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YELLOWBOOK: FLUXOS E CONDUTAS – EMERGÊNCIAS  ▏21

Objetivos:
• Um atendimento seguro e atualizado ao paciente.
• Objetividade, clareza e qualidade de informação

Como	usar:	
• As condutas nas urgências médicas estão divididas em seções pelas 

grandes especialidades. 
• Cada seção é marcada por uma subcapa, que tem a  lista dos temas 

abordados. 
• Os capítulos já iniciam  com os fluxos das condutas na sequência a 

serem adotadas! 
• Os fluxos seguem a seguinte hierarquia nas cores dos quadros: 

A conduta e ação mais emergencial, que não pode ja-
mais ser negligenciada naquele momento.

A decisão complementar, os exames a serem solicitados e o quadro clínico das doenças

As classificações, fatores de risco e estratificações da doenças.

• Ao fim de cada capítulo está o bulário com as informações práticas para 
você prescrever cada medicação.

• Baixando o aplicativo Yellowapp no seu smartphone, basta focar no 
símbolo Yellow     junto com o título de cada capítulo para ter acesso tam-
bém ao bulário na plataforma Yellow, além da bibliografia, efeitos adversos e 
ajustes renais! 

MANUAL	DE	INSTRUÇÕES	
YELLOWBOOK	
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22  ▏ MANUAL DE INSTRUÇÕES YELLOWBOOK

Novidades:	
• Mais de 30 novos capítulos com novas seções de otorrinolaringologia 

e oftalmologia. 
• Todo o livro está conectado ao aplicativo da Plataforma Yellow, onde 

estão a bibliografia utilizada, uma cópia do bulário,  os ajustes renais e 
efeitos colaterais das drogas. Além de atualizações e ainda mais con-
teúdo ! 

Equipe	Yellow
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YELLOWBOOK: FLUXOS E CONDUTAS – EMERGÊNCIAS  ▏23

A	PRESCRIÇÃO	MÉDICA

CONCEITOS	INICIAIS

A receita médica é definida como uma prescrição escrita de medicamento, con-
tendo orientação de uso para o paciente, efetuada por profissional legalmente ha-

bilitado, quer seja de formulação magistral ou de produto industrializado.

 Saber prescrever de forma correta é o resultado de um acúmulo de habilida-
des, conhecimento e sabedoria necessários ao bom exercício da medicina.

PRESCRIÇÃO	RACIONAL	DE	MEDICAMENTOS

O uso racional de medicamentos ocorre quando se prescreve o remédio necessário, na 
dose correta, por um tempo adequado e no menor custo para ele e para a comunidade.

DIAGNÓS-
TICO

O médico deverá ser preciso e ter um grau de certeza do diagnóstico de 
forma etiológica, anatômica e funcional, ou apenas um diagnóstico sindrô-
mico. É importante saber também se o diagnóstico é único ou prioritário.

DOENÇA
Saber qual é a gravidade, o prognóstico e as repercussões físicas, emocionais 
e sociais da doença são fatores importantes. Também se há possibilidade de 

cura ou apenas de controle além dos fatores agravantes e precipitantes.

PACIENTE

Conhecer a realidade econômica, social e cultural da família. Notar o ní-
vel de instrução do paciente, capacidade de entender e seguir as orien-
tações e prescrições. Além disso, informar-se sobre alergias e intolerân-

cias, e evitar tratamentos que possam piorar a doença do paciente.

TRATAMEN-
TO

Considerar a especificidade, contraindicações e efeitos colaterais. Se o trata-
mento será curativo ou apenas sindrômico, como também a variedade e dispo-

nibilidade de alternativas. E a natureza do tratamento: se clínico ou cirúrgico.

LOCAL DE 
TRATAMEN-

TO

Se ambulatorial: notar a capacidade do paciente e sua família na diferencia-
ção, manejo, administração dos medicamentos e capacidade de identificar 
possíveis efeitos adversos. Se hospitalar: conhecer os recursos do serviço.

RISCO DO 
TRATAMEN-

TO

Ter conhecimento sobre os riscos e benefícios das opções terapêu-
ticas, qual o risco de um uso incorreto e intoxicação. Cabe ao médi-

co o total conhecimento acerca de todos os efeitos colaterais.

CUSTO Saber quais as alternativas mais baratas, onde se fornece gratuitamente ou de 
baixo custo e o preço dos medicamentos em uso por tratamento ou por mês.

Resumindo

Defina o problema → Especifique os objetivos → Selecione o tratamento mais eficaz 
e o mais seguro → Prescreva, incluindo medidas medicamentosas e não medicamen-

tosas → Informe e tire dúvidas do paciente → Monitore o tratamento proposto.
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24  ▏ A PRESCRIÇÃO MÉDICA

DISPOSIÇÕES	LEGAIS

Somente será aviada a receita que: 
• Estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível, observados a nomenclatura 

e o sistema de pesos e medidas oficiais, indicando a posologia e a duração total do tratamento;
• Contiver o nome e o endereço residencial do paciente; 

• Contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do consul-
tório ou da residência, e o número de registro no CRM;

• É obrigatória a utilização das denominações genéricas (Denominação Comum Bra-
sileira) em todas as prescrições de profissionais autorizados, nos dos serviços pú-

blicos, conveniados e contratados, no âmbito do Sistema Único de Saúde;
• Quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os limites farmacológi-
cos ou a prescrição apresentar incompatibilidades, o responsável técnico pelo esta-

belecimento solicitará confirmação expressa ao profissional que a prescreveu.

É vedado ao médico:
• Alterar prescrição ou tratamento de paciente, determinado por outro médico, mesmo quando 

investido em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível conveniên-
cia para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável;

• Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento pré-
vio do paciente ou de seu responsável legal, salvo em eminente perigo de vida;

• Deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objeti-
vos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-
-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu responsável legal.

♦ MODELOS	DE	RECEITA

YELLOWBOOK
RECEITA	SIMPLES

Medicamentos anódinos (de venda livre)

Medicamento de tarja vermelha, com os di-
zeres venda sob prescrição médica
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YELLOWBOOK: FLUXOS E CONDUTAS – EMERGÊNCIAS  ▏25

RECEITA	AMARELA	OU	RECEITA	A

Substâncias relacionadas nas listas a1 e a2 (entorpecentes) e a3 (psicotrópicos).

