma inibição dose-dependente e transitória da atividade adre-
nocortical que pode durar de cinco a 15 horas. No entanto, não há evidências
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clínicas de efeito adverso após dose única. Não existe contra-indicação abso-
luta ao uso do etomidato. As contra-indicações relativas são: paciente com
componente convulsivo focal e insuficiência adrenal.

Cetamina

É o medicamento que mais se aproxima do conceito de droga “monoa-
nestésica”, possuindo a maioria dos componentes da anestesia. Encontra-se
disponível em concentrações de 10, 50 e 100 mg/ml, estável em temperatura
ambiente. Produz depressão dose-dependente do SNC, caracterizada por
profunda amnésia e analgesia associada a um nistagmo lento, abertura ocu-
lar e dissociação eletroencefalográfica entre os sistemas córtico-talâmico e
límbico (anestesia dissociativa). A dose de indução é 2mg/Kg, com recupera-
ção clínica em 15 minutos. É o único agente de indução com propriedades
broncodilatadoras e capacidade de proteger os reflexos das vias aéreas. O
efeito inotrópico negativo direto sobre o miocárdio é suplantado pelas ações
cardiovasculares produzidas pelo estímulo dose-dependente do sistema ner-
voso autônomo simpático. As crianças criticamente enfermas às vezes apre-
sentam diminuição inesperada da pressão arterial, causada por depleção
das reservas de catecolaminas endógenas. A hipersalivação e os efeitos dis-
fóricos e psicomiméticos não são usuais durante a ISR. Suas contra-indica-
ções relativas são tireotoxicose, hipertensão e desordens psiquiátricas maio-
res. Mais recentemente um isômero levógiro da cetamina, a cetamina S, foi
introduzido e tem sido relacionado a menores efeitos colaterais que a cetami-
na, apresentando os mesmos efeitos benéficos da droga.

Bloqueadores neromusculadores (BNM)

As drogas bloqueadoras neuromusculares são divididas em duas clas-
ses, com base em seu mecanismo de ação na junção neuromuscular: agentes
despolarizantes e agentes não despolarizantes. Ambas induzem paralisia
motora por prevenir o estímulo de acetilcolina sobre os receptores nicotíni-
cos, interrompendo a transmissão neuromuscular. Succinilcolina e rocurô-
nio são os BNM mais apropriados para ISR.

SUCCINILCOLINA

A succinilcolina é o único agente despolarizante disponível clinica-
mente. Isso se deve ao fato de ser o único agente com a rapidez no estabeleci-
mento do bloqueio (< 1min) e na recuperação (com 5 a 10 min). Logo, se não
existir uma contra-indicação específica, a succinilcolina permanece como
droga de escolha para ISR em pacientes pediátricos no serviço de urgência.
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A succinilcolina liga-se ao receptor nicotínico, causando despolariza-
ção da membrana muscular, fasciculação e ausência de resposta à acetilcoli-
na endógena. O término da ação se dá por difusão para fora da junção neuro-
muscular. A dose é de 3 mg/Kg para lactentes menores de um ano e 2 mg/Kg
para as outras faixas etárias. A succinilcolina provoca rigidez muscular do
masseter em 0,3% a 1% dos pacientes pediátricos, que, se for acentuada, pode
ser um sinal precoce de hipertermia maligna.

Os efeitos colaterais mais comuns são:

Arritmia – Aumento transitório da freqüência cardíaca é comum, po-
rém podem ocorrer episódios raros de bradiarritmia grave, principalmente
em lactentes secundários ao estímulo vagal. As arritmias mais devastadoras
são as causadas por hiperpotassemia. Normalmente a droga produz aumen-
to de 0,5 mEq/l na concentração sérica de potássio, devendo ser evitada em
situações clínicas associadas à hiperpotassemia.

Aumento da pressão intracraniana – O aumento é abolido se antes for
administrada lidocaína ou pequena dose de relaxante adespolarizante.

TABELA 1
CONTRA-INDICAÇÕES AO USO DE SUCCINILCOLINA

Hipercalemia (K+ maior que 5,5 mEq/l)

Queimaduras (se no período entre três dias e seis meses após a lesão)

Trauma – grande lesão tissular  (se no período entre três dias e um ano após a lesão)

Paraplegia (se no período entre três dias e seis meses após a lesão)

Distrofia muscular de Duchenne

Distrofia miotônica

Esclerose lateral amiotrófica

Esclerose múltipla

Ataxia de Friedreich

Síndrome de Guillain Barre

Doença de Parkinson

Doenças neuromusculares progressivas

Hipertermia maligna

Deficiência de colinestease plasmática conhecida
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Aumento da pressão intra-ocular – Esse efeito é discreto e inicia-se 1
minuto após a injecção, durando de 5 a 7 minutos.

Fasciculação – De maneira geral, as fasciculações são menos intensas
na criança que nos adultos.

As contra-indicações ao uso da succinilcolina são listadas na Tabela 1

ROCURÔNIO

É o relaxante neuromuscular adespolarizante com início de ação mais
rápido. Bloqueia a ligação da acetilcolina ao receptor nicotínico. O rocurônio
é a droga de escolha, quando a succinilcolina for contra-indicada.

É disponível em solução contendo 10 mg/ml. O estabelecimento com-
pleto do bloqueio neuromuscular em crianças se dá em 33 segundos com
uma dose de 1,2 mg/Kg, mas o tempo de recuperação é em torno de 41 minu-
tos. Como efeito colateral, é descrito um aumento de 15% na freqüência cardí-
aca do basal, sem significância clínica para crianças. O bloqueio neuromus-
cular induzido pelo rocurônio pode ser completamente antagonizado por
inibidores da acetilcolinesterase, como a neostigmine.

Monitoração

Todos os pacientes devem ser continuamente monitorados antes, du-
rante e após a ISR. A ASA recomenda avaliações freqüentes da oxigenação,
ventilação, circulação e temperatura. No serviço de urgência, devem estar
disponíveis: cardioscópio, monitor de pressão arterial não invasiva, oxíme-
tro de pulso, capnógrafo e termômetro. Porém, o mais importante é a vigi-
lância contínua dos aspectos clínicos durante todas as etapas da
ISR.

Técnica da ISR

Todos os pacientes que recebem relaxantes neuromusculares antes da
intubação apresentam apnéia. O tempo em que ocorrerá a queda da saturação
de oxigênio depende do conteúdo de oxigênio na capacidade residual funcional
(CRF) e do consumo do paciente. Em crianças, a pequena CRF e anestesia geral,
combinadas com aumento no consumo de oxigênio, as predispõem à apnéia e a
uma dessaturação de hemoglobina mais rápida que os adultos. Dessa forma, a
oxigenação pré-intubação é uma técnica crítica antes da instrumentação da via
aérea. O tempo recomendado mínimo de duração da pré-oxigenação é de dois a
cinco minutos. A duração da intubação deve ser cuidadosamente monitorada
para que, se necessário, seja determinada falha do procedimento.
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A manobra de Sellick ou pressão cricóide é recomendada para intuba-
ção de pacientes considerados de risco para aspiração e como passo impor-
tante na ISR.

A pressão cricóide é uma manobra superficial, obliterando apenas o
lúmen esofágico superior. Tem por objetivo evitar regurgitação passiva do
conteúdo gástrico para a faringe e a insuflação gástrica durante ventilação
com pressão positiva.

A aplicação de pressão sobre a cartilagem cricóide previne insuflação
gástrica mesmo com ventilação com picos de pressão de 25 a 40 cm de água
em crianças com via aérea de anatomia normal. A manobra de Sellick não é
equivalente à manipulação externa da laringe na manobra de melhora
de visão da glote (para trás, para cima, para direita).

O uso da manobra de Sellick em presença de corpos estranhos, patolo-
gias de laringe ou da coluna cervical é controverso.

Confirmação da tubagem traqueal

Três questões críticas devem ser rápida e seqüencialmente respondidas
imediatamente após a tentativa de intubação:

O tubo está na traquéia?

O tubo está bem posicionado?

Os pulmões podem ser ventilados ?

TABELA 2
COMPLICAÇÕES DO MANUSEIO DAS VIAS AÉREAS

Intubação incorreta

Esofágica

Brônquica (seletiva)

Laríngea

Trauma durante a intubação

Olhos e face

Coluna cervical

Dentes

Laringe

Faringe

Perfuração dos recessos piriformes

Ruptura traqueal ou brônquica

Epistaxe
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A avaliação clínica é suficiente para responder a essas questões, ape-
sar de poderem ocorrer confusões, principalmente na intubação difícil.

A visão direta da passagem do tubo traqueal pela laringe visão da
traquéia por fibra óptica ou observação do tubo entre as cordas vocais são
consideradas os padrões-ouro da intubação traqueal.

Complicações do manuseio da via aérea

Referências

ASA Task Force on Management of the Difficult Airway. Practice guidelines on
management of the difficult airway. Anesthesiology. 1993; 78:597.

BENUMOF, JL. Airway Management – Principles and Practice. St. Louis: Mosby YB
Inc.; 1996.

MCALLISTER, JD; GNAUUCK, K. A Rapid Sequence Intubation of the pediatric
patient (Fundamental and Pratice).  Pediatric Clinics of North America. 1999; 46(6).

BOGDONOFF, DL; STONE, DJ. Emergency management of the airway outside the
operating room. Can J. Anesth. 1992; 39:1069.

Complicações por intubação a longo prazo

Obstrução do tubo

Deslocamento do tubo

Sinusite, lesão do nariz

Lesões traqueais e laríngeas

Complicações pós-extubação

Edema laríngeo

Disfunção laríngea

Rouquidão e dor de garganta

Paralisia de cordas vocais

Complicações tardias

Lesão de mucosa – granuloma

Estenose de laringe

Estenose traqueal

Abscesso cricóide
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Introdução

As arritmias podem ser causadas por alterações na geração do estímulo
elétrico cardíaco, na propagação desse estímulo através do coração ou pela
combinação de ambas.

Normalmente, não se espera que o pediatra geral seja capaz de identifi-
car e tratar todas as arritmias cardíacas, ficando essa tarefa para o cardiolo-
gista. Entretanto, é função do pediatra saber identificar e tratar as arritmias
que se manifestam como emergência, ou seja, as que levam à instabilidade
hemodinâmica ou choque, pois, nesses casos, a vida do paciente depende da
rapidez com que as medidas terapêuticas são tomadas.

A identificação das arritmias que se apresentam como emergência
em pediatria é fácil, não requerendo para tal conhecimentos significati-
vos de eletrocardiografia. Para definir a conduta terapêutica inicial, bas-
tará saber diferenciar, pela avaliação clínica rápida, entre bradiarritmias
(ritmos lentos demais), taquiarritmias (ritmos rápidos demais) e ritmos
sem pulso ou de parada. No caso das taquicardias e da parada cardior-
respiratória, poucas mas importantes informações adicionais serão ex-
traídas do eletrocardiograma: nas taquicardias, será indispensável saber
avaliar se o QRS está ou não alargado; nas paradas cardiorrespiratórias,
a identificação das morfologias que caracterizam cada alteração de ritmo
torna-se essencial.

No diagnóstico inicial das bradi e das taquiarritmias, a informação
mais importante é o referencial de freqüência cardíaca esperada em cada
faixa etária.

CAPÍTULO 26
ABORDAGEM PRÁTICA DOS DISTÚRBIOS DE RITMO

Henrique de Assis Fonseca Tonelli

Reynaldo Gomes Oliveira
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A avaliação hemodinâmica para definir se o paciente está estável ou
apresenta sinais de choque deve ser rápida, realizando-se da maneira habi-
tual como em qualquer paciente com suspeita de instabilidade, independen-
te da causa. A análise de pulso apresenta algumas particularidades, especi-
almente nas taquiarritmias mais significativas onde a amplitude poderá estar
diminída, mesmo na ausência de baixo débito cardíaco. Isso ocorre pela res-
trição ao enchimento diastólico (redução do tempo de diástole) com conse-
qüente diminuição do volume sistólico ventricular. Assim, é sempre arrisca-
do tomar a baixa amplitude de pulso como indicativo isolado de instabilidade
hemodinâmica nas taquicardias.

Nos pacientes graves ou que apresentam fatores de risco para arritmi-
as, é mandatória a monitorização eletrocardiográfica contínua. Nesse grupo
estão incluídos todos os pacientes em tratamento intensivo por choque, insu-
ficiência respiratória ou outras disfunções vitais, em estados de pós-reani-
mação, depressão do sensório ou durante anestesia geral e sedação profun-
da. É importante destacar que, nesses casos, a monitorização com um
saturímetro não dispensa o uso da monitorização eletrocardiográfica e que
esta última, por mais sofisticada que seja, não elimina a necessidade da
avaliação clínica intermitente e freqüente.

Ao contrário dos adultos em que arritmias primárias são mais freqüen-
tes, na criança as arritmias são geralmente secundárias a uma outra doença
grave, sobretudo as que cursam com acidose, choque ou hipoxemia. As arrit-
mias primárias são menos comuns, embora não sejam tão raras. Assim, en-
quanto a prioridade terapêutica em adultos costuma ser um tratamento mais
específico (antiarrítmico, cardioversão, marca-passo etc.), nas crianças, ge-
ralmente, a prioridade é ventilar, oxigenar, garantir uma perfusão periférica
adequada, corrigir acidose e outros distúrbios hidroeletrolíticos.

As arritmias que se manifestam como emergências são as bradiarritmias,
as taquiarritmias (taquicardia supraventricular e taquicardia ventricular) e os

TABELA 1
VALORES LIMITES DE FREQÜÊNCIA CARDÍACA

PARA DEFINIR BRADI E TAQUIARRITMIA

Grupo etário

Menores de 3 meses

3 meses a 2 anos

2 a 10 anos

Maiores de 10 anos

Limites acordado

85 – 205

100 – 190

60 – 140

60 – 100

Limites dormindo

80 – 160

75 – 160

60 – 90

50 – 90

Média normal

140

130

80

75

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07304



305

“ritmos de parada” – assistolia, taquicardia ventricular sem pulso, fibrila-
ção e dissociação eletromecânica. Veremos, a seguir, de forma sintética, os
principais aspectos diagnósticos e terapêuticos de cada uma delas.

Bradiarritmias

As bradiarritmias são os ritmos pré-terminais mais comumente obser-
vados nas crianças em geral. Várias são as causas possíveis de bradicardia,
destacando-se, especialmente, nas crianças a hipoxemia, a hipercarbia, a
acidose e o choque. Outras causas possíveis estão listadas na tabela abaixo.

A bradicardia significativa é definida como a FC abaixo de 60 bpm nas
crianças em geral. Valores acima de 60 bpm evoluindo em queda rápida e
associados a sintomas serão também considerados. O diagnóstico geral de
pulso lento demais normalmente basta para orientar a terapêutica inicial.
Informações adicionais ao eletrocardiograma sobre o mecanismo da arrit-
mia são normalmente dispensáveis, uma vez que diferentes causas podem
compartilhar de um mesmo mecanismo e que a identificação do tipo de
distúrbio não modifica, a princípio, a abordagem terapêutica proposta.
Entre os mecanismos mais encontrados citamos a bradicardia sinusal e o
bloqueio atrioventricular com ou sem ritmos de escape (ritmo juncional ou
idioventricular lentos).

O tratamento     de emergência só é indicado nos pacientes sintomáticos
com sinais de instabilidade. Pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos
e estáveis devem ser monitorizados, aguardando-se a presença do cardiolo-
gista. O tratamento de emergência volta-se, no início, para a reversão das
causas mais importantes (hipóxia, hipercarbia, acidose e choque) através da
garantia de via aérea pérvea, ventilação e oxigenação adequadas. Na ausên-
cia de resposta, compressões torácicas são iniciadas. Persistindo a bradicar-
dia, parte-se para o uso de drogas. A droga de primeira escolha na criança é
a adrenalina (indicação classe IIa – vide tabela 15 no final do capítulo: Clas-
sificação das indicações terapêuticas), seguida da atropina (classe IIb). A

TABELA2
CAUSAS DE BRADIARRITMIAS EM CRIANÇAS

� Hipóxia, hipercarbia, acidose e choque.

� Outras causas: reflexo vagal, hipoglicemia, hipercalemia, hipotermia, hipertensão
intracraniana, bloqueio atrioventricular (congênito ou adquirido – miocardites,
intoxicação digitálica e por β-bloqueador, cirurgia cardíaca) etc.
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adrenalina é, em geral, preferível à atropina por suas ações periféricas no
estado de choque; exceções seriam a bradicardia mediada por reflexo vagal ou,
decorrente de bloqueio atrioventricular, onde a atropina passa a constituir a
primeira escolha (classe I). Outra indicação de atropina seria na intoxicação
por organofosforado. Para doses e vias de administração, vide Tabela 14.

A persistência da bradicardia, a despeito das medidas acima, sugere
casos mais graves ou etiologia mais complexa (alterações estruturais do siste-
ma de formação ou condução do estímulo elétrico). Nesses casos, o emprego de
cronotrópicos em infusão contínua (dopamina, adrenalina, isoproterenol) per-
mite o tempo para a estabilização do paciente ou para discussão de outras
alternativas terapêuticas. O marca-passo temporário (transcutâneo, transeso-
fágico, transvenoso) é uma opção de estabilização viável (classe IIb) nos casos
em que houver a possibilidade de indicação do marca-passo definitivo im-
plantado cirurgicamente. A experiência em pediatria é, entretanto, limitada, e
o emprego de marcapasso temporário não mostra utilidade nos casos de bradi-
cardia associada a sofrimento cardíaco por hipóxia, acidose ou choque.

TAQUIARRITMIAS

Como visto anteriormente, após feito o diagnóstico clínico de taquiarrit-
mia (pulso rápido demais, segundo referencial de idade), será necessário
identificar ao eletrocardiograma o tipo de QRS encontrado. QRS com dura-
ção < 0,08s (2 mm) é classificado como estreito, enquanto aquele com dura-
ção > 0,08s é considerado alargado. Iniciaremos o estudo pelas taquiar-
ritmias de QRS estreito.

Uma questão fundamental nas taquiarritimias com QRS estreito é a
diferenciação entre a taquicardia sinusal e a taquicardia supraventricular
(TSV). Seguem algumas pistas que podem ser utilizadas para o diagnóstico
diferencial:

TABELA 3
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS TAQUICARDIAS COM QRS ESTREITO

Taquicardia sinusal

� FC não alcança valores críticos: <
220 bpm em < 1 ano e < 180 bpm
em > 1 ano;

� FC variável (intervalo R-R do ECG
variável);

� Início e reversão geralmente insi-
diosos;

Taquicardia supraventricular

� FC ultrapassa valores críticos: > 220 bpm em
< 1 ano e > 180 bpm em > 1 ano;

� FC praticamente fixa (intervalo R-R do ECG
fixo);

� Início e reversão freqüentemente abruptos:
caráter paroxístico;

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07306



307

Veremos, a seguir, com mais detalhes, a taquicardia sinusal e a supra-
ventricular.

TAQUICARDIA SINUSAL

Etiologia: a taquicardia sinusal é uma resposta fisiológica a uma série
de situações, normais ou patológicas, vividas pelo organismo. Não constitui,
propriamente, uma taquiarritmia dentro deste contexto. Entre as causas pos-
síveis, destacamos:

Taquicardia sinusal Taquicardia supraventricular

� O contexto clínico explica, com fre-
qüência, a presença da arritmia.

� Acomete, comumente, indivíduos previa-
mente hígidos: contexto clínico pouco escla-
recedor.

Obs: O ECG pode ser de utilidade, embora a interpretação não seja tão fácil, especi-
almente quando diante de valores mais altos de FC e que tornam difícil o
reconhecimento das ondas P. Quando identificáveis ao ECG, as ondas P com-
portam-se da seguinte maneira:

� Eixo normal, inscrevendo-se antes de cada QRS (relação P:QRS = 1:1): na
taquicardia sinusal.

� Eixo anormal (ativação não sinusal), inscrevendo-se após cada QRS (relação
P:QRS = 1:1): na taquicardia supraventricular.

TABELA 4
CAUSAS DE AQUICARDIA SINUSAL EM CRIANÇAS

� Ansiedade, irritabilidade, dor, choro, esforço físico;

� Febre e hipertermia;

� Anemia, hipovolemia, infecção, insuficiência cardíaca congestiva (ICC);

� Hipóxia, acidose, choque;

� Uso de drogas adrenérgicas;

� Hipertireoidismo, feocromocitoma etc.

O diagnóstico     é feito com base nos critérios já discutidos. Merecem
destaque as situações de taquicardia sinusal desenvolvidas no paciente
grave (em hipóxia, acidose, insuficiência cardíaca ou estado de choque).
Nesses casos, pela instabilidade existente e pelos altos valores de FC alcan-
çados, torna-se mais difícil o diagnóstico diferencial com a taquicardia su-
praventricular. A

B
O

R
D

A
G

E
M

 P
R

Á
T

IC
A

 D
O

S 
D

IS
T

Ú
R

B
IO

S 
D

E
 R

IT
M

O

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07307



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

308

O tratamento     é voltado para reversão da causa, não tendo nenhum
sentido o emprego de drogas para redução da FC.

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR (TSV)
Sob a denominação genérica de taquicardia supraventricular, podería-

mos incluir uma grande variedade de taquiarritmias, com diferentes meca-
nismos eletropatológicos. Interessa-nos aqui, entretanto, a TSV mais relevan-
te em pediatria, seja pela freqüência com que ocorre, seja pela potencial
gravidade. Utilizaremos, neste estudo, de modo simplificado, o termo taqui-
cardia supraventricular referindo-se às formas mais comuns de taquicardia
por reentrada envolvendo o nodo A-V. Essa forma de taquicardia representa
mais de 85% das TSV em qualquer faixa etária pediátrica.

TABELA 5
MECANISMOS E SUBTIPOS DE TSV

� Reentrada por via acessória e pelo nodo A-V: incluindo a taquicardia da síndrome
de Wolff Parkinson White e outras formas de pré-excitação;

� Reentrada exclusiva pelo nodo A-V;

� Outras formas de reentrada (intra-atrial, nodo sinusal, feixe de His): incluindo a
taquicardia atrial por reentrada, o flutter e a fibrilação atrial;

� Alteração de automatismo (atrial, juncional): incluindo as taquicardias atrial ectó-
pica e juncional.

A TSV é a arritmia que mais freqüentemente exige intervenção de emer-
gência em pediatria. Cerca de 50% a 60% dos casos apresentam o episódio
inicial ao longo do primeiro ano de vida, especialmente nos três primeiros
meses. A causa     é um mecanismo de reentrada envolvendo o nodo A-V, com
ou sem via de condução acessória (banda anômala fora do nodo A-V). A
presença da via acessória é a situação mais comum, em qualquer faixa etária
(mais de 60% dos casos), sendo especialmente freqüente nos lactentes (cerca
de 95% dos casos). Duas rotas possíveis de passagem do estímulo entre átri-
os e ventrículos existem na reentrada, estabelecendo-se um circuito (entre o
nodo A-V e a banda anômala ou dentro do nodo A-V) em que a ativação
elétrica que desce aos ventrículos por uma das vias retorna aos átrios pela
outra rota, fechando um ciclo “átrio ativa ventrículo, que ativa átrio, que
ativa ventrículo...”. Importa destacar que, exceto pela presença de uma rota
acessória, a maioria dos pacientes com TSV exibe um coração estruturalmen-
te normal. Naquela minoria que possui alterações cardíacas estruturais, um
largo espectro de afecções pode ser encontrado.
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O diagnóstico fundamenta-se nas características mais marcantes da
arritmia: FC acima de 200-220 bpm (geralmente em torno de 240, podendo
chegar a 300 bpm) e relativamente fixa; início e fim tipicamente abruptos
(paroxística). Pode reverter espontaneamente e recorrer a intervalos bastante
variáveis. As demais características ao ECG já foram citadas. Vale lembrar
que, em menos de 10% dos casos, podemos encontrar TSV com QRS alargado
(vide diagnóstico diferencial de taquicardia ventricular). O quadro clínico
varia desde o paciente assintomático e taquicárdico até aquele com manifes-
tações de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) ou choque. Os recém-nasci-
dos e lactentes, pela menor reserva funcional, são os maiores candidatos às
manifestações clínicas, particularmente quando a arritmia persiste por vári-
as horas (em geral, por mais de 24 horas) ou assume freqüências acima de
280 bpm. Portadores de cardiomiopatia podem desenvolver sintomas preco-
ces. Manifestações clínicas de ICC ou baixo débito, nos maiores de cinco
anos, são raras. Além das alterações características da ICC e do choque,
destacam-se alguns achados mais específicos: palpitação, batimentos pre-
cordiais ou de vasos cervicais evidentemente acelerados, desconforto toráci-
co, tonteira ou síncope (por hipoperfusão cerebral – incomum).

