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FICHA DE ADMISSÃO 
                          

                       
Nome: …………………………………..……………………………………….……... 

Número do processo: ....….……...…………………………………………   

Data de nascimento: ……………………………………………………….......... 

  
       
     ENCAMINHADO DE (CLÍNICA / HOSPITAL) _________________________________ 
  
     CLÍNICA ONDE PACIENTE FAZ SEGUIMENTO _______________________________ 

  

       NÚMERO DE TELEFONE DE FAMILIARES  1.  _______________________________________ 

                                                            2.  _______________________________________ 

HISTÓRICO DE ADMISSÕES 
 

   Admissões prévias 
 

Data de admissão Data de alta Motivo da admissão 

1.        

2.      

3.       

4   

 
5.   

  

 
 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data                        ____________________________            
 

Hora                        ____________________________ 

Nome do clínico   ____________________________ 

 
História: sintomas, duração, status funcional 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Infecções oportunistas prévias, histórico médico pregresso adicional: 
 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Ano do diagnóstico de HIV:  
 

 TB prévia  - datas de tratamento: 
 
 
Método diagnóstico (circule os que se aplicam): 

 TB LAM/geneXpert/RaioX/ecografia 
abdominal/sintomas/outro  

 
 
Sensibilidade:  
Sensível a rifampicina 
Resistente a rifampicina 
Desconhecido 
 
Tratamento para TB atual – quando começou:  
 
 
Método diagnóstico (circule os que se aplicam): 

 TB LAM/geneXpert/RaioX/ecografia 
abdominal/sintomas/outro  

 
 
Sensibilidade:  
Sensível a rifampicina 
Resistente a rifampicina 
Desconhecido 
 
 
Adesão: 
 

Contagens de CD4 – escrever datas e resultados: 
 
 
 

TARV – circule 
um: 
 
 Em tratamento  
 
Tratou 
previamente 
 
Nunca tratou 

Histórico de TARV:  
 
Primeira linha: datas and regimes:  
 
 
Segunda linha: datas and regimes:  
 
 
 

Adesão - circule um: 
 

Sem interrupções 
 
Uma interrupção 
 
>1 interrupção:  
 

Escreva as datas:  
 
 

 
 
 

 

Carga viral: escreva datas e resultados:  
 
 
 
 
 

 
 

Nome __________________________________________________ 
 

Processo nº._____________________________________________ 
 

Data de nascimento________________________________________ 
 

 

 

Despiste de sintomas 
de TB – circule os que 
se aplicam 

 Tosse 

 Perda de peso 

 Febre 

 Sudorese noturna 

 



HISTÓRIA SOCIAL________________________________ 
 

   Tabagismo/Etilismo /Uso de drogas__________________ 
 

   Ocupação _____________________________________ 
 

   Mora com ______________________________________ 
 
 
 
Exame físico: 

TA 
FC FR Temp Saturação Hb Glicose 

Icterícia  /  Anemia  /  Baqueteamento /  Cianose 
 

  Linfonodos (locais) 

PELE                                                                KAPOSI S / N 
   

 

BOCA                                                               KAPOSI S / N  

CARDIOVASC Pulso:  Volume                                 regular/irregular            Turgência jugular  

  Posição do ictus:                       
  Tipo:    Normal     Globoso      Propulsivo      Hiperdinâmico 

Pulsação paraesternal 
Frêmito 

TVP   

Ausculta: Edema   

RESPIRATÖRIO Inspeção: Forma da parede torácica                               Movimento torácico  

 Traqueia central/desviada para direita/desviada 
para esquerda                                    

  Percussão   

Ausculta 
 

ABDOME Doloroso: não/sim – onde? Hepatomegalia sim/não  

Distensão   sim/não                   Ruídos intestinais:   normal/nenhum/aumentado 
          

Esplenomegalia sim/não  

Toque retal Ascite: sim/não Outras massas:  

SNC ECG:    /15 M:    /6 V:      /5 O:      /4 Fala                                               Deglutição  

Músculo Sarcopenia  Meningismo   

  
Movimentos 
involuntários 

 Marcha   

 Nervos cranianos 

 
 

  

Função vesical 
Função intestinal                     Reflexo esfincteriano: 

 

MEBROS 

 MOTOR 

Sensibilidade Reflexos 

 

Tônus Força Cerebelar  

MS 

D     
Bíceps (C5,6)  

Tríceps (C6,7)  

E         

Bíceps (C5,6)  

Tríceps (C6,7)  

MI 

D         

Joelho (L3,4)  

Tornozelo (L5,S1)  

Plantar  

E         

Joelho (L3,4)  

Tornozelo (L5,S1)  

Plantar  

 FITA URINÁRIA: TESTE DE GRAVIDEZ:  

EXAME VAGINAL se indicado:                                                                            
CONTRACEPÇÃO: 
DESPISTE CANCRO DE COLO: 

 

  

 

MEDICAÇÕES EM USO 

 
 
 
 
 
 
Alergias:  

 

Tb - LAM: positivo/negativo 



Resultados significantes: 

 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

Lista de problemas                                                               Hipóteses diagnósticas:  
 

_________________________________________             _________________________________________________ 
__________________________________________           __________________________________________________ 
__________________________________________          __________________________________________________ 
__________________________________________          __________________________________________________ 
__________________________________________          __________________________________________________ 
__________________________________________          __________________________________________________ 
__________________________________________          __________________________________________________ 
__________________________________________          __________________________________________________ 
__________________________________________          __________________________________________________ 
 
 

Conduta: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

Assinado: __________________________    Carimbo/nome legível: ____________________________    

Data: ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evolução:  Assinatura e 
carimbo 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

     

     

      

      

      

      

     

     

 
 



Hypoglycaemia: 

•   50 mls of 50% dextrose 

Dehydration, renal impairment*: 

•   IV fluids, electrolytes 

•   Chronic watery diarrhoea: empiric  

      treatment for Isospora belli  

      (cotrimoxazole) 

•   Beware nephrotoxic drugs 

Liver failure*: 

•   Beware hepatotoxic drugs 

Severe anaemia (Hb < 5g/dL)*: 

•   Transfuse, oxygen 

Bacterial infection*: 

•   Empiric IV antibiotics 

*See relevant algorithm 

Respiratory Danger Signs: 

RR > 30 or saturation < 90% 

 

•  Give oxygen  

•  Empiric treatment for      

    pneumocystis and bacterial   

     pneumonia  

•  Empiric treatment for TB if  

    Indicated 

 

No danger signs: 

•  CXR – treat accordingly 

•  CXR not available, consider empiric     

    treatment: pneumocystis, bacterial  

    pneumonia, TB 

Treat for cryptococcal meningitis: 
•   CSF CrAg positive 
•   Abnormal neurology and serum CrAg    
     positive, LP not possible or CrAg  
      unavailable 
•   Fluconazole only if serum CrAg positive,  
      CSF negative. 
•  Serum CrAg positive LP not available and  
     no abnormal neurology 
ccc 

Treat for CNS TB: 
•   Lymphocytes on CSF, and/or high  
     Protein 
ccc 

Treat for toxoplasmosis: 
•   CD4 < 200; new focal neurology; or other    
     abnormal neurology and no other  
     diagnosis 

Do available investigations while 
starting treatment 
 

 CNS TB likely 

 Miliary TB or other CXR evidence 
of TB  

 Clinical presentation strongly 
suggests TB; investigations not 
available or unable to exclude TB 

 Clinical condition life-
threatening, patient 
deteriorating, or not improving 
after 3 days of hospitalisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV Avançado – Paciente grave 
 

SUMÁRIO 

 

 

SINAIS DE ALARME 

 Alteração de estado mental: confusão, 

comportamento anormal, rebaixamento 

de nível de consciência 

 Qualquer outro problema neurológico: 

cefaléia, convulsão, paralisia, dificuldade 

de falar, problemas de nervos cranianos, 

deterioração visual aguda 

 

 

 

Geralmente há mais de uma causa 
 
 Tire uma boa história 

 Examine o paciente 

 Foque nos sistemas respiratório 

e neurológico e na história de  

TARV 

TB disseminada é a causa de mortalidade mais comum 

 1. Falência terapêutica de ARV 

 