Válida em todo território nacional durante 30 dias após prescrição.

Quantidade máxima: 5 ampolas ou quantidade correspondente no máxi-
mo a 30 dias de tratamento para as demais formas farmacêuticas.

RECEITA	AZUL	OU	RECEITA	B

Substâncias relacionadas nas listas b1 (psicotrópicos) e b2 (psicotrópicos anorexígenos)

Válida somente no estado emitente durante 30 dias após prescrição

Quantidade máxima: 5 ampolas ou quantidade correspondente no máxi-
mo a 60 dias de tratamento para as demais formas farmacêuticas

B1
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26  ▏ A PRESCRIÇÃO MÉDICA

B2

RECEITA	ESPECIAL	DE	RETINOIDES

Substâncias relacionadas na lista c2 (retinoides de uso sistêmicos)

Válida somente no estado emitente durante 30 dias após prescrição

Quantidade máxima: 5 ampolas ou quantidade correspondente no máximo a 30 dias de tratamento

Deve vir acompanhada do "termo de consentimento pós-informação"

RECEITA	DE	CONTROLE	ESPECIAL

Substâncias relacionadas nas listas c1 (outras substân-
cias sujeitas a controle especial) e c5 (anabolizantes)

Válida em todo território nacional du-
rante 30 dias após prescrição

Quantidade máxima: 5 ampolas ou quantidade cor-
respondente no máximo a 60 dias de tratamento

Deverá estar escrita de forma legível, a quantidade em 
algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura

Duas vias: 1ª via - retenção da farmácia ou dro-
garia; 2ª via - orientação ao paciente
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YELLOWBOOK: FLUXOS E CONDUTAS – EMERGÊNCIAS  ▏27

TALIDOMIDA

Substâncias relacionadas na lista c3 (imunossupressores)

Válida somente no estado emitente 15 dias após prescrição

Quantidade máxima: correspondente no máximo a 30 dias de tratamento

Deve vir acompanhada do ‘termo de esclarecimento’ e o "termo de responsabilidade"

YellowBooK_05.05.indd   27 10/06/19   14:44



28  ▏ A PRESCRIÇÃO MÉDICA

RECEITA	RENOVÁVEL

Benéfico para pacientes crônicos

Objetiva evitar o deslocamento frequen-
te aos centros de saúde e hospitais

NOTIFICAÇÃO	DE	RECEITA	ESPECIAL

Substâncias 
antirretrovirais

Substâncias relacionadas na lista c4 (antirretrovirais)
Possui formulário próprio estabelecido pelo programa de dst/aids ou 
pode ser preenchida com a receita de controle especial em duas vias

Anabolizantes
Preenchida com a receita de controle especial em duas vias

Deve conter o código da cid e o cpf do médico emissor

Antimicrobianos
Válida em todo território nacional durante 10 dias após prescrição

Preenchida com receita de controle especial ou comum, em duas vias
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YELLOWBOOK: FLUXOS E CONDUTAS – EMERGÊNCIAS  ▏29

♦ COMPOSIÇÃO	DA	RECEITA	MÉDICA

3

Doutor X.
Rua Teste, 123, Cen-

tro. Salvador, BA.
Tel.: (71) 0000-0000
CRM-BA 00000 - 

CPF 000.000.000-00

Ciprofloxacino 500mg _______________________________14 comprimidos.

Sr. João da Silva
Rua Testando, 
345, Centro.

Salvador, Bahia.

Tomar 1 (um) comprimido, por via oral, a cada 12 (doze) horas, por 7 (sete) dias.

Salvador-BA, 
20 de Dezembro de 2016

Doutor X

1

2

5

4

6

CABEÇALHO: informações do prescritor.
• Nome completo;

• Endereço do médico ou instituição 
onde trabalha com telefone;

• Número de registro no CRM;
• Cadastro de pessoa física ou jurídica;

• Especialidade (facultativo).

SUPERINSCRIÇÃO: informações 
do paciente e do dispensador.

• Nome completo;
• Endereço do paciente;

• Idade (quando pertinente);
• Símbolo rx (sem obri-

gatoriedade).

INSCRIÇÃO: informa-
ções do medicamento.

• Nome do fármaco;
• Forma farmacêutica;

• Concentração.

SUBINSCRIÇÃO: informa-
ções do medicamento.

• Quantidade total a ser fornecida;
• Em controlados escrever por extenso, 

além do algarismo arábico.

ADSCRIÇÃO: informações ao paciente.
• Orientações do médi-

co para o paciente;
• Deve ser a mais completa possível.

FINALIZAÇÃO:

• Local;
• Data;

• Assinatura;
• Carimbo.

1

4 5 6

2 3

uso interno 

YELLOWBOOK
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30  ▏ A PRESCRIÇÃO MÉDICA

EMERGÊNCIA

CURIOSIDADES

A notificação de receita referente aos entorpecentes (cor amarela) e psicotrópicos (cor azul) 
deve ser preenchida por profissional devidamente inscrito no CRM, no CRMV ou no CRO. 

A notificação de receita referente aos retinoides de uso sistêmico e imunossupressores (cor 
branca) deve ser preenchida exclusivamente por profissional devidamente inscrito no CRM.

Posso rasurar minha receita? O registro do receituário e dos medicamentos sob regime 
de controle sanitário especial não poderá conter rasuras, emendas ou irregularidades que 
possam prejudicar a verificação da sua autenticidade. Se presentes, deverão ser justifi-

cadas em observações escritas e assinadas pelo profissional no mesmo receituário.

O carimbo é obrigatório? O uso do carimbo é opcional, pois não há exigência legal 
do carimbo do médico na receita, mas sim da assinatura com identificação clara e o 
número de registro no CRM. No entanto, as notificações de receitas de medicamen-
tos controlados deverão ser carimbadas, assim como a prescrição de antibióticos.

O que não pode no carimbo? Não pode conter informações dis-
criminatórias ou convicções pessoais do médico.