O tratamento varia de acordo com a condição clínica do paciente. Ini-
cialmente veremos a abordagem do paciente sintomático estável:

Além das medidas habituais de monitorizar o paciente, obter um tra-
çado de eletrocardiograma (com pelo menos 12 derivações) e entrar em
contato com o cardiologista, algumas opções terapêuticas estão ao alcance
do pediatra:

– Manobras vagais: podem ser tentadas em qualquer paciente estável
antes da cardioversão com drogas. O índice de sucesso é variável e
depende da idade do paciente. O reflexo vagal induzido produz blo-
queio transitório do nodo A-V, quebrando o circuito de reentrada.

TABELA 6
CONDIÇÕES ASSOCIADAS À TSV POR REENTRADA EM NODO A-V

� Sem alterações estruturais: maioria dos casos;

� Anomalia de Ebstein;

� L-Transposição dos grandes vasos da base;

� Outras: CIV, CIA, estenose aórtica, fibroelastose endocárdica, coarctação de aor-
ta, tetralogia de Fallot, atresia tricúspide etc.
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- Drogas:

Adenosina: é o tratamento de escolha nos pacientes estáveis (classe IIa) em
qualquer faixa etária. Trata-se de um nucleosídeo endógeno que causa bradicar-
dia sinusal e bloqueio A-V transitórios; a última ação interrompe o circuito de
reentrada e a arritmia. Sua meia-vida é ultracurta (< 10 segundos), bem como sua
duração de ação (< 2 minutos). A droga é muito efetiva, convertendo a arritmia
de forma rápida e segura. Para maiores detalhes, vide Tabela 8.

TABELA 7
MANOBRAS VAGAIS: TIPOS E INDICAÇÕES

Pacientes maiores: indicação classe IIb.

� Massagem do seio carotídeo: alterna-
damente, de cada lado do pescoço, so-
bre a carótida e o mais alto possível.

� Manobra de Valsalva: pedindo-se à cri-
ança, em decúbito dorsal, para “estu-
far” a barriga contra a pressão de uma
mão espalmada sobre seu abdômen
ou solicitando-se à mesma para asso-
prar contra alguma resistência (ex:
dorso da mão levada à boca).

� Reflexo do vômito: induzido por esti-
mulação mecânica em orofaringe
(dedo, abaixador de língua, cabo de
uma colher etc).

Pacientes menores: classe IIa.

� Bolsa de gelo (“reflexo do mergulho”) e
suas variantes: aplicação de bolsa, saco
plástico ou luva de látex com gelo den-
tro sobre a face do paciente, por cerca
de 20 segundos.  Opções: bacia com
água fria, toalha ou compressa recoberta
com a “neve” raspada dos congelado-
res das geladeiras.

Obs: a compressão do bulbo ocular não deve ser realizada para indução de reflexo
vagal pelo risco de descolamento de retina.

TABELA 8
ADENOSINA

Adenosina:

Mecanismo de ação:

Bloqueio A-V transitório.

Indicações clínicas:

Taquiarritmia supraventricular por reentrada pelo nodo A-V (com ou sem banda
anômala).

Efeitos colaterais:

Os efeitos colaterais, embora comuns, são discretos e transitórios, incluindo disp-
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Ainda que eficaz como cardioversora, a adenosina não é utilizada no
tratamento de manutenção pela ação ultracurta e pelo custo elevado. A res-
posta à adenosina tem também um valor semiológico importante: indica que
a arritmia em questão deve tratar-se, realmente, de uma TSV por reentrada
envolvendo o nodo A-V (outras formas de TSV geralmente não convertem
com a adenosina). A administração da droga deve ser feita por via endoveno-
sa (IV) ou intra-óssea (IO), através da técnica do bolus rápido: duas seringas
interconectadas por three-way com o bolus da droga na primeira seringa
(mais próxima do paciente), seguido imediatamente por flush de soro fisio-
lógico (pelo menos 5 ml) na segunda seringa. Durante o bolus, é interessante
a tentativa do registro de conversão pelo eletrocardiograma.

– Outras drogas:

Algumas medicações podem ser utilizadas para cardioversão no paci-
ente estável ou mesmo para manutenção desse paciente após a cardioversão
medicamentosa. Particularmente nas TSV recorrentes a curtos intervalos,
seria importante a utilização de uma das alternativas existentes. Duas dro-
gas em particular, a amiodarona e a procainamida, após alguns anos de
experiência acumulada em pediatria, têm tido seu uso cada vez mais incen-
tivado entre os pediatras (classe IIb). Veja na Tabela 9 algumas informações
relativas ao uso das drogas na fase aguda do tratamento.

néia, desconforto torácico, rubor facial e bradicardia. As ações da droga encon-
tram-se acentuadas em transplantados cardíacos (“coração desnervado”).

Vias, doses e apresentação:

IV/IO – 0,1mg/Kg; pode ser repetida uma vez com dose de até 0,3 mg/Kg. Doses
maiores podem ser necessárias em usuários de cafeína e aminofilina (efeito atenu-
ado por bloqueio de receptor).

Dose máxima por vez: 6 mg (1ª dose) e 12 mg (2ª dose).

Apresentação: ampola (6 mg/2 ml) – Adenocard®

TABELA 9
AMIODARONA E PROCAINAMIDA

Amiodarona:

Potente e eficaz antiarrítmico, de amplo espectro, pertencente à classe III – prolon-
gadores da repolarização.

� Mecanismo de ação:

Múltiplo. O principal deles seria o bloqueio dos canais de k+, prolongando o
período de repolarização e o potencial de ação em todos os tecidos cardíacos. A
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�  Indicações clínicas:

Taquiarritmias supraventriculares – por reentrada pelo nodo A-V (com ou sem
banda anômala), taquicardia atrial por reentrada e ectópica, fibrilação ou flutter
atrial, taquicardia juncional ectópica;

Taquiarritmias ventriculares e fibrilação ventricular.

�  Efeitos colaterais importantes – fase aguda do tratamento :

Inotropismo negativo (bloqueio β1), diminuição da resistência vascular sistêmi-
ca (bloqueio α) e bradicardia – observados normalmente apenas durante infu-
são IV.

�  Alterações do ECG em níveis terapêuticos:

Bradicardia sinusal, alentecimento da condução AV (BAV), discreto alargamen-
to do QRS; prolongamento do intervalo QT – potencial efeito pró-arrítmico  –
utilizado para monitorização do tratamento (considerar redução da dose se o
QTc ultrapassar 0,5s).

�  Contra-indicações ou limitações de uso:

Disfunção sinusal com bradicardia, BAV de 2° e 3° graus, síndrome do QT longo
ou alargamento “adquirido” do QT, hipocalemia, ICC e choque.

�  Vias, doses e apresentação:

IV/IO - 5mg/Kg em 30 a 60’ para as taquiarritmias em geral e 5mg/Kg rápido
para TV sem pulso e FV – ataque. 15mg/Kg/dia em infusão contínua – manu-
tenção. Diluir preferencialmente em SGI5% para concentração de 150 - 300mg/
250ml. Ampola – 150mg/3ml – Ancoron ®.

Procainamida

Potente e eficaz antiarrítmico, de amplo espectro, pertencente à classe IA – bloque-
adores de canais de Na+++++.

� Mecanismo de ação:

Múltiplo. O principal deles seria o bloqueio dos canais de Na+, deprimindo a
despolarização na maioria dos tecidos cardíacos.

�  Indicações clínicas:

Taquiarritmias supraventriculares – por reentrada pelo nodo A-V (com ou sem
banda anômala), taquicardia atrial por reentrada e ectópica, fibrilação ou flutter
atrial, taquicardia juncional ectópica;

Taquiarritmias ventriculares. Não parece ser muito eficaz na TV sem pulso e na FV.

�  Efeitos colaterais importantes – fase aguda do tratamento:

Inotropismo negativo e diminuição da resistência vascular sistêmica (bloqueio
gangliônico) – observados normalmente apenas durante infusão IV;

�  Alterações do ECG em níveis terapêuticos:

Alargamento do QRS – utilizado para monitorização do tratamento (considerar
redução da dose se o QRS aumentar acima de 50%); prolongamento do interva-
lo QT – por bloqueio de canais de k+ (potencial efeito pró-arrítmico).
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Pelos efeitos colaterais potencialmente graves, embora não tão freqüen-
tes, o uso das duas drogas deve limitar-se ao hospital, realizando-se sempre
sob monitorização eletrocardiográfica. A boa resposta à dose de ataque será
seguida pela infusão contínua da droga; o tempo de uso da infusão deve ser
discutido com o cardiologista.

O verapamil, um bloqueador de canal de Ca, anteriormente muito usa-
do no tratamento da TSV, teve seu uso proscrito em lactentes (classe III) pelos
sérios efeitos colaterais produzidos (depressão miocárdica, bradicardia, hi-
potensão, parada cardíaca); em crianças maiores, pela existência de drogas
mais eficazes e seguras, seu uso não é mais recomendado.

– Cardioversão elétrica sincronizada (CES): nos casos que não respon-
dem às manobras vagais e nem às drogas, pode ser necessária a CES. É prefe-
rível que o cardiologista assuma a indicação do procedimento e que o mesmo
seja realizado com calma, sob sedação, analgesia e ventilação assistida (por
máscara ou tubo traqueal). Vide adiante a descrição detalhada da CES.

PACIENTE INSTÁVEL:
O tratamento do paciente instável deve ser realizado através da CES ou

pelo “bolus” de adenosina. A opção será feita pela alternativa que permitir o
tratamento mais rápido. Não se deve retardar demais (além de 30 segundos)
o procedimento da CES para tentativa de punção venosa, sedação, entuba-
ção ou preparação do “bolus” de adenosina.

A CES nada mais é do que a despolarização sincronizada de uma mas-
sa crítica de miocárdio, o que interrompe os mecanismos das taquiarritmias e
permite ao nodo sinusal reassumir, na seqüência, o controle do ritmo cardíaco.
Quanto maior a corrente que atravessa o miocárdio, maiores as chances de
sucesso da cardioversão. Logo, os esforços para redução da impedância do
sistema pás-parede torácica são importantes para otimizar o procedimento.
Escolha do tamanho adequado, uso de meio condutor em sua superfície e
firme aplicação das pás à superfície torácica propiciam maior chance de su-
cesso. O “meio ambiente” miocárdico também influi no êxito da intervenção –

�  Contra-indicações ou limitações de uso:

BAV de 2° e 3° graus, síndrome do QT longo ou alargamento “adqüirido” do
QT, hipocalemia, ICC e choque;

�  Vias, doses e apresentação:

IV/IO – 5-15 mg/Kg em 30 a 60’ - ataque. 15-80 μg/Kg/min em infusão contí-
nua – manutenção. Diluir preferencialmente em SGI5% para concentração < 100
mg/ml. Ampola – 500 mg/5 ml – Procamide®.
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hipóxia, choque, hipoglicemia, hipotermia e acidose diminuem a sua eficá-
cia. O sincronismo significa que a energia ou corrente está sendo liberada
durante a ativação ventricular (QRS), fugindo propositalmente do período
refratário relativo do miocárdio (descendente da onda T). Nesse período, a
estimulação elétrica externa pode provocar taquicardia ou mesmo fibrilação
ventricular. Todo cuidado deve ser assim tomado na seleção do modo sincro-
nizado, durante o preparo do aparelho.

Manobras vagais podem ser realizadas até que o tratamento escolhido
esteja disponível para uso, não retardando assim o seu início.

Amiodarona e procainamida estão indicadas nos casos refratários à
CES e/ou à adenosina e naqueles que recorrem a curtos intervalos. Veja na
Tabela 10 a descrição detalhada da CES.

TABELA 10
SEQÜÊNCIA E CUIDADOS NA

CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA (E NA DESFIBRILAÇÃO)

1. Monitorizar ritmo pelo sistema de eletrodos, conectando monitor ao desfibrila-
dor. Alguns aparelhos detectam o ritmo através das próprias pás.

2. Aplicar pasta ou substância condutora nas pás (usar pás de 4,5 cm para menores
de 1 ano e pás de 8 ou 13 cm para maiores de 1 ano). Não permitir que o meio
condutor escorra entre as pás (risco de curto-circuito com perda de corrente).

3. Ligar o equipamento (monitor e defibrilador). 

4. Ligar o modo sincronizado na cardioversão sincronizada. Não ligar o modo
sincronizado na desfibrilação.

5. Checar pelo piscar do “LED” (ou equivalente) que os QRS estão sendo detectados
corretamente pelo equipamento – importante na cardioversão sincronizada.

6. Selecionar e carregar a energia a ser dada: 0,5 a 1,0 J/kg para cardioversão
sincronizada e 2 J/kg para desfibrilação. Deve-se dobrar a dose na segunda ten-
tativa (até 2 J/Kg na cardioversão sincronizada e 4 J/Kg na desfibrilação).

7. Colocar as pás na posição adequada (região infraclavicular direita; linha axilar
anterior, à esquerda do mamilo esquerdo). Não permitir contato entre as pás
(risco de curto-circuito com perda de corrente); rechecar o ritmo ao monitor antes
do disparo.

8. Limpar a área, pedir a todos  que se afastem e afastar-se da maca, de materiais de
reanimação e linhas de soro em contato com o paciente e do próprio paciente
(para evitar acidentes). Afastar possíveis fontes de oxigênio das proximidades do
tórax do doente.

9. Apertar firmemente as pás contra o tórax e disparar a carga pelos botões nas pás
ou pelo botão no aparelho, mantendo-os apertados por algum tempo (importan-
te na cardioversão sincronizada).

10. Rechecar ritmo e pulso.
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Más respostas ao tratamento realizado podem ser o indício de que a
TSV em questão não seja a modalidade mais comum, isto é, a clássica reen-
trada envolvendo o nodo A-V (com ou sem banda anômala). Outros achados
reforçam também essa suspeita: história de cardiopatia estrutural; pós-ope-
ratório precoce ou tardio de cirurgias cardíacas, quadros de taquicardia in-
cessante ou de longo tempo de evolução; irregularidade de pulso; caracterís-
ticas eletrocardiográficas específicas: ondas atípicas no traçado (ondas de
flutter – dentes de serra – ou fibrilação – oscilações irregulares), freqüência
muito alta de ondas P ou de ondas atípicas (especialmente quando acima de
300 por minuto), relação entre ondas P ou atípicas e QRS ≥ 2:1, QRS espaçado
a intervalos irregulares.

Mesmo sem o diagnóstico exato da taquiarritmia, é importante destacar
que a CES sempre constituirá a primeira escolha de tratamento nos pacientes
instáveis, sendo realizada da maneira habitual. Amiodarona e procainamida
constituem boas opções para os pacientes estáveis ou nos casos recorrentes,
independente do diagnóstico preciso (interconsulta com o cardiologista será
sempre importante nesses casos).

Veremos, a seguir, a abordagem das taquiarritmias com QRS alarga-
do (duração > 0,08s ou 2 mm).

Diante de uma taquiarritmia com QRS alargado e espaçado regular-
mente, estaremos lidando, muito provavelmente, com a taquicardia ven-
tricular (TV). Por conceito, a TV envolve estruturas cardíacas abaixo da
bifurcação do feixe de His. Várias formas de TSV podem, entretanto, por um
mecanismo de condução anômala dos átrios para os ventrículos (por via
acessória ou aberrância de condução pelos ramos), gerar taquiarritmias com
alargamento de QRS. Do ponto de vista de diagnóstico diferencial, a maior

11. Se a arritmia persiste, repetir o procedimento com dose dobrada ou, se for o
caso, após medicação específica.

Obs:

� O meio de interface entre pás e superfície torácica deve ser, preferencialmente, o
gel condutor. Gel de ultra-som e gaze embebida em álcool são maus condutores;
o álcool aumenta o risco de queimadura da pele. Gaze embebida em soro fisioló-
gico pode ser usada, desde que o soro não escorra entre as pás, o que fecha um
curto-circuito e diminui a eficiência da cardioversão.

� Caso as pás pediátricas não estejam disponíveis, ainda assim é possível a cardio-
versão de crianças menores com as pás de adulto posicionadas de maneira alter-
nativa: tórax anterior (borda esternal esquerda média) e dorso (região paraverte-
bral esquerda).
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dificuldade, entretanto, seria a distinção entre a TV verdadeira e a TSV por
reentrada pelo nodo A-V com QRS alargado (10% dos casos de TSV com
reentrada nodal). Embora a diferenciação seja possível ao ECG, trata-se de
uma tarefa difícil, mesmo para o cardiologista. Numa abordagem prática,
trataremos todas as taquiarritmias regulares de QRS alargado, desde que
não existam outros acidentes na linha de base do traçado (como as ondas
“em dente de serra” do flutter atrial), como sendo uma TV. Tal procedimento,
num contexto emergencial, não implica em risco adicional para o paciente. É
importante lembrar que o limite superior de 0,08s para o QRS em crianças é
uma simplificação prática e que nem sempre teremos uma nítida extrapola-
ção desse valor na TV, particularmente nos lactentes; o dado mais significa-
tivo a ser considerado é o alargamento do QRS em relação ao do ritmo sinu-
sal de base. A TV é um distúrbio incomum na faixa etária pediátrica.

Etiologia: ao contrário da TSV, o risco de alteração cardíaca estrutural
é preocupante na TV, especialmente nas formas sustentadas da taquicardia
e nos pacientes sintomáticos, onde, na grande maioria dos casos, nota-se a
presença de cardiopatia estrutural ou da síndrome do QT longo. Vários me-
canismos estão potencialmente envolvidos na sua geração, incluindo a alte-
ração de automatismo, a reentrada intraventricular e a atividade de disparo.
Uma diversidade muito grande de condições pode relacionar-se à presença
da TV – vide Tabela 11.

TABELA 11
CONDIÇÕES ASSOCIADAS À TV

� Condições agudas:

- hipóxia, acidose, hipercalemia, hipermagnesemia, hipocalcemia, hipoglicemia;

- hipotermia;

- drogas: aminas simpaticomiméticas, antagonistas H1 (fenotiazinas, terfenadina),
antidepressivos tricíclicos, anfetaminas, cocaína, heroína, anestésicos inalatórios,
antiarrítmicos (quinidina, procainamida, amiodarona etc.), interação macrolídeo-
cisaprida. Várias das drogas acima induzem TV por alargamento do intervalo QT
(síndrome do QT longo adquirido): antagonistas H1, antidepressivos tricíclicos,
anestésicos inalatórios, antiarrítmicos e interação macrolídeo-cisaprida.

- escorpionismo;

- miocardite e endocardite infecciosa → alteração estrutural.

� Condições crônicas:

- coração normal;

- associadas a cardiopatias congênitas (tetralogia de Falot, anomalia de Ebstein,
prolapso de valva mitral, valvopatia aórtica, síndrome de Einsenmenger) →
alteração estrutural;
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O diagnóstico é feito, essencialmente, pelo achado de taquiarritmia
(FC variando de perto do normal até acima de 250 bpm) com QRS alargado e
espaçado a intervalos regulares. As ondas P não são usualmente visíveis;
quando presentes, nota-se nítida dissociação em relação ao QRS. Irregulari-
dade no espaçamento do QRS e presença de outros acidentes na linha de
base do traçado (como as ondas “em dente de serra” do flutter atrial) elimi-
nam a TV como possibilidade de diagnóstico. Uma morfologia específica de
TV merece destaque, a que caracteriza a torsades de pointes – típica da
síndrome do QT longo: QRS bizarro com amplitude e polaridade variáveis
como se as ondas se torcessem em torno da linha de base. No ECG de base,
observa-se alargamento do intervalo QTc (acima de 0,44 – 0,46s).

A TV apresenta duração variável, denominando-se sustentada a TV
que ultrapassa 30 segundos. Pode reverter espontaneamente e recorrer mais
à frente. O caráter é, com freqüência, paroxístico. O quadro clínico varia den-
tro de um espectro de gravidade de maneira similar ao já descrito na TSV.

A forma de tratamento depende da condição clínica do paciente. Veja-
mos primeiro a abordagem do paciente sintomático estável:

Como algumas variedades de TV funcionam como marcadores para
cardiopatias estruturais graves ou podem deteriorar para freqüências peri-
gosamente altas (ou mesmo para fibrilação ventricular), um cuidado especi-
al deve ser tomado na abordagem desses pacientes, ainda que se apresentem
estáveis hemodinamicamente. As mesmas medidas gerais descritas na TSV
serão aqui adotadas: monitorização, realização de ECG e contato com o car-
diologista. As manobras vagais não apresentam nenhuma utilidade tera-
pêutica nesse caso. Nos casos das TV associadas a condições reversíveis,
deve ser realizada a identificação e o tratamento específico da causa. A cardi-
oversão será tentada através da administração de drogas. Além da amioda-
rona e da procainamida (classe IIb), já abordadas acima, citamos a lidocaína
como opção terapêutica, embora sua eficácia venha sendo questionada re-
centemente. Sua maior indicação seria na TV associada à isquemia miocár-
dica focal (para detalhes, vide Tabela 12).

- pós-operatório de cirurgia cardíaca (tetralogia de Fallot, CIV, truncus, troca aór-
tica etc.) → alteração estrutural;

- displasia arritmogênica do VD → alteração estrutural;

- miocardiopatia dilatada, hipertrófica → alteração estrutural;

- tumores ventriculares→ alteração estrutural;

- síndrome do QT longo congênita.
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No caso específico da TV do tipo torsades de pointes, o tratamento
deve ser feito com sulfato de magnésio em “bolus” – 25mg/Kg (máximo de
2g), lento, em dez a 20 minutos.

A adenosina não possui utilidade terapêutica na TV, podendo ser
usada, entretanto, com finalidade diagnóstica nos casos de “TV refratária
ao tratamento com a lidocaína”; a refratariedade à lidocaína é um indicati-
vo de TSV por reentrada nodal com QRS alargado (raro), o que pode ser
revelado através da conversão da arritmia com o bolus de adenosina. O
bretílio, indicado anteriormente como opção terapêutica, não é considera-
do atualmente alternativa viável, pelos efeitos colaterais importantes e pela
eficácia não comprovada.

TABELA 12
LIDOCAÍNA

Antiarrítmico pertencente à classe IB – bloqueador de canal de Na+.

� Mecanismo de ação:

Bloqueio dos canais de Na+, deprimindo a repolarização diastólica no miocárdio
ventricular.

�  Indicações clínicas:

Taquiarritmias ventriculares.

Efeitos colaterais importantes – fase aguda do tratamento:

Inotropismo negativo, diminuição da resistência vascular sistêmica, bradicardia;
depressão respiratória; depressão de sensório, agitação, tremores, convulsões.

�  Limitações de uso:

ICC, choque, disfunção hepática e renal;

�  Vias, doses e apresentação:

IV/IO – 1 mg/Kg rápido – ataque. 20 – 50 μg/Kg/min em infusão contínua –
manutenção (usar as menores doses nos pacientes com disfunção cardíaca, hepá-
tica e renal). A infusão contínua deve ser precedida por bolus sempre que o
último tiver sido realizado há mais de 15 minutos.

ET (endotraqueal) – a dose não está muito bem estabelecida, podendo ser reali-
zada, de 2 a 3 vezes, a dose do bolus feito pela via IV.

Ampola – 10 ou 20 mg/ml – Lidocaína®.

Após a cardioversão medicamentosa, será mantida alguma droga em
infusão contínua para profilaxia das recorrências. A duração da infusão
deve ser discutida com o cardiologista. Nos casos que não respondem às
medicações, pode ser necessária a CES. Como já visto na TSV, é preferível que
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o cardiologista assuma a indicação do procedimento, realizando-o sob seda-
ção, analgesia e ventilação assistida.

PACIENTE INSTÁVEL:
O tratamento do paciente instável deve ser efetuado através da CES

(vide TSV). Sempre que possível, antecedendo a CES (desde que não a retar-
de), deve ser realizado bolus rápido de alguma droga, diminuindo a chance
de recorrência da arritmia após a cardioversão. Não se deve retardar o proce-
dimento da CES para tentativa de punção venosa, sedação, entubação ou
preparação do “bolus” das medicações. Respondendo o paciente à cardio-
versão, será mantida infusão contínua de alguma das medicações citadas. A
duração da infusão dependerá de cada caso (tanto mais longa quanto maior
a gravidade e a chance de recorrência da arritmia). No caso da TV do tipo
torsades de pointes, o tratamento será feito da forma já descrita.

RITMOS DE PARADA:
A abordagem dos ritmos de parada nada mais é do que a abordagem ao

paciente em parada cardiorrespiratória (PCR) orientada através do distúrbio
de ritmo registrado. Independente da situação vivida, o diagnóstico clínico
de PCR e o tratamento genérico dentro do protocolo do “ABC” (“airway-
breathing-circulation”) são realizados sempre da mesma forma e em to-
dos os casos. A identificação do ritmo da parada representa, entretanto, o
grande diferencial do tratamento e do prognóstico geral da reanimação.

Sem a pretensão de uma ampla discussão dos procedimentos usados
em reanimação, limitaremo-nos ao estudo de alguns aspectos mais impor-
tantes e específicos do diagnóstico e do tratamento do distúrbio de ritmo.