2. Doença neurológica – top 3: 

 TB 

 Meningite criptocócica 

 Toxoplasmose 

3. Doença respiratória – top 3: 

 Pneumonia por Pneumocystis  
 TB pulmonar 

 Pneumonia bacteriana 

 

4. Diarreia severa 

 

5. Outras infecções 

bacterianas 

 Infecção de corrente 
sanguínea 

 Meningite  

 Infecção do trato 
urinário 

6. Outras causas não 

infecciosas 

 Hipoglicemia  

 Insuficiência renal 

 Distúrbios de sódio 
e potássio 

 Hepatopatia 

 Efeitos adversos a 
medicações 

 

Pacote básico de testes rápidos 

 Testagem de HIV  

 CD4 

 CrAg sérico 

 TB LAM 

 Teste rápido de malária 

 Glicose 

 Hemoglobina 

 Fita urinária 

 Investigação adicional:  
Faça o que tiver disponível 

Investigação básica de TB: 

  TB LAM (urina) 

 GeneXpert (escarro) 

 

Para ambos os testes: tratar se positivo, 

mas um resultado negativo não exclui 

TB 

 

Outros métodos de investigação de TB : 

 Microscopia de escarro 

 GeneXpert em outros fluidos. 

Amostras: urina, LCR, pus 

 Raio X tórax 

 Ecografia abdominal 

 

Punção lombar: 

 Necessária se houver qualquer alteração 

neurológica 

 Solicite: CrAg, contagem diferencial de 

células, proteína, glicose, coloração gram, 

geneXpert 

 Se PL indisponível ou houver atraso 

inevitável: CrAg sérico, tratamento 

empírico de acordo com indicação (veja 

Manejo - Neurologia) 

Testes de sangue: 

 Creatinina, sódio, potássio 

 Hemograma completo 

 VDRL 

 Icterícia ou hepatomegalia: bilirubina, ALT,  

 Infecção bacteriana possível: cultura de 

sangue e urina 

 

Iniciar sem atrasos 

 Iniciar tratamento empírico (assinalado) para doenças cuja suspeita clínica é 
alta, mas os testes disgnósticos não estão disponíveis ou não podem excluir a 
doença. Introduzir segunda linha de TARV se CD4 <200 e suspeita de falência 
terapêutica  

 

Hipoglicemia: 
• 50 mls de dextrose 50% 
Desidratação, insuficiência renal: 
• Fluidos EV, eletrólitos 
• Diarreia crônica aquosa: 
tratamento empírico para 
Isospora belli (cotrimoxazol) 
• Atenção a drogas nefrotóxicas 
Falência hepática*: 
• Atenção a drogas hepatotóxicas 
Anemia severa (Hb < 5g/dL)*: 
• Transfusão, oxigênio 

Infecção bacteriana*:  
• Antibiótico EV empírico 
*Veja algoritmo relevante 

 

Conduta de emergência  

Sinais de alarme respiratórios: 
FR > 30 or saturação < 90% 
•Fornecer oxigênio 
•Tratamento empírico para 
pneumonia bacteriana e por 
Pneumocystis  
•Tratamento empírico para TB se 
indicado 
 
Sem sinais de alarme: 
• RaioX tórax – tratar de acordo 
• RxT não disponível, considerar 
tratamento empírico: pneumonia 
bacteriana, por Pneumocystis, TB 

 

Doença respiratória 

Tratar meningite criptocócica: 
•CrAg LCR positivo 
•Sinais neurológicos e CrAg sério 
positivo, PL não possível ou CrAg 
indisponível 
•Fluconazol somente se CrAg 
sérico positivo, LCR negativo. 
•CrAg sérico positivo, PL  não 
possível e sem sinal neurológico 
Tratar TB SNC: 
•Linfócitos em LCR/ proteínas ↑ 
Tratar Toxoplasmose: 
•CD4 < 200; novo sinal 
neurológico focal; ou outra 
alteração neurológica sem outro  
diagnóstico 
abnormal neurology and no other  

Doença neurológica: 

Realize investigação disponível 
enquanto inicia tratamento 
 
•TB SNC provável 
•TB miliar ou outra evidência de 
TB no RaioX tórax 
•Apresentação clínica  muito 
sugestiva; investigação não  
disponível ou não consegue 
excluir TB 
•Condição clínica crítica, paciente 
deteriorando ou não melhorando 

depois de 3 dias de 
hospitalização 

 

Indicações clínicas para 
tratamento empirico de TB 

imediato: 

Definição de ‘grave’: 
 

Não atrase investigação e 
conduta 

 

Um ou mais sinais de alarme 

Mortalidade é alta: 
 

Causas comum de 
mortalidade:  

 

Investigação  
IMEDIATA 

 

Conduta 

 Frequência respiratória  > 30/min 

 Temperatura > 39°C 

 Frequência cardíaca > 120/min 

 Tensão sistólica < 90mm Hg 

 Saturação < 90% 

 Desidratação moderada e severa 

 Impossibilitado de andar sem ajuda 

 



 

 

 

 

 

 

  

HIV AVANÇADO – PACIENTE GRAVE DETALHE 

  

SINAIS DE ALARME 

 Frequência respiratória  > 30/min 

 Temperatura > 39°C 

 Frequência cardíaca > 120/min 

 Tensão sistólica < 90mmHg 

 Saturação < 90% 

 Desidratação moderada/severa 

 

    Impossibilitado de andar sem assitência  

 Alteração de estado mental: confusão, comportamento 

anormal, rebaixamento do nível de consciência 

 Qualquer outro problema neurológico: cefaleia, 

convulsões, paralisia, dificuldade de falar, problemas de 

nervos cranianos, deterioração visual aguda. 

 

Um ou mais sinais de alarme 

 Geralmente há mais de uma 
causa 
Investigação e manejo deve 
focar nessas causas 

 

TB disseminada é a principal causa de mortalidade: 

Todos os pacientes  necessitam de investigação para TB e início rápido de tratamento se indicado 

1. Falência terapêutica de ARV 

 

2. Doença neurológica – top 3: 

 TB 

 Meningite criptocócica 

 Toxoplasmose 

3. Doença respiratória– top 3: 

 Pneumonia por Pneumocystis 
 TB pulmonar 

 Pneumonia bacteriana 

 

4. Diarreia severa: 

 Insuficiência renal e níveis 
anormais de sódio e potássio 
são comuns, mas 
frequentemente assintomáticos 

 
5. Outras infecções bacterianas: 

 Infecção de corrente sanguínea 

 Meningite 

 Infecções de trato urinário 

6. Causas não infecciosas comuns: 

 Hipoglicemia 

 Insuficiência renal 

 Distúrbios de sódio e potássio 

 Hepatopatia 

 Efeitos adversos a medicações: 
descubra todas as medicações 
que o paciente está tomando 

 

 

Questão chave 1: o paciente está tomando ARV? 
Pacientes em TARV deveriam estar bem e não gravemente 

doentes. O que deu errado? 

 

Questão chave 2: o paciente está 

realizando tratamento para TB? 
Pacientes em tratamento para TB deveriam 

estar bem e não graves. O que deu deu errado? •    Qual é o regime de tratamento?  
•    Há quanto tempo o paciente está em TARV? 
      < 3 meses: TB é comum nesse período - ‘desmascaramento de TB’ 
      >6 meses: há falência terapêutica? 
ccc 

A maioria dos pacientes graves com HIV avançado estão em falência de 
primeira linha e precisam de troca rápida para segunda linha  

 Se isso não for feito, tratar infecções oportunistas isoladamente não 
salvará a vida do paciente 

 Problemas de adesão devem ser abordados junto com a troca de 
regime; continuar com um regime falido significa a morte do paciente 

Questões para perguntar: 

 Há quanto tempo o paciente está em tratamento 
para TB? 

 Há confirmação diagnóstica? Sensível a rifampicina? 

 A admissão se deve a efeitos adversos à medicação? 