O que significa o símbolo Rx? O símbolo Rx é um R cortado usado no início da pres-
crição e é uma abreviação da palavra latina recipere ou recipe, que significa ‘faça uso 

de’. Há teorias que dizem que o Rx é um pedido de proteção para a prescrição.

O que significa o símbolo Ⓡ ? Indica o nome de venda do produto e não o princípio ativo.
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YELLOWBOOK: FLUXOS E CONDUTAS – EMERGÊNCIAS  ▏53

ABORDAGEM	DA	SEPSE
CONCEITOS	INICIAS

SEPSE
Disfunção orgânica com risco de vida, causada por 
uma resposta desregulada do hospedeiro à infec-

ção (definida como um score SOFA ≥2 pontos)

CHOQUE 
SÉPTICO

Anormalidades circulatórias e celulares/metabólicas. É a sepse 
associada a persistência de hipotensão, necessitando de vaso-
pressores para manter PAM ≥65mmHg e com um nível de lacta-

to sérico >2mmol/L apesar da reposição volêmica adequada

SUSPEITA DE INFECÇÃO

Avaliar existência de 
disfunção orgânica

Monitorar condição clíni-
ca e reavaliar possibilida-
de quando indicado

Monitorar condição clíni-
ca e reavaliar possibilida-
de quando indicado

CHOQUE SÉPTICO

qSOFA ≥2 pontos?

SOFA ≥2 pontos?

NÃO

NÃO

SIM

SIM

Sepse

Se apesar de reposição volêmica adequada:
1. Necessidade de vasopressor para manter 
PAM ≥65mmHg
2. Nível sérico de lactato >2mmol/L

qSOFA: FR ≥22irmp | PAS ≤ 100mmHg | Alteração do nível de consciência (Glasgow <15). SOFA: Disponível em: http://clincalc.com/IcuMor-
tality/SOFA.aspx

INFECÇÃO CHOQUE 
SÉPTICOSEPSE

Insulto Inicial Sepse com persistência de hipotensão: 
- Vasopressores para manter PAM ≥65mmHg
- Lactato sérico >2mmol/L (18mg/dL)

Disfunção orgânica com risco de vida, 
causada por uma resposta desregulada 
do hospedeiro ao insulto inicial (SOFA≥2)

SIM
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54  ▏ EMERGÊNCIAS

MANEJO	DA	SEPSE
1ª

 H
O

R
A

Dosar lactato sérico

Hemocultura (antes do antibiótico)

Antibiótico(s) empírico(s) de amplo espectro IV, reavaliando com 24 – 48 horas

Cristaloide 30 mL/kg na 1ª hora – preferir Ringer Lactato (se instabilidade hemodinâmi-
ca: hipotensão ou lactato sérico ≥ 4mmol/L)

Terapia vasopressora se hipotensão persistente com risco à vida
- Meta: PAM ≥ 65 mmHg
- Vasopressor de escolha: Norepinefrina

Adicionar Vasopressina ou Epinefrina se PAM alvo não for atingida

Esteroides se choque séptico refratário a líquidos e vasopressores

PARÂMETROS	QUE	PODEM	SER	UTILIZADOS	PARA	REAVALIAÇÃO

Débito Cardíaco (VSxFC )

TEC (> 3 segundos)

PAM (> 65 mmHg)

SvcO2 (> 70%)

PVC (8 – 12 mmHg ou 12 – 15 mmHg nos intubados)

Lactato (dosar a cada 2 horas, se inicialmente alterado)

Diurese (medir a cada 1 hora, visando > 0,5mL/Kg/h).

SOFA	x	qSOFA

SOFA
Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment Score: escore para 
avaliação de disfunção orgânica, positivo quando ≥ 2 pontos. Disponível em: 
http://clincalc.com/IcuMortality/SOFA.aspx

qSOFA
quick-SOFA: escore rápido de ser avaliado à beira do leito, preconizado em 
pacientes fora de UTI, que identifica, com bom valor preditivo, pacientes com 
infecção que apresentam mau prognóstico, positivo quando ≥ 2 pontos
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SOFA	x	qSOFA
SO

FA
ESCORE 0 1 2 3 4

PaO2 / FiO2 ≥400 <400 <300 <200 com suporte 
ventilatório

<100 com 
suporte 

ventilatório

Plaquetas (103) ≥150 <150 <100 <50 <20

Bilirrubina <1,2 1,2-1,9 2-5,9 6-11,9 ≥12

Cardiovascular
PAM 
≥70

PAM 
<70

Dopamina <5 
ou dobutamina 
(qualquer dose)

Dopamina (5,1-15)  
ou adrenalina 
≤0,1 ou nora-
drenalina ≤0,1

Dopamina >15 
ou adrenalina 
>0,1 ou nora-
drenalina >0,1

Glasgow 15 14-13 12-10 9-6 <6

Creatinina ou 
Débito urinário 

(mL/dia)
<1,2 1,2-1,9 2-3,4 3,5-4,9 ou DU <500 >5 ou DU <200

As doses das catecolaminas estão em mcg/Kg/min

qS
OF

A

Frequência respiratória >22 irpm

Alteração do nível de consciência

PAS <100mmHg

EXAMES	COMPLEMENTARES	A	SEREM	SOLICITADOS

Hemograma Ureia / Creatinina Proteína C reativa

Hemogasometria (c/ 
lactato) / SvcO2 TP / TTPa TGO / TGP

Perfil glicêmico Hemoculturas e urocultura Raio-X tórax

INFORMAÇÕES	ADICIONAIS

Na sepse: deixar cabeceira entre 30-45º

Zerar dieta somente se instabilidade hemodinâmica

Visar glicemias <180mg/dL

Sempre introduzir profilaxia de TVP na ausência de contraindicação

Transfusão de células vermelhas do sangue apenas se Hb < 7 g/dL (exceto em circuns-
tâncias atenuantes como isquemia cardíaca, hipoxemia grave ou hemorragia aguda)

Sempre que possível remover dispositivos de ação intravasculares (possível fonte de infecção)