SOBRE O DIAGNÓSTICO:
A alteração de ritmo mais comum no paciente pediátrico em PCR é a

assistolia seguida da atividade elétrica sem pulso. Estima-se que entre 10% a
15% das paradas cardiorespiratórias em crianças ocorrem na forma de TV
sem pulso ou fibrilação ventricular (FV). A prevalência relativa dos dois
últimos ritmos parece aumentar com o passar da idade.

A assistolia, caracterizada ao ECG pelo traçado isoelétrico, acaba sen-
do o evento final de qualquer alteração de ritmo na PCR. Assim sendo, a
atividade elétrica sem pulso e a FV inadequadamente tratadas (ou não res-
ponsivas ao tratamento) acabam evoluindo para assistolia. Bradiarritmias
graves não tratadas evoluem também da mesma forma. Escapes isolados de
P e QRS não invalidam o diagnóstico. Lembrar que a desconexão de algum
eletrodo ou fio de monitorização pode simular a assistolia no traçado. A

B
O

R
D

A
G

E
M

 P
R

Á
T

IC
A

 D
O

S 
D

IS
T

Ú
R

B
IO

S 
D

E
 R

IT
M

O

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07319



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

320

A atividade elétrica sem pulso caracteriza-se pela presença de qual-
quer atividade organizada ao ECG (presença de QRS) num paciente em
PCR. Pouco importa o aspecto do traçado. Podem-se observar, portanto,
ritmos lentos ou rápidos, com ou sem dissociação P:QRS e com ou sem
alargamento desta última onda. Representa, com freqüência, uma varia-
ção de ritmo terminal que antecede imediatamente a assistolia, comparti-
lhando com as bradiarritmias algumas das suas causas básicas (hipóxia,
acidose, hipercarbia e choque). Uma variedade de atividade elétrica sem
pulso é a dissociação eletromecânica (DEM). A DEM é produzida, fre-
qüentemente, por um súbito comprometimento do débito cardíaco: he-
morragia ou hipovolemia aguda, pneumotórax hipertensivo, tampona-
mento cardíaco, tromboembolismo pulmonar. Nesses casos, a ausência
de pulso (constatada à palpação ou por onda de saturímetro) durante a
massagem cardíaca externa fornece um indício de que a PCR deve-se,
provavelmente, a uma das causas acima. Outras etiologias possíveis: mi-
ocardiopatias terminais, hipercalemia, hipotermia, intoxicação por anti-
depressivo tricíclico, bloqueador de canais de Ca e β-bloqueador.

A TV sem pulso e a FV fazem parte, em geral, de um mesmo espectro de
alterações: TV com pulso no paciente estável → TV com pulso no paciente
instável  → TV sem pulso  → FV. Compartilham, assim, com a TV com
pulso, de várias de suas causas. Ao monitor, a FV exibe uma seqüência de
ondas caóticas que variam em forma, amplitude e duração, não se reconhe-
cendo no traçado nenhum dos acidentes tradicionais do ECG (ondas P,
QRS e T). Pode apresentar-se com ondulações de maior ou menor amplitu-
de (“FV fina ou grosseira”). A TV sem pulso apresenta as características já
descritas na TV com pulso.

Sobre o tratamento:

Na assistolia, a abordagem limita-se ao tratamento padrão da PCR:
“ABC” (vias aéreas pérveas, ventilação e oxigenação adequadas, compressões
torácicas) e uso das “drogas de parada”. A adrenalina deve ser usada a cada
3-5 minutos, por via IV, IO ou endotraqueal (ET). Bolus de bicarbonato IV ou
IO podem ser feitos a partir do décimo minuto da reanimação, empiricamente
ou por controle gasométrico (doses adicionais a cada dez minutos podem ser
tentadas). Bolus de Ca ou glicose serão realizados apenas em casos excepci-
onais (vide Tabela 14). Não há indicação para atropina e nem para marca-
passo externo na PCR.

Na DEM, além de toda a abordagem resumida acima, são fundamentais
a identificação e a rápida reversão de possívies causas. Várias das causas
apresentam tratamentos específicos que não são alcançados pelo “ABC”
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tradicional. É o caso do pneumotórax, do tamponamento cardíaco, das into-
xicações etc. Apenas o tratamento da causa garante o sucesso da reanimação.

Do ponto de vista prático, a TV sem pulso será conduzida da mesma
forma que a FV. Na TV sem pulso e na FV, além do “ABC” tradicional e das
drogas citadas acima, torna-se essencial e prioridade absoluta a aborda-
gem do ritmo. O tratamento específico será realizado através da cardiover-
são não sincronizada ou desfibrilação (classe I). Os mesmos cuidados des-
critos na CES servem para a desfibrilação (vide Tabela 10), que se diferencia
do primeiro procedimento pelo simples fato de não condicionar a liberação
da corrente à presença do QRS. A despolarização da massa crítica de mio-
cárdio é feita, assim, sem sincronismo. A tentativa de desfibrilação realiza-
da, inadvertidamente, com o modo sindronizado ligado, muito provavel-
mente, não será bem-sucedida pois o monitor não localizará um QRS em
cima do qual será liberada a carga. Durante o “ABC” da reanimação, é
proposta uma seqüência inicial de três tentativas de desfibrilação nas do-
ses de 2 J/Kg  → 4 J/Kg  → 4 J/Kg. O intervalo entre cada tentativa é o
mínimo necessário para checar o monitor e constatar a persistência da TV
ou FV. Após a seqüência inicial, é retomado o “ABC”. Drogas são então
utilizadas com o objetivo de favorecer a resposta à desfibrilação. Bolus de
adrenalina, lidocaína e amiodarona poderiam ser usados com essa finali-
dade. A adrenalina pode transformar uma fibrilação mais fina em grossei-
ra, melhorando potencialmente a resposta ao “choque”. Outra droga a ser
considerada é o sotalol, não sendo disponível, entretanto, em nosso meio.
A eficácia da lidocaína e da amiodarona no tratamento da TV sem pulso e
da FV em crianças não está estabelecida. De 30 a 60 segundos após a reali-
zação de cada bolus, nova tentativa de desfibrilação (até 3 choques em
seqüência), na dose de 4 J/Kg, deve ser realizada. As doses de desfibrilação
(bem como as da CES) propostas são, na realidade, empíricas; eventual-
mente, doses maiores podem ser tentadas. Outras alternativas de desfibri-
lação, como o desfibrilador externo automático ou o desfibrilador com onda
bifásica, podem ser utilizadas em crianças acima de oito anos de idade,
embora sua eficácia permaneça indeterminada.

Considerações finais

Além das arritmias abordadas acima, vários outros distúrbios de ritmo
podem se fazer presentes nas crianças, sem constituírem uma urgência ou
emergência. Nesses casos, a monitorização do paciente, o encaminhamento
ao especialista ou o contato com o cardiologista representam normalmente
as únicas iniciativas esperadas do pediatra geral. Seguem na Tabela 13 al-
guns exemplos de distúrbios que caem nessa situação acima citada. A
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TABELA 13
DISTÚRBIOS DE RITMO QUE NÃO CONSTITUEM

URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA

� Arritmias que habitualmente não requerem tratamento específico e que podem
aguardar a interconsulta do especialista: arritmia sinusal, ritmo atrial ectópico,
marca-passo atrial mutável;

� Arritmias que às vezes requerem tratamento específico mas que podem, na mai-
oria das vezes, aguardar a interconsulta do especialista: taquicardia sinusal e bra-
dicardia sinusal em valores não críticos de FC, pausa sinusal + ritmos de escape
(idioatrial, juncional ou idioventricular) em valores não críticos de FC, extra-
sístoles atriais, juncionais e ventriculares, BAV II°.

TABELA 14
OUTRAS DROGAS E MEDICAÇÕES NA

REANIMAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DE RITMO

Adrenalina –

� IV/IO:

Bradiarritmia (classe IIa) – 0,01 mg/Kg ou 0,1 ml/Kg sol (1:10.000) cada 3-5’.
Quadros refratários ou recorrentes: 0,1-1 mg/Kg/min.

PCR – 0,01 mg/Kg ou 0,1 ml/Kg sol (1:10.000) (classe I). 0,1 mg/Kg ou 0,1 ml/Kg sol
(1:1.000) cada 3-5’ como alternativa para as doses que se seguem à primeira dose
convencional (classe IIb). Até 0,2mg/Kg pode ser benéfico. Máx. em RN: 0,01 mg/
kg. PCR de longa duração: 0,3-2 mg/Kg/min (doses de até 5 têm sido descritas).

� ET (classe IIb):

Bradiarritmia – 0,1 mg/Kg ou 0,1 ml/Kg sol (1:1.000) cada 3-5’.

PCR – 0,1 mg/Kg ou 0,1 ml/Kg sol (1:1.000) cada 3-5’. Máx. em RN: 0,02 mg/Kg.

Atropina –

� IV/IO:

Bradiarritmia (classe IIb em geral e classe I no BAV e no reflexo vagal) – 0,02 mg/
Kg. Pode ser repetida 1´ com dose dobrada ou não. Dose mínima: 0,1 mg. dose
máx./vez: 0,5 mg – crianças e 1 mg – adolescentes; dose máx./total: 1 mg –
crianças e 2 mg – adolescentes.

� ET:

Bradiarritmia – 2 a 3 X a dose feita IV/IO (empírico).

Bicarbonato –

   Acidose grave suspeita ou PH < 7,2 na gasometria (classe IIb).

� IV/IO:

Bradiarritmia/PCR – Pelo BE: n° mEq = (0,3 X peso em Kg X BE)¸ ÷ 2 a 4 em bolus.
Empírico: 1 mEq/Kg e a seguir 0,5 mEq/Kg cada 10’ (bolus).
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Hipercalemia (classe IIa); hipermagnesemia, intoxicação por bloqueador de ca-
nais de Ca e antidepressivo tricíclico (classe IIb).

IV/IO: 1 mEq/Kg.

Cálcio –

Hipocalcemia, hipercalemia (classe I); hipermagnesemia e intoxicação por bloque-
ador de canais de Ca (classe IIa).

IV/IO: 5 – 7 mg/Kg.

Glicose –

Hipoglicemia.

IV/IO: 0,5 – 1 g/Kg.

TABELA 15
CLASSIFICAÇÃO DAS INDICAÇÕES DE USO DOS

RECURSOS DE TRATAMENTO – SEGUNDO EVIDÊNCIAS DE SUCESSO

Classe I – definitivamente recomendada;

Classe II – indicação aceitável (a = provavelmente benéfica; b = possivelmente
benéfica);

Classe indeterminada – sem evidências conclusivas sobre utilidade ou riscos;

Classe III – indicação inaceitável (sem benefício comprovado ou potencialmente
prejudicial).

Veja nos anexos as tábuas dos algoritmos dos distúrbios de ritmo em
pediatria.
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CONDUTA NO PACIAENTE COM TAQUICARDIA SEM

REPERCUSÃO HEMODINÂMICA
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CONDUTA NO PACIAENTE COM TAQUICARDIA E
REPERCUSÃO HEMODINÂMICA
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CONDUTA NO PACIAENTE COM “RITMO SEM PULSO”
OU PARADA CARDÍACA
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I PARTE – ACESSO VENOSO PERIFÉRICO

Monalisa Maria Gresta

Introdução

O estabelecimento de um acesso vascular seguro é um dos pontos cruciais
na reanimação pediátrica, sendo que a administração de drogas e fluidos con-
corre juntamente com outras medidas para uma reanimação bem-sucedida.

Embora a prioridade na reanimação cardiopulmonar esteja centrada
no ABC (airway – breathing – circulation), após essas medidas terem
sido adequadamente contempladas, a obtenção de um acesso venoso é con-
siderada uma das mais importantes intervenções secundárias na reanima-
ção e situações de emergência.

Diante dos estados de baixo débito, a absorção de drogas por outras
vias torna-se comprometida, e o acesso venoso destaca-se como opção segu-
ra e confiável para administração de drogas e fluidos.

Na seleção de um acesso vascular em situações de emergência, é desejá-
vel que a equipe de reanimação se oriente por protocolos que estabeleçam
prioridades na obtenção do mesmo.

A American Heart Association (AHA) sugere um protocolo que de certa
forma limita o tempo dispendido nas tentativas de punções venosas periféri-
cas e propõe outras alternativas para administração de drogas e fluidos (via
intra-óssea, via traqueal).

Esse protocolo enfatiza, entretanto, que os acessos venosos periféricos e
centrais são a opção preferencial na reanimação, desde que considerados
alguns princípios:

CAPÍTULO 27
PROCEDIMENTOS INVASIVOS:

ACESSO VENOSO PERIFÉRICO/ACESSO VENOSO

CENTRAL/TORACOTOMIA/TRAQUEOSTOMIA
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� Se o acesso venoso central está presente no momento da reanimação,
esse é o acesso de escolha.

� Estabelecer um acesso venoso central nessa situação exige um profis-
sional altamente treinado.

� O acesso preferido é aquele que não requer interrupção das manobras
básicas da reanimação (ventilação e compressões torácicas). Assim,
nem sempre os acessos centrais são os mais indicados nessa circuns-
tância.

� O melhor acesso venoso periférico é aquele mais acessível e mais cali-
broso disponível.

Generalidades sobre o acesso venoso periférico

Como via de administração de drogas e fluidos, o acesso venoso perifé-
rico oferece algumas vantagens em relação a outras vias.

Embora exija relativa habilidade da equipe que realiza técnica de pun-
ção venosa periférica, trata-se de um procedimento simples, que oferece ris-
cos menores de complicação.

Complicações como hematomas, edemas, flebite (química e mecânica),
celulite, extravasamento, vasculite, infiltrações, embolia por fragmento de
cateter, trombose, lesões de estruturas próximas aos vasos (nervos, tendões e
artérias) podem ocorrer. São consideradas complicações locais, e raramente
são graves, podendo ser detectadas e corrigidas precocemente. No entanto,
não devem ser subestimadas. Habitualmente são decorrentes de falha na
técnica de inserção dos cateteres, escolha inadequada dos sítios de punção,
qualidade do material utilizado nos cateteres, PH e osmolaridade das dro-
gas e soluções infundidas.

A maioria dessas complicações locais podem ser evitadas, se tomadas
algumas precauções:

� Utilização de cateteres de boa qualidade. A grande variedade de mate-
riais empregados na confecção dos cateteres periféricos (vialon, teflon,
inox, poliuretano, entre outros ) possibilita a escolha daqueles mais
biocompatíveis e menos trombogênicos, reduzindo consideravelmente
o risco de flebites e favorecendo maior tempo de permanência.

� Selecionar, sempre que possível, veias periféricas mais calibrosas que
facilitem a hemodiluição das drogas.

� Drogas com propriedades irritativas para o endotélio, com alta osmo-
laridade e extremos de PH, devem ser diluídas sempre que possível e
administradas em  acessos periféricos calibrosos.
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� Manter adequada estabilização do cateter venoso periférico, evi-
tando deslocamento e conseqüente infiltração e extravasamento. Ma-
nipulações diretas do cateter favorecem traumas às paredes dos va-
sos.

� Evitar estabelecimento de linhas venosas periféricas em membros que
apresentem edema importante, queimaduras, lesões traumáticas ex-
tensas, fraturas, flebite e trombose devido ao risco potencial de extra-
vasamento e infiltração.

� A presença de celulite ou infecção local nos sítios de punção é fator de
risco para infecções sistêmicas, sendo considerada uma contra-indi-
cação relativa na escolha dos mesmos, nas situações de emergência.

Uma importante consideração em relação à administração de drogas
por via venosa periférica diz respeito ao início de ação e ao nível sérico das
mesmas, quando comparadas aos acessos centrais.

Embora essa condição seja considerada uma desvantagem em relação
ao acesso venoso central, a recomendação mais importante na administra-
ção de fármacos por via venosa periférica é     a  realização do flush de solução
salina após cada droga, o que garante a chegada rápida da mesma na circu-
lação central.

Na faixa etária pediátrica, o estabelecimento de um acesso venoso peri-
férico, principalmente em situações de emergência, representa um desafio
para a equipe. Além do pequeno calibre dos vasos, a presença de vasocons-
trição devido à perda rápida de calor e aos estados de baixo débito, a dificul-
dade de visualização e palpação dos vasos naquelas crianças com tecido
adiposo excessivo, a presença de edema, a rede venosa periférica já exaurida
por tentativas múltiplas de punção são condições que dificultam e, às vezes,
inviabilizam a opção pelo acesso periférico.

Nessas situações extremas, tempo não deve ser dispendido na obten-
ção de um acesso periférico. Outras opções devem ser consideradas.

Sítios de punção

Várias circunstâncias e condições determinam a escolha do sítio de
punção no contexto da emergência:

� Condição da rede venosa superficial;

� Acessibilidade;

� Tipo de droga, volume e taxas de infusão;

� Necessidade de expansão de volume e o tipo de fluido indicado (colói-
de, cristalóide, hemocomponentes).
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A consideração mais importante na seleção dos sítios de punção é a
escolha da veia periférica mais acessível e mais calibrosa e que sua obtenção
não interfira nas manobras de reanimação.

As veias de extremidade superior são a primeira escolha, com destaque
para as veias cefálica, basílica e mediana     cubital.

Ainda na extremidade superior, a rede venosa dorsal das mãos, o plexo
dorsal oferece outras alternativas viáveis. São veias que coletam sangue das
veias comunicantes dorsais e oblíquas digitais. Entre elas destacam-se as
veias do arco dorsal e as tributárias da veia basílica e cefálica. Lateralmente
ao plexo dorsal, a veia radial superficial corre em direção à fossa antecubital
e, da sua união com a veia cefálica mediana, forma a veia cefálica.

Medialmente, na porção ulnar do antebraço, a veia mediana basílica
segue seu curso e ascende na face medial do braço como veia basílica.

Essas veias periféricas são veias calibrosas, de fácil visualização, canu-
lação e fixação; possuem poucas válvulas, têm um trajeto relativamente reti-
líneo e são de localização anatômica bastante constante. Por isso, são indica-
das como primeira opção na obtenção do acesso periférico na emergência.

Como segunda opção, nas extremidades inferiores, a veia safena mag-
na é o sítio de escolha. Possui um trajeto retilíneo, tendo o maléolo medial da
tíbia como referência anatômica. Pode ser puncionada em pontos variáveis
do seu percurso.

Na superfície dorsal dos pés, as veias dorsais digitais que constituem o
arco venoso dorsal e as veias marginais ( medianas e lateral ) são também
opções para punção, embora sejam mais tortuosas e ofereçam maior dificul-
dade à progressão de cateteres.

Na seleção dos sítios de punção, devemos considerar:

� A presença de um maior número de válvulas nas veias das extremida-
des inferiores, o que pode dificultar a inserção e a manutenção de
cateteres periféricos.

�As compressões torácicas podem gerar um aumento da pressão intra-
abdominal, dificultando a chegada das drogas infundidas na veia
periférica das extremidades inferiores, na circulação central. Assim, o
flush de solução salina torna-se um procedimento obrigatório após a
administração de drogas por essas veias.

� Ao selecionar acessos periféricos, buscar veias retilíneas que se origi-
nam da confluência de duas veias tributárias. São veias mais estáveis
e mais calibrosas.
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� As veias do couro cabeludo, embora de fácil acesso, não são indicadas
nas situações de emergência, pois sua obtenção interfere nas mano-
bras de reanimação. Além disso, infiltram com facilidade, pois nem
sempre toleram grandes volumes.

� A veia jugular externa, também bastante acessível e calibrosa, não é
recomendada na reanimação.

� Veias periféricas de maior calibre devem ser sempre utilizadas, princi-
palmente para a administração de soluções e drogas irritantes e hi-
pertônicas, pois permitem uma maior e mais rápida diluição na cor-
rente sanguínea.

Escolha dos dispositivos de infusão

Dois tipos de cateteres são utilizados para a punção venosa periférica:
os dispositivos de infusão com asas e as unidades de cateter sobre agulha.

O calibre e o estado dos vasos selecionados, o sítio de punção escolhi-
do, o contexto da emergência, a habilidade da equipe na utilização desses
dispositivos e a disponibilidade dos mesmos são alguns dos fatores que
interferem na seleção do cateter.

Os dispositivos de infusão com asas, inicialmente desenvolvidos para
punções do couro cabeludo de recém-nascidos (escalpes), foram considerados
por muito tempo como o dispositivo de escolha para venopunção percutânea de
veias periféricas. Atualmente são mais utilizados para obtenção de amostras de
sangue, mas na prática são ainda utilizados para administração de drogas.

Consistem de uma agulha de aço inoxidável com duas asas flexíveis,
montadas na haste da agulha, acoplada a um extensor transparente que
permite a conexão com dispositivos de administração.

Embora sejam dispositivos simples e de fácil manuseio, o risco de lesão
da parede do vaso e trauma é maior pois a agulha de aço permanece na luz
do vaso. O tempo de permanência desse dispositivo é menor, com maior
possibilidade de infiltração e extravasamento.

Os dispositivos de infusão com asas estão disponíveis nos calibres:
27G, 25G, 23G, 21G, 19G, com extensão variando de 20 a 30 cm e volume de
0,4 a 0,6 ml. O maior número equivale ao menor calibre.

As unidades de cateter sobre agulha (over-the-needle) consistem em
um conjunto de cateter flexível sobre uma agulha, que funciona como guia
para a punção da veia periférica.

Os calibres desses dispositivos variam entre 24G (menor calibre), 22G,
20G, 18G, 16G, 14G e 12G (maior calibre). A
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São produzidos em teflon, vialon, aquavene, materiais menos trombo-
gênicos e mais biocompatíveis. São mais flexíveis, e alguns como o vialon são
termosensíveis, permitindo maior adaptação e acomodação do cateter ao
vaso, com menor risco de traumas ao endotélio. São cateteres estáveis, que
permanecem por maiores períodos de tempo, quando comparados aos cate-
teres agulhados, e permitem uma infusão segura de grandes volumes.

Na seleção do dispositivo de infusão é importante avaliar a situação e a
possível etiologia da emergência: se há indicação de reposição volêmica ou
administração de soluções viscosas, como concentrados de hemácias, a indi-
cação é utilizar cateteres curtos e calibrosos, que possibilitam a oferta de
grandes volumes com maior rapidez.

Devido à variabilidade de peso na faixa etária pediátrica, habitualmen-
te as indicações para utilização do cateter curto e do dispositivo de infusão
com asas são:

IDADE

RN – 1 ano

1 – 12 anos

> 12 anos

PESO

< 10 Kg

10 – 40 Kg

> 40 Kg

UNIDADES DE CATETER
SOBRE AGULHA (G)

24 – 22 - 20

24 – 22 – 20 - 18

20 – 18 - 16

DISPOSITIVO DE INFU-
SÃO COM ASAS (G)

25 – 23

23 – 21 – 25

23 – 21 – 19

Punção venosa periférica
Recomendação em relação à técnica

A técnica de punção venosa periférica inicia-se com a escolha e seleção
da veia periférica, do dispositivo de infusão mais adequado ao calibre da
veia, do tipo da droga, do estado clínico do paciente e da situação de emer-
gência.

Precauções-padrão como lavagem das mãos, uso de luvas e técnicas
estéril, mesmo em situações de emergência, não devem ser subestimadas. O
bom senso deve prevalecer.

De um modo geral, a técnica de punção, para os dispositivos citados, é
semelhante.