 O paciente melhorou com o tratamento para TB? 
Se não – veja algoritmo ‘Pacientes piorando ou não 
melhorando com tratamento para TB’ 

 

 Comece com a queixa principal 

 Pergunte sempre sobre sintomas 
neurológicos e respiratórios, 
além de diarreia 

 Pergunte as 2 questões chave ao 
lado   

Definição de ‘Grave’: 

Não atrase investigação e 
conduta 

Alta mortalidade: 

Causas comum de 
mortalidade:  

 

 

 Reavalie os sinais vitais 

 Avalie bem os sistemas 

neurológico e respiratório, e 

avalie desidratação 

 Procure SK (pele, palato) 

 Procure retinite por CMV se  

deterioração visual recente 

Tire uma boa história 
 

 

Examine o paciente 
 

 



TB: 

 Miliary TB 

 Pleural effusion, 

pericardial effusion 

 Lymphadenopathy 

 Pulmonary infiltrate 

Pneumocystis pneumonia: 

 Ground glass pulmonary 

infiltrate 

Bacterial pneumonia: 

•    Consolidation, air  

      bronchograms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV AVANÇADO– PACIENTES GRAVES (Continuação da versão detalhada) 

Se o paciente for encaminhado para um serviço com melhor nível de assistência,  realize o máximo de investigação possível na 
unidade de saúde inicial e comece o manejo do caso 

Investigação: Coletar amostras imediatamente E checar os resultados dentro de 2 horas 

 

Pacote básico de 

testes rápidos: 

Eles devem estar disponíveis 
24/7 e todos os clínicos, 

enfermeiros e técnicos de 
laboratório devem estar 
treinados para usá-los: 

 Teste de HIV 

 CD4 

 CrAg sérico 

 TB LAM 

 Teste rápido de malária 

 Glicose e hemoglobina 

 Fita urinária 

 

TB 

 TB miliar 

 Derrame pleural e 

pericárdico 

 Linfadenopatia 

 Infiltrado pulmonar 

Pneumonia por Pneumocystis 

 Opacidade pulmonar em 

vidro fosco 

Pneumonia bacteriana 

 Consolidação, 

broncograma aéreo 

Raio X de tórax 

 

 
 

Todos os pacientes precisam de 

investigação para TB: 

TB LAM: 

 TB LAM positivo: iniciar tratamento para TB 

 TB LAM negativo: TB não deve ser excluída! 
Continue as investigações, inicie tratamento 
empírico para TB se necessário (veja a sessão 
de manejo) 
 

GeneXpert: 

 Escarro: espontâneo ou induzido 

 Outras amostras: urina*, líquor*, ascite* pus 
 

 GeneXpert positivo: inicie tratamento de TB 
 GeneXpert negativo: TB não deve ser excluída! 

Continue investigações, inicie tratamento 
empírico para TB se indicado (veja sessão de 
manejo) 

 

Outros métodos de investigação de TB: 
 
Microscopia de escarro: 
•    Se geneXpert não estiver disponível 
 
Raio X tórax: veja à esquerda 
 
Ecografia abdominal: 
•    Linfadenopatia 
•    Ascite 
•    Hepatoesplenomegalia 

Indicações de punção lombar: 

 Quaisquer sinais ou sintomas neurológicos 

 CrAg sérico positivo 

 A PL deve ser feita antes do início dos 
antibióticos, a não ser que isso atrase a 
primeira dose; a amostra pode ser 
armazenada em geladeira durante a noite 

 
Investigação inicial: 

 CrAg 

 Contagem diferencial de células (linfócitos  
neutrófilos) 

 Proteína, glicose 

 Coloração Gram para bacterias: 
Streptococcal pneumoniae: coco gram 
positivo em pares/cadeias Neisseria 
meningitidis: diplococo gram negativo  

 GeneXpert* 
 
 Se impossibilidade de PL ou se qualquer 

atraso inevitável (ex. necessário 
encaminhamento para fazer PL), 
tratamento empírico pode ser necessário 

 Veja a sessão de manejo: Doenças 
Neurológicas 

Punção lombar 

Centrifugue urina, 
líquor, ascite e pus, 

se não a 
sensibilidade é 

muito baixa. 

LEMBRE-SE: 
Todos os sinais 

neurológicos são 
Sinais de Alarme 

Testes de sangue 

 Creatinina, sódio, potássio 

 Hemograma completo 

 VDRL  

 Icterícia ou hepatomegalia:  
bilirrubina,  ALT, hepatite B 

 

O paciente apresenta alguma 

infecção bateriana? 

Procure qualquer um dos seguintes: 

 Temp > 38 graus ou < 35 graus 

 FC > 120, ou FR > 30 

 Contagem de leucócitos <4 or > 12 

 Outras causas possíveis: Início 
agudo de sintomas sugere infecção 
bacteriana. Se dúvida, introduza 
antibiótico se sinal de gravidade. O 
diagnóstico pode ser revisto depois 

 Procure o foco (pneumonia, 
meningite , trato urinário): infecção 
de corrente sanguínea também é 
comum. 

 Colete hemocultura*, use técnica 
estéril; outros testes relevantes, ex. 
Fita urinária, cultura urinária 

Colete as amostras antes de início do 
antibiótico, a não ser que isso atrase a 

primeira dose 
 
 
 



HIV AVANÇADO– PACIENTES GRAVES (Continuação da versão detalhada) 

Conduta: Comece sem atrasos 

Inicie tratamento empírico (textos em destaque) para doenças cuja suspeita clínica é alta, porém não há teste diagnóstico disponível, há um atraso 
inevitável com os resultados ou se o teste dagnóstico não puder excluir a doença. Introduzir segunda linha de TARV se CD4<200 e suspeita de falência. 

Conduta geral Doença respiratória Doença neurológica 

 Hipoglicemia: 

 Prescrever 50mls de dextrose 50%, monitorar glicemia
capilar a cada 4 horas até 24 horas após sua resolução.

Desidratação e/ou insuficiência renal: 

 Fluidos intravenosos e reposição de eletrólitos (NaCl ou
Ringer lactato), ao menos 3L por dia (se tolerado).

 Atenção a drogas nefrotóxicas: veja o algoritmo renal.

 Se a causa é diarreia crônica aquosa, inicie tratamento
empirico para infecção por Isospora belli.

 Se vômitos, inicie antieméticos EV
 ccc 

Comprometimento hepático: 

 Atenção a drogas hepatotóxicas; veja algoritmo hepático
 ccc 

Anemia: 

 HB < 5g/dl: transfusão, fornecer oxigênio

 HB < 8g/dl e taquipneia/sangramento ativo: transfundir

 Avaliar a causa provável: seja algoritmo de anemia
 ccc 

Infecção bacteriana é provável? 

 Iniciar antibiótico empírico de acordo com guias locais

 Revisar as prescrições de todos os antibióticos a cada 48
horas para avaliar se drogas EV podem ser mudadas para
VO ou suspensos: veja algoritmo de infecções bacteriana.

 *Anfotericina B mais fluconazol 800mg

** Fluconazol monoterapia;800mg se CrAg LCR negativo,

1200mg se impossibilidade de fazer CrAg sérico 
 Tratar por 14 dias; continuar com fluconazol de acordo

com o protocolo no guião MSF/HIV.