Profilaxia para úlcera de estresse em pacientes com fato-
res de risco para sangramento gastrointestinal
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EPISTAXE
CONCEITOS	INICIAIS

Epistaxe é o sangramento oriundo da mucosa das fossas nasais

Importante entender a diferença conceitual da hemorragia nasal que é a presen-
ça de qualquer sangramento exteriorizado pelas fossas nasais independente da 

origem (seios paranasais, rinofaringe, tuba auditiva, trato digestivo e etc)

Conduta imediata

ABCDE do Trauma 
Verifique se há necessidade de 
proteção de via aérea 
Transfusão de hemocomponen-
tes se necessário

Epistaxe  · Acalme o paciente 
 · Coloque-o sentado com pescoço fletido
 · Caracterize a intensidade do sangramento (ex. n° de 
toalhas sujas)
 · A frequência e duração
 · Unilateral ou bilateral
 · História de trauma nasal
 · Hábitos e vícios (ex.etilismo crônico, uso de cocaína)
 · Uso de medicações (ex. antiagregantes plaquetá-
rios, anticoagulantes)
 · Doenças associadas e histórico familiar de sangra-
mentos

Avaliação inicial
Saída de sangue pelas narinas

(epistaxe anterior) ou pela orofaringe
(epistaxe posterior) à rinoscopia?

Sim

Não

Aspirar coágulos
Xylocaína spray 1-3 jatos
Algodão embebido com 

Cloridrato de Oximetazolina
(colocar na fossa nasal 
por 10 min e reavaliar)

Localizado

Considerações importantes:
1Epistaxe difusa: grande parte da mucosa está sangrando. Comum em hepatopatas e discrasias sanguíneas
2 Cauterização química: limitação anatômica quando não é possível acesso à lesão e deve ser limitada a um dos lados do 
septo e com intervalo de 4 a 6 semanas, de forma a evitar perfuração septal. Devem ser aplicados apenas no ponto de 
origem do sangramento, com uso do estilete ou agulha envolvida por algodão para preservar mucosa saudável. Algodão 
embebido de Policresuleno a 36% ou Ácido tricloroacético a 70%

Alta e Orientações:
- Retorno em caso de recorrência
- Controle de PA
- Investigação ambulatorial com ORL

Avaliação inicial:
 · Rinoscopia anterior: inspeção 
local com retirada de sangue 
e coágulos das fossas nasais, 
através de aspiração cuidadosa. 
Se necessário pode-se lançar 
mão de substâncias anestésicas e 
vasoconstrictoras – são colocados 
algodões embebidos com a 
solução, com ajuda de uma pinça 
baioneta, a fim de causar menor 
desconforto ao paciente 
 · Avaliar a região do plexo de 
Kiesselbach, região septal anterior 
onde ocorrem a maioria das 
epistaxes anteriores

Epistaxe inativa

 · Evitar manuseio digital da 
mucosa (ex. coçar narinas); evitar 
irritantes nasais – poeira, fumaça, 
tabagismo etc; se possível utilizar 
umidificadores de ar; controle 
rigoroso de pressão arterial, se 
hipertenso;
 · Lavagem nasal com solução 
fisiológica nasal: 1 jato em cada 
narina 4-6 vezes ao dia de 5 a 
10 dias

Epistaxe ativa

Resolvido

Não resolvido

Difuso1

Tamponamento anterior

Retorno para ORL retirar o 
tampão em 48h

Tamponamento anterior 
e posterior e internação

Resolvido

Não resolvido

Cauterização elétrica
Preferencialmente realizada pelo ORL

Cauterização química2

Resolvido Não resolvido

Conduta do ORL para ligadura 
arterial ou embolização

Desinsuflar o balão em 48h
Retirar o tampão em 72h (após 

retirada observar por 1h)

Sem sangramento Com sangramento
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FIGURA 1 A.	Baioneta
B.	Tamponamento	anterior

A
B

FIGURA 2 Tamponamento	posterior
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CAUSAS

Trauma

Mecânico

Medicamentoso (medicações de 
uso tópico nasal aplicadas, erronea-

mente, contra a mucosa septal)

Epistaxe persistente e severa associa-
do a fratura de base de crânio: pensar na 
possibilidade de lesão da artéria septal 
posterior e fístula carótida-cavernosa.

Imagem	do	Plexo	de	Kiesselbach.	
Foto	gentilmente	cedida	pelo	Hospital	Otorrinos	-	Feira	de	Santana,	Dr.	Washington	Almeida.FIGURA 3
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CAUSAS

Processos inflamatórios da mucosa nasal

Infecções de via aérea superior

Rinossinusite crônica

Irritantes nasais ambientais (fumaça, poeira, 
cocaína, tintas, solventes, cromato, amônia)

Corpos estranhos

Geralmente unilateral

Rinorreia purulenta

Crianças ou portadores de retardo mental

Tumores

Nasoangiofibroma Juvenil (adolescente, 
masculino, quadro recidivante unilateral)

Carcinoma Nasofaringen (adul-
tos, quadro recidivante unilateral)

Alterações anatômicas

Desvios de septo

Ponto “S”, pedículo vascular da artéria 
Etmoidal: epistaxe (anterior e posterior) 

grave e espontânea (sexo masculino, 40-
50 anos geralmente hipertensos e/ou com 
outras comorbidades clínicas associadas)

Outras CPAP nasal, cateter de O2, cocaína, tin-
tas, solventes, cromato, amônia

Doenças sistêmicas

Osler-Weber-Rendu (telangiectasias, epis-
taxe recidivante e história familiar)

Discrasias sanguíneas (Doença de Von-
-Willebrand, Hemofilias, plaquetopenia)

Mieloma múltiplo

Insuficiência renal crônica
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Ácido	Tricloroacético	(Formulado)
(Ácido acético)

APRESENTAÇÃO Formulação: Solução a 70%.

VIA Intranasal

POSOLOGIA

Embeber pequena quantidade de algodão em estilete e aplicar por 15 -20s sobre a microvasculatura a ser cauteriza-
da. (Obs: cuidado ao aplicar para não atingir pele ou mucosa saudável).