Alguns pontos, entretanto, devem ser considerados em relação à técnica:

� Preparo do local: habitualmente, fricção por 30 segundos, com álcool a 70%;

� Escolha de um segmento de veia que seja retilíneo e ligeiramente mais
longo do que o cateter ou agulha;
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� Aplicação do garrote pode ser útil pois favorece a dilatação e a visua-
lização das veias;

� Preenchimento dos dispositivos com solução fisiológica 0,9%, para
testar se sua permeabilidade é desejável;

� Ancorar a veia com o polegar e o indicador da mão livre, distendendo
a pele e estabilizando a veia;

� Manter agulha paralela ao eixo da veia;

� Penetrar na pele num ângulo de 45° ou mais agudo;

� Na inserção do cateter, a posição (não tradicional) do bisel voltado
para baixo; pode ser útil na punção de veias frágeis e finas, pois há
menor risco de transfixação da parede posterior do vaso;

� Ao observar o retorno do sangue na câmara de refluxo, avançar  cate-
ter para dentro da luz do vaso, deslizando-o sobre a agulha;

� A inserção de todo o conjunto (agulha e cateter) no vaso pode potenci-
almente lesar a parede do vaso, pois, não sendo o conjunto flexível,
existe o risco de ruptura do mesmo;

� Uma vez que a agulha tenha sido retirada, ela não deverá ser inserida
novamente para dentro do cateter. Essas precauções devem ser toma-
das pois a ponta da agulha pode seccionar o cateter se o alinhamento
agulha-cateter não for exato;

� Aparecimento de sangue na câmara de refluxo confirma a entrada da
agulha no vaso. Mas, como o cateter é ligeiramente mais curto que a
agulha, após a inserção desta, é possível que a ponta do cateter se
encontre ainda numa posição extravascular, quando o sangue re-
fluir. É importante avançar alguns milímetros no conjunto, para que o
cateter, uma vez na luz do vaso, seja progredido sobre a agulha. A
remoção da agulha, muito precocemente, deixaria o cateter fora da
veia e representaria uma falha na tentativa de canulação;

� Quanto maior a extensão do cateter ou da agulha dentro do vaso, mais
estável e seguro é a punção;

� A fixação adequada do cateter é a garantia de estabilidade do mesmo.
A fixação não deve interferir com a visualização do local onde a agu-
lha se encontra. A escolha de materiais com boa adesividade, hipoa-
lergênicos, que não lesem a pele é mandatória. A utilização de pelícu-
las de poliuretano, pela facilidade de inspecção do sítio de punção,
tem sido indicadas para fixação de cateteres periféricos;

� Deve-se evitar a utilização de conexões (tipo three-way) diretamente no
cateter, pois o peso das mesmas e as sucessivas manipulações favorecem A
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o deslocamento acidental do cateter e aumentam o risco de infecções.
Nestas situações é desejável a utilização de extensores de 20 a 40 cm;

� Cateteres periféricos que foram inseridos em condições de emergên-
cia, deverão ser substituídos em condições eletivas;

� A utilização de um ou mais dispositivos tipo three-way pode ser útil
na extensão do acesso periférico, para administração das drogas em
bolus, seguido do flush de solução salina. (3 a 5 ml);

� Todos os volumes do flush de solução salina devem ser rigorosamen-
te computados;

� Se a extensão do cateter     venoso     three-way for demasiado longa, a
chegada da droga na corrente sanguínea pode ser demorada. Nesses
casos, será necessário flush de maiores volumes de solução salina. O
ideal é manter extensores mais curtos, que tenham capacidade máxi-
ma de 2 a 3 ml (espaço morto);

� Na situação da reanimação e emergência pode ser necessária a pun-
ção de mais um acesso venoso periférico, para administração de dro-
gas incompatíveis e administração de fluidos;

� Deve-se dar preferência à utilização de bombas infusoras, principal-
mente se há indicação de infusão de drogas tituláveis;

� Na ausência desse equipamento, a utilização de buretas está indica-
da, mas não garante uma taxa de infusão estável e confiável;

� O cateter venoso periférico deve ser irrigado com a solução fisiológica
entre drogas incompatíveis. O volume de soro fisiológico deve ser o
necessário para “lavar” a extensão e o cateter.
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O acesso vascular é fundamental para o suporte avançado de vida.
Caracteriza-se pelo implante e manutenção de um cateter em uma veia para
a infusão de soluções hidroeletrolíticas, medicamentos e hemoderivados.
Esse ato cirúrgico é considerado de pequeno porte, mas exige conhecimento
anatômico, habilidade técnica, material cirúrgico delicado, cateteres adequa-
dos ao tamanho da criança e à duração do tratamento. Apesar de ser realiza-
do diariamente, o acesso venoso pediátrico torna-se, às vezes, um desafio
para o cirurgião-pediátrico, principalmente nos recém-nascidos e lactentes
gravemente enfermos e nos casos de acessos de longa permanência para
infusão de nutrição parenteral ou de quimioterápicos.

Em casos de emergência, devem-se estabelecer  prioridades para se con-
seguir o acesso venoso em tempo hábil, sem prejudicar as manobras de reani-
mação cardiorrespiratória: 1) se o acesso venoso periférico não for obtido
rapidamente, outras alternativas se impõem: a via endotraqueal, a via intra-
óssea ou a via venosa central; 2) nas crianças submetidas à intubação oro-
traqueal, podem-se administrar pela cânula traqueal as seguintes drogas:
atropina, epinefrina, lidocaína ou naloxone (regra mneumônica “ANEL”; 3)
por outro lado, nas crianças sem cânula traqueal, em situação de urgência e
que não seja possível a obtenção rápida de acesso venoso periférico ou cen-
tral, indica-se o acesso intra-ósseo; 4) para obtenção de acesso venoso cen-
tral, a punção da veia femoral é o procedimento de escolha, pois não interfere
com a ventilação e nem com as compressões torácicas. Pode-se também obter
um acesso seguro através da dissecção ou punção da veia safena magna.

Infusão intra-óssea

O acesso intra-ósseo é uma via segura de administração de quaisquer
medicamentos, soluções hidroeletrolíticas ou hemoderivados no plexo veno-
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so medular não colapsável, em situações de emergências em crianças de
qualquer idade. A infusão rápida dos fluidos pode ser feita sob pressão, e os
níveis séricos das drogas são comparáveis aos obtidos quando se usa a via
venosa central. As complicações da infusão intra-óssea ocorrem em cerca de 1%
dos casos; entre elas: a fratura, a síndrome de compartimento, a osteomielite. Por
isso, essa via de acesso é temporária e deverá ser substituída pela cateterização
venosa, no prazo máximo de 6-8 horas. Técnica: o local preferido para a catete-
rização intra-óssea é a região ântero-medial da tíbia proximal, na superfície
plana, 1-3 cm abaixo da tuberosidade tibial. Existem as agulhas especiais para

infusão intra-óssea, que são metálicas, calibrosas, de diâmetros de 16 e 18 gau-
ges, com mandril interno, cuja extremidade distal funciona como um trépano.

Utilizam-se também as agulhas de aspiração de medula óssea. Coloca-se
um coxim debaixo do joelho da criança e, após anti-sepsia e a identificação
correta do local da inserção, introduz-se a agulha perpendicularmente ou obli-
quamente em direção oposta à cartilagem epifisária,  fazendo-se movimentos
firmes e rotatórios até que a córtex seja ultrapassada. Atinge-se a medula tibial
quando se percebe a súbita perda da resistência à introdução da agulha, e esta
permanece fixa no interior do osso. Retira-se o mandril e injetam-se 5 ml de
solução fisiológica para se verificar a permeabilidade do acesso. A infusão
livre das soluções, sem infiltração subcutânea ou muscular, é um indicador do
sucesso do procedimento. Outros locais podem ser utilizados: crista ilíaca
ântero-superior, extremidade distal do fêmur ou da tíbia.

Punção da veia femoral

Figura 1 – Técnica de canulação intra-óssea.
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A veia femoral é uma veia central de fácil acesso durante a reanimação, e
seu cateterismo, nas situações de emergência, permite a infusão rápida de
medicamentos e soluções fisiológicas diretamente na veia cava inferior e
possibilita a monitorização da pressão venosa central. Os cateteres venosos
podem ser curtos ou longos, sendo estes os preferidos. Utilizam-se os cateteres
curtos, de diâmetro de 16 ou 18 gauges para crianças maiores, e, de 20 ou 22
gauges, para crianças menores de três anos de idade. A permanência dos catete-
res curtos é menor pois se deslocam com mais facilidade. Os cateteres longos
implantados através de agulha metálica têm comprimento de 20 ou 30 cm, com
diâmetros de 19 gauge (agulha calibre 17) ou de 22 gauge (agulha calibre 19),
este para crianças menores de cinco anos de idade. Também se utilizam os
cateteres longos de lúmen único implantados pela técnica de Seldinger (fio-
guia), com diâmetros de 18 gauge ou de 22 gauge, este para crianças menores de
três anos de idade. Existem ainda cateteres de duplo lúmen, mais calibrosos,
adequados para crianças maiores e adolescentes. A técnica de Seldinger é prefe-
rida atualmente, pois se faz a punção da veia com uma agulha de menor calibre,
com menor risco de complicações. Técnica::::: 1) a  punção é feita medialmente à
artéria femoral, apalpada abaixo do terço medial do ligamento inguinal, situado
entre a espinha ilíaca ântero-superior e o tubérculo púbico; 2) após a anti-sepsia,
punciona-se a veia femoral com a agulha, conectada à seringa de 3 ml, direcio-
nando-a ao umbigo, a 45º. Após o retorno sanguíneo, desconecta-se a seringa e
introduz-se pela agulha o fio-guia; 3) em seguida, retira-se a agulha, e com o fio
guia no interior da veia dilata-se o trajeto subcutâneo e a parede venosa com o
dilatador; 4) após a retirada do dilatador, insere-se dentro da veia o cateter guia-
do pelo fio metálico. O cateter é introduzido fazendo-se movimentos rotatórios, à
medida que o fio-guia é progressivamente retirado; 5) verifica-se o retorno san-
guíneo pelo cateter e a boa infusão das soluções,  e se fixa o cateter com fios
cirúrgicos para se evitar sua saída inadvertida; 6) após a estabilização do paci-
ente, confirma-se radiologicamente a posição da ponta do cateter, que deverá
alcançar a veia cava inferior, preferencialmente na altura do diafragma.

Dissecção da veia safena magna

A punção venosa é preferível  à dissecção, pois é mais rápida, acarreta
menor taxa de infecção e não requer a ligadura do vaso. Contudo, na emergên-
cia, indica-se a dissecção da veia safena magna  quando não foi possível o
acesso venoso periférico, nem as punções intra-óssea ou venosa central. A veia
safena magna pode ser dissecada tanto na sua porção proximal como na distal.
Os cateteres venosos longos são os preferidos. Técnica: 1) indica-se a paramen-
tação, anti-sepsia rigorosa e anestesia local com lidocaína a 1% sem vasoconstri-
tor; 2) para a dissecção da veia safena magna proximal, realiza-se incisão trans-
versa de cerca de 1 cm na região femoral, medialmente ao ponto onde se apalpa A
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a artéria femoral, logo abaixo do ligamento inguinal. Identifica-se com pinça
hemostática curva delicada a veia no tecido subcutâneo profundo, próximo ao
hiato safeno; 3) para a dissecção da veia safena magna distal, incisa-se a pele
e o tecido subcutâneo na região ântero-superior do maléolo medial da tíbia.
Com pinça hemostática curva, disseca-se a veia liberando-a dos tecidos sub-
jacentes; 4) após o reparo da veia com fios cirúrgicos, faz-se a venotomia com
tesoura curva delicada ou com lâmina de bisturi nº 11, e em seguida o cateter
venoso inserido por contra-abertura é introduzido no interior da veia com
auxílio da pinça anatômica; 5) liga-se a parte distal do vaso, para se evitar

hematoma,  e também se liga à  parte proximal da veia contendo o cateter.
Sutura-se a incisão cirúrgica, e uma vez confirmado o bom funcionamento
do cateter, procede-se a sua fixação com curativo estéril.
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Figura 2 – Dissecção da veia safena.
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Traqueostomia

DEFINIÇÃO

O termo traqueostomia é derivado da palavra grega stomoun que signifi-
ca fazer uma abertura. Traqueotomia, por outro lado, origina do grego tome
que quer dizer cortar. Essas duas palavras são freqüentemente usadas como
sinônimos e costumam causar confusão para quem as escuta. Na verdade,
traqueotomia está relacionada a um procedimento cirúrgico específico no qual
o ato de cortar a traquéia se faz presente, e traqueostomia, normalmente, se
refere ao orifício existente na traquéia e à cânula que é colocada nele.

INDICAÇÕES

As indicações das traqueostomias mudaram nos últimos dez a 15 anos.
Até meados da década de 70, elas eram realizadas em crianças para trata-
mento de doenças inflamatórias agudas1. Atualmente, o avanço no trata-
mento das doenças infecciosas de vias aéreas fez com que a necessidade das
traqueostomias diminuísse, significativamente, nesses casos. Por outro lado,
houve um aumento no número de traqueostomias para o tratamento da este-
nose subglótica2. Ela é, agora, a indicação mais freqüente de traqueostomia
de longa duração na criança1.

Existem várias indicações de traqueostomia no lactente e na criança.
Elas incluem afecções do sistema nervoso central, anomalias crânio-faciais,
paralisia de corda vocal e as seguintes anormalidades estruturais das vias
aéreas adquiridas ou congênitas: atresia de coana bilateral, micrognatia gra-
ve (síndrome Pierre Robin), tumores da orofaringe, massas cervicais obstru-
indo a laringe ou traquéia, paralisia de corda vocal bilateral, anomalias da
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laringe (atresia, anel, laringomalacia), obstrução sub-glótica (estenose, he-
mangioma), apnéia central, falência respiratória crônica, risco de aspiração
crônica (coma prolongado, dismotilidade orofaringeana), obstrução aguda
por infecção (epiglotite), trauma crânio-facial grave, trauma de laringe, inca-
pacidade de se estabelecer via aérea oral durante a ressuscitação3,4.

Técnica Cirúrgica

A diferença anatômica existente entre a via aérea da criança e do adulto
exige que a técnica cirúrgica empregada seja diferente. O diâmetro ântero-
posterior da laringe do lactente é de 7 mm comparado com 19 mm do adulto.
Nos lactentes, o diâmetro subglótico é de, apenas, 5 a 7 mm e a laringe se
localiza mais superiormente. A epiglote é facilmente visível após a retração
da língua com um abaixador lingual5.  As cartilagens traqueais, nas crian-
ças, são mais macias, com menos cartilagem hialina e mais cartilagem celu-
lar. Todas essas diferenças anatômicas tornam a identificação da via aérea
na criança mais difícil do que no adulto.

Quase toda traqueostomia, na população pediátrica, é feita sob aneste-
sia geral. Algumas vezes, torna-se difícil a identificação da traquéia devido
ao seu pequeno diâmetro e à sua mobilidade. Portanto, é aconselhável que a
traqueostomia seja feita após intubação naso ou orotraqueal ou com o auxí-
lio do broncoscópio.

O paciente deve ser colocado na mesa com um coxim embaixo dos ombros
para permitir a hiperextensão do pescoço, deslocando-se a traquéia anterior-
mente. Faz-se uma incisão transversa ou longitudinal entre a cartilagem cricóide
e a fúrcula esternal (Figura 1). A secção muscular é feita na linha média para se
evitar o sangramento e avança em profundidade até se palpar a traquéia. O
auxiliar exerce um papel fundamental afastando os tecidos que são divulsiona-
dos, permitindo, assim, uma boa exposição e identificação das estruturas no
campo cirúrgico. Ao se identificar a traquéia, dois pontos de nylon ou prolene 4-
0 são colocados para reparo (Figura 2). Em seguida, incisa-se a traquéia no
sentido longitudinal entre os pontos de reparo (Figura 3). Após abertura traque-

Figura 1 – Posição de hiperextensão do pescoço para realização
da traqueostomia. Incisão transversa no terceiro ou quarto anel traqueal.
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Figura 3 – Incisão longitudinal da traquéia entre os pontos de reparo.

Figura 2 – Colocação de dois pontos de reparo na traquéia com prolene 4-0.

Figura 4 – Introdução da cânula através da abertura traqueal. O
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TABELA 1
TIPOS DE CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICA MAIS FREQÜENTES

Idade

Shiley

Prematuro

RN-3 meses

3-10 meses

10-12 meses

13-24 meses

2-9 anos

9 anos +

9 anos +

Holinger

Prematuro

Prematuro

Recém-nas-
cido

RN-3 meses

3-10 meses

10-24 meses

2-7 anos

8-9 anos

10 anos +

Portex

Recém-nas-
cido

RN-3 meses

3-10 meses

10-12 meses

2-7 anos

8-11 anos

12 anos +

Tamanho

00

0

1

2

3

4

4 adulto

6 adulto

8 adulto

10 adulto

000

00

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

–

3

4 adulto

6 adulto

French

14

15

17

18

21

24

26

30

36

39

13

13

15

17

18

21

24-25

27

30

15

16

18

19

21

24

30

Diâmetro
interno (mm)

3.1

3.4

3.7

4.1

4.8

5.5

5.0

7.0

8.5

9.0

2.1

2.4

2.9

3.0

3.3

4.4

5.3

6.1

7.1

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

7.0

Comprimento
(mm)

30, 39

32, 40

34, 41

42

44

46

67

78

84

84

26, 30, 33, 36,
40, 46

26, 30, 33, 36,
40, 46

26, 30, 33, 36,
40, 46

30, 33, 36, 40, 46

30, 33, 40, 46

33, 40, 50, 60

50, 55, 60

63, 68

63, 68, 73

36

40

44

48

48.5

55

75

Diâmetro
externo (mm)

4.5

5.0

5.5

6.0

7.0

8.0

8.5

10.0

12.0

13.0

4.1

4.5

5.0

5.5

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

8.1

9.7
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Idade Tamanho French Diâmetro
interno (mm)

Comprimento
(mm)

Diâmetro
externo (mm)

Argyle

Prematuro

Prematuro

–

N-3 meses

3-10 meses

10-12 meses
2-7 anos

2-9 anos

9 anos +

9 anos +

7 adulto

8 adulto

9 adulto

000

00

–

0

1

2

3 adulto

4 adulto

5 adulto

Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

33

36

40

–

22

26

30

33

37

40

8.0

9.0

10.0

2.5

3.0

–

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

7.0

8.0

9.0

9.5

11.0

12.1

13.5

4.0

4.7

–

5.4

6.0

6.6

7.3

7.8

8.5

10.0

11.0

12.3

13.3

82

87

98

34.4

35.9

–

38.5

41

45.5

52.1

56.5

61.6

* Idades adaptadas de Bluestone CD, Stool SE, eds. Pediatric otolaryngology, vol 2.
Philadelphia: WB Saunders, 1983.

* Idades adaptadas de Bluestone CD, Stool SE, eds. Pediatric otolaryngology, vol 2.
Philadelphia: WB Saunders, 1983.

al, o tubo ou o broncoscópio deve ser retirado para permitir a introdução da
cânula no interior da traquéia sob visão direta (Figura 4). Finalmente, se fixa a
cânula de traqueostomia com fita ao redor do pescoço. Os tamanhos das cânulas
de traqueostomia de acordo com a idade são apresentados na Tabela 1.

COMPLICAÇÕES

A taxa de mortalidade associada à traqueostomia é baixa, variando de
0,5% a 3%5. As complicações podem ocorrer precocemente, isto é, durante o
procedimento cirúrgico, ou no período pós-operatório imediato, ou tardia-
mente, enquanto a cânula ainda está no local.
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O sangramento é a principal complicação no per e pós-operatório. Enfi-
sema subcutâneo, pneumomediastino, pneumotórax6, lesão do nervo laríngeo
recorrente e lesão esofágica podem ocorrer de modo bem menos freqüente7.

As complicações tardias compreendem a decanulação acidental, obs-
trução da cânula por secreção e falta de higienização adequada, traqueíte e
infecção ao redor do estoma.

Cricotirotomia

DEFINIÇÃO

A cricotirotomia corresponde a uma técnica na qual se faz uma abertu-
ra no espaço entre a borda ântero-inferior da cartilagem tiróide e a borda
ântero-superior da cartilagem cricóide, com o objetivo de obter acesso à via
aérea. Essa área é considerada a porção mais anterior e acessível da árvore
respiratória abaixo da glote.

INDICAÇÕES

A cricotirotomia é considerada por muitos a abordagem padrão para o
controle da via aérea depois do fracasso da intubação oro ou nasotraqueal,
ou da fibrobroncoscopia. Apesar disso, os recém-nascidos e as crianças pré-
escolares (menos de seis a oito anos de idade) não devem ser candidatos para
essa técnica, pois é muito difícil identificar os pontos de referência anatômi-
ca nessa faixa etária8. A cricotirotomia é tecnicamente problemática na popu-
lação pediátrica, devendo ser feita com extrema cautela em crianças abaixo
dos dez anos. O procedimento não deve ser feito de maneira alguma em
crianças com menos de seis anos de idade, a menos que se consiga introduzir
um fio-guia no espaço cricotireóideo e se possa verificar sua posição dentro
da traquéia9. A traqueostomia emergencial nas condições adequadas do blo-
co cirúrgico é a escolha preferida nessas situações.

Toracocentese

Na presença de uma coleção líquida ou gasosa na pleura, a toracocen-
tese está indicada para fins de diagnóstico, bem como de alívio sintomático
(toracocentese evacuadora). O exame radiológico de tórax deve ser sempre
praticado não só para estabelecer o lado a ser puncionado, mas também
para selecionar o melhor local para a penetração da agulha. Essa investi-
gação tem importância nos derrames septados e nos de pequeno volume.
Nos últimos anos, a ultra-sonografia e a tomografia computadorizada de
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tórax têm se firmado como métodos de escolha para diagnóstico e acompa-
nhamento de crianças com derrame encistados e empiemas complicados. O
local para a punção pleural se situa na interseção do espaço intercostal
com a linha longitudinal que atravessa o centro da coleção pleural10. Os
dois principais locais de punção são a linha axilar anterior, no quinto ou
sexto espaço intercostal, e a linha hemi-clavicular no segundo ou terceiro
espaço intercostal (em caso de pneumotórax).

TÉCNICA

Começa-se o procedimento com a anestesia da pele e do tecido celular
subcutâneo com lidocaína (xilocaína) 0,5% a 1,0%. Injeta-se o anestésico em
profundidade até que a pleura seja alcançada. Habitualmente, nesse mo-

mento, o líquido pleural aparece na seringa de anestesia. Uma agulha mais
calibrosa ou um cateter venoso curto é introduzido na cavidade pleural,
tocando a borda superior da costela. Esse detalhe técnico deve sempre ser
lembrado para se evitar lesão do feixe vásculo-nervoso que passa na extremi-
dade inferior da costela. Uma vez a agulha na posição adequada, deve-se
conectá-la a um three-way R para permitir aspiração e evacuação do líquido
em um frasco sem que haja entrada de ar (Figura 5).

Drenagem torácica

A drenagem torácica está indicada na vigência de pneumotórax, em pa-
ciente com ventilação mecânica, nos casos de derrame pleural significativo, no
derrame recorrente, no empiema pleural e no hemo-pneumotórax traumático.

Após anestesia local e incisão transversal da pele com bisturi, disseca-
se com tesoura, divulsionando em profundidade, com o objetivo de se criar O
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Figura 5 – Desenho esquemático mostrando a técnica de toracocentese.
A agulha deve margear a borda superior da costela.
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um trajeto até a pleura. Através desse túnel, será introduzido o dreno torácico
(Figura 6 – a,b,c,d), em sistema fechado, com selo d‘água (Figura: 7).

Regras básicas para colocação de um dreno de tórax11:

� Para o conforto do paciente acamado, o dreno torácico não deve ser
exteriorizado na pele entre a linha axilar posterior e a coluna.

� Para drenagem de ar, o dreno é, freqüentemente, colocado no segundo
espaço intercostal, na linha hemiclavicular.

� Para drenagem de líquido, o dreno deve ser colocado no espaço inter-
costal que está situado no mesmo nível da porção mais inferior da
coleção, entre a linha hemiclavicular e a linha axilar média. Normal-
mente, quanto mais baixo e posterior, melhor.

Técnica com trocarte e cânula:

Figura 6 – Drenagem torácica. – a) Incisão da pele com bisturi;
 b) Divulsão dos músculos intercostais até se atingir a pleura; c) Introdução do

dreno no espaço pleural guiado por pinça hemostática; d) Confirmação de que os
orifícios do dreno estão todos dentro da cavidade torácica.
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1. A pele, tecido subcutâneo e músculo intercostal são anestesiados. A
própria agulha da anestesia é usada para toracocentese e confirmar a
presença de ar ou líquido.

2. Incisa-se a pele o suficiente para permitir a entrada do tubo suave-
mente.

3. Introduz-se o kit trocarte-dreno, passando sobre a borda superior da
costela até que se atinja a cavidade pleural.

4. Quando a ponta do trocarte alcança a pleura, empurra-se o dreno
torácico enquanto o trocarte é retirado, até que os orifícios do dreno estejam
dentro da cavidade pleural.
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Figura 7 – Colocação do dreno torácico em sistema fechado com selo d‘água.
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Introdução

Crianças doentes requerem, freqüentemente, transporte para centros de
maior complexidade ou entre serviços de um mesmo hospital, com objetivos
diagnósticos ou terapêuticos. A impossibilidade do transporte ou sua reali-
zação de maneira inadequada podem levar o paciente à morte ou resultar em
seqüelas irreversíveis.

Quaisquer que sejam os recursos de que disponha o médico de um
centro de menor complexidade, as crianças só devem ser transportadas após
a abordagem primária, estabilização pós-ressuscitação e contato prévio com
o centro de referência.

Devido à maior proporção de óbitos registrados durante as primeiras
horas de vida de recém-nascidos em hospitais de menor recurso, enfatiza-
mos a importância de se transferir as gestantes de alto risco antes do parto,
bem como a necessidade de um mecanismo capaz de garantir cuidados neo-
natais especializados nesses hospitais.

As recomendações para o transporte de crianças graves, baseadas na
resolução 1.529/98 do Conselho Federal de Medicina, visam à orientação
dos profissionais de saúde, à educação da população, bem como a preven-
ção de complicações relacionadas ao deslocamento de tais pacientes.

Princípios gerais

O transporte de doentes graves envolve as seguintes fases: decisão, pla-
nejamento e atendimento especializado durante o transporte.