3. CXR evidence of TB (see 

Investigations page - CXR) 

4. Seriously ill (any danger signs), or

patient is 

      admission 

Sinais de alarme respiratórios: 
FR > 30 ou saturação < 90% 

 Máscara de oxigênio ou cateter nasal
ccc 

Iniciar imediatamente tratamento empírico para: 

 Pneumonia por Pneumocystis: cotrimoxazol

 Pneumonia bacteriana: veja a recomendação locai

 TB: se a investigação imediata for positiva ou 
tratamento empírico indicado (veja abaixo) 
 ccc 

Evidência de doença respiratória sem Sinais de Alarme : 

 Rx tórax se disponível: veja Investigações: RxTórax 
 ccc 

Rx tórax indisponível: considere tratamento empírico: 

 Pneumonia por Pneumocystis (dispneia, tosse seca)

 Pneumonia bacteriana (início agudo, crepitações)

 TB: se investigação positiva ou tratamento empírico
indicado

 
1. TB SNC é provável:

  Sinais e sintomas neurológicos com evidencia de TB em
outros sítios ou apresentatação clínica sugestiva

2. Apresentação clínica sugestiva de TB e investigação não 
disponível ou não consegue excluir TB:

 Linfonodos periféricos aumentados

 Sudorese noturna, perda de peso, febre, tosse 

 Derrame pleural, derrame pericárdico ou ascite e 
nenhuma outra causa mais provável

3. Evidência de TB no RaioX tórax (veja  Investigação RxT) 
4. Qualquer Sinal de Alarme, ou paciente  deteriorando, 
ou não melhorando após 3 dias da admissão hospitalar

Indicações clínicas para tratamento 
empírico imediato para TB 

Tratar meningite criptocócica (MCC)* 

 CrAg em LCR positivo

 CrAg sérico positivo e PL não possível ou atraso inevitável e 
qualquer sinal/sintoma neurologico

 CrAg não disponível e qualquer sinal/sintoma neurológico
ccc 

Tratamento para CrAg sérico positivo, e não para MCC** 

 CrAg sérico positivo e CrAg LCR negativo

 CrAg sérico positivo e PL não possível ou atraso inevitável, sem
sinais/sintomas neurológicos

 ccc 

Tratar TB SNC (Tratamento para TB mais prednisona 1.5mg/kg): 

 LCR sugestivo (predomínio linfócitico e/ou proteínas elevadas)

 Sinais/sintomas neurológicos com  evidência de TB em outro sítio
ou apresentação clínica sugestiva

 GeneXpert LCR positivo
 ccc 

Tratar toxoplasmose (cotrimoxazol 960mg/8kg) 
CD4 < 200 ou desconhecido e novo sinal/sintoma descrito abaixo: 

 Sinal neurológico focal (ex hemiplegia)

 Alteração de estado mental ou cefaleia nova sem outro
diagnóstico alternativo

 ccc 

Tratar meningite bacteriana (veja recomendações locais): 

 Início agudo de sintomas de meningite

 Meningite meningocócica: petéquias

 LCR: predomínio neutrofílico e/ou  microscopia com coloração
gram mostra bacterias e/ou proteínas elevadas

 ccc 

Se não há evidência de meningite bacteriana (neutrófilos em LCR) e 
um diagnóstico alternativo foi feito (por exemplo MCC), os 
antibióticos podem ser suspensos. 

 ccc 

Se PL não está disponível ou há um atraso inevitável – e presença 
de qualquer sinal ou sintoma neurológico 
• Início agudo de sintomas: tratar meningite bacteriana
• CrAg sérico positivo ou não disponível: tratar MCC
• Tratar TB SNC e/ou toxoplasmose: veja acima

(480mg/4kg/d, mais prednisona inicialmente 
40mg 2x/d)



 
 
 

Sepse bacteriana: 
• Causa comum de confusão mental aguda 
• Febre, leucocitose, hipotensão 
• Procure a causa: pulmão e trato urinário são sítios 

comuns de infecção 
• Inicie antibióticos imediatamente 
 

Causas neurológicas 

Metabólicas – múltiplas causas: 
• Hipoglicemia 
• Hipotensão 
• Hipoxia 
• Hiponatremia, hipernatremia 
• Hipercalcemia 
• Insuficiência renal (uremia) 
• Insuficiência hepática (encefalopatia hepática) 
Procure e corrija as causas de todas as alterações 
metabólicas 

Encefalite – inflamação do cérebro 
 

Veja algorítimo de “problemas neurológicos” 
 

Além de alteração do estado mental, podem haver outros 
sintomas: 
• Febre 
• Sinais focais 
• Sinais da causa de base, como por exemplo 

tuberculose disseminada 
• Punção lombar é normal se não houver meningite 

associada 
Causas mais comuns:  
As “top 3” infecções oportunísticas neurológicas:  
• Doença criptocóccica 
• Tuberculose – tuberculomas 
• Toxoplasmose 
Quando começar tratamento empírico para 
toxoplasmose: 
• CD4 <200 (conhecido ou estimado) e sinais 

neurológicos: sinais focais (ex: hemiplegia), confusão, 
redução do nível de consciência ou outra forma de 
alteração do estado mental 

Causas sistêmicas 

Drogas: 
• Efavirenz, isoniazida, corticoesteróides 
• Alcool e drogas: intoxicação, abstinência 
• Mude ou suspenda todas as medicações suspeitas 
 

Encefalopatia por HIV – tratamento é TARV: 
• Problemas cognitivos 
• Alterações comportamentais 
• Problemas motores 

  

Doença psiquiátrica 

• Psicose 
• Depressão 
• Pergunte se já houve episódios similares no passado 
 

Confusão: causas 
 

Diagnósticos de exclusão: 
Exclua causas sistêmicas e neurológicas – use 
avaliação clínica e exames complementares 

Esse algorítimo é para todas as formas de alteração do estado mental: 
• Confusão 
• Redução do nível de consciência 
• Desorientação 
• Alteração de comportamento 
• Convulsões - podem ser causadas por causas neurológicas ou sistêmicas 

Meningite – inflamação das meninges: 
• Alteração do estado mental pode ocorrer 

• Meningismo, febre, pode haver sinais focais 

• LCR pode mostrar muitas células e proteínas altas 

Causas: 
• Criptocóccica: subaguda 
• TB: subaguda 
• SIRI pode ocorrer com ambas acima 
• Meningite bacteriana: aguda 
• Neurosífilis: subaguda 
• Meningite viral é rara: um LCR linfocítico em HIV 

avançado deve ser tratada como TB meníngea 

 



  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que se entende por ‘confusão’? 

 Rebaixamento de nível de consciência 

 Fala confusa 

 Desorientação em tempo e espaço 

 Agitação/agressão 

 Psicose – alucinações – ilusões - delírio 

 

 

 

Exame físico: 

 

Geral: 

 Febre 

 Hipotensão 

 Hipóxia 

 Icterícia 

 

Neurológico:  

 Escala de Coma de Glasgow – avaliar se há 

melhora ou deterioração  

 Meningismo 

 Sinal neurológico focal: documentar exame 

neurológico  

 Fundoscopia: papiledema, infecção 

oportunista como CMV? 

 

 

 Pesquisar e corrigir imediatamente: 

 Hipoglicemia 

 Hipóxia 

 Hipotensão  

 Malária 

 

Investigar infecções oportunistas:  

 Criptococose 

 TB 
 

Sempre pesquise TB: 

 TB neurológica e SIRI - TB são comuns 

 Se estiver em tratamento para TB: diagnóstico 

confirmado, sensível à medicações? 
 

Investigar TB SNC:  

 GeneXpert LCR – porém resultado negativo não 

descarta TB meníngea 
 

Pesquisar TB em outro sítio: 

 TB-LAM urinário 

 GeneXpert: escarro, urina 

 Outras amostras: ascite, líquido pleural 

 Raio X de tórax 

 

Confusão 

 

Pesquisar problemas clínicos – investigação inicial: 

 Hemoglobina, leucócitos, plaquetas 

 Sódio, potássio, creatinina 

 Testes de função hepática 

 RPR 

Investigação neurológica – Punção lombar: 
 

 

 Contagem de células e diferencial 

 Coloração Gram para bacterias 

 Pandy (proteínas) 

 CrAg 

 RPR (notar que o teste rápido de sífilis não é 

validado para LCR) 

 GeneXpert em LCR 

Tirar quando a punção lombar é contraindicada? 

  

Causas (veja página oposta): 

 Neurológica 

 Clínica 

 Psiquiátrica  

  

História: 

 Contagem de CD4 mais recente: CD4 > 200, 

infecções oportunistas comos toxoplasmose e 

criptococose são improváveis  

 História de ARV – incluir adesão e cargas 

virais  

 História de TB 

 Início – agudo ou crônico? 

 Episódios prévios: qual foi a causa? 