DILUIÇÃO

Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicação relativa para pacientes com tendência a formação de queloide; quando o paciente esteja com vida 
ativa ao sol. Contraindicação absoluta em pacientes com história de reação de hipersensibilidade ao componente.

NOME	COMERCIAL

ATA 70% Formulado

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

B Uso liberado na lactação.

BULÁRIO
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Amoxicilina	+	Clavulanato	de	Potássio
(Antibiótico – Betalactâmico – Aminopenicilina + Inibidor de Beta-lactamase)

APRESENTAÇÃO
Comprimido revestido: 500mg + 125mg; 875mg + 125mg. Pó para solução injetável: 
1000mg + 200mg; 500mg + 100mg. Suspensão oral: 125mg + 31,25mg/5mL.

VIA Oral

POSOLOGIA

1 comprimido revestido (875mg + 125mg), 12/12h pelo período em que o paciente estiver em uso de tamponamento 
nasal.

DILUIÇÃO

Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicado para pacientes com história de hipersensibilidade à penicilina e a outros antibióticos da mesma classe 
(beta-lactâmicos), como as cefalosporinas. Contraindicado também em pacientes com histórico prévio de icterícia / 
disfunção hepática associados à amoxicilina + clavulonato de potássio.

NOME	COMERCIAL

Uciclav®, Lânico®, Sigma-Clav®,Sigma-Clav BD®, Clavulin®, Clavulin BD®, Clavulin ES®, Novamox®, Policlavu-
moxil®, Policlavumoxil BD®, Sinot Clav®, Claxam®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

B Uso liberado na lactação.
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Cloridrato	de	Oximetasolina
(Descongestionante Nasal)

APRESENTAÇÃO Solução nasal: 0,5mg/mL. Solução nasal pediátrica: 0,25mg/mL.

VIA Intranasal

POSOLOGIA

2-3 gotas, 12/12 horas, por até 5 dias em quadros de epistaxe discreta e auto-limitada. Aplicar durante limpeza e 
tamponamentos em epistaxes na emergência.

DILUIÇÃO

Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da formulação, dificuldade em urinar devido ao aumento da glân-
dula na próstata. Em casos de doença cardíaca, hipertensão, doenças da tireoide, diabetes ou hiperplasia prostática 
benigna sintomática, deveremos avaliar o risco-benefício. 

NOME	COMERCIAL

Afrin®, Aturgyl®, Oxifrin®, Rinidal®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

C Uso moderadamente seguro. Monitorar tratamento.

Dipropionato	de	Betametasona	+	Sulfato	de	Gentamicina
(Glicocorticóide - Aminoglicosídeo)

APRESENTAÇÃO Creme: 0,5mg/g + 1mg/g. Pomada: 0,5mg/g +1mg/g.

VIA Intranasal

POSOLOGIA

Aplicar sobre o tampão nasal antes de fixá-lo nas cavidades nasais de modo a lubrificá-lo em toda a sua extensão, 
12/12hrs.

DILUIÇÃO

Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula, portadores de infecções cutâneas causadas por vírus 
ou fungos e tuberculose de pele, menores de 2 anos de idade.

NOME	COMERCIAL

Betogenta®, Diprogenta®, Diprozil®, Trok-G®, Duotrat®, Dibederm®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

Primeiro trimestre: D. Segun-
do e terceiro trimestres: C. Uso liberado na lactação.
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Valerato	de	Betametasona	+	Sulfato	de	Gentamicina	+	Tolnaftato	+	Clioquinol
(Antimicrobiano; Fungicida; Corticoide; Agente Antifúngico)

APRESENTAÇÃO Creme/Pomada: 0,5mg/g + 1mg/g + 10mg/g + 10mg/g.

VIA Intranasal

POSOLOGIA

Aplicar sobre o tampão nasal antes de fixá-lo nas cavidades nasais de modo a lubrificá-lo em toda a sua extensão a 
cada 8/12hrs.

DILUIÇÃO

Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicação absoluta em pacientes com história de reação de hipersensibilidade a um dos componentes.

NOME	COMERCIAL

Cremederm®, Permut®, Poliderms®, Quadriderm®, Quadrilon®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

B Uso com cautela.

Policresuleno
(Hemostático tópico e Anti-séptico)

APRESENTAÇÃO Solução concentrada a 36%.

VIA Intranasal

POSOLOGIA

Embeber pequena quantidade de algodão em estilete e aplicar por 15 a 20s sobre a microvasculatura a ser cauteri-
zada. (Obs: ter cuidado ao aplicar para não atingir pele ou mucosa saudável).

DILUIÇÃO

Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicado em pessoas com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do medicamento.

NOME	COMERCIAL

Albocresil®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

B Uso liberado na lactação.
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TONTURA
CONCEITOS	INICIAIS

Tontura é um termo não-específico utilizado para descrever sintomas variados com di-
ferentes etiologias cujo diagnóstico é baseado na história clínica do paciente. Sua clas-

sificação é categorizada em pré-síncope, desequilíbrio, entorpecimento e vertigem.

Tontura

Presença de déficits neurológicos 
evidentes (Ex. paresia, plegia)

Realizar TC de crânio 
sem contraste

Realizar os testes 
clínicos para tontura

Head Impulse Test (HIT) Avaliação do nistag-
mo espontâneo Skew deviation test (TS)

Não Sim

Alterado

Periférico típico: 
- Horizontal
- Horizonto-rotatório
- Unidirecional

Negativo

Sugerem lesão periférica

Pré-síncope

Sensação de 
iminente
perda de 

consciência ou 
desfalecimento

Tontura

Manifesta-se 
apenas

durante a marcha,
especialmente em
pacientes idosos

Sensação de 
cabeça vazias ou 

de flutuação.
Não apresentam 
características 
vertiginosas

Ilusão de movi-
mento rotatório em 
torno do ambiente 

ou vice-versa

Desequilíbrio Entorpecimento Vertigem

♦	VERTIGEM	AGUDA	NA	EMERGÊNCIA

CONCEITOS	INICIAIS

A principal finalidade da abordagem da tontura na emergência é a exclu-
são de causas centrais. A aplicação dos testes clínicos diagnósticos tem 

alta sensibilidade para distinguir entre causas centrais e periféricas

Posteriormente reali-
zar RM de crânio
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Head Impulse Test (HIT): solicite que o paciente olhe para o nariz do examinador, faça um movimento rápido e horizontal da cabeça do 
paciente. Caso apresente "sacada compensatória" o teste é positivo (reflexo vestibulo ocular - RVO - prejudicado) e sugere lesão periféri-
ca. A "sacada compensatória" é o movimento corretivo compensatório que o paciente faz com os olhos após o movimento horizontal da 
cabeça realizado pelo examinador. O lado da sacada sugere a lesão vestibular ipsilateral (ex. sacada corretiva após o movimento horizontal 
da direita para a esquerda sugere perda de função vestibular esquerda). .