A- DECISÃO:
O período de transporte caracteriza-se por grande instabilidade para o

doente, podendo agravar o seu estado clínico e originar complicações que
devem ser previstas. Assim, a decisão de transferência de um doente grave

CAPÍTULO 28
TRANSPORTE DO PACIENTE

GRAVEMENTE ENFERMO

Márcia Penido

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07351



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

352

pressupõe que houve avaliação de riscos e benefícios que envolvem: o qua-
dro clínico, os efeitos das vibrações, da aceleração e desaceleração, risco de
colisão, mudanças de temperatura e influência da altitude na fisiologia car-
diopulmonar do paciente.

A responsabilidade inicial é do médico transferente até que o paciente
seja efetivamente recebido pelo médico receptor; as providências para o trans-
porte são de mútua responsabilidade entre as equipes.

Os critérios gerais para indicação de transporte pediátrico  especializa-
do inter-hospitalar ou intra-hospitalar incluem:

� Pacientes  com recente instabilidade de um ou mais órgãos vitais e
risco de vida, que  necessitarão de cuidados intensivos ou especiais,
cirurgias e exames diagnósticos.

� Pacientes  estáveis portadores de patologia de base grave com poten-
cial de deterioração durante a viagem.

B- PLANEJAMENTO:

1- Meio de transporte:

Na escolha do meio de transporte mais adequado, consideramos  os se-
guintes  critérios: gravidade da doença ou do traumatismo, condições do trân-
sito e das vias, condições metereológicas e geográficas da região, disponibili-
dade do transporte e de pessoal ,segurança dos locais de pouso e custos.

Em transporte aéreo, pode ser necessário ajustar a FiO2 oferecida ao
paciente para níveis mais altos para manter uma PaO2 adequada, pois, à
medida que a altitude aumenta, a pressão barométrica cai, levando a uma
redução na tensão de oxigênio e expansão dos gases presos em espaços
fechados. Assim um pneumotórax de pequeno volume ou a distensão gasosa
normal do trato gastrointestinal podem tornar-se significativos clinicamen-
te, devendo ser drenados ou eliminados antes de se transportar a criança.

Uma peculiaridade importante deve  ser lembrada para as cânulas de
intubação com cuffs ou balões: estes, durante o transporte aéreo, devem ser
preenchidos não por ar como é o costume, e sim por água que não sofrerá
alteração do seu volume frente à diminuição da pressão (Lei de Boyle-Mari-
ote) .

As aeronaves , seus equipamentos e a tripulação devem ser homologa-
dos  para  transporte aéreo pelo Departamento de Aviação Civil (DAC).

  Os veículos devem atender às especificações da Resolução 1.529/98 –
CFM, e os motoristas orientados para manter a velocidade em níveis médios,
evitando movimentos bruscos e vibrações, que são prejudiciais e desestabili-
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zadores para o paciente. Equipamentos de comunicação devem estar dispo-
níveis para contatos com os hospitais de origem e destino.

2- Preparação antecipada do material:

Toda criança gravemente doente deve ser transportada com material
completo de suporte avançado de vida, adequado para sua faixa etária e
conferido e avaliado periodicamente para garantir  a reposição ou substitui-
ção, se necessário.

É importante ter disponíveis  protocolos e tabelas com doses pré-calcula-
das para  atendimento de parada cardiopulmonar e situações de emergência.

Meio de
transporte

Terrestre
Ambulância

Aéreo
Helicóptero

Aéreo
Avião

Distância a
ser percorrida

Até 200 Km

200-400 Km

> 400 Km

Vantagens

Fácil disponibilidade

Fácil mudança de rota
e parada
Menor custo
Ambiente adequado
para terapia intensiva
transferências do
paciente e
equipamento

Rapidez
Atinge áreas
inacessíveis
Independente do
trânsito

Rapidez
Boas condições para
tratamento intensivo
(espaço e pressurização)

Desvantagens

Transporte lento
Dependência do trânsito ,
vias e condições
climáticas

Heliponto disponível
Pequeno espaço interno
Ruído e vibração
Alto custo
Capacidade de
combústivel limitada
Depende do clima e
horário

Quatro transferências do
paciente e equipamento
Alterações fisiológicas  em
grandes altitudes

Alto custo

Adrenalina
Atropina
Dopamina
Dobutamina
Água destilada

Diazepam
Midazolan
Fenobarbital
Naloxone

Lidocaína
Morfina
Curare
Fentanil
Ringer lactato

Adenosina
Manitol
Furosemida
Heparina
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As medicações e suprimentos devem estar disponíveis e organizados numa
caixa multicompartimentada de fácil acesso , de acordo com a lista abaixo:

3- Organização da equipe:

O transporte de criança, de alto risco, só deve ser realizado por uma
equipe qualificada completa, incluindo no mínimo dois profissionais (médi-
co/enfermeiro) em veículo de Suporte Avançado. Essa equipe deverá ter trei-
namento específico e atualização constante em avaliação, ressuscitação e
estabilização pediátrica.

Nenhuma criança grave pode ser transportada em veículos comuns e
sem cuidados médicos.  O pessoal com pouca experiência em cuidado pedi-

Soro fisiológico 0,9%

Soro glicosado a 5%, 10% e 50%

Gluconato de cálcio 10%

Bicarbonato de sódio 8,4%

Termômetro

Esparadrapo

Bulbo ou pêra

Lanterna

Aparelho para medir PA

Gases e compressas

Colar cervical

Tesoura

Estetoscópio

Sondas nasogástricas e uretrais

 Glicosímetro e fitas destrostix

Luvas, aventais e óculos de proteção

Sondas de aspiração traqueal

Agulhas , jelcos e escalpes

Equipos de soro e seringas

Pilhas  e lâmpadas  de reserva

Material de cateterismo venoso e
umbilical

Monitor cardiorespiratório com
bateria

Oxímetro de pulso

Bomba de infusão com bateria

Desfibrilador

Ventilador mecânico portátil com
bateria

Balão auto-inflável  ou bolsa de  anestesia com máscaras de vários tamanhos

Material de intubação endotraqueal com cânulas de vários tamanhos

Incubadora ou maca com sistema de imobilização e aquecimento

Fonte de oxigênio  com fluxômetro  e capacidade previsível para todo o  tempo de
transporte com reserva adicional para 30 minutos

Fonte de vácuo para aspiração
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átrico crítico encontrará dificuldades no manuseio do paciente, especial-
mente em um veículo em movimento e com equipamento limitado.

O enfermeiro integrante da equipe deve, também, ter experiência em
emergências ou terapia intensiva pediátrica. Na indisponibilidade deste, é
importante contar com um técnico de enfermagem com a mesma experiência.

4- Protocolos de transferência:

1. Antes da remoção do paciente, é necessário realizar contato com o
hospital de destino. Os médicos que enviam e que recebem deverão
comunicar-se diretamente. Os serviços de pediatria devem ter uma
lista  dos centros de referência de maior complexidade e serviços de
transporte especializados (caso não seja disponível na unidade), con-
tendo os seguintes dados:

� Cidade e Instituição

� Perfil de atendimento: pediátrico e/ou neonatal

� Especialidades médicas disponíveis e limitações de atendimento
em: cirurgia pediátrica, cardiovascular e neurológica, oncologia,
infectologia e trauma.

2. Informações para a equipe que acompanhará a transferência.

3. Documentação: todo paciente deve ser acompanhado de relatório
completo, legível e assinado com CRM (independentemente de con-
tatos prévios telefônicos ou verbais), que passará a integrar seu pron-
tuário no destino, incluindo um registro sobre o transporte. Esse rela-
tório deve ser também assinado pelo médico que recebeu o paciente,
no destino. Para o transporte, é necessária a obtenção de consenti-
mento após esclarecimento, por escrito, assinado pelo paciente ou
responsável. Isso pode ser dispensado quando houver risco de vida
e não for possível a localização de responsáveis. Nesse caso, pode o
médico solicitante autorizar o transporte, documentando devidamen-
te essa situação no prontuário.

5- Estabilização do paciente antes do transporte:

Não podem ser removidos pacientes em risco de vida iminente sem
prévia e obrigatória avaliação e atendimento básico respiratório, hemodinâ-
mico, neurológico, metabólico e realização de outras medidas urgentes e es-
pecíficas para cada  situação, no hospital de origem.

Quanto aos Procedimentos Essenciais para Situações Específicas:

1. Monitorização  e medidas gerais T
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� Monitorização cardiorespiratória contínua deve ser utilizada roti-
neiramente.

� Sonda gástrica deve ser instalada e mantida aberta. Em RN e em
pacientes com trauma de face ou suspeita de fraturas de base de crâ-
nio  é indicada a sondagem orogástrica.

� Cateterização vesical em sistema fechado para pacientes graves, em
coma ou profundamente sedados (mesmo que seja apenas durante o
transporte).

� Monitorização contínua da pressão arterial por métodos não invasivos ou por
cateterização da artéria radial em pacientes com instabilidade hemodinâmica.

� Evitar infusões de cálcio e vasopressores em veias periféricas.

� Realizar glicemia capilar em pacientes de risco e em percursos longos.

� Estabilizar a temperatura e evitar hipotermia. Frente à indisponibili-
dade de incubadora ou berço aquecido, o controle térmico em recém-
nascidos e lactentes pode ser conseguido com plásticos, algodão orto-
pédico ou papel alumínio.

� Imobilização: Deve-se cuidar para que as crianças estejam seguras e
confortavelmente adaptadas à maca de transporte ou à incubadora.
Atenção especial deve ser dada às imobilizações em vítimas de trau-
ma, principalmente em relação à coluna cervical.

� Sedação:  Se necessária, deve ser gradual e superficial, suficiente para
manter a imobilização e ventilação adequadas. A ansiedade, o medo
e a agitação são causas freqüentes de instabilidade devido  ao stress.
A droga de escolha vai depender da experiência da equipe e das con-
dições do momento.

2. Suporte ventilatório:

Crianças com desconforto respiratório, necessidade de concentrações
de oxigênio acima de 50% ou com qualquer possibilidade de necessidade
de intubação traqueal durante o transporte devem ser intubadas e adapta-
das a um dispositivo de ventilação mecânica antes do deslocamento.

� Oxímetro de pulso deve ser utilizado durante todo o transporte.

3. Estabilização hemodinâmica:

� O estabelecimento de, pelo menos, dois bons acessos venosos bem fixa-
dos deve ser realizado antes do deslocamento. Em caso de insucesso,
crianças abaixo de seis anos e gravemente enfermas podem ser trans-
portadas com acesso intra-ósseo.

� Para recém-nascidos, o cateter umbilical inserido até seis horas após
o nascimento é ótima opção.
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� Caso a doença permita, a reposição volêmica e/ou estabilização com
drogas inotrópicas ou vasoativas deve ser completada antes do des-
locamento.

� Nos casos em que a estabilização não for possível com os recursos
disponíveis, as medidas iniciais de reposição volêmica e/ou drogas
devem ser iniciadas e mantidas durante todo o trajeto.

5.3.  Estabilização neurológica:

� Os pacientes em coma (glasgow ≤  8) devem ser transportados
intubados.

� Crises convulsivas devem ser agressivamente tratadas antes do des-
locamento.

� Hipertensão intracraniana: apenas estes pacientes, devem ser sub-
metidos à hiperventilação moderada (PaCO2 em torno de 30 mmHg) e
receber manitol após a estabilização cardiopulmonar. A hipóxia e a
isquemia, nesses casos, implicarão em danos ou seqüelas que pode-
rão ser irreversíveis.

� Em caso de transporte aéreo, a equipe deverá observar que pacientes
com patologias neurológicas, como hipertensão intracraniana, AVC
Hemorrágico, não poderão ser transportados com suas cabeças volta-
das para a cauda da aeronave, porque a aceleração do deslocamento
levará a um aumento da pressão intracraniana aumentando as chan-
ces das complicações.

4. Estabilização nas vítimas de trauma:

 Um exame físico minucioso deve ser feito pela equipe de remoção, esta-
bilizando as lesões e evitando suas complicações. A estabilização do doente
para o transporte deverá seguir a seqüência do A B C D E , de acordo com o
protocolo do ATLS (Advanced Trauma Life Support), ou seja, abertura das
vias aéreas, respiração, circulação com controle das hemorragias, avaliação
neurológica e controle da temperatura  corporal.

6- Atendimento durante o transporte:

A equipe deve manter, durante todo o transporte, o mesmo nível de
atendimento oferecido ao paciente na fase de estabilização, pois o princípio
fundamental na abordagem a pacientes graves é não causar dano adicional.

Realizados os procedimentos no local e definido o hospital de destino,
a equipe estará pronta para o transporte. Esse tempo dependerá da distância
a ser percorrida e da fluidez do tráfego para a ambulância. Portanto, não é
uma questão de velocidade, e sim de eficiência e organização.

Nas ambulâncias bem dimensionadas, os profissionais ficam em posi-
ção adequada para as manobras, têm fácil comunicação com o motorista
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para que altere a velocidade, se necessário, há uma distribuição racional dos
materiais e equipamentos e, acima de tudo, são fatores que somados elevam
a qualidade e a eficiência do socorro prestado.

Com a vítima na ambulância, a situação de segurança da equipe tende
a ser mais crítica. Posições, necessidade de movimentação, tudo faz com que
a ambulância deva se deslocar em menor velocidade. Se houver necessidade
de procedimentos durante o transporte, como RCP, a velocidade será ainda
menor. Um acesso venoso perdido ou a necessidade de uma intubação pode-
rá requerer a parada completa da ambulância.

O acesso venoso e o tubo endotraqueal, freqüentemente, se deslocam
durante o transporte, geralmente por não terem sido fixados  com segurança
para um ambiente em movimento e com vibrações contínuas. A recolocação
dos mesmos nessa situação é extremamente difícil.

Cópias de todos os registros, resultados laboratoriais devem ser transferi-
dos com o paciente. Os resultados laboratoriais pendentes no momento do trans-
porte devem ser anotados e fornecidos posteriormente ao médico receptor.
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Introdução

Em pediatria, a percepção de uma emergência psiquiátrica freqüente-
mente é associada a uma crise familiar ou a problemas na escola. Em geral, o
primeiro profissional a ser procurado é o médico.

As urgências psiquiátricas devem ser avaliadas baseadas nos fatores
causais,  que podem ser por problemas neuropsiquiátricos (abuso sexual ou
físico, agressividade, AIDS, anorexia e bulimia, transtornos de ansiedade,
depressão e suicídio, abuso de drogas, quadros psicóticos, transtornos de
conduta, retardo mental, autismo) ou por circunstâncias sociais (ambiente
familiar, escola, maus-tratos ou negligência, uso de álcool e drogas).

Durante o atendimento médico devemos avaliar: (1) o estado de ânimo,
afeto; (2) presença de alucinações, delírios, de pensamentos suicidas e/ou homici-
das e/ou paranóides; (3) memória, concentração, controle de impulsos, juízo, per-
cepção; (4) necessidades de propedêuticas diagnósticas (bioquímica, toxicologia,
EEG); (5) a fase do desenvolvimento e as condições socioeconômicas do paciente.

As mudanças no sistema com a criação de sistemas alternativos muda-
ram a lógica das intervenções hospitalares para atendimentos ambulatori-
ais. Deve-se priorizar o tratamento das condutas consideradas fora de con-
trole.  A postura dos profissionais de saúde deve ser a de evitar atitudes
autoritárias e demonstrar apoio e entendimento.

O Ministério de Saúde do Brasil cada vez mais vem enfatizando a indi-
cação de não internação. Essa forma de abordar o paciente psiquiátrico auxi-
lia na readaptação familiar  e na melhora do quadro a médio e longo prazo.
Mas a literatura internacional, em algumas situações, recomenda um perío-
do de internação breve para que o equilíbrio do paciente seja restabelecido,
nas situações abaixo referidas. As situações devem ser avaliadas caso a caso.

� Ideação suicida; conduta homicida; incapacidade da família em li-
dar com a situação; maus-tratos físicos ou abuso sexual; fracasso no

CAPÍTULO 29
DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS AGUDOS

José Ferreira Belisário Filho
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tratamento ambulatorial; estabilização ou ajuste da dosagem medica-
mentosa.

� Urgências associadas a enfermidades neurológicas com sintomas psi-
quiátricos; enfermidades psiquiátricas com sintomas orgânicos; en-
fermidade simulada; ou ainda pelos efeitos secundários do tratamen-
to medicamentoso do paciente psiquiátrico.

Urgências psiquiátricas

1. TENTATIVA DE SUICÍDIO

O número de casos de tentativas de suicídio vem aumentando em diver-
sas populações. Os métodos mais utilizados são as intoxicações, uso de ar-
mas de fogo ou estrangulamento. Em menores de 14 anos, geralmente, o
suicídio está relacionado a um fator secundário, na maioria das vezes fami-
liar. Vale observar também que 78% das tentativas de suicídio na infância e
adolescência ocorreram dentro da própria residência, e a proporção de suicí-
dios comparando os sexos é de cinco homens para cada mulher.

São considerados como fatores de risco: jovens com transtornos men-
tais (institucionalização por doença mental), depressão persistente, abu-
so de álcool ou drogas, transtorno de conduta, impulsividade; presença
de arma de fogo em casa; tentativas ou planos anteriores de suicídio;
presença de fatores “estressantes” – situações onde o jovem se sente rejei-
tado ou frustrado, comportamento autodestrutivo, história familiar de
depressão e suicídio, isolamento familiar e social; idade entre 15 e 19
anos; história de adoção; pacientes com doença orgânica crônica de base.

A principal recomendação para a equipe de saúde é tentar formar
um vínculo com o paciente, inclusive utilizando a estratégia de fazer
um trato para evitar novas tentativas até que o paciente possa ser aten-
dido regularmente. Caso o paciente se recuse, um membro da família
deve ser orientado para estar sempre atento e procurar, se necessário, a
equipe de saúde. O uso de medicamentos deverá ser relacionado ao qua-
dro associado.

2. DEPRESSÃO E DOENÇAS CLÍNICAS

As crianças e adolescentes com doenças orgânicas trazem questões impor-
tantes aos examinadores, devendo-se observar o comportamento não-verbal.
Em pacientes portadores de doenças hematológicas, por exemplo, observam-
se internações freqüentes por queixas somáticas decorrentes da depressão.
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3. SURTO PSICÓTICO

Pode refletir a presença de esquizofrenia, mania, autismo, enfermida-
des neurológicas e ingestão de tóxicos. Os sintomas principais são a presen-
ça de alucinação ocasional e delírios sistematizados ou não. O atendimento
em hospital-dia e ambulatório é o mais adequado. O profissional de saúde
deve assegurar que o paciente não tem enfermidade orgânica, evitar inter-
venções desnecessárias, contatar um psiquiatra e ter em mente a possibilida-
de de abuso de substâncias ou sexual.

4. TRANSTORNOS COM MANIFESTAÇÕES SOMÁTICAS

As somatizações     são freqüentes, e o paciente apresenta em geral os
seguintes sintomas: cefaléia, astenia, dor muscular e dor abdominal. São
considerados transtornos de conversão os episódios agudos, sem explicação
fisiopatológica, sendo os mais comuns: vômitos, diarréia, retenção urinária,
síncope, globo histérico, paralisia de extremidades, movimentos involuntá-
rios, blefarospasmo, debilidade, afonia, anestesia, cegueira. Podem ocorrer
também alterações da percepção da dor,  com a interrupção das atividades,
representando um sintoma de depressão ou ansiedade. Nestes casos, a famí-
lia geralmente é superprotetora e hipocondríaca.

5. DELIRIUM

O delirium subdiagnosticado em crianças, muitas vezes, ocorre devi-
do à interação entre medicamentos. Podem causar delirium: (1) Ingestão de
drogas de abuso; (2) Psicofármacos: anticolinérgicos, anticonvulsivantes, an-
tidepressivos, tricíclicos, barbitúricos e bendizodiazepínicos; (3) Utilização
de outros fármacos: trimetropim-sulfametoxazol, levodopa, tobramicina, lo-
peramida, Ketamina, Interferon Alfa etc; (4) Enfermidades orgânicas como
encefalite, Síndrome Guillian-Barré, Lupus, tumor em SNC.

6. SITUAÇÃO DE ABUSO E MAUS-TRATOS

As manifestações físicas mais comuns são: falta de higiene pessoal, trans-
tornos relacionados com falta de nutrição, cáries dentárias, abandono, cansa-
ço não habitual, alopecia extensa, atraso pondero-estatural. As vítimas de
maus-tratos podem também apresentar alterações de conduta como: transtor-
nos de comportamento, fracasso escolar não justificado e atraso psicomotor.
 Na conduta dos pais pode ser percebido: pouca vigilância; falta de atenção;
história clínica contraditória e não coincidente com os relatos, sem possibili-
dade de buscar dados que nos permitam chegar ao diagnóstico; “fala” que
sugere excesso de zelo.

É importante estar atento às atitudes, aos gestos, aos sentimentos que a
criança demonstra durante o relato do ocorrido. A avaliação física deve ser D
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completa e detalhada, avaliando o tempo de evolução das lesões e o possível
mecanismo causal. O principal objetivo é buscar lesões ao nível de pele, mucosa,
pêlos, unhas, dentes, ânus e genitais. Os hematomas e as queimaduras são as
lesões encontradas com maior freqüência. Em ambos os casos, todas as lesões
que tenham limites retilíneos bem delimitados ou que apresentem formas que
sugerem objetos de uso humano devem ser tidas como suspeita de maus-tratos.
Os hematomas presentes em zonas pouco habituais, zonas cobertas, em grande
quantidade e em diferentes estados evolutivos e, sobretudo, que não se justificam
pelo relato também devem ser tidas como indícios para suspeita da existência de
maus-tratos. Quanto às queimaduras, observar se são simétricas e se as bordas
são bem delimitadas. Os quadros graves são descritos a seguir.

� Síndrome do bebê sacudido (Shaken Baby Syndrome)

Ocorrem lesões de gravidade variáveis quando uma criança, geralmen-
te um lactente, é violentamente sacudida. Podem ocorrer como conseqüência:
cegueira ou lesões oftalmológicas, atraso no desenvolvimento, convulsões,
lesões da medula espinhal, lesões cerebrais, morte.

� Síndrome de Munchausen

Entidade relativamente rara, de difícil diagnóstico, caracterizada pela
fabricação intencional ou simulação de sintomas e sinais físicos ou psicoló-
gicos em uma criança ou adolescente, levando a procedimentos diagnósticos
desnecessários ou potencialmente danosos.

� Violência Sexual

Abuso de poder no qual a vítima (criança, adolescente) é usada para
gratificação sexual do agressor sem seu consentimento, sendo induzida ou
forçada a práticas sexuais com ou sem violência física. Nesses casos  o aco-
lhimento imediato  do paciente e o encaminhamento para os serviços têm um
efeito em minimizar as seqüelas psíquicas.

Quadros psiquiátricos clássicos

QUADROS DEPRESSIVOS

Todos os indivíduos estão sujeitos a sentimentos tais como tristeza,
desamparo e angústia em algum momento de sua vida. Entretanto, se esses
sintomas persistem e se associam a outros, tais como insônia, hiporexia, dificul-
dade de concentração, baixa auto-estima e culpa, formando um complexo sinto-
matológico, teremos a Síndrome. Considera-se transtorno se houver uma etio-
logia específica, com boa resposta ao tratamento. Relaciona-se com a depressão
leve e moderada: cefaléia, abandono, conflitos sentimentais e amorosos, se-
paração dos pais, queda do rendimento escolar e consumo de maconha. A
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depressão grave está associada também à presença de comportamento agres-
sivo. A presença de pensamentos suicidas é três vezes maior nesse grupo e o
risco atribuído ao suicídio seria de 75%.

TRANSTORNOS BIPOLARES

O transtorno bipolar é um quadro psiquiátrico com forte componente gené-
tico e biológico que pode surgir em qualquer fase do desenvolvimento, sendo
mais freqüente seu desencadeamento na vida adulta. O surgimento na infância
está relacionado a um forte componente genético e a fatores ambientais.

Os episódios que incluem irritabilidade, humor disfórico e sintomas
psicóticos são geralmente crônicos e levam a um risco aumentado para abu-
so de drogas e suicídio. Muitas vezes o episódio depressivo precoce é a pri-
meira manifestação de um transtorno bipolar. O paciente é levado a atendi-
mento de urgência geralmente nos períodos de maior exaltação, com o
pensamento acelerado, dificuldades para dormir e conduta nitidamente de-
sajustada. Ao longo de um período maior, geralmente o paciente oscila entre
períodos de exaltação e de depressão. Muitas vezes, o próprio tratamento
com certos antidepressivos favorece a eclosão do quadro maníaco. O trata-
mento consiste em uma combinação de psicoterapia e medicamentos. Podem
ser utilizados antidepressivos, estabilizadores de humor e neurolépticos.  Os
objetivos do tratamento são supressão completa dos sintomas do episódio
atual, estabilização e prevenção de recaídas.  