 Outros sintomas neurológicos: convulsões, 

cefaléia, febre 

 Outros sintomas não neurológicos: ex. diarreia 

severa pode resultar em distúrbios eletrolíticos 

e insuficiência renal 

 

Medicações:  

 Efavirenz, isoniazida, corticosteroides 

 Álcool, outras drogas 

  

História e exame físico Investigação 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfunção neurológica 

global (‘encefalite’): 

 

 Alteração de estado 

mental 

 Rebaixamento de 

nível de consciência 

 Confusão  

Veja algoritmo 

‘confusão’   

Meningismo: 

 Rigidez de nuca 

 Fotofobia  

 Cefaleia 

Suspeite de meningite mesmo que haja somente um desses 

sintomas  

Se meningite bacteriana é possível e a PL não pode ser 

realizada imediatamente: 

 Imediatamente Dexametasona 8mg EV mais Ceftrixona 

2mg EV 

(Dexametasona antes ou no mesmo momento que ceftriaxona) 

 

  

Sinais neurológicos 

focais agudos:   

 Hemiplegia 

 Anormalidades de 

nervos cranianos 

 Movimentos 

anormais 

 Ataxia, outros 

sinais cerebelares 

 

Convulsões: 

 Podem ocorrer em qualquer 

problema neurológico 

 Pacientes HIV positivos com 

mesmo uma só convulsão 

devem ser investigados 

como abaixo  

 Previna novas convulsões: 

valproato de sódio 300mg 

2x/d, aumente para 500mg 

2x/d após 2 semanas  

  

Outros sintomas 

relevantes: 

 Febre  

 Perda de peso 

 Outros sinais e 

sintomas de TB 

 

Investigações de emergência: 

 Glicose 

 Teste rápido de malária – áreas 

endêmicas 

 

Punção lombar: 

 

 

 Contagem de células e 

diferencial 

 Coloração Gram 

 Pandy (proteínas) 

 CrAg 

 

 RPR (se disponível; note que 

o teste rápido não é 

validado para LCR) 

 

 

 GeneXpert: LCR cetrifugado  

 

 

Investigação sobre HIV terapia com ARV: 

 CD4  

 Carga viral se TARV > 3 meses  

Sempre tire uma história completa de HIV e 

TARV! 

 

Condutas emergenciais: 

 Hipoglicemia: 50mls de 

dextrose 50% EV e  pesquise e 

corrija causa subjacente 

 Malária: inicie tratamento 

imediatamente com 

artesunato: continue a 

pesquisar causas adicionais – 

malária pode não ser a única 

causa de alteração de estado 

mental em um paciente com 

CD4 baixo 

Outras investigações: 
 

CrAg sérico :  

 CD4 < 100 
 

 

 
 

TB é a principal causa de problemas 

neurológicos em HIV avançado: 

 TB LAM 

 GeneXpert: escarro, urina, outros fluidos 

corpóreos 

 Imagem: Raio X tórax, ecografia 

abdominal 

 

Tratamento empírico para TB deve ser 

iniciado em todos os pacientes com CD4 

<200 e doença neurológica se não houver 

outro diagnóstico definitivo 

 

Pesquisar causas não neurológicas 
 

Confusão, rebaixamento do nível de 

consciência, qualquer outra alteração de 

estado mental: 

Pesquisar alterações metabólicas: 

 Hipoglicemia  

 Distúrbios eletrolíticos 

 Disfunção renal 

 Hepatopatia 

 

 

Problemas neurológicos: Apresentação clínica 
 

Investigação 

 



 

 

 

 Normal Viral Bacteriano  TB Criptocócico  

CD4   Qualquer Qualquer Qualquer – 

geralmente baixo  

Baixo, geralmente 

 < 100  

Início  Agudo Agudo Subagudo Subagudo  

Aparência Límpido Límpido Geralmente turvo Límpido Límpido 

Celularidade  < 5 linfócitos 

sem 

neutrófilos 

 

Veja nota* 

Linfócitos      

usualmente < 100      

 

 

*Veja nota 

abaixo: 

linfócitos em 

HIV avançado 

significa TB e 

não meningite 

viral* 

 
 

 

Celularidade 

elevada, 

predomínio de 

neutrófilos 

Entretanto: 

 Se antibióticos 

forem dados 

antes da PL, a 

celularidade 

pode diminuir 

e é mais difícil 

identificar 

bactérias  

Linfócitos variável, 

pode ser centenas 

Entretanto:  

 A celularidade 

pode ser normal 

 Na TB meníngea 

inicial pode haver 

predomínio 

neutrofílico 

Muito variável, 

pode estar elevada 

com predomínio 

linfocítico, 

geralmente normal 

 

Proteína 

(Alta = 

Pandy +)  

Normal  Normal  Geralmente 

elevada 

  Geralmente elevada  Normal ou elevada 

Glicose  Normal  Normal  Geralmente baixa  Geralmente baixa Normal levemente 

baixa 

 

Testes 

especiais 

  Microscopia para 

pesquisa de 

bactérias: baixa 

sensibilidade, mas 

fornece 

diagnóstico 

definitivo 

GeneXpert em LCR 

(nota: GeneXpert 

negativo não descarta 

TB) 

 

 

 

CrAg:  

Sensibilidade e 

especificidade 

muito altos  

 

Como pode ser visto, há muita sobreposição entre os achados dos diferentes tipos de meningite  

 

 

 

 

*Meningite viral: 

 A maioria das meningites virais é auto-limitada e é causada por vírus como enterovírus  

 Isso causa uma meningite de início agudo com recuperação rápido – a maioria dos pacientes não são admitidos 

no hospital pois  recuperam-se rapidamente em casa   

 Como regra geral: LCR linfocítico em pacientes HIV positivo hospitalizados significa TB meníngea e não 

meningite viral 

  

Problemas neurológicos: 

Interpretação dos resultados de punção lombar 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toxoplasmose 
 

 Reativação de infecção 

latente causando lesão com 

efeito de massa  

 Qualquer alteração 

neurológica: sintomas 

focais ou qualquer 

alteração de estado mental 

Meningite criptocócica 
 

 Cefaleia, sintomas de 

meningite ou 

rebaixamente de 

nível de consciência 

 Sinais neurológicos 

focais: oftalmoplegia 

e alterações visuais 

são comuns  

 

 

 

Neurosífilis 

 

Em geral: 

 a maioria são causados por 

hipertensão e diabetes 

 a maioria causa hemiplegia e 

pode haver também paralisia de 

nervo facial (desvio da rima 

bucal) 

 

Em pacientes HIV: 

 sinais neurológicos focais 

podem ser causados por TB e 

toxoplasmose 

 Todo paciente HIV positivo com 

sinal neurológico focal necessita 

de investigação e tratamento 

empírico se apropriado; além de 

glicose sérica e tensão arterial. 

 

 

 

Lembrar de Tripanosomiase em área endêmica:  microscopia de LCR para parasitas  

 

Investigação: 

 PL – Predomínio linfocítico, 

proteínas elevada, glicose 

baixa 

 Porém LCR pode ser normal 

 GeneXpert pode ser positivo 

em LCR centrifugado  

 Procurar por evidência de TB 

em outros sítios: TB LAM, 

microscopia de escarro, Raio X 

tórax, ecografia abdominal 

 

Investigações:  

 CD4 baixo 

 (geralmente <100) 

 

 CrAg LCR positivo 

 

 

 

Investigação: 

 Toxoplasmose IgG positiva 

(se disponível) 

 Isso mostra exposição 

prévia e não pode 

confirmar que houve 

reativação 

 

Tuberculose 

 Meningite 

 Tuberculomas: lesões com 

efeito de massa – causando 

sintomas de encefalite e 

sinais neurológicos focais 

 

Malária 

 

Meningite bacteriana 

 

 Teste rápido de malária 

positivo 

 Exame de gota espessa 

positivo se teste rápido 

não disponível 

 Malária pode não ser a 

única causa de  alteração 

de estado mental em um 

paciente com baixo CD4 

 VDRL LCR positivio 

 Teste rápido 

positivo em sangue 

com apresentação 

clínica sugestiva 
 

 Notar que teste 

rápido não é 

validado para LCR 

 Leucócitos elevados em 

LCR com > 80% neutrófilos 

 Organismos podem ser 

vistos na microscopia 

 Se a PL for feita após os 

antibióticos, organismos 

são raramente vistos e a 

contagem celular reduzida  

Tratamento: 

 Anfotericina B e 

fluconazol 

 

 Medição de pressão 

de abertura e 

punção lombar 

terapêutica são 

essenciais 

 

 Protocolo completo: 

veja o guião MSF 

 

Tratamento:  

 Tratar se CD4 < 200 e 

qualquer sintoma 

neurológico 

 Cotrimoxazole 

400mg/80mg 1 cp. para 

cada 8kg, dados em 2 

doses diárias por 1 mês  

 Metade da dose por 3 

meses, depois continue 

com dose profilática 

normal.  