Avaliação do Nistagmo: solicite ao paciente que olhe para frente (posição neutra). A presença de nistagmo periférico típico, sugere lesão 
periférica. Esse tipo de nistagmo é suprimido com a fixação do olhar. A presença de nistagmos multidirecionais ou verticais sugere com-
prometimento central. 

Skew deviation test: solicite ao paciente para manter os olhos abertos, na posição neutra e oclua um dos olhos de forma alternada. A 
presença de estrabismo vertical (desalinhamento vertical dos olhos) sugere lesão central. 

CENTRAL PERIFÉRICA

Vertigem Súbita e severa Súbita e leve

Sintomas auditivos 
ou neurovegetativos Ausente Presente

Alteração do equilíbrio Ausente Presente

Sintomas neurológicos Presente Ausente

HIT Normal Alterado

Skew deviation Positivo Negativo

Nistagmo Multidirecional e vertical Periférico típico

Tipos	de	Vertigem

ABORDAGEM	DA	TONTURA

Anamnese

Caracterizar o tipo de tontura (ex. vertigem, desequilíbrio)

Tempo do início, duração dos sintomas, fatores desencadeantes e 
fatores de melhora ou piora associados

Queixas auditivas associadas (hipoacusia, plenitude aural, zumbido)

Sintomas neurovegetativos (náuseas e vômitos) e sintomas neuroló-
gicos (disartria, rigidez de nuca, cefaleia)

Exame físico
Pesquisa de nistagmo espontâneo e semi-espontâneo

HIT, avaliação da marcha, teste de Fukuda e teste de Romberg, pro-
va index-nariz, disdiadococinesia e Skew-deviation
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CAUSAS

VERTIGEM	POSICIONAL	PAROXÍSTICA	BENÍGNA	-	VPPB

Síndrome vestibular caracterizada por crises transitórias de vertigem, desencadea-
da por mudança brusca de posição da cabeça, associada a nistagmo posicional pa-

roxístico característico. O diagnóstico é feito pela manobra de Dix-Halpike (Fig. 1)

Tratamento
Manobras de liberação ou reposicionamento dos otolitos, Manobra 
de Epley (Fig.2) para VPPB de canal posterior e Manobra de Lempert 
para VPPB de canal lateral

NEURITE	VESTIBULAR

Apresenta-se como uma vertigem dramática, súbita, associada a sintomas neu-
rovegetativos, com duração de dias e sem sintomas auditivos. A causa não está 
bem estabelecida, mas alguns estudos sugerem que a infecção por vírus neu-

rotrópicos (ex. herpes) promoveria degeneração do nervo vestibular.

Tratamento Medicações sintomáticas e exercícios de reabilitação vestibular

DOENÇA	DE	MÉNIÈRE

Labirintopatia de etiologia não definida, caracterizada por episódios recorren-
tes de vertigem que podem durar de 20min a 24horas, associados a flutuação da 

acuidade auditiva, zumbido, plenitude aural e sintomas neurovegetativos

Tratamento

Tratamento da vertigem aguda: os pacientes que apresentam verti-
gem aguda e de forte intensidade devem ser hospitalizados, hidrata-
dos e medicados com depressores do sistema vestibular

Tratamento de manutenção: ainda controverso, podendo fazer uso da 
Betaistina no controle da vertigem a longo prazo

OUTRAS	CAUSAS

Centrais

Doenças vasculares

Tumores do ângulo pontocerebelar

Lesões de fossa posterior

Enxaqueca

Sistêmicas

Drogas

Vertigem fóbica

Distúrbios metabólicos
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Manobra de Dix-HallpikeFIGURA 1
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Manobra de EpleyFIGURA 2
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TRATAMENTO	GERAL

O tratamento irá depender da causa base, mas envolve reabilitação vestibu-
lar, tratamento medicamentoso e em casos de VPPB a manobra de Epley

Considerar hospitalização

Náuseas e vômitos intensos que impos-
sibilitem terapêutica via oral

Início súbito de vertigem (segundos) ou persistente

Vertigem associada a sinais ou sintomas neuro-
lógicos que possam sugerir AIT ou AVC

Encaminhar para 
o especialista

Episódios intermitentes recorrentes

Sintomas neurológicos (disfasia, pares-
tesias ou fraqueza muscular)

Surdez neurossensorial associada

Afecções da orelha média

Enquanto aguarda encaminhamento, o tratamento medicamen-
toso sintomático deverá ser prescrito por no máximo 1 semana. 

o uso prolongado pode retardar a compensação vestibular

Sintomáticos

Clonazepam 2-6mg VO 1x/d

Dimenidrinato 50mg VO 6/6h ou 30mg EV 6/6h

Meclizina 25-50mg VO 8/8h

Manutenção Betaistina 24mg VO 12/12h

♦ PRÉ-SÍNCOPE

CONCEITO

Sensação de iminente perda da consciência

AVALIAÇÃO

Caracterizar as 
circunstâncias 

do episódio

Horário da última refeição

Medicações de uso

História de doença cardiovascular

Episódios anteriores de síncope ou crises convulsivas

Antecedente familiar de síncopes não explicáveis ou morte súbita
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CAUSAS

Hipotensão (uso de anti-hipertensivos, hipovolemia, estase ve-
nosa, distúrbios autonômicos, manobra de valsalva)

Reações vaso-vagais (podem estar associadas a ansiedade, fadiga, dor)

Cardíacas (arritmias, angina, estenose aórtica)