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH)
O TDAH manifesta-se com impulsividade, falta de atenção, inquietação,

agitação, baixa concentração, mau desempenho na escola ou comprometimen-
to da aprendizagem. O diagnóstico requer evidência de três pontos fundamen-
tais da síndrome: déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade. Deve ser
diferenciado do distúrbio bipolar pelas características descritas na Tabela 1.

TABELA 1
 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE TRANSTORNO BIPOLAR E TDAH

Transtorno de sono

Comportamento opositivo

Comportamento raivoso

Transtorno Bipolar

Insônia ou hipersonia

Pode estar presente

Intenso de minutos a
horas

Transtorno de déficit de
atenção com hiperativida-

de

Pode estar presente

 Ausente

Curta duração
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TRANSTORNOS ALIMENTARES

As meninas com anorexia nervosa (AN) restringem a quantidade de
calorias que comem e desenvolvem uma série de truques para comer me-
nos, vigiando suas refeições. O sofrimento psíquico é intenso, com a pre-
sença de medo irracional de engordar e alterações de imagem corporal, tais
como se sentirem gordas ao se olharem no espelho. Outra característica na
paciente é a amenorréia; naquelas que já tiveram a menarca, o ciclo se inter-
rompe e se agregam todos os sintomas secundários à desnutrição: enjôos,
fraqueza, irritabilidade e mudanças na pele. O quadro é sempre grave e
requer uma abordagem imediata pela equipe clínica com atendimento mul-
tidisciplinar.

ABUSO DE ÁLCOOL E DROGAS

O abuso de álcool na adolescência é um importante fator de elevação da
mortalidade e da morbidade nos acidentes de trânsito, suicídio e homicídio.
Outro fator associado ao alcoolismo em adolescentes é a presença e a relação
destes com a independência familiar, socialização no grupo e os conflitos
gerados por essa fase. No sexo masculino existe associação com a depressão.
É importante estar atento à:  gravidade do episódio depressivo, presença de
transtornos de conduta e dificuldade de realizar tarefas de casa. Para o sexo
feminino, os principais fatores seriam episódios recorrentes de depressão e
papel ativo na relação com grupo de rapazes.

Transtorno Bipolar Transtorno de déficit de
atenção com hiperativida-

de
Conteúdo do pensamento

Problemas escolares

Impulsividade

Distração

Autodepreciação

Obsessões de conteúdo

Alucinações

Agitação psicomotora

Imaturo

Presente

Ausente

Oscilante

Presente e, se prolonga-

da pode levar a ideação

suicida

Presente

Presente e é patogno-

mônica

Constante

Mórbido ou grandioso

Presente

Presente

Presente

Episódios breves com pouca

crítica.

Ausente

Ausente

Oscilante
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ENFERMIDADES ORGÂNICAS QUE PODEM

SE MANIFESTAR COM SINTOMAS PISIQUIÁTRICOS

Transtornos ansiosos

A ansiedade é comum em crianças e adolescentes, podendo se apresen-
tar de forma oligossintomática ou como síndrome ansiosa. É importante dife-
renciar os sintomas típicos e próprios do desenvolvimento dos quadros pa-
tológicos. Em cada fase do desenvolvimento os quadros ansiosos têm
peculiaridades: nos bebês, medo de ambientes novos, barulhos, altura; com
dois anos surgem os medos de animais, objetos estranhos, da separação; aos
cinco anos as fontes geradoras de ansiedade são animais, escuro, criaturas
imaginárias; na idade escolar as crianças têm medo de acidentes e de perder
as pessoas próximas.       

Ansiedade de Separação

A ansiedade de separação, provavelmente, é o transtorno ansioso mais
comum e mais precoce em crianças. A característica essencial é a ansiedade
excessiva sobre a separação dos pais ou de figuras sobre as quais a criança se

TABELA 2
ALTERAÇÕES MAIS FREQÜENTES POR USO DE DROGAS

Substância

Álcool

Cocaína

Maconha

Anfetaminas e êxtase

Inalantes (tolueno,

benzenofluorcarbonatos)

Intoxicação

Inicialmente: euforia, desi-
nibição, incoordenação
motora, ataxia, coma, de-
pressão respiratória

Insônia, alerta, ansiedade,
quadro paranóide, pupilas
dilatadas, taquicardia, boca
seca, coma, infarto

Euforia, alucinações, mu-
danças de humor, desper-
sonalização

Agitação, insônia, hiperten-
são, flush, pupilas dilatadas,
hiperatividade, tremor, fe-
bre, coma, desidratação

Euforia, agitação, ataxia, ri-
norréia, salivação, alucina-
ção

Abstinência

Cefaléia, vômitos, tremores,
crises convulsivas, delirium

Craving (principalmente
sob a forma de crack), irri-
tabilidade, agressividade

Anorexia, insônia, nervosis-
mo, tremor

Letargia, depressão, fadiga,
cansaço, insônia, dor abdo-
minal
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fixa. Outros sintomas incluem     preocupação fora da realidade com algo de
mau que possa acontecer a si mesma ou aos pais, recusa de ir à escola, relu-
tância em ir dormir sozinha ou longe dos pais, pesadelos repetidos com
temas de separação e queixas físicas (cefaléias, dores de estômago, náuseas,
vômitos) no momento de separação ou ao antecipar a separação.

A ansiedade de separação é normal no desenvolvimento aproximada-
mente dos dez meses de idade à idade pré-escolar; por isso o diagnóstico de
ansiedade de separação durante esse período deve ser feito com cautela.

Ansiedade Generalizada

As características demográficas de crianças encaminhadas com ansi-
edade generalizada incluem maior idade na apresentação do que as crian-
ças com transtorno de separação. As crianças maiores e adolescentes com
ansiedade generalizada exibem significativamente mais sintomas do que
as crianças mais novas e exibem excessiva preocupação sobre muitos as-
pectos diferentes de suas vidas.

Esses pacientes costumam ser perfeccionistas e apresentam autocon-
centração e autoconscientização acentuadas. São comuns as queixas somá-
ticas, inclusive cefaléias, desconforto gastrointestinal e tensão muscular. É
difícil controlar a preocupação ou atenuar os sintomas de ansiedade, produ-
zindo sofrimento significativo para a criança ou interferindo nas funções
cotidianas.

Fobias

Ao contrário dos medos normais que são próprios do desenvolvimento,
as fobias são excessivas e fora de proporção para as demandas da situação.
Geralmente não podem ser afastadas da mente, ficam além do controle vo-
luntário, levam a comportamento de evitação,  persistem com o tempo e são
mal adaptativas. Vários temas são comuns entre crianças de diferentes fai-
xas etárias, como cair de um lugar alto, medo de ladrão, tirar nota ruim na
escola, medo de cobras, entre outros. A fobia social freqüentemente interfere
nas relações do adolescente com a escola e seus colegas, sendo a fobia escolar
e transtorno de evitação (Avoidant) apresentações correntes da fobia social
em adolescentes. As fobias podem levar à mutismo eletivo.

TRANSTORNO DO PÂNICO

      Este se caracteriza por um período restrito de intenso medo ou descon-
forto que se desenvolve agudamente e se associa a múltiplos sintomas fisioló-
gicos (palpitações, sudorese e tremores). Algumas das crises de pânico não são
precipitadas por eventos e ocorrem inesperadamente. Apreensão persistente

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07366



367

sobre experimentar uma crise no futuro (ansiedade antecipatória), preocu-
pações sobre as implicações da crise e mudanças de comportamento relacio-
nadas à crise são típicas. Como nos adultos, as crises de pânico nas crianças
e adolescentes podem ser debilitantes. São raras as crises de pânico espontâ-
neas antes da puberdade.

SÍNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE (ST)
A síndrome de Tourette é a mais comum e grave forma de distúrbio com

múltiplos tiques. Seu início geralmente ocorre entre os dois a 15 anos de
idade (em média 6,5 anos). Os tiques fônicos costumam aparecer um a dois
anos depois do início dos tiques motores. Os sintomas têm remissão aos 18
anos de idade (mediana), em cerca de 75% dos casos. Os tiques aumentam
sua freqüência e gravidade com o estresse, relaxamento depois de esforço
físico, agitação, ociosidade, cansaço, exposição ao calor e uso de medica-
mentos dopaminérgicos, esteróides, cafeína e estimuladores do SNC.

TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO

As obsessões são pensamentos persistentes recorrentes experimenta-
dos como intromissões sem sentido. As compulsões são comportamentos ou
rituais repetitivos propositados. Os sintomas do Transtorno Obsessivo-Com-
pulsivo (TOC) em crianças e adultos são tipicamente idênticos. As obsessões
mais comumente relatadas por crianças e adolescentes são medo de conta-
minação (35%) e pensamentos de fazer mal a si mesmo ou a uma figura da
família (30%). As compulsões mais freqüentes são os rituais de lavagem e
limpeza (75%), comportamento de verificação (40%) e endireitar objetos (35%).
Nos adolescentes, são freqüentes múltiplas obsessões e compulsões. De um
terço à metade dos adultos com TOC relatam início dos sintomas na infância
ou na adolescência. A idade média de início se situa entre oito e dez anos. As
características das crianças com TOC associado a tiques incluem anteceden-
tes familiares de tiques, início antes da puberdade, taxas mais altas no sexo
masculino, espectro mais amplo de sintomas obsessivo-compulsivos e pior
resposta aos inibidores seletivos da recaptação da serotonina (IRSS).

TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO

O início do transtorno do estresse pós-traumático     pode ocorrer em qual-
quer idade, já que é precipitado por um trauma ou estressor externo. O diag-
nóstico requer exposição que envolva ameaça de morte, ameaça à integridade
física ou emocional da pessoa. O estressor traumático pode ser um evento
único ou crônico (como nos casos de abuso físico ou sexual). A criança geral-
mente responde com extremo medo ou sensação de impotência. Ocorrem sen-
timentos como se o evento fosse acontecer de novo. A pessoa pode afastar-se D
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do convívio social e outras atividades, mesmo que não relacionadas ao even-
to. Pode passar a se sentir diferente das outras pessoas, ter dificuldade de
sentir determinadas emoções e, muitas vezes, passar a viver como se fosse
morrer dentro de poucos anos. Outros sintomas que podem aparecer são
insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, hipervigilância, respos-
tas exageradas a estímulos normais ou banais, dor de cabeça, problemas
gastrointestinais, problemas imunológicos, tonteiras, dores no peito, des-
conforto. Para se fazer o diagnóstico é preciso que esses sintomas estejam
presentes por no mínimo um mês.

RETARDO MENTAL E TRANSTORNOS INVASIVOS DO

DESENVOLVIMENTO (TID) ASSOCIADOS A EPISÓDIO AGRESSIVO AGUDO

Uma vez tratada a agitação psicomotora, são necessárias estratégias
para seu tratamento num prazo mais longo. O lorazepan pode ser pode uti-
lizado para uma intervenção aguda, mas não é a droga recomendada como
solução em longo prazo. A farmacoterapia para o tratamento do comporta-
mento violento num prazo mais longo depende do problema clínico subja-
cente do paciente. Têm sido usados antipsicóticos atípicos (clozapina, rispe-
ridona), bloqueadores beta-adrenérgicos, estabilizadores do humor (lítio,
carbamazepina, valproato), antidepressivos e buspirona.

Infelizmente, talvez um terço dos pacientes com esquizofrenia não res-
ponde ao tratamento com antipsicótico ou responde apenas parcialmente.
Pacientes cronicamente violentos com esquizofrenia podem receber doses
mais altas de neurolépticos, sem evidências claras de que isso reduza a inci-
dência do comportamento violento. Os fatores coadjuvantes são as afecções
orgânicas de base, como o abuso de substâncias psicoativas ou o transtorno
da personalidade anti-social.

Nos portadores da síndrome de Down, na presença de sintomatologia
depressiva, é importante fazer o diagnóstico diferencial com quadro inicial
da doença de Alzheimer.

Em pacientes portadores de transtornos autísticos e sem produção ver-
bal, são descritos períodos  de pouca atividade motora e estes são interpreta-
dos com sinais de depressão. Já em autistas adolescentes, encontramos paci-
entes que verbalizam sentimentos de tristeza e solidão, sendo predispostos à
depressão.

A depressão também  pode estar presente em pacientes portadores de
retardo mental e agravar o convívio social. Nesses casos, na presença de
agressividade associada a quadro depressivo, pode-se utilizar um IRSS no
lugar do neuroléptico, com boa resposta e menor risco de efeitos colaterais.
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Nos casos mais graves deve-se utilizar medicação sedativa, inclusive anti-
histamínicos.

TRANSTORNOS DE SONO

A presença de fatores estressantes é importante na alteração da latência
de sono REM em adolescentes, estando correlacionados com a depressão,
levando à hipersonia ou insônia terminal.

Em adolescentes com relato de sonolência diurna, é importante estar atento
para a presença de narcolepsia. Este transtorno é caracterizado por surtos de
sono associados à catalepsia (perda súbita e bilateral do tônus muscular, e em
certos casos pode apresentar alucinações hiponagógicas e paralisia no sono).
Em geral, a história pregressa demonstra quadros depressivos e transtornos
do sono desde a infância (sonambulismo, terror noturno etc).

Em pacientes portadores de transtornos autísticos e sem produção ver-
bal, são descritos períodos  de pouca atividade motora, e estes são interpreta-
dos como sinais de depressão. Já em autistas adolescentes, encontramos pa-
cientes que verbalizam sentimentos de tristeza e solidão, e provavelmente
este grupo de adolescentes está exposto a uma alta incidência de depressão,
principalmente quando esses adolescentes não estão inseridos em grupos e
têm história familiar de depressão. Os transtornos de base devem ser trata-
dos primariamente.O uso com antidepressivos está indicado na presença de
insônia terminal (despertar após três horas de sono).

* QUADROS NEUROLÓGICOS

Crianças e adolescentes que sofrem traumatismos crânio-encefálicos
podem evoluir quadros depressivos. Ligeiros déficits cognitivos decorrentes
tanto do processo  inflamatório no SNC, quanto  do uso  de medicamentos,
especialmente o fenobarbital, são fatores importantes  de agravamento e de-
sencadeamento de quadros depressivos.

Psicofarmacoterapia

O tratamento com drogas psicoativas deve ser norteado pelos sintomas
que o paciente apresenta.  É importante orientar à família que a medicação é
sintomática e seu uso pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da criança
e familiares em determinados aspectos, favorecendo a adesão ao tratamento.
É importante contextualizar o paciente ao sintoma. Por exemplo, agitação na
presença de TDAH à medicação de primeira opção é um psicoestimulante;
se durante um episódio de mania, antipsicóticos ou benzodiazepínicos
estão indicados; se num quadro de transtorno difuso do desenvolvimento D
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ou retardo mental, provavelmente, os antipsicóticos são a primeira opção;
nos quadros de transtornos de ansiedade, a primeira opção deve ser um
antidepressivo ou benzodiazepínico.

NEUROLÉPTICOS

Os neurolépticos são substâncias que reduzem delírios e alucinações,
sintomas que caracterizam as psicoses. Nas crianças e adolescentes, são
empregados para uma gama maior de sintomas e distúrbios do que em paci-
entes adultos, como na  ST, auto e heteroagressividade, irritabilidade, trans-
torno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), transtornos de sono.
Nos quadros agressivos, são de grande eficácia. Têm sido utilizados nos
quadros depressivos, com sintomas psicóticos que não respondem ao uso
isolado de antidepressivos.

� Compostos butirofenônicos, entre os quais o haloperidol (HLP). Sua uti-
lização na infância e adolescência é a mais documentada na literatura.

� Difenilbutilpiperidinicos: o pimozide (PMZ) é indicado para transtor-
nos de movimento na infância.

� As fenotiazinas são representadas pela clorpromazina (CPZ), pela
tioridazina (THZ) e trifluoperazina (TFZ); as duas primeiras são mais
sedativas.

� Antipsicóticos atípicos: clozapina (CZP), risperidona (RSP), olanzapina
(OLZ), quetiapina. Têm baixa afinidade por receptores dopaminérgicos
D2 e ação serotoninérgica, provocando  menos sintomas extrapirami-
dais (SEP)  e  déficits cognitivos secundários. RSP  vem sendo adicionada
como recurso potencializador nos  transtornos obsessivos associados a
ST. A clozapina não causa discinesia tardia, mas pode provocar agranu-
locitose e, nos TID, sintomas como hiperatividade, agressividade e este-
rotipias são reduzidos. A THZ está indicada nos casos com maior risco
de crises convulsivas e comportamento hiperativo.

Nos transtornos de conduta, quando a agressividade está presente, está
indicado o uso de doses baixas de HLP ou THZ ou RSP. Este grupo parece
ser especialmente responsivo à sedação e EPS, assim como os portadores de
retardo mental.

No TDAH, a  THZ e CPZ já se mostraram efetivas, mas os déficits cogni-
tivos, assim como os efeitos colaterais, colocam os antipsicóticos como dro-
gas de segunda escolha.

BENZODIAZEPÍNICOS

Os benzodiazepínicos em geral têm início de ação relativamente rápido,
embora haja uma certa variação dependendo da classe a que pertencem.
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Quanto menor a criança maior o cuidado de se dar preferência aos medica-
mentos cujos mecanismos farmacocinéticos e efeitos adversos são mais co-
nhecidos (Ex. diazepam, lorazepan, clonazepan). Embora seguros em geral,
não deixam de ter efeitos colaterais e podem levar à dependência. A sedação
e alteração da capacidade cognitiva podem ocorrer levando a prejuízos no
aprendizado escolar.

ANTIDEPRESSIVOS

Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são mais tolerados
e têm menos efeitos colaterais que os antidepressivos tricíclicos. Os efeitos
colaterais mais comuns tendem a ser gastrointestinais, com queixas menos
freqüentes de agitação e inquietação.Em transtornos obsessivos graves, pode-
se usar sertralina ou fluvoxamina.

TABELA 3
MEDICAMENTOS MAIS UTILIZADOS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
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TRATAMENTO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

As intervenções cognitivo-comportamentais têm sido as mais ampla-
mente usadas, especialmente a terapia cognitivo-comportamental. O foco de
atenção é a mudança das suposições e dos pensamentos inadaptativos e a
aprendizagem de novas formas para mudar o comportamento manifesto.
Experiências clínicas randomizadas têm sugerido que o tratamento cogniti-
vo-comportamental provavelmente seja eficaz em transtornos ansiosos da
infância e depressivos.

Conclusão

Os pacientes na faixa etária pediátrica com distúrbios psiquiátricos
agudos devem ser avaliados de forma global, visando ao entendimento do
paciente dentro do grupo familiar e de amizades. O diagnóstico deve ser
firmado conforme os grupos de doenças, buscando uma terapêutica mais
elaborada. Cada vez mais vem se buscando a não hospitalização, para uma
melhor adaptação do paciente no convívio familiar, o que propicia uma me-
lhora do quadro a médio e longo prazo. Na indicação do uso de medicamen-
tos, deve-se buscar a utilização de fármacos reconhecidamente seguros na
faixa etária pediátrica, e que levam a menos dependência. É importante que
o profissional de saúde, que esteja atendendo uma urgência psiquiátrica
busque a utilização de fármacos com os quais ele tenha experiência, conhe-
cendo as interações e os efeitos colaterais. A seguir, o paciente deve ser enca-
minhado a um serviço de saúde mental para avaliação mais criteriosa. Nos
quadros de agressão e agitação, os sedativos devem ser utilizados logo ao
diagnóstico. É necessária uma divulgação maior em escolas e na comunida-
de contra o abuso de drogas e álcool na adolescência, assim como na preven-
ção de maus-tratos infantis.
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CAPÍTULO 30
ENCAMINHAMENTOS RESPONSÁVEIS

EM UM SISTEMA INTELIGENTE DE ATENÇÃO

REGULADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Abordagem integral da atenção
às urgências e emergências

O desenvolvimento progressivo da organização dos sistemas de aten-
ção à saúde na esfera pública e privada tem levado a uma maior clareza na
definição dos papéis de cada um de seus integrantes, sejam serviços ou pro-
fissionais. A demanda por cuidado mais qualificado aos usuários e a neces-
sidade de otimização dos meios e recursos disponíveis aos sistemas de aten-
ção também exigem a incorporação cotidiana de conceitos que passamos a
desenvolver a seguir, como moldura para a discussão propriamente dita do
encaminhamento responsável. Cabe observar que são concepções que valem
tanto para o Sistema Único de Saúde (SUS), de onde elas foram objeto de
desenvolvimento e já possuem algo de legislação própria, quanto para as
incipientes iniciativas privadas mais sistêmicas de assistência, dentro da
chamada saúde suplementar brasileira.

A atenção às urgências e emergências é um tema importante no debate
moderno da organização dos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou pri-
vados. É sempre um desafio para os gestores a sua organização dentro da
rede de assistência, baseada em princípios de racionalidade e qualidade da
assistência, sendo esse um problema que não poupa nem os países ricos e
que gastam muito mais recursos de seu PIB com saúde do que o Brasil. Foco
intenso de tensões, as portas de entrada das grandes emergências tornaram-
se, com o decorrer do tempo, um dos grandes problemas da atenção à saúde,
ocupando sempre uma posição privilegiada na relação de reclamações de
usuários sobre a performance dos sistemas, e, não raro, palco de embates e
polêmicas entre profissionais de saúde e pacientes. Na articulação e gestão
de uma rede de atenção, as unidades de urgência e emergência têm uma
particularidade a mais. Possuem um alto poder desagregador da idéia de
sistema hierarquizado, por se constituírem normalmente em uma força cen-
trípeta de atração de usuários, tendendo a se constituir cada vez mais nas
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portas de entrada preferenciais destes, forçando, pelas suas características
assistenciais, a uma utilização inadequada de tecnologias materiais de alto
custo e a uma sobre-utilização de recursos hospitalares desnecessários, que
em nada agregam, via de regra, qualidade à assistência global.

Certamente, um dos grandes tensionamentos hoje existentes nos servi-
ços de urgência está relacionado aos encaminhamentos de pacientes. Nesse
campo, podem ser definidas duas dimensões de responsabilização: a do
profissional de saúde e a da gestão do sistema, ou dos seus gestores. O profis-
sional, especialmente o médico das emergências, tem que estar capacitado
não só para a abordagem inicial e assistência integral aos pacientes em situ-
ações clínicas agudas (críticas ou não), mas também para orientar outros
profissionais para o encaminhamento de seus pacientes e, na outra ponta,
conseguir demandar, a serviços de outro nível tecnológico. A outra respon-
sabilidade é da gestão do sistema, que se completa com aquela individual e
profissional. Trata-se aqui de uma prévia determinação do perfil de cada
serviço e dos caminhos para encaminhamentos quando estes se fizerem cli-
nicamente necessários, incluindo-se aí pactuações interserviços e intergesto-
res. É o que tem sido chamado no âmbito do SUS e do sistema nacional de
urgências e emergências de “grade de referência”. Entretanto, para se enten-
der e chegar ao tema singular da responsabilização dos encaminhamentos
ou das referências, é necessária a abordagem rápida de alguns conceitos que
são estruturantes nesse campo das emergências e significam certamente uma
tomada de posição política e técnica sobre o tema.

Conceitos estruturantes

ATENÇÃO AO AGUDO

Para efeitos práticos, propomos ficar com as seguintes definições. As
emergências médicas são aqueles quadros clínicos em que há risco ime-
diato de perda da vida, de lesão definitiva de órgão ou função vital,
ou, ainda, de sofrimento intenso físico ou mental, necessitando, para
sua abordagem adequada, de uma intervenção médica imediata. Como se
vê, há a necessidade para a caracterização dessa situação clínica, de uma
avaliação médica imediata, o que significa que os usuários do sistema têm
que ter acesso resolutivo aos serviços capacitados para tal prática clínica.

Já para as urgências, optamos por ampliar a conceituação, na linha de
definição do Conselho Federal de Medicina, para “urgência sentida”, trans-
ferindo o termo para atenção aos pacientes portadores de casos clínicos agu-
dos ou, genericamente, atenção ao agudo. Isso para deixar claro que, quem
define a situação de urgência é o usuário, o que alcança um amplo leque de
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situações clínicas, variáveis de acordo com o perfil psíquico desses usuários,
seus condicionantes culturais, sua situação socioeconômica, a possibilida-
de de acesso a uma rede de atenção básica resolutiva, a sua vinculação real a
médicos ou serviços de referência, dentre outras. Chamamos a atenção de
que, dentro deste conjunto de situações clínicas agudas, estão as emergênci-
as médicas, às vezes disfarçadas de quadros leves e ou ainda abaixo do
horizonte clínico.