 Deve haver uma resposta 

rápida ao tratamento, 

deve haver melhora cínica 

evidente dentro de 14 dias  

 

Tratamento: 

 Tratar TB SNC se qualquer 

alteração neurológica e 

evidência de TB em qualquer 

outro sítio ou CD4 <200. 

 TB SNC e toxoplasmose não 

podem ser distinguidos 

clinicamente; tratar ambos 

de CD4 < 200. 

 Tratamento: Tratamento de 

TB mais corticosteroides: 

prednisona 1.5mg/kg/dia por 

6-12 semanas, dependendo 

da resposta clínica. 

 

“Top 3” infecções oportunistas SNC:  

Pesquisar todas estas em todos os pacientes 
 

Outras causas infecciosas comuns 
 

Acidente vascular 

cerebral (AVC) 
 

CMV - CD4 < 100: 

 Tratar encefalopatia por CMV se alteração de 

estado mental na presença de retinopatia 

por CMV. O tratamento é valganciclovir. 
 

Pacientes não melhorando com tratamento 

para toxoplasmose/ TB SNC: 
Ambos os seguintes são diagnósticos clínicos a 

serem considerados em pacientes que não 

respondem ao tratamento. O diagnóstico 

geralmente não está disponível (TC/RM). O 

tratamento é ARV e cuidados paliativos. 
 

Leucoencefalopatia multifocal progressiva 

(LEMP) - CD4 < 200: 

 Lesões múltiplas progressivas em substância 

branca de encéfalo: problemas cognitivos, 

motores e visuais 

 Maioria dos sobreviventes – déficits 

neurológicos severos 

Linfoma primário de SNC - CD4 < 50: 

 Rapidly fatal   

Outras causas relacionadas ao HIV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é diarreia? 
• > 3 evacuações por dia 

• Consistência amolecida “toma o 

formato do recipiente” 

• Sintomas associados: febre, 

vômitos, dor abdominal 

Aguda vs Crônica:  

 

• Aguda: <2 semanas 

 

• Crônica: >2 semanas  
 

Inflamatória vs não-inflamatória: 

Intestino delgado – não-inflamatória:  

• Diarréia aquosa em grande quantidade: sem 

sangue ou muco 

Intestino grosso - inflamatória: 
• Evacuações frequêntes em pequena quantidade, com 

sangue ou muco (Leucócitos na microscopia) 

 

O paciente tem HIV avançado: o CD4 < 200? 

• Diarréia aquosa crônica é comum- causada por 

infecções oportunistas:  

Isospora belli, Cryptosporidium 

• Desidratação, insuficiência renal e hipocalemia 

severa são comuns 

• OMS estágio 4: precisa de ARV efetiva – troca 

para segunda linha se suspeita de falência 
 

 

Complicações: 
• Desidratação, choque 

hipovolêmico 

• Insuficiência renal aguda 

• Distúrbios eletrolíticos 

• Bacteremia, choque séptico 

 

Causas: 
Infecciosas:        

• Viral 

• Bacteriana 

• Parasitas 

• Micobacteria: TB disseminada 

  

   

     

  

 

 

Diarreia em pacientes HIV positivos 

 

3 perguntas 

Diarréia crônica 

Diarreia Aguda 

 Não-inflamatória 

• Virus: norovirus, rotavirus 

• Bacterias: secreção de toxinas – alerta 

para cólera (grande volume de fezes em 

“água de arroz”) 

• Náusea, vômitos, cólicas abdominais 

Inflamatória: 

• Bacteria: Salmonella, Shigella, 

Campylobacter, E coli, C difficile  

• Parasitas: amebíase 

• Febre, cólicas abdominais 
       

 

 

Investigações: 

• Creatinina e eletrólitos 

• Microscopia das fezes se 

possível: bacteria ou parasitas? 

Tratamento: 

• Reposição de fluidos e 

eletrólitos 

• Maioria das diarréias agudas 

são não-inflamatórias e auto-

limitadas, antibióticos não são 

necessários 

Antibióticos se diarreia por bactérias ou 

amebíase: 

• Febre > 38 graus 

• Desidratação severa  

• Diarréia sanguinolenta 

• Muco ou leucócitos na microscopia 
 

Qual antibiótico? 

• Ciprofloxacino 500mg x 12 horas por 3 

dias 

• Adicionar metronidazol por 10 dias se 

diarreia com sangue ou com amébas 

 

 

 

 
Não-inflamatória: 

• CD4 < 200: Isospora belli, 
Cryptosporidium são doenças 

comuns do OMS estágio 4 

• Giardíase 

• Vômitos, perda de peso e 

desnutrição são comuns 

 

Inflamatória: 

• Parasitas: amebíase, 

estrongiloidíase, giardíase 

 

• CD4 < 100: CMV (raro) – 

procure retinopatia por CMV 

na fundoscopia 

Investigações: 

• Creatinina e eletrólitos – 

insuficiência renal e 

hipocalemia são comuns 

• Microscopia das fezes se 

possível: parasitas? 

• 2 ou mais amostras de 

fezes podem ser 

necessárias. Parasitas são 

eliminados 

intermitentemente. Uma 

amostra negativa não 

exclui causa parasitária. 

Tratamento: 

• Reposição de fluidos e 

eletrólitos 

 

 

Tratamento para parasitoses: 

Inflamatória: 

• Metronidazol para amebíase (7 dias) ou Strongyloides (10 

dias) 

Não-inflamatória:  

• Giardíase é comum. Tratar com metronidazol por 3 dias ou 

tinidazol 2g dose única 

• Tratamento empírico para Isospora belli: cotrimoxazol 480 

mg: 1 cp. para cada 8 kg de peso dividido em 2 – 4 tomadas 

por dia por 10 dias 

• Em seguida: profilaxia com 2 cp. de 480 mg por dia 

• Hipersensibilidade ao cotrimoxazol: ciprofloxacino 500 

mg/dia por 10 dias 

Alguns pacientes tem episódios recorrentes apesar de melhora 

imunológica: tratar com cotrimoxazol + ciprofloxacino por 10 

dias, então manutenção cotrimoxazol 480 mg 2 cp/dia  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Apresentação clínica 
 Dispneia 

 Tosse; productiva ou seca? 

 Febre 
 

Sinais de alarme respiratórios: 

 Frequência respiratória > 30 

 Hipóxia: saturação de oxigênio < 
90% 

 Hemoptise 
 

Avaliação inicial 
 

   Conduta de emergência 
 Oxigênio por máscara ou  cateter nasal se FR > 30 ou hipóxia 

 Iniciar antibióticos imediatamente se suspeita de pneumonia 
bacteriana 

 Pesquisar pneumonia 
Hemoptise:  

 Codeína ou outro opiáceo para supressão de tosse (não solicite 
amostras de escarro para o paciente) 

 Inicie tratamento empírico para TB 

 Cheque Hb; assegure Hb > 8 (ou >10 se hemoptise > 250ml/dia) 
 

Início agudo: dias  
 

Pesquise causas alternativas/adicionais 
 

*Pneumonia por Pneumocystis  
 

 Contagem de CD4 geralmente < 200 

 Dispneia progressiva: geralmente tosse seca 

 Frequencia respiratória muito alta (> 40) e 
hipóxia são comuns  

 Deterioração súbita: pneumotórax é comum e 
grave  

 Ausculta: crepitações ou pode ser normal 

 Raio X tórax: infiltrado em vidro fosco; pesquise 
pneumotórax 

 

Tratamento: 
 Cotrimoxazol 480mg 1 comprimido para cada 

4kg  em 3-4 doses diárias (se 48 kg, 4 tablets 3 x 
dia) 

 Hipóxia: prednisona  
- 40mg duas vezes por dia x 5 dias – após: 
- 40mg uma vez por dia x 5 dias – após: 
- 20mg uma ve por dia x 11 dias 

 
 

 