Distúrbios metabólicos (Hipoglicemia, hipóxia)

Distúrbios emocionais (Síndrome de Hiperventilação)

♦ ENTORPECIMENTO	LIGHT-HEADNESS
CONCEITO

Sinomtas vagos definidos pelos pacientes como sensação de cabeça vazia

Ausência de características vertiginosas

CAUSAS

Ataques de pânico

Agorafobia

Transtornos somatoformes

Uso de drogas

Depressão

Medicamentos psicotrópicos

♦ DESEQUILÍBRIO
CONCEITO

Instabilidade corporal, com dificuldade de manter-se de pé sem au-
xílio e frequentemente apresenta alteração na marcha

CAUSAS

Ataxia cerebelar (doença primária do cerebelo, tumores cerebela-
res ou no ângulo ponto cerebelar, exame neurológico alterado)

Déficit sensorial múltiplo - múltiplas anormalidades nos vários sistemas senso-
riais proprioceptivos (hipoacusia, neuropatia periférica, baixa acuidade visual)
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Dimenidrinato
(Anti-histamínico H1)

APRESENTAÇÃO
Comprimido: 50mg; 100mg. Solução oral: 2,5mg/mL. Solução injetável: 3mg/mL (dime-
nidrinato) + 5mg/mL (cloridrato de piridoxina).

VIA Oral e Intravenosa

POSOLOGIA

Oral: 50 a 100mg, 4/4h a 6/6h. Dose máxima: 400mg/dia. Intramuscular ou Intravenoso: 50mg, 4/4h. Dose máxima: 
100mg, 4/4h.

DILUIÇÃO

Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade ao dimenidrinato ou a qualquer componente da formulação; pacientes com porfiria. Contraindica-
ções relativas: uso concomitante ou uso dentro de 14 dias após a terapia com um inibidor da monoamina oxidase, 
glaucoma de ângulo fechado, doença pulmonar crônica, hipertrofia prostática, pacientes <2 anos de idade.

NOME	COMERCIAL

Dramin®, Dramavit®, Neodrin®, Emebrid®, Dramin B6®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

B Excretado no leite materno. É recomendado descontinuar a droga ou o aleitamento, le-
vando em conta a importância da droga para a mãe.

Cloridrato	de	Meclizina
(Anti-histamínico H2)

APRESENTAÇÃO Comprimido: 25mg; 50mg.

VIA Oral

POSOLOGIA

25-100mg/dia, como necessário, em doses divididas, até controle sintomático.

DILUIÇÃO

Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade ao Cloridrato de Meclizina ou a qualquer componente da formulação.

BULÁRIO
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Cloridrato	de	Meclizina
(Anti-histamínico H2)

NOME	COMERCIAL

Meclin®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

B Não há informação sobre excreção no leite materno. Uso com cautela.

Dicloridrato	de	Betaistina
(Histamínico Agonista H1; Histamínico Antagonista H3)

APRESENTAÇÃO Comprimido: 8mg; 16mg; 24mg.

VIA Oral

POSOLOGIA

8-16mg, 3x/dia ou 24mg, 2x/dia

DILUIÇÃO

Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade ao dicloridrato de betaistina ou a qualquer componente da formulação, presença de história ativa 
de doneça ulcerosa péptica, feocromocitoma.

NOME	COMERCIAL

Betina®, Labirin®, Betadine®, Betaserc®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

B Não há informação sobre excreção no leite materno. Recomenda-se avaliar riscos e be-
nefícios.

Clonazepam
(Benzodiazepínico)

APRESENTAÇÃO Comprimido: 0,5mg; 1mg; 2mg.

VIA Oral

POSOLOGIA

0,5mg-1mg, 2x/dia, até controle sintomático.

DILUIÇÃO

Não diluir
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Clonazepam
(Benzodiazepínico)

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade aos benzodiazepínicos ou a qualquer dos componentes da fórmula, insuficiência respiratória grave, 
insuficiência hepática grave, glaucoma agudo de ângulo fechado.

NOME	COMERCIAL

Rivotril®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

C Uso liberado na lactação.

Clortalidona
(Diurético tiazídico)

APRESENTAÇÃO Comprimido: 12,5mg; 25mg; 50mg.

VIA Oral

POSOLOGIA

25-50mg/dia, uso contínuo.

DILUIÇÃO

Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade à clortalidona, outras drogas derivadas das sulfonamidas ou a qualquer componente da formula-
ção, anúria; insuficiência hepática grave, insuficiência renal grave, hipocalemia refratária ou condições que envolvam 
perda aumentada de potássio, hiponatremia e hipercalcemia, hiperuricemia sintomática, hipertensão durante a gra-
videz.

NOME	COMERCIAL

Clordilon®, Clortalil®, Higromil®, Higroton®, Neolidona®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

B Evitar o uso, se possível (excreção no leite materno).
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PERDA	VISUAL	SÚBITA
CONCEITOS	INICIAIS

É necessário saber se a perda ou redução é total ou parcial, agu-
da ou crônica, transitória ou persistente, central ou periférica.

Perda Visual Súbita

CLÍNICA

Defeito pupilar aferente.

Disco óptico edemaciado, pálido e com pequenas hemorragias.

Retina com palidez. 

Mácula em vermelho-cereja (se associado à oclusão arterial, visualiza-se êmbolo em artéria).

Exsudatos algodonosos (lesões esbranquiçadas devido à isquemia).

Pupila e fundoscopia normais se Infarto Occipital.

Perda visual procedida de moscas volantes ou flashes pensar em Hemorragia Vítrea.

Perda visual precedida de moscas volantes ou flashes pensar em Descolamento de Retina.

Distorção da visão central (alteração das formas) se Hemorragia Macular.

Perda visual grosseiramente ou mínima com redução da percepção de cores (prin-
cipalmente vermelho) e de contraste (luz brilhante mais intensa no olho nor-

mal) + Comum dor à movimentação ocular, suspeitar de Neurite óptica.