REDE HIERARQUIZADA DE PORTAS ABERTAS

Admitindo o conceito ampliado de atenção ao agudo, ou das urgências
usuário-definidas, é necessária a organização de uma rede de serviços, em
seus vários níveis, que possam assumir a postura de  acolher a demanda
espontânea, classificar o risco existente, resolver o que for possível naquele
nível e se responsabilizar pelo encaminhamento adequado. Como as nossas
redes são muito diversas e com elas é que contamos, é importante a definição
exata do papel que cada unidade exercerá no cuidado aos usuários portado-
res de quadros agudos, com o estabelecimento de hierarquia da atenção, de
tal forma que toda a rede saiba exatamente o que lhe cabe fazer e a quem
recorrer nos níveis superiores de complexidade. Nesse conceito, todas as
unidades da rede prestadora são participantes deste esforço de atendimento:
a atenção básica, os pronto-atendimentos ambulatoriais 24 horas, os hospi-
tais de primeiro nível e os hospitais de referência para maior complexidade
tecnológica, além dos serviços de assistência pré-hospitalar.

Dois conceitos ou atributos de sistemas de atenção devem ser estimula-
dos para que ocorra naturalmente a busca preferencial por portas de entrada
não hospitalares para a boa parte das condições clínicas agudas e por hospi-
tais para aquelas de real necessidade deste padrão tecnológico. Trata-se das
questões do vínculo e da responsabilização. Não são formulações apenas do
campo teórico, mas modos de organizar o processo de trabalho que fazem
com que progressivamente cada usuário tenha o seu profissional médico ou
sua equipe de referência, e a eles é que deve se dirigir preferencialmente nos
momentos de sofrimento agudo. Criados esses ambientes de vinculação, vão
acontecendo relações de responsabilização ou co-responsabilização entre
usuário e profissional/equipe, que garantem que esse vínculo se expresse
em confiança do primeiro na resposta  qualificada do segundo. Não sendo
essa uma operação fácil de se produzir, é necessário preocupar-nos com ela
pela sua potência de intervenção nos problemas da urgência. Apesar de
aparentemente longe das questões mais diretamente ligadas às urgências,
há na verdade uma relação profunda entre estes movimentos dos cuidados
primários e a performance dos serviços das emergências. EN
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Mudanças profundas devem ser operadas na lógica da porta aberta e
humanizada (como acolhimento multiprofissional e outros processos afins)
e no processo do  trabalho médico. Um rápida visita às agendas médicas das
unidades públicas e de consultórios privados, verificando que espaço têm
para a utilização imediata de usuários com quadros agudos, mostra nossas
imensas dificuldades de acesso dos pacientes agudos à atenção básica ou de
primeiro nível. A essas mudanças de ordem estrutural e de adequação tecno-
lógica, deve ser acoplado um amplo programa específico de capacitação das
equipes para este novo tipo de atendimento, movimento do qual esse manual
é parte integrante e estratégico.  Com o tempo, o conjunto dos usuários vincu-
lados efetivamente aos seus médicos/equipes de saúde tende a procurar
diretamente os serviços de forma mais racional, e fica estabelecida uma rede
com o objetivo maior de espelhar uma verdadeira cadeia em defesa da vida.
Fecha o ciclo da atenção o correto reencaminhamento, quando necessária a
continuidade do acompanhamento clínico, para a unidade mais adequada
na divisão da responsabilidade sanitária pelos serviços e equipes.

Merece destaque nessa cadeia articulada de atenção o papel moderno
que os serviços substitutivos ao hospital tradicional devem cumprir, como os
hospitais-dia, unidades de internação de curta duração, unidades interme-
diárias, atenção domiciliar terapêutica, ambulatórios resolutivos e articula-
dos com rede básica, etc.

SISTEMA INTEGRADO E REGULAÇÃO ASSISTENCIAL

Assumindo os conceitos anteriores, eles só são viabilizados se a rede
hierarquizada tiver o caráter real de um sistema, com a predominância da
complementaridade e não da concorrência entre serviços semelhantes e de
uma mesma base territorial. O sistema pode ter várias dimensões, dependen-
do da região que estiver sendo abordada, se dentro do SUS ou no setor suple-
mentar.  Nas grandes cidades, podem coexistir diversos microssistemas; de
atenção, nos pequenos municípios, eles devem se associar em microrregiões
supramunicipais, que por sua vez conformam um sistema regional e macror-
regional, na perspectiva de alcançar todos os níveis de complexidade de
assistência de urgência e emergência. O fundamental é a definição clara dos
serviços porta-aberta, sua tipologia e capacidade operacional, de qual popu-
lação ele são referência e para quais serviços eles encaminharão a demanda
superior à sua capacidade tecnológica ou operacional.

Se pretendermos eticamente atender a todos os usuários portadores de
sofrimento agudo, que demandam os sistemas de atenção a que têm direito,
se pensarmos em rede de cuidados e em um sistema articulado, fica faltando
um outro conceito que realmente inova, dá liga e consistência  aos anteriores.
Trata-se da regulação do sistema. Este tema vem sendo muito debatido na
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atualidade, de certa forma usado com alguma vulgarização e como panacéia
para todos os males da saúde, mas tem um grande potencial organizativo e
capacidade resolutiva, atendendo ainda a necessidade contínua de alimen-
tação do planejamento e o controle e avaliação do sistema. Em sentido am-
plo, regulação significa o ato próprio de gerir de forma ordenada e inteligente
os serviços e sistema de saúde, tendendo a ofertar a melhor resposta disponí-
vel às demandas variadas. E umas de suas ferramentas mais potentes são as
centrais de regulação.

No recorte específico da emergência, as centrais de regulação têm
um papel absolutamente estratégico na organização dos sistemas  de aten-
ção dentro da lógica descrita. Pode ser afirmado que são, na verdade, im-
prescindíveis nesse processo. Mesmo implementados os conceitos anterio-
res, para que todas as peças da engrenagem do sistema funcionem
adequadamente, dando a melhor resposta aos usuários, é necessário o es-
tabelecimento da chamada inteligência regulatória no sistema de urgência.
Baseada na experiência de décadas dos franceses e com vitoriosas adapta-
ções para a realidade brasileira, já em vários pontos do País, a implantação
de centrais de regulação de urgência permite controlar e articular as
diversas portas de entrada e otimizar a utilização dos leitos de retaguarda,
além de atuar no diagnóstico e abordagem de situações excepcionais –
epidemias, acidentes de massa, etc –, no despacho do melhor meio móvel
de atendimento, quando existir serviços de assistência pré-hospitalar e de
transporte sanitário, na alimentação do planejamento e avaliação do sistema,
ao demostrar de forma continuada os nós críticos da assistência e sua mu-
dança com as intervenções gestoras realizadas.

De acordo com a legislação brasileira (Resolução 1529/98 do Conselho
Federal de Medicina e Portaria 814/01  do Ministro da Saúde) e já inscritas
no recente Código de Saúde de Minas Gerais (artigos 80, 81 e 94), as centrais
de regulação são estruturas necessariamente coordenadas por médico regu-
lador.  Este, investido na qualidade de autoridade sanitária 24 horas, assu-
me a responsabilidade de verificar dinamicamente a situação das portas de
entrada das emergências em sua área de atuação, as posições contínuas da
retaguarda hospitalar de leitos básicos e intensivos, os recursos propedêuti-
cos avançados e intervém em nome do gestor ou dos gestores no caso de
sistemas regionais, em conflitos entre unidades ou profissionais. Como for-
mato ideal, as centrais de regulação das urgências devem ser articuladas,
mesmo que em áreas físicas distintas, com as centrais eventualmente existen-
tes de internação, de consultas especializadas e de apoio diagnóstico e alta
complexidade. Assim, o sistema de atenção às urgências, considerado como EN
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um subsistema de atenção à saúde, pode se investir concretamente dos ve-
lhos discursos de acesso, humanização, hierarquia dos cuidados, organiza-
ção da referência e contra-referência, articulação de serviços e regulação na
lógica pública e usuário-centrada.

A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Esta é uma questão estratégica no mundo das urgências e emergências,
onde a dificuldade de capacitação dos recursos humanos é ainda maior do
que nos outros campos. Várias razões podem ser apontadas para isso: carên-
cia na formação acadêmica específica, insuficiência dos programas de educa-
ção continuada existentes, alta rotatividade das equipes e inadequação das
condições materiais de trabalho. No caso dos médicos, esse quadro é particu-
larmente dramático, tendo em vista as características do seu processo de traba-
lho, onde a rapidez e a precisão dos diagnósticos e intervenções é fator deter-
minante na manutenção da vida dos usuários e na redução de seus sofrimentos.
Deve ser considerada, ainda, a importância de abordagens regulares para as
equipes das urgências de aspectos relacionados à relação com os usuários,
dentro de uma perspectiva de humanização dos ambientes e processos nessas
unidades, distensionando os ambientes de trabalho e relação interpessoal.

Esse déficit estrutural de qualidade nas portas de entrada das emergên-
cias gera, ademais, uma baixa performance de todo o sistema a partir da
abordagem inadequada dos pacientes : sobreutilização de exames comple-
mentares, internações hospitalares desnecessárias, insuficiência de leitos de
retaguarda qualificados, encaminhamentos evitáveis e não responsáveis, tem-
pos de espera para a conclusão do atendimento demasiadamente longos e
insatisfação dos usuários e das equipes. E mais do que a automática utiliza-
ção de recursos tecnológicos materiais, a ênfase deve ser dada na qualifica-
ção humanizada do processo direto de atenção, onde até conhecimentos
básicos da semiologia médica têm que ser recuperados e valorizados para se
atingir esses objetivos. Portanto, a intervenção estratégica na questão dos
recursos humanos tem potência estruturante no reordenamento de todo o
sistema de atenção às urgências e emergências.

Critérios e condições para referenciamento
dos pacientes das urgências: a dupla responsabilidade do

profissional e do gestor do sistema

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A principal responsabilidade do profissional na questão do referencia-
mento de pacientes está relacionada a sua postura ética frente ao usuário
portador de um sofrimento agudo, estabelecendo claramente a esperada rela-
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ção de ajuda, definida como um cuidado qualificado no seu sentido amplo.
Isso exige, fundamentalmente, como foi explicitado nos pressupostos ante-
riores, capacitação técnica destes profissionais nas várias pontas da rede.
Nas unidades básicas ou prontoatendimentos mais simples, sabendo identi-
ficar pacientes com quadros clínicos já críticos ou potencialmente graves,
deve-se estabilizá-los adequadamente dentro das rotinas propostas por este
manual e estabelecer com agilidade uma proposta propedêutica e terapêuti-
ca, dentro das condições tecnológicas existentes. Só então avaliar a necessi-
dade de um referenciamento para outra unidade mais complexa, quando
estiverem esgotados os recursos na sua unidade, por questão tecnológica ou
por excesso de demanda . Nos serviços de referência, além dos passos ante-
riores, promover intervenções adequadas de caráter mais avançado e, princi-
palmente, receber pacientes referenciados dentro do que estiver previamente
pactuado ou a partir de demandas de profissionais dos serviços menos com-
plexos. Também como função dos profissionais dos serviços de referência, a
orientação técnica para os colegas de unidades de perfil tecnológico mais
restrito. Vale aqui a lembrança dos princípios de ética das urgências, estabe-
lecidos na Declaração de Lisboa de 1989, que determina que os médicos
devem fazer todo o possível para que sua atuação aumente a autonomia e
qualidade de vida, diminua a iatrogenia e favoreça a equidade na distribui-
ção da assistência entre os pacientes.

Definida criteriosamente a necessidade da remoção, feito o contato pré-
vio com a central de regulação ou serviço receptor, há necessidade de segui-
mento dos passos seguintes.  Primeiro, a definição do meio mais adequado
de transporte, que pode variar desde ambulâncias básicas até unidades aére-
as de transporte avançado. A decisão entre transporte básico e medicalizado
é a mais freqüente e deve ser bem feita, considerando a escassez de recursos
nos nossos sistemas. Essa decisão deverá conjugar as variáveis das condi-
ções clínicas do paciente e dos meios disponíveis, numa rápida avaliação
responsável de custo/benefício.  No caso de existirem centrais de regulação
de urgências e transporte, essa decisão deve ser compartilhada com o médico
regulador.

O passo subseqüente é, preparação do transporte. A principal regra a
ser observada é a estabilidade do paciente do ponto de vista respiratório,
hemodinâmico e neurológico. Faz parte da preparação a previsão do tempo
de deslocamento, a definição de que equipamentos serão usados, sua situa-
ção de uso (incluindo fontes de energia) e checagem da monitorização, con-
siderando fundamentalmente a oximetria, a pressão arterial, o débito uriná-
rio e as imobilizações quando se tratar de trauma de qualquer natureza.
Durante o transporte, todas as intercorrências importantes ocorridas devem EN
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ser anotadas no prontuário médico e comunicadas ao médico regulador da
central de regulação ou, na sua ausência, ao serviço/equipe que receberá o
paciente. Certamente, todas as manobras necessárias à manutenção da esta-
bilidade clínica devem ser mantidas nesse período, incluindo principalmen-
te o exame clínico de funções vitais, apesar das condições adversas de exami-
nação, não restringindo os profissionais a uma leitura automática dos
equipamentos. Fichas padronizadas de referência, onde elas estiverem im-
plantadas, ou relatórios detalhados devem acompanhar rigorosamente to-
dos os casos referenciados. O tempo gasto na fase de planejamento e prepa-
ração da remoção é amplamente recompensado pela redução das iatrogenias
potenciais nessas condições. A idéia permanente é a do estabelecimento de
uma cadeia contínua de responsabilidade, com todos os seus elos se articu-
lando para alcançar os objetivos de proteção à vida e preservação da estabi-
lidade clínica dos usuários, além de otimização dos recursos disponíveis.
No caso de grandes hospitais, todas essas observações técnicas valem para
os deslocamentos intra-hospitalares, principalmente para a realização de
exames complementares em outros ambientes do que as salas de estabiliza-
ção e avaliação inicial. Deve ser chamada a atenção para os riscos potenciais
nos transportes entre unidades monitorizadas (UTI) e as não monitorizadas,
como os serviços propedêuticos, onde o tempo de permanência pode ser
prolongado e em condições não ideais. Vale a observação prática de que um
paciente que falece durante um exame qualquer de imagem certamente não
deveria estar ali naquele momento.

RESPONSABILIDADE GESTORA

Todas as recomendações aqui expressas são pertinentes na imensa
maioria das condições reais hoje vistas. Entretanto, o seu resultado fica ga-
rantido e otimizado quando se está operando em um ambiente de sistema de
atenção articulado e regulado. Nesse aspecto, entra a responsabilidade do
gestor do sistema, que vale para o SUS e os serviços privados de assistência.
Sistemas articulados e regulados, que possuem os atributos elencados na
primeira parte deste texto, têm muito mais condição para ofertar situações
em que os usuários são transferidos de forma tecnicamente correta e com
garantia de condições de estabilidade clínica e sem iatrogenias. Aqui, pode-
mos citar duas situações: aquelas em que existem estruturas reguladoras de
urgência e transporte sanitário e as outras em que isso ainda não é realidade.

A primeira situação é o caminho que deverá ser perseguido pelos gesto-
res, como forma de cumprir a sua responsabilidade integralmente e de forma
qualificada. A própria legislação brasileira deixa essa questão bem clara.
Além de Resolução 1529/1999 do Conselho Federal de Medicina, o Ministé-

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07382



383

rio da Saúde vem insistindo em várias normas na implantação da regulação
médica, incluindo aí a questão das urgências e do transporte inter-hospita-
lar. Assim publicou Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS 2001),
a NOAS 2002, a Portaria SAS 356/2000, que tratou da regulação obstétrica e
neonatal e a Portaria GM 814/2001, que regulamentou as atividades da as-
sistência pré-hospitalar. Mais recentemente, na Portaria 2048/02, que regu-
lamenta o sistema nacional de urgência e emergência o tema específico do
transporte foi tratado, responsabilizando no SUS, os gestores municipais
por organizar os seus sistemas próprios de transporte vinculados às centrais
de regulação. Este dispositivo legal foi reforçado novamente através da Por-
taria 1863/03 de 29/09/03. Quando se tratar de transporte intermunicipal,
essa função (prevista na NOAS 2002) deverá ser do gestor estadual, viabilizan-
do transferências reguladas de pequenos municípios para pólos micro-rregio-
nais e regionais, de acordo com pactuações prévias em qualquer situação e
mediadas por centrais reguladoras onde elas existirem. Isso vale para as
situações clínicas, traumato-cirúrgicas, obstétricas e psiquiátricas. Para as
situações de necessidade de transferência, de unidades privadas, de pacien-
tes possuidores de planos privados de assistência à saúde para unidades do
SUS, deve ser cumprido o estabelecido na Resolução CONSU 13/1998 do
Conselho de Saúde Suplementar, que define como responsabilidade das ope-
radoras de planos pelo transporte, desde que autorizado o hospital público
de referência , após análise das justificativas pela remoção.

Conforme decisão médica e gestora já colocada, o transporte poderá ser
aéreo, hidroviário ou terrestre, de acordo com as condições geográficas de
cada região, observando-se as distâncias e vias de acesso, como a existência
de estradas, aeroportos, helipontos, portos e condições de navegação maríti-
ma ou fluvial, bem como a condição clínica de cada paciente, não se esque-
cendo da observação do custo e disponibilidade de cada um desses meios. O
transporte aéreo poderá ser indicado em aeronaves de asa rotativa, quando a
gravidade do quadro clínico do paciente exigir uma intervenção rápida e as
condições de trânsito tornarem o transporte terrestre muito demorado, ou em
aeronaves de asa fixa, para percorrer grandes distâncias em um intervalo de
tempo aceitável, diante das condições clínicas do paciente. O transporte hi-
droviário poderá ser indicado em regiões onde o transporte terrestre esteja
impossibilitado pela inexistência de estradas e/ou onde não haja transporte
aeromédico, observando-se a adequação do tempo de transporte às necessi-
dades clínicas e a gravidade do caso. O transporte terrestre poderá ser indi-
cado para áreas urbanas, em cidades de pequeno, médio e grande porte, ou
para as transferências intermunicipais, onde as estradas permitam que EN

C
A

M
IN

H
A

M
E

N
T

O
S 

R
E

SP
O

N
SÁ

V
E

IS
 E

M
 U

M
 S

IS
T

E
M

A
 I

N
T

E
L

IG
E

N
T

E
 D

E
 A

T
E

N
Ç

Ã
O

 R
E

G
U

L
A

D
A

 D
E
 U

R
G

Ê
N

C
IA

 E
 E

M
E

R
G

Ê
N

C
IA

Manual de PediatriaJulia_betinho.pmd 14/3/2007, 10:07383



A
TE

N
Ç

Ã
O

 À
S 

U
R

G
ÊN

C
IA

S 
E
 E

M
ER

G
ÊN

C
IA

S 
EM

 P
ED

IA
T

R
IA

384

essas unidades de transporte se desloquem com segurança e no intervalo de
tempo desejável ao atendimento de cada caso.

Faz parte da responsabilidade gestora a garantia de que a central regu-
ladora possua legitimidade política e técnica para regular todos os proces-
sos de transferência para fins terapêuticos ou propedêuticos, tendo perma-
nentemente acesso às informações contínuas sobre as condições materiais e
de composição de equipes das principais unidades de referência, de forma a
otimizar a orientação dos encaminhamentos e de forma responsável.

Não existindo central reguladora, o esforço dos gestores deve ser no
sentido de definir claramente a missão de cada unidade prestadora de servi-
ço em seu território de responsabilidade e o fluxo das referências para a
maioria das situações clínicas previstas, tanto no nível ambulatorial, para
elucidação diagnóstica, quanto para remoção com vistas à internação hospi-
talar. Essa pactuação deve ser de caráter público e de conhecimento de todos
os envolvidos. Como já dito na responsabilização profissional, aqui fica mais
necessário o contato prévio com o serviço receptor e o cumprimento dos re-
quisitos técnicos para o transporte.

Quadro resumo dos encaminhamentos responsáveis

1- Esgotar os recursos tecnológicos da unidade de atendimento antes da
decisão pela remoção;

2- Checar a estabilidade clínica (hemodinâmica, respiratória e neurológi-
ca) como condição para a decisão da transferência, incluindo as remo-
ções intra-hospitalares;

3- Fazer contato com a central reguladora ou o serviço receptor, com justifica-
tiva e descrição pormenorizada do quadro clínico (com relatório escrito) ,
dentro da grade de referência pactuada;

4- Definir o tipo de transporte disponível mais adequado, considerando
as condições clínicas do paciente, e acionar o serviço específico na pró-
pria unidade ou na central de transporte sanitário;

5- Checar todas as condições logísticas do transporte, com previsão dos
recursos necessários durante todo o percurso do deslocamento;

6- Na necessidade de transporte medicalizado, acompanhar o paciente
com verificações regulares das condições vitais do paciente, comuni-
cando ao médico regulador ou ao serviço receptor todas as intercorrên-
cias significativas;

7- Responsabilizar-se pelo paciente até o mesmo ser assumido pela equipe
específica do transporte avançado ou pelo serviço receptor.
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A assistência a uma criança ou adolescente em uma situação de emer-
gência apresenta algumas peculiaridades. Esse tipo de atendimento caracte-
riza-se por receber pacientes vistos pela primeira vez pelo médico, sem tem-
po para acompanhamento e realização de exames demorados.

Por ser algo imprevisto, não há possibilidade de preparo prévio quer do
profissional de saúde, quer do paciente, quer dos familiares. Quanto mais
grave a situação emergencial, maior a tensão de todos. A necessidade de
tomar decisões rápidas, a singularidade que caracteriza cada situação clíni-
ca crítica, a incerteza diagnóstica e prognóstica, freqüentes nessas situações,
e os conflitos de valores e interesses que afloram, envolvendo a equipe de
saúde, a família e o paciente, são fatores que agravam essa tensão. Habitual-
mente, o profissional de saúde que presta o primeiro atendimento não conhe-
ce anteriormente o paciente e não foi escolhido por ele ou pelos seus familia-
res, o que, aliado à tensão existente, dificulta o estabelecimento de uma relação
de confiança.

É necessário haver presteza no atendimento em setor de emergência
pela imprevisibilidade clínica que habitualmente é uma das características
dos pacientes que demandam atendimento nesses locais. Muitas vezes a
aparência do paciente induz a erros de avaliação. Um paciente pode estar
agitado, inquieto e poliqueixoso devido a uma fratura não complicada de um
braço, enquanto um outro paciente, quieto e aparentemente calmo, pode es-
tar entrando em falência circulatória por hemorragia interna. Portanto, todo
aquele que procura um pronto-socorro deve receber, prontamente, um pri-
meiro atendimento. Por mais rápido que seja o atendimento, quer pela gravi-
dade do quadro clínico do paciente, quer pelo acúmulo de serviço, comum
nos locais de emergência, ele há de ser gentil, cuidadoso e respeitoso. Algu-
mas regras devem ser observadas. Enquanto se examina (se a urgência da
situação recomendar), converse com o paciente e/ou seu acompanhante para
colher dados de sua história clínica. Lembrar que, mesmo em situações de
emergência, é necessário o consentimento do paciente ou de seu familiar

CAPÍTULO 31
ASPECTOS ÉTICOS DOS CUIDADOS COM A CRIANÇA

E O ADOLESCENTE EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Joaquim Antônio César Mota

Rocksane de Carvalho Norton
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para todo e qualquer procedimento terapêutico e propedêutico, exceto quan-
do se caracteriza risco iminente de morte.

Outro problema a ser encarado são as condições dos ambientes onde se
dá esse atendimento, os chamados prontos-socorros. Eles são, via de regra,
locais superlotados, tumultuados, arquitetonicamente hostis e cujo processo
de trabalho privilegia o enfrentamento dos problemas baseado em critérios
objetivos de gravidade, não considerando os aspectos emocionais do usuá-
rio, e onde qualquer planejamento quase sempre é atropelado pelos fatos. É
nesse ambiente conturbado e tenso que, quase sempre, se processa o primeiro
atendimento a pessoas criticamente enfermas: ambiente hostil, com processo
de trabalho tumultuado e pouco planejado, onde uma equipe de saúde des-
conhecida da família e do paciente, sobrecarregada de serviço e dispondo de
recursos limitados e finitos, atende a alguém que, subitamente, se encontra
em risco iminente de morte.

Como agir, eticamente, nessas situações? Em primeiro lugar há neces-
sidade de um esforço de todos para que os ambientes dos prontos-socorros
sejam mais humanizados. Que deixem de ser antecâmaras da morte (com
macas desordenadamente distribuídas, barulho excessivo, impessoalida-
de no atendimento etc.) e se tornem locais de manutenção da vida e recupe-
ração da saúde. Locais confortáveis e pessoas qualificadas para receber os
familiares dos vitimados e fornecer informações adequadas e ágeis; dadas
de forma clara e objetiva, são condições essenciais de um atendimento emer-
gencial. Questões freqüentes nesses locais, tais como a comunicação de
morte ou de lesão incapacitante irreversível e a discussão a respeito da
possível doação de órgãos, exigem preparo profissional e ambiente ade-
quado para tal.