Início subagudo: até 2 semanas 
 

Pesquisa Sarcoma de Kaposi 
 

 CD4 geralmente < 200, às vezes maior  

 Pesquise lesões de SK em pele e palato,  

 Raio X tórax:  ‘linhas e nódulos’ – padrão 
reticulonodular, radiando do hilo 
Pode haver derrame pleural 

sanguinolento 
Tratamento: 

 Início rápido de ARV, quimioterapia 

Doença pulmonar crônica 
 

 Todas as contagens de CD4 

 Dispneia crônica, tosse crônica, hipóxia crônica 

 Raio X tórax: fibrose pulmonar pós-TB, cavidades, 
bronquiectasias  

 Comparação com raio X prévio mostra que as 
alterações são crônicas: tratar TB se provado, 
porém evitar tratamento empírico com base 
apenas no raio X nessa situação 

* = em vermelho, as “top 3” doenças respiratórias! 
Elas podem coexistir, sempre pesquise as 3 

 

Doenças respiratórias 
 

Todos os pacientes são 

suspeitos de TB 

 

*Tuberculose: investigação 
 

 TB pulmonar; qualquer contagem de CD4 

 Escarro para GeneXpert (microscopia se não 
disponível) 

 TB LAM se CD4 conhecido ou considerado < 100 

 Outras investigações se indicadas: ex. 
toracocentese, PAAF linfonodo 

Controle de infecção: 
 Máscara cirúrgica para pacientes sem 

necessidade de oxigênio; transferência para 
área de isolamento respiratório 

  Open windows! 

 

História:  

 Início dos sintomas, sintomas 
adicionais 

Exame físico: pesquise por 

 linfonodos 

 derrame pleural 

 emagrecimento 

 lesões cutâneas 

 

Investigação:  

 Todos os pacientes são suspeitos de TB! 

 Investigue TB 

 Raio X tórax o mais cedo possível  

 Derrame pleural: toracocentese 
diagnóstica, toracocentese terapêutica 
se volumoso e causando dificuldade 
respiratória 

 

*Pneumonia bacteriana  
 

 Ocorre em qualquer nível de CD4 

 Ausculta: Crepitações e sopro 
tubário 

 Raio X tórax: Infiltrado pulmonar 
ou consolidação; pode ocorrer 
empiema (derrame pleural 
purulento, predomínio 
neutrofílico) 

 

Tratamento: 
 Antibióticos 

 Ceftriaxona 1g: mudar para 
antibiótico oral após 1-2 dias 
(amoxicilina-clavulanato), quando 
houver melhora clínica 

 Duração dos antibióticos: 5-7 dias 
 

 
 
 
 

Não esqueça – Emergências 
respiratórias:        

 Embolia pulmonar 
 Pneumotórax (complicações 

comuns de pneumonia por 
Pneumocystis) 

 Hemoptise 

 Empiema 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Micobactéria 

não sensível às 

medicações: 

 TB 

resistente 

 MAC 

2. TB foi confirmada? 

 Como? 

 Quando?  

 Sensível às medicações? 

  
3. Histórico de medicações para TB: 

 Quando começou? Regime? 

 História detalhada de adesão:  
do processo, paciente, família 

 

4. Histórico de ARV: 

 Em TARV? 

 Quando começou, qual regime 

 História detalhada de adesão:  
do processo, paciente, família 

 História de CD4 e Carga Viral 

TB sensível às medicações 

confirmada, nível terapêutico das 

medicações muito baixo: 

 Dose muito baixa 

 Malabsorção:  
Diarreia crônica, vômitos 

 Subdose de rifampicina 
 

Má adesão é uma causa comum: 

 Má adesão  - por quê? 

 

Importante traçar uma linha do tempo: quando 

começou, quando interrompeu, quando 

recomeçou: 

 Má adesão: falência virológica? 

 Iniciou TARV recentemente: SIRI 

 Não tomando TARV antes da admissão, mas 

prescrito devido a história de má adesão 

desconhecida: SIRI 

 If poor adherence – why? 

 

Diagnóstico 

adicional: 

 Diagnóstico de 

TB correto, mas 

agora apresenta 

algo extra 

Efeitos adversos 

às medicações: 

 Drogas TB 

 TARV 

 Cotrimoxazol 

 Efavirenz 

 Outras 

Diagnóstico 

alternativo: 

 Diagnóstico 

original de TB 

incorreto 

 

 Nova IO: ex pneumocystis, doença criptocócica 

 Outros problemas relacionados ao HIV 

 Problemas não relacionados ao HIV 

 

Se a causa não puder ser definida: 

 Retire nova história… alguma coisa faltando? 

 Reexamine o paciente– de novo e de novo  

 

 Infecção: viral, bacteriana, fúngica, parasitas  

Infecções podem ser agudas ou crônicas 

 Neoplasia: por exemplo SK, linfoma, câncer de pulmão  

 Insuficiência de órgãos: cardíaca, renal, hepática, 

hematológica, pneumopatia crônica …  e pesquise a causa 

 Outras doenças crônicas: ex diabetes  

 Drogas, álcool, tabagismo, medicações tradicionais 

 

Se não confirmado ou sem teste de sensibilidade 

 Envie todas as amostras possíveis 

 GeneXpert é muito útil: escarro, LCR, urina 

 

1. Evolução da doença: 

 Padrão de melhora/ 

deterioração  

 Melhora inicial com tratamento de TB? 

 Sem nenhuma melhora? 

 Melhorou com tratamento de TB, piorou com 

introdução de ARV?  

 

 Esta é uma causa comum de admissão 

 Pacientes em tratamento para TB deveriam melhorar e não 

necessitam de procurar o hospital 

 É importante identificar a razão pela qual os pacientes não 

estão evoluindo bem e corrigir as causas 

 Muitos desses pacientes tem TB disseminada e sintomas não 

específicos. É importante sempre rever o diagnóstico inicial, 

conforme o algoritmo 

 

Pacientes deteriorando 

ou não melhorando com 

tratamento para TB 

2. Considere causas específicas 

1. Informações essenciais 

2.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Insuficiência renal aguda: 

 Desidratação 

 Sepse 

 Drogas nefrotóxicas : 

particularmente tenofovir, 

rifampicina e cotrimoxazol 
 

Comum haver mais de uma 

causa 

 

 

 

Apresentação clínica 

 Doença renal frequentemente não é diagnosticada. Frequentemente é assintomática ou apresenta sintomas 

gerais como fadiga e náusea 

 Edema é um sinal tardio e não é visto na HIVAN. Sua ausência não exclui doença renal significativa. 

 A apresentação mais comum da doença renal é o achado incidental de elevação da creatinina 

 Suspeite e investigue doença renal em pacientes com os fatores de risco em negrito listados acima 

 Doença renal crônica pode se apresentar com anemia – devido ao déficit na produção de eritropoietina 

 

Doença renal crônica: 
 

 Hipertensão e diabetes são 

grandes fatores de risco para 

doença renal crônica 

 Doença renal crônica faz o rim ser 

mais vulnerável à injurias agudas: 

insuficiência renal crônica 

agudizada 

 

Creatinina 

 

 Deve-se dosar creatinina em todos os pacientes que necessitem de hospitalização 

 A definição de normal depende da idade, peso e gênero 

 Clearence de creatinina é mais útil. Clearence de creatinina normal é > 50 ml/min 

 

 

 

 

 

Nota útil: 

 Se creatinina < 100 µmol/L , e peso > 50kg, e idade < 50 anos e a paciente não 

estiver gravida, o clearence de creatinina estará na faixa normal 

 
Sódio e potássio 

 

 Distúrbios de sódio e potássio são comuns na doença renal crônica e podem causar 

morte 

 Hipocalemia severa é comum em diarreia crônica e diarreia aguda severa.  