Se perda súbita e transitória da visão com duração de segundos ou mi-
nutos e recuperação, precedida da percepção da cor verde + Ce-

faleia/enxaqueca, suspeitar de Perda Visual transitória

Avaliar acuidade visual
e encaminhar para o Oftalmologis-

ta dentro de 24h

Classificar em perda total 
ou parcial
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VISÃO	GERAL
PE

RD
A	
VI
SU

AL
	T
OT

AL CAUSAS
Infarto do Nervo Óptico (NOIA), Oclusão de Arté-

ria Central, Infarto Occipital (acomete um olho e após 
dias ou horas, o outro), Cegueira Funcional

FATORES DE RISCO
Idoso, tabagista, hipertenso, diabético, trauma, acidente 
cerebral, angina, infarto do miocárdio prévio, doença val-

var ou carotídea predispõe, além de arterite temporal

EXAMES COM-
PLEMENTARES TC/RNM de crânio se suspeita de Infarto Occipital

PE
RD

A	
VI
SU

AL
	P
AR

CI
AL

CAUSAS
Oclusão de Veia Central ou Ramo Venoso Retinia-

no, Hemorragia Macular, Hemorragia Vítrea, Desco-
lamento de Retina, Neurite Óptica, Enxaqueca

FATORES DE RISCO

Hipertensão maligna, Diabetes, Hiperviscosidade Sanguínea 
(Mieloma Múltiplo, Policitemia Vera), Tabagismo, Glaucoma 
crônico, Trauma, Miopia, Descolmento de Vítreo Posterior, 

Cirurgia ocular prévia para catarata ou descolamento de retina. 
Após quadro infeccioso respiratório pensar em Neurite Óptica

PE
RD

A	
VI
SU

AL
	

TR
AN

SI
TÓ

RI
A

CAUSAS

Êmbolo plaquetário/colesterol na circulação retinia-
na, Fibrilação atrial, Insuficiência vertebrobasilar ou 
carotídea, Arterite temporal, Enxaqueca, Glaucoma 

agudo, Papiledema Hipertensão intra-craniana benig-
na (pseudotumor cerebral): mulher, jovem, obesa

CONDUTA

PE
RD

A	
VI
SU

AL
	T
OT

AL

Pulsoterapia com Hidrocortisona 200mg, EV, imediatamen-
te ou Metilprednisolona 1 a 1,5g, EV, em 30 minutos

Iniciar aspirina 75mg , via oral, 1x/dia se não houver contraindicação

Cessar tabagismo

Sempre encaminhar ao Oftalmologista e manter tratamento da doença de base

PE
RD

A	
VI
SU

AL
	P
AR

CI
AL Fundoscopia, aferir e tratar a pressão arterial, pesquisar diabetes, cessar tabagismo.

Se distorção ou Borramento Visual: encaminhar ao oftal-
mologista imediatamente (avaliar uso do laser)

Se Neurite Óptica Unilateral grave, olho contralateral acometido pre-
viamente ou Bilateral: internação, pulsoterapia com Metilpredniso-

lona 1 a 1,5mg em dias alternados, no total de 3 pulsos

Contraindicado tratamento com corticóide via oral apenas
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COMO	PRESCREVER

Ácido	Acetilsalisílico
(Antiagregante Plaquetário e AINE)

APRESENTAÇÃO Comprimido: 85mg; 100mg; 325mg; 500mg.

VIA Oral

POSOLOGIA

100-200mg em tomada única após almoço, uso contínuo.

DILUIÇÃO

Não diluir

PE
RD

A	
VI
SU

AL
	T
RA

NS
IT
ÖR

IA
AAS 75mg/dia se houver êmbolo retiniano ou se não houver contraindicação.

Auscultar as carótidas por sopros (insuficiência carotídea)

Se Edema de disco óptico sugere papiledema se bilateral ou infar-
to retiniano extenso= Realizar exame neurológico completo. Se pa-

piledema, encaminhe imediatamente para neurocirurgia

Se sopro carotídeo ou fibrilação atrial, acompanhar clinicamente.

Se êmbolo na fundoscopia: solicitar ecocardiograma e Doppler de carótidas

Sem causa aparente: encaminhe ao oftalmologista em 24 horas

CEGUEIRA	FUNCIONAL

Perda visual sem causa encontrada. É um diagnóstico de exclusão.

Sintomas e sinais não coincidem, paciente desolado e que consegue se locomover com 
pouca dificuldade ou pisca à luz forte

Associa-se à crianças e adolescentes que querem chamar atenção (estão  passando por 
problemas escolares ou familiares); histeria, má fé, distúrbio psiquiátrico ou ganho socioe-

conômico

Documentar o exame detalhadamente, medir acuidade visual separadamente, avaliar refle-
xos pupilares normais, campos visuais sem alterações, colocar luz forte e avaliar o paciente 
piscando, pedir ao paciente para assinar o nome (pacientes verdadeiramente cegos man-

tém essa capacidade). Sempre encaminhar ao oftalmologista
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CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade à AINES, pacientes com asma, rinite e pólipos nasais, uso em crianças ou adolescentes para 
infecção viral, com ou sem febre.

NOME	COMERCIAL

AAS®, Aspirina®, Cardio AAS®, Salicin®, Somalgim®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

D Excretado no leite materno, porém o benefício parece superar o risco de danos.

Hidrocortisona
(Corticosteroide)

APRESENTAÇÃO Pó liofílico para solução injetável: 100mg; 500mg.

VIA Intravenosa

POSOLOGIA

100mg a 500mg IM ou EV, repetidas a cada 2, 4 ou 6 horas. Dose de manutenção recomendada: Não menos que 
25mg/dia. 

DILUIÇÃO

IV 100mg/2mL + 100 a 1000mL de SG5% ou SF0,9% 500mg/4mL + 500-1000mL de SG5% ou SF0,9%.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade à hidrocortisona ou a qualquer componente da formulação, infecções fúngicas sistêmicas, púrpura 
trombocitopênica idiopática (somente administração IM).

NOME	COMERCIAL

Gliocort®, Ariscorten®, Cortisonal®, Cortiston®, Cortizol®, Hidrosone®, Androcortil®, Solu-cortef®, Flebocortid®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO

C Uso com cautela. O fármaco atravessa a barreira placentária.
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