Atualmente, há um esforço do Ministério da Saúde para humanizar o
ambiente hospitalar com o Programa Nacional de Humanização da Assis-
tência Hospitalar. Esse programa parte da constatação de que a qualidade
do contato humano é um dos pontos críticos do sistema hospitalar público
brasileiro e que é necessário mudar a forma como os hospitais se posicionam
frente à sua principal missão: cuidar da vida, do sofrimento e da dor de uma
pessoa fragilizada pela doença. Inclui melhoria das condições de acesso e
presteza dos serviços, qualidade das instalações, equipamentos e condições
ambientais, clareza das informações oferecidas aos usuários e melhoria da
relação entre usuários e os profissionais de saúde. E propõe, também, parâme-
tros para a humanização do trabalho dos profissionais de saúde como uma
gestão hospitalar participativa, melhoria das condições de trabalho institucio-
nal  – melhorando a segurança, o conforto, os equipamentos e a higiene –,
apoiando os profissionais  – oferecendo alimentação, área de descanso e
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convivência, atividades recreativas e sociais, programas de atendimento às
suas necessidades psicossociais e cursos de aprimoramento profissional –  e
valorizando o seu trabalho. Evidentemente, para alcançar as metas desse
programa, será necessário percorrer um longo caminho, dadas as condições
atuais da saúde pública no Brasil.

Os atos médicos, por terem conseqüências diretas sobre as pessoas,
sempre apresentam problemas éticos. Uma relação ética é, sempre, permeada
por valores, característicos dos seres humanos, e só ocorre em uma dimensão
de justiça e de liberdade. Liberdade não para escolher o que acontece – mui-
tas das vezes obra do destino, da fatalidade –, mas para responder ao que
acontece, pois a liberdade inerente da ética é uma liberdade in acto, na ação.
Portanto, o problema ético aparece a partir do momento em que é feito um
apelo à iniciativa individual. Por outro lado, devemos lembrar que uma ca-
racterística inerente à liberdade é a angústia de ter que decidir entre coisas
não totalmente certas ou erradas.

Além disso, não há problema, mesmo que circunscrito, para cuja solu-
ção não sejam apresentadas mais de uma opção, entre as quais será preciso
escolher. Assume-se uma postura ética quando se “escolhe escolher” em
vez de viver à deriva das circunstâncias. Em entrevista dada a Sérgio Buar-
que de Holanda, em 1927, Pirandello diz que “Cada qual pode ser um, ne-
nhum, cem mil, mas a escolha é um imperativo necessário. E é essa escolha
que organiza a nossa harmonia individual, o sentimento de nosso equilíbrio
moral. É ela que constitui a tragédia e que faz com que os meus dramas não
sejam simples farsas. Eles apresentam uma lei de sacrifício: o sacrifício da
multidão de vidas que poderíamos viver e que, no entanto, não vivemos”
(PIRANDELLO, 2001, p. 221). Fazer escolhas e responsabilizar-se por elas é um
imperativo ético. Ao decidirmos cada ato nosso – lembrar que decidir signi-
fica cortar, romper –, nós o fazemos porque nos parece ser, ressalvadas as
circunstâncias, o que tem mais e melhor sentido. Pois, ser ético é justificar-se
perante seu próprio olhar (ORTEGA Y GASSET, 1999, p. 100).

Sendo o ato ético um ato de escolha, traz em seu âmago algo de incerto,
pois toda ação depois de iniciada escapa progressivamente do controle de
quem a desencadeou. As condições onde esse ato ocorre competem com as
vontades do autor da ação. Portanto, agir eticamente é enfrentar dilemas,
decidir, assumir responsabilidades e justificar seus atos.

Quanto aos aspectos legais, a relação médico-paciente era, anteriormen-
te, de confiança cega, ou a falta de conhecimentos dos seus direitos levava o
paciente a aceitar, sem contestações, a atuação médica. Hoje, a relação médico-
paciente se caracteriza, progressivamente, como uma relação de prestação de A
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serviços, com o usuário assumindo posturas ativas, questionando, exigindo e
recusando tratamentos quando não concorda com eles. A saudável conscienti-
zação por parte da população de seus direitos de cidadãos faz com que essa
relação mude qualitativamente, tornando-a mais transparente. Por outro lado,
os meios de comunicação de massa, que caracteristicamente fornecem informa-
ções fragmentadas e por isso pouco formativas, incutem valores, tais como o
novo sendo sempre o melhor, enaltecendo novas técnicas e drogas como coisas
miraculosas. E os próprios médicos, bombardeados por propagandas de labora-
tórios e da indústria de equipamentos, também veiculam esses valores ao pres-
creverem, sem critério, o último medicamento lançado no mercado ou solicitan-
do o exame mais recentemente incorporado ao arsenal propedêutico.

É importante conhecer o que estabelece o Código de Ética Médica, que,
como todo código deontológico, mais indica os limites que determina uma
ação. Dentro desses limites é que devemos exercer uma atividade profissio-
nal ética. Ele estabelece no seu artigo primeiro que a medicina é uma profis-
são a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, sendo dever do
médico não apenas cuidar do indivíduo, mas também da coletividade. No
artigo sexto assinala que o médico jamais deve utilizar seus conhecimentos
para gerar sofrimento físico ou mental. Esse artigo deve ser analisado em
conjunto com outros dois, o artigo 61 – que veda ao médico abandonar paci-
ente sob seus cuidados por ser este portador de moléstia crônica ou incurá-
vel, devendo assisti-lo ainda que apenas para mitigar o sofrimento físico ou
psíquico – e o artigo 130 – que veda ao médico realizar experiências com
novos tratamentos em pacientes com afecção incurável ou terminal, sem que
haja esperança razoável de utilidade para o mesmo, não lhe impondo sofri-
mentos adicionais. Esses artigos sinalizam que o médico tem o dever de
solidariedade incondicional com o seu paciente, não lhe impondo tratamen-
tos fúteis, que geram sofrimentos físicos ou psíquicos adicionais. Porém, ou-
tro artigo, o 57, vedando ao médico deixar de utilizar todos os meios disponí-
veis de diagnóstico e tratamento a seu alcance em favor do paciente, gera
uma aparente contradição com os artigos anteriormente citados, se não aten-
tarmos para o seu final, “a favor do paciente”. Essa indagação do que seja “a
favor do paciente” remete a outra questão: quem decide isso? O artigo 59 dá
uma pista ao estabelecer que é vedado ao médico deixar de informar ao paci-
ente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, com
a intenção clara de colocar o paciente – no caso da criança, também os seus
pais – no centro dessa decisão. Portanto, solidariedade e diálogo entre a
equipe de saúde e a família e o paciente, mantendo-se dentro dos limites
impostos pela tecnologia disponível e pelas condições clínicas do paciente,
são os pilares para que o médico cumpra o preceito de cuidar dos indivíduos
e da sociedade, sempre em favor do paciente sob seus cuidados.
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Especificamente em relação ao atendimento em situações de emergên-
cia, esse código estabelece em seu artigo 36º que o médico não pode afastar-se
de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro
médico encarregado do atendimento de seus pacientes em estado grave. Já o
artigo 58º obriga o médico a atender paciente que o procure em caso de urgên-
cia, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-
lo. Esse código de ética mantém-se coerente com a Constituição do Brasil,
chamada de Constituição Cidadã – não coincidentemente, ambos promulga-
dos no mesmo ano, 1988 – por ser centrada nos direitos do cidadão.

Dentro dessa mesma linha de proteção aos direitos do cidadão, o Estatu-
to da Criança e do Adolescente (Lei Federal de 12/10/1990) instituiu normas
de proteção às crianças e aos adolescentes com garantia expressa de assistên-
cia médica integral e universal, assegurando a presença de um familiar duran-
te todo o tempo de atendimento e/ou internação (alojamento conjunto). Além
disso, estabeleceu que casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra
a criança ou o adolescente devem ser, obrigatoriamente, comunicados ao Con-
selho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. O profissional de
saúde que deixar de comunicar à autoridade competente tais casos fica sujeito
a penalidades administrativas. Como uma parte considerável dos casos de
maus-tratos é atendida em serviços de emergência, o profissional de saúde que
trabalha nesses locais deve ficar atento a essa possibilidade, principalmente
naqueles casos de traumas e acidentes que fogem do padrão habitual ou quan-
do há incoerência entre o quadro clínico apresentado pela criança ou o adoles-
cente e a história narrada pelo acompanhante.

Portanto, ao cuidar de uma criança criticamente enferma, muitas vezes no
limite entre a vida e a morte, as decisões têm que ser tomadas rapidamente, sob
pressão as mais variadas. Ao tomar essas decisões, tais como iniciar ou não, ou
retirar um tratamento, a equipe de saúde vê-se, freqüentemente, frente a um
dilema, cuja superação só é possível se considerarmos três aspectos da questão,
igualmente relevantes: os aspectos éticos, legais e técnico-científicos.

É na intercessão dos aspectos éticos, técnicos e legais que as decisões no
atendimento em serviços de emergência devem ser tomadas, envolvendo a
equipe de saúde – aspectos técnico-científicos –, a equipe de saúde, a criança
e seus familiares – aspectos éticos – e a sociedade e o Estado – aspectos
legais. Mantendo-se dentro das prescrições legais e respaldados pelo co-
nhecimento científico e assumindo a responsabilidade das decisões, respei-
tando saberes, de áreas diversas de conhecimento, e valores, por envolver a
criança, sua família, a sociedade e a equipe de saúde, além de aceitar diver-
gências e enfrentar conflitos de interesses, inerentes a toda tomada de deci-
são plural, o objetivo final é cuidar do paciente dignamente. Do ponto de A
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vista técnico-científico, tentando recuperar a sua saúde, mantendo-o livre
das dores e dos sofrimentos tanto quanto possível. Do ponto de vista do
direito, mantendo-o – ou a sua família – como o sujeito que decide a respeito
dos procedimentos a serem realizados. Do ponto de vista ético, ouvindo e
respeitando seus sentimentos, valores e esperanças.

Quanto mais desenvolvidas estiverem estas três esferas – ética, legal e
técnico-científica –  e tanto maior o grau de intercessão entre elas, mais fun-
damentadas e éticas serão as decisões tomadas. Esse é um grande desafio a
todos que trabalham em serviços de urgência e emergência no Brasil, onde há
problemas graves nessas três áreas. A falta de cidadania dificulta o exercício
pleno da autonomia, cerne de qualquer decisão ética. Grande parte da popu-
lação ainda não usufrui os direitos ditos de primeira geração – direito à
liberdade e à propriedade – e menos ainda dos ditos direitos sociais – direito
à saúde, à educação etc... –, que requerem uma intervenção ativa do Estado
para a sua garantia. A escassez crônica de recursos e uma distribuição não
eqüitativa, tornam o acesso ao tratamento desigual e injusto.

Para bem exercer sua atividade em um setor de emergência, o médico há
de ter as virtudes da prudência, da coragem – o meio termo entre o medo e a
temeridade – e da solidariedade. E lembrar que tanto a nossa Carta Magna
– artigo 5º do capítulo 1 que estabelece a inviolabilidade do direito à vida –
quanto o Código de Ética Médica – artigo 6º que estabelece que o médico deve
guardar absoluto respeito pela vida humana – devem nortear a sua ação
profissional. Pois o respeito à vida humana é o cerne da profissão dos profis-
sionais de saúde. Esse respeito transcende a apenas manter viva uma pes-
soa. Devemos assumir o papel de guardiões de uma vida digna para todos,
tratando os enfermos, especialmente em situações de maior vulnerabilidade
como em situações emergenciais, com respeito aos seus direitos de cidadão e
com solidariedade. Agindo assim, cumpre-se o principal preceito de nossa
Constituição e de nosso Código de Ética: o respeito à vida.
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dos em Reanimação Cardiopulmonar do Hospital das Clínicas da UFMG;
instrutora do Curso de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) e
do Curso de Reanimação Neonatal. Médica do CTI Pediátrico do Hospi-
tal das Clínicas da UFMG.

ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES

Professor adjunto do departamento de Pediatria da Faculdade de Medici-
na da UFMG; doutor em Pediatria; membro do Grupo de Gastroenterolo-
gia Pediátrica do Departamento de Pediatria da UFMG; plantonista do
CTI Pediátrico do Hospital das Clínicas e do Hospital João XXIII – FHE-
MIG; instrutor do Curso de Trauma em Pediatria da Sociedade Mineira
de Pediatria.

ANA CRISTINA SIMÕES E SILVA

Professora adjunto do Departamento de Pediatria da UFMG; mestre em
Fisiologia e Farmacologia pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG;
doutora em Pediatria pela Faculdade de Medicina da UFMG; membro do
Grupo de Estudos em Reanimação Cardio-respiratória do Hospital das
Clínicas da UFMG; instrutora do Curso de Suporte Avançado de Vida em
Pediatria (PALS).

ANIELLA PEIXOTO ABBAS

Especialista em Pediatria. Membro do Grupo de Estudos em Reanimação
Cardiopulmonar do Hospital das Clínicas da UFMG; médica do CTI Pe-
diátrico e do Serviço de Neonatologia do Hospital das Clínicas da UFMG.

AUGUSTO SETTE CÂMARA VALENTE

Cirurgião Plástico da Unidade de Pequenos Ferimentos do
Hospital João XXIII.

CLAIRTON FEITOSA DE SOUZA

Oftalmologista – Fellow do Depto. de Retina & Vítreo – Instituto/Funda-
ção Hilton Rocha.
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CLAUDIA DANIELA DRUMMOND

Plantonista do CTI Pediátrico do Hospital das Clínicas, do Hospital João
XXIII e do Hospital Vila da Serra; membro do Grupo de Estudos em Rea-
nimação Cardiopulmonar do Hospital das Clínicas da UFMG.

DIVINO MARTINS DA COSTA

Professor assistente do Departamento de Pediatria da UFMG. Membro da
Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital João XXIII.

EDUARDO CARLOS TAVARES

Professor adjunto do Departamento de Pediatria da UFMG; mestre e Dou-
tor em Medicina; membro do Grupo de Neonatologia do Departamento
de Pediatria da Fac. Medicina da UFMG e dos departamentos científicos
de Neonatalogia da Sociedade Mineira de Pediatria e da Sociedade Brasi-
leira de Pediatria; membro do Grupo de Estudos em Reanimação Cardio-
pulmonar do Hospital das Clínicas da UFMG; instrutor do Curso de Su-
porte Avançado de Vida em Neonatologia (NALS); preceptor do módulo
de Neonatologia da Residência Médica em Pediatria do Hospital das
Clínicas da UFMG.

FABIO AUGUSTO GUERRA

Professor adjunto do Departamento de Pediatria da UFMG; mestre e Dou-
tor em Medicina; membro do Grupo de Neonatologia do Departamento
de Pediatria da Fac. Medicina da UFMG e dos departamentos científicos
de Neonatalogia da Sociedade Mineira de Pediatria e da Sociedade Brasi-
leira de Pediatria; membro do Grupo de Estudos em Reanimação Cardio-
pulmonar do Hospital das Clínicas da UFMG; instrutor do Curso de Su-
porte Avançado de Vida em Neonatologia (NALS); preceptor do módulo
de Neonatologia da Residência Médica em Pediatria do Hospital das
Clínicas da UFMG.

GUILHERME BIZZOTO DA SILVEIRA

Professor assistente do Departamento de Pediatria da UFMG; membro do
Grupo de Estudos em Reanimação Cardio-respiratória do Hospital das
Clínicas da UFMG.

GUSTAVO BELLOZI DE ARAÚJO

Cirurgião-dentista, especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxi-
lo-Faciais; cirurgião bucomaxilofacial da Equipe de Urgência do Hospi-
tal João XXIII–FHEMIG; membro do Corpo Clínico do Hospital São Se-
bastião, Viçosa – MG; membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.
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GUSTAVO SILVA NERY

Oftalmologista - Fellow do Depto de Córnea – Instituto/Fundação Hilton
Rocha.

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

Médico especialista em Clínica Médica e Epidemiologia, doutorando em
Saúde Coletiva na UNICAMP; ex-coordenador de Urgência e Emergência
da SMS de Belo Horizonte e da SES de Minas Gerais; e Secretário Munici-
pal de Saúde de Belo Horizonte.

HENRIQUE DE ASSIS FONSECA TONELLI

Doutor em Pediatria pela Faculdade de Medicina da UFMG; membro do
Grupo de Estudos em Reanimação Cardiopulmonar do Hospital das Clí-
nicas da UFMG; coordenador do Curso de Suporte Avançado de Vida em
Pediatria (PALS) do pólo Minas Gerais; médico do CTI Pediátrico do
Hospital das Clínicas da UFMG; membro do Grupo de Cardiologia Pedi-
átrica do Hospital das Clínicas da UFMG.

JIVAGO NASCIMENTO QUEIROZ

Oftalmologista – Diretor de Centro Especializado Oftalmológico Queiroz
– CEOQ – BA.  Mestrando pela Universidade Federal de São Paulo –
Escola Paulista de Medicina.  Fellow do Depto. de Retina & Vítreo – Insti-
tuto/Fundação Hilton Rocha.

JOÃO ANGELO MIRANDA DE SIQUEIRA

Staff/Preceptor do Depto. de Córnea, Catarata & Refrativa – Instituto/
Fundação Hilton Rocha; diretor do NOBHE – Núcleo de Oftalmologia de
BH; doutorando do Hospital São Geraldo – Faculdade de Medicina UFMG;
cirurgião da Equipe de Trauma Ocular – Hospital João XXIII.– FHEMIG.

JOAQUIM ANTÔNIO CÉSAR MOTA

Professor adjunto, doutor do Departamento de Pediatria da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais; membro do Comitê
de Ética em Pesquisa da UFMG; médico do Hospital das Clínicas – UFMG;
médico do Setor de Urgência do Centro Geral de Pediatria da Fundação
Hospitalar de Minas Gerais; membro do Comitê de Ética em Pesquisa da
UFMG.

JOSÉ AMÉRICO DE CAMPOS

Professor adjunto do Departamento de Pediatria da UFMG.
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JOSÉ BELISÁRIO FILHO

Psiquiatra infantil; mestre em pediatria pela Faculdade de Medicina da
UFMG; membro da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria
Infantil; doutorando em Educação e Saúde Coletiva pela FIOCRUZ.

LÊNI MÁRCIA ANCHIETA

Professora adjunto do departamento de Pediatria da Faculdade de Medi-
cina da UFMG; doutora em Pediatria; membro do Grupo de Estudos em
Reanimação Cardiopulmonar do Hospital das Clínicas da UFMG; ins-
trutora do Curso de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) e do
Curso de Reanimação Neonatal. Médica do CTI Pediátrico do Hospital
das Clínicas da UFMG.

LETÍCIA LIMA LEÃO

Mestre em pediatria pela Faculdade de Medicina da UFMG; plantonista
do CTI Pediátrico do Hospital das Clínicas da UFMG.

LEVI COSTA CERQUEIRA FILHO

Neonatologista do Berçário do Hospital das Clínicas da UFMG e da Ma-
ternidade Municipal de Betim; membro do Grupo de Estudos em Reani-
mação Cardiopulmonar do Hospital das Clínicas da UFMG.

LUCIANA DOLABELA VELLOSO GAUZZI

Preceptora da residência de neuropediatria do Centro Geral de Pediatria –
FHEMIG – Belo Horizonte; neuropediatra do Hospital Regional de Betim.

LUÍS HENRIQUE PEROCCO BRAGA

Membro do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital das Clínicas da
UFMG; professor substituto do Departamento de Cirurgia da Faculdade
de Medicina da UFMG; mestre em cirurgia pela Faculdade de Medicina
da UFMG.

MARCELO ELLER MIRANDA

Professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medici-
na da UFMG; mestre e doutor em Cirurgia; sócio titular da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Pediátrica; membro do Serviço de Cirurgia Pediá-
trica do Hospital das Clínicas da UFMG; membro do Grupo de Estudos
em Reanimação Cardiopulmonar do Hospital das Clínicas da UFMG;
instrutor do Curso de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS).
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MÁRCIA CRISTINA DA SILVA

Neurocirurgiã do Hospital São Camilo – Belo Horizonte; neurocirurgiã
do Hospital João XXIII – FHEMIG – Belo Horizonte; mestre em Neuroci-
rurgia – University of Toronto – Canadá.

MÁRCIA PENIDO

Instrutora do Curso de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de
Pediatria; mestranda do curso de pós-graduação em pediatria da Facul-
dade de Medicina da UFMG; intensivista pediátrica do Hospital do IPSE-
MG; neonatologista da Unidade neonatal do Hospital Vera Cruz Contor-
no e do Hospital Mater Dei.

MARCOS CARVALHO DE VASCONCELLOS

Professor Assistente do Departamento de Pediatria da UFMG; membro
do Grupo de Estudos em Reanimação Cardio-respiratória em Pediatria
do Departamento de Pediatria da UFMG; instrutor do curso de Suporte
Avançado de Vida em Pediatria (PALS) do pólo Minas; médico da Enfer-
maria de Pediatria do Hospital das Clínicas da UFMG; pediatra do Hos-
pital Vila da Serra.

MARCOS DANIEL DE FARIA

Mestre em Engenharia Biomédica pela COPPE/UFRJ; título superior de
Anestesiologia (TSA/SBA); anestesista do Hospital das Clínicas da
UFMG; instrutor do CET/SBA do Hospital das Clínicas da UFMG.

MARIA DO CARMO BARROS DE MELO

Doutora, professora adjunto do Departamento de Pediatria da UFMG;
plantonista do Centro de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital das
Clínicas da UFMG; instrutora do curso de Suporte Avançado de Vida em
Pediatria (PALS) do pólo Minas Gerais; membro do Grupo de Estudos em
Reanimação Cardio-respiratória em Pediatria do Departamento de Pedi-
atria da UFMG; membro do Setor de Gastroenterologia Pediátrica do De-
partamento de Pediatria da UFMG.

MARINA TROPIA GRANJA GUERZONI

Professora assistente do Departamento de Pediatria da UFMG; membro
do Grupo de Estudos em Reanimação Cardiopulmonar do Hospital das
Clínicas da UFMG; instrutora do Curso de Suporte Avançado de Vida em
Pediatria (PALS); médica da Unidade Neonatal do Hospital das Clínicas
da UFMG.
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MITIKO MURAO

Médica do Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da UFMG;
médica da Fundação Hemominas.

MONALISA MARIA GRESTA

Mestre em enfermagem pela EEUFMG; especialista em terapia intensiva
adulto-pediátrica; enfermeira do CTI Pediátrico do Hospital das Clínicas
da UFMG; instrutora do PALS – Grupo de Estudos em Reanimação Pedi-
átrica – HC-UFMG.

REGINA MARIA PEREIRA

Cirurgiã pediátrica do Hospital das Clínicas da UFMG; mestranda do
Programa de Pós-graduação em Pediatria da Faculdade de Medicina da
UFMG.

REYNALDO DE OLIVEIRA GOMES

Professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da
UFMG; membro do Grupo de Estudos em Reanimação Cardiopulmonar
do Hospital das Clínicas da UFMG; instrutor do Curso de Suporte Avan-
çado de Vida em Pediatria (PALS); médico da Enfermaria de Pediatria do
Hospital das Clínicas da UFMG.

ROCKSANE DE CARVALHO NORTON

Professora adjunto do Departamento de Pediatria da UFMG; chefe do
Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG;  douto-
ra em Pediatria; membro do Setor de Gastroenterologia Pediátrica do De-
partamento de Pediatria da UFMG; plantonista do pronto atendimento
do Hospital das Clínicas da UFMG; membro do Comitê de Ética em Pes-
quisa da UFMG.

SÉRGIO DINIZ GUERRA

Coordenador e instrutor do Curso de Trauma em Pediatria da Sociedade
Mineira de Pediatria; coordenador da UTI Pediátrica do Hospital João XXIII
– FHEMIG; coordenador da Pós-graduação em Trauma na Infância e na
Adolescência da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais – CPG –
Núcleo de Pesquisas em Trauma; mestrando em Pediatria pela UFMG.

SÔNIA MATOSO CALUMBY HERMONT

Pediatra do Hospital Vila da Serra e do CTI Pediátrico do Hospital da
Previdência do Estado de Minas Gerais; instrutora do Curso de Reanima-
ção Neonatal.
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VASCO DE OLIVEIRA ARAÚJO

Cirurgião-dentista, especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxi-
lo-Faciais; coordenador das Equipes de Cirurgia e Traumatologia Buco-
maxilofacial dos Hospitais João XXIII e Maria Amélia Lins–FHEMIG;
membro do Corpo Clínico dos Hospitais Belo Horizonte, Luxemburgo e
Mater Dei; membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial.

WANDILZA FÁTIMA DOS SANTOS

Neonatologista do Berçário do Hospital das Clínicas da UFMG; membro
do Grupo de Estudos em Reanimação Cardiopulmonar do Hospital das
Clínicas da UFMG.

YERKES PEREIRA E SILVA

Mestre em Pediatria pela Faculdade de Medicina da UFMG; anestesista  e
neonatologista do Hospital Vera Cruz Life Center; membro do Grupo de
Estudos em Reanimação Cardiopulmonar do Hospital das Clínicas da
UFMG.
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