 Potássio pode estar muito alto na doença renal crônica 

 
Exame de fita 

urinária 

 

 Proteínas e sangue indicam doença renal. Isso pode estar relacionado à infecão do 

trato urinário (ITU) mas nesta também se encontra leucócitos e nitritos 

 Sempre faça acompanhamento com outro exame de fita urinária após tratamento de 

ITU para garantir resolução das anormalidades no exame  

 Leucócitos +/- bactérias – mostram infecção urinária 

                                   

Microscopia 

urinária                              

Ecografia renal  Mostra anatomia geral, pode sugerir HIVAN (rim de tamanho normal ou aumentado 

com aumento da ecogenicidade), ou doença renal crônica (rins pequenos), mas não dá 

mais informações sobre a causa de base 

 

Doença renal em pacientes HIV hospitalizados 

Investigação 

HIVAN  

(Nefropatia associada ao HIV) 

 

 Se detectada 

precocemente, HIVAN é 

reversível 

 Pode progredir para 

doença renal crônica 

 

 

 

 Use a formula CKD-EPI para o cálculo da TFG, hoje considerada mais precisa 

 Apps grátis para cálculo offline: vá a qualquer app store, digite CKD-EPI e escolha aquele 

com um rim laranja como ícone  

 Ao abrir o app selecione a opção “CKD-EPI Creatinine 2009 Equation” 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causas : 
 

Hipopefusão – redução do 
fluxo sanguíneo renal: 

 Hipovolemia  

 Outras causas de 
hipotensão como sepse 
e insuficiência cardíaca 

 

 
 

REVERSÍVEL SE 
CORRIGIDA CEDO 

 
 
 
 
 

Corrigir a causa 
subjacente : 

 Diarreia grave é uma 
causa comum : trate 
com fluidos e 
eletrólitos 

 
Se não corrigida rápido : 

 Necrose tubular aguda 
ocorre – veja a próxima 
caixa 

 

Causas: 
 

Isquemia 

 Distúrbio pré-renal não 
corrigido 

 

Toxinas: 

 Tenofovir 

 Rifampicina 

 Anfotericina B 

 Aminoglicosídeos 

 AINEs 
 
 

REVERSÍVEL SE 
CORRIGIDA CEDO 

 

 Corrija a causa 
subjacente 

 Reposição de fluidos e 
eletrólitos se 
hipovolemia 

 Suspenda drogas 
nefrotóxicas 

 

Causas: 

 Hipersensibilidade a drogas 
 
Mais comuns: 

 Rifampicina 

 Cotrimoxazol 
 

Others: 

 Antibioticos: cefalosporinas 

 AINEs 

 Medicamentos tradicionais 
 

REVERSÍVEL SE CORRIGIDA 
CEDO 

 

 Pare todas as drogas 
envolvidas. Não reintroduza. 

 A única exceção é a 
rifampicina se não houver 
alternativa e não há dúvida do 
diagnóstico de TB. 
Reintroduza e monitorize a 
creatinina frequentemente 

 

 

Manejo geral: 
 Corrija desidratação rapidamente: 500 – 1000 ml bolus de cristalóide em 30 

mins, seguido por 3 litros de solução salina em 24h + fluidos orais se tolerado 

 Corrija distúrbios eletrolíticos e a causa subjacente 

 Procure por sepse: trate infecções rapidamente 

 Suspenda todas as drogas nefrotóxicas. Exemplo: troque TDF por outro ITRN 

 Trate outras comorbidades causando doença renal: ex diabetes, hipertensão 

 

 Comece buscando insuficiência renal aguda (marcada IRA): é reversível se tratada rapidamente  

 Procure as causas subjacentes:  desidratação, sepse ou drogas 

 Primeiro: há injúria PRE-RENAL? É comum e reversível se tratada rapidamente  

 Próximo: há NECROSE TUBULAR AGUDA  ? Também comum, e reversível se tratada rapidamente 

 Sempre pergunte: HIVAN é provável? É reversível com TARV eficaz 

 Sempre procure por diabetes e hipertensão 

is likely, this may occ. After this, consider rare         

Pielonefrite IRA: 

 Febre, dor em flanco 

 Leucocitúria e proteinúria na 

análise da urina 

 Tratar com antibióticos e 

fluidos intravenosos: 10-14 

dias de antibióticos são 

necessários, trocar para via 

oral quando houver resposta 

clínica 

Glomerulonefrite: 

 Aguda IRA   

 Crônica  
 

Apresentação clínica: 
Qualquer dos seguintes: 

 Proteinúria 

 Hematúria 

 Edema 

 Hipertensão 
Muitas causas: 

 Incluindo hepatite B, 
sífilis, diabetes 

 
 
 

Comumente associada à outras causas 
de injúria renal 

 

 Proteinúria (deve estar presente para 

diagnóstico. Fita de urina é essencial) 

 Sem hipertensão: mas pode ocorrer em 
pacientes portadores de hipertensão  

 Sem edema: nessa condição perde-se sal 

 Comumente CD4 baixo, mas pode ocorrer 
com qualquer contágem de CD4 

 

Tratamento: 

 TARV eficaz: se em falência na 1ª linha, 
trocar para 2ª linha 

 Inibidor da ECA para reduzir proteinúria: 
tensão arterial normal não é 
contraindicação 

 Evitar drogas nefrotóxicas 
 

 

Causa incomum de lesão renal: 

 Obstrução da saida de urina 
 

Causas mais comuns: 

 Obstrução uretral: hipertrofia prostática 

em homens mais velhos 

 Obstrução ureteral:  cancro de colo 

uterino, linfadenopatia abdominal na TB 

disseminada 

 

HIVAN 
 

PRE-RENAL IRA 

 

RENAL: INJÚRIA ESTÁ DENTRO DO RIM 
 

PÓS-RENAL 

 
Necrose Tubular 
Aguda (NTA) IRA 

 

Nefrite intersticial 
aguda IRA 

 

Outra 

 

Doença renal em pacientes HIV hospitalizados: 
 



 
 

↓ Redução da produção de hemácias 
 

↑ Destruição de hemácias 
 (erythrocytolyse) 

Falta de materia prima 

 
Medula óssea não funciona 

 

• Anemia de doença crônica:  HIV e TB causam supressão da medula óssea; 
anemia responde à ARV e tratamento de TB. Essa é a causa mais comum de 
anemia no HIV. 

 

Drogas: AZT, cotrimoxazol – tambem são causas comuns de anemia por supressão da 
medula óssea: 

• Anemia devido ao AZT é mais comum nos primeiros 6 meses e em CD4 baixos 

• Troque AZT por outro ITRN se disponível. Se possível, cheque se o paciente está em 
supressão virológica antes da troca do regime. 

• Suspenda o cotrimoxazol profilático 

• Se o cotrimoxazol for para tratamento de IO, veja se há alternativa possível: primaquina 
e clindamicina para pneumocistose; pirimetamina, clindamicina e ácido folínico para 
toxoplasmose; ciprofloxacino para diarréia por Isospora belli. 

 

Desnutrição: 
• Má absorção (ex: diarreia crônica) ou dieta pobre – 

o Deficiência de ferro 
o Deficiência de folato 

• Nota: não costuma ser a causa mais importante de anemia em HIV 
=> sempre procure outras causas 

 

Falta de eritropoietina:      
• Ocorre na insuficiência renal crônica severa 

• Insuficiência renal aguda não causa anemia 

• Todos os pacientes devem dosar creatinina na admissão 

 
 

Pense nas seguintes causas:  
 
• Malária   

• Cotrimoxazol 

• Rifampicina: considere se anemia severa ocorreu após início do tratamento 
para TB. Anemia melhora rápido após interrupção da rifampicina. Como 
alternativas à rifampicina são raras, em caso de melhora rápida da anemia 
recomece a rifampicina e monitorize de perto a anemia. Se a anemia não 
melhorar, a rifampicina não foi a causa. Cotrimoxazol é uma causa mais 
comum de anemia se o paciente estiver utilizando as duas drogas.  

• Anemia falciforme – comum em alguns países  

Perda de sangue: hemoptíse, hematêmese, melena. 
Pode ser assintomática – sempre considere as seguintes causas: 
Sarcoma de Kaposi: 

• Sangramento do TGI comumente é crônico e pode não ser visto pelo paciente 
ou equipe médica 

• Sempre examine o palato e toda a pele (peça para o paciente se despir) 
Ancilostomíase: 

• Endêmica em vários países: albendazol 400 mg dose única 
Causas obstétricas e ginecológicas: 

• Gravidez ectópica, aborto 

• Cancro de colo de útero 

 

Perda de sangue 

 

Anemia 
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