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C

uide da sua
Saúde - Diabetes
O que é Diabetes?
O diabetes é uma síndrome metabólica de
origem múltipla, decorrente da falta deinsulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer
adequadamente seus
efeitos, causando um
aumento
da glicose (açúcar) no
sangue. O diabetes acontece porque o pâncreas não é capaz de
produzir o hormônio
insulina em quantidade
suficiente para suprir as
necessidades do organismo, ou porque este
hormônio não é capaz
de agir de maneira adequada (resistência à insulina). A insulina promove a redução da glicemia ao permitir que o
açúcar que está presente no sangue possa penetrar dentro das célu-

las, para ser utilizado
como fonte de energia.
Portanto, se houver falta desse hormônio, ou
mesmo se ele não agir
corretamente, haverá
aumento de glicose no
sangue e, consequentemente, o diabetes.
Tipos
Diabetes tipo 1
No diabetes tipo 1, o
pâncreas perde a capacidade de produzir insulina em decorrência
de um defeito do sistema imunológico, fazendo com que nossos anticorpos ataquem as células que produzem a
esse hormônio. O diabetes tipo 1 ocorre em
cerca de 5 a 10% dos
pacientes com diabetes.
Pré-diabetes
A pré-diabetes é um
termo usado para indicar que o paciente tem

potencial para desenvolver a doença, como
se fosse um estado intermediário entre o saudável e o diabetes tipo
2 - pois no caso do tipo
1 não existe prédiabetes, a pessoa nasce com uma predisposição genética ao problema e a impossibilidade
de produzir insulina,
podendo desenvolver o
diabetes em qualquer
idade.
Diabetes tipo 2
No diabetes tipo
2 existe uma combinação de dois fatores - a
diminuição da secreção
de insulina e um defeito na sua ação, conhecido como resistência à
insulina. Geralmente, o
diabetes tipo 2 pode ser
tratado com medicamentos orais ou injetáveis, contudo, com o
passar do tempo, pode
ocorrer o agravamento
da doença. O diabetes
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Diabetes gestacional
É o aumento da resistência à ação da insulina na gestação, levando
aos aumento nos níveis
de glicose no sangue
diagnosticado pela primeira vez na gestação,
podendo - ou não - persistir após o parto. A
causa exata do diabetes
gestacional ainda não é
conhecida.

q u í m i c o s
(diuréticos, corticoides, betabloqueadores, contraceptivos etc.).
Principais sintomas
do diabetes tipo 1:

Prevenção
Pacientes com história
familiar de diabetes devem ser orientados a:
•

•
•

•
•
•
•

vontade de urinar
diversas vezes
fome frequente
sede constante
perda de peso
fraqueza
fadiga
nervosismo
mudanças de humor
náusea e vômito.

Outros tipos:
•
•
Diabetes por defei- •
tos genéticos da •
função da célula •
beta
•
Por defeitos genéticos na ação da inPrincipais sintomas
sulina
do diabetes tipo 2:
•
Diabetes por doenças do pâncreas e- • infecções frequentes
x ó c r i n o • alteração visual
(visão embaçada)
(pancreatite, neoplasia, hemocro- • dificuldade na cicamatose, fibrose
trização de feridas
•
formigamento nos
cística etc.)
•
Diabetes por defeipés e furúnculos.
tos induzidos por
drogas ou produtos

•

•

•

Manter o peso normal
Não fumar
C o n t r o l a r
a pressão arterial
Evitar medicamentos que potencialmente possam agredir o pâncreas
Praticar atividade
física regular.
Zé Caixola...
Informa

Para o paciente realizar ,na Caixa, exames
em relação ao diabetes,
é necessária uma autorização do seu médico,
podendo, assim, fazer o
“teste de destro” e/ou
aferir pressão.
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C

uide da sua
Saúde - Dengue
O que é Dengue?
A dengue é uma doença febril aguda causada
por um vírus, sendo um
dos principais problemas de saúde pública
no mundo. O seu principal vetor de transmissão é o mosquito Aedes
aegypti, que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100
milhões de pessoas se
infectem anualmente
com a dengue em mais
de 100 países de todos
os continentes, exceto a
Europa. Cerca de 550
mil doentes necessitam
de hospitalização e 20
mil morrem em consequência da dengue.
Existem quatro tipos de
dengue, pois o vírus
causador da dengue

possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2,
DEN-3 e DEN-4. A infecção por um deles dá
proteção permanente
para o mesmo sorotipo,
mas imunidade parcial
e temporária contra os
outros três.
Embora pareça pouco
agressiva, a doença pode evoluir para
a dengue hemorrágica e
a síndrome do choque
da dengue, caracterizadas por sangramento e
queda de pressão arterial, o que eleva o risco
de morte. A melhor maneira de combater esse
mal é atuando de forma
preventiva, impedindo
a reprodução do mosquito.
Tipos
O vírus da dengue possui quatro variações:
DEN-1, DEN-2, DEN3 e DEN-4. Todos os
tipos de dengue causam
os mesmo sintomas.

Quando uma pessoa é
infectada com um determinado tipo de vírus, cria anticorpos no
seu organismo e não irá
mais contrair a doença
por esse mesmo vírus,
mas ainda pode ser infectada pelos outros
três tipos. Isso quer dizer que só é possível
pegar dengue quatro
vezes.
Caso ocorra um segundo ou terceiro episódio
da dengue, há risco aumentado para formas
mais graves da dengue,
como a dengue hemorrágica e síndrome do
choque da dengue.
Na maioria dos casos, a
pessoa infectada não
apresenta sintomas da
dengue, combatendo o
vírus sem nem saber
que ele está em seu
corpo. Para aqueles que
apresentam sintomas,
os tipos de dengue podem se manifestar clinicamente de quatro
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Dengue clássica
A dengue clássica é a
forma mais leve da doença, sendo muitas vezes confundida com a
gripe. Tem início súbito
e os sintomas podem
durar de cinco a sete
dias, apresentando sintomas como febre alta
(39° a 40°C), dores de
cabeça, cansaço, dor
muscular e nas articulações, indisposição, enjôos, vômitos, entre outros.
Dengue hemorrágica
A dengue hemorrágica acontece quando a
pessoa infectada com
dengue sofre alterações
na coagulação sanguínea. Se a doença não
for tratada com rapidez,
pode levar à morte. No
geral, a dengue hemorrágica é mais comum
quando a pessoa está
sendo infectada pela
segunda ou terceira
vez. Os sintomas iniciais são parecidos com

os da dengue clássica, e
somente após o terceiro
ou quarto dia surgem
hemorragias causadas
pelo sangramento de
pequenos vasos da pele
e outros órgãos. Na
dengue hemorrágica,
ocorre uma queda na
pressão arterial do paciente, podendo gerar
tonturas e quedas.
Síndrome do choque
da dengue
A síndrome de choque
da dengue é a complicação mais séria da
dengue, se caracterizando por uma grande
queda ou ausência de
pressão arterial, acompanhado de inquietação, palidez e perda de
consciência. Uma pessoa que sofreu choque
por conta da dengue
pode sofrer várias complicações neurológicas
e cardiorrespiratórias,
além de insuficiência
hepática, hemorragia
digestiva e derrame

pleural. Além disso, a
síndrome de choque da
dengue não tratada pode levar a óbito.
Sintomas
Sintomas da dengue
clássica
Os sintomas da dengue
iniciam de uma hora
para outra e duram entre 5 a 7 dias. Os principais sinais são:
•
Febre alta com início súbito (39° a
40°C)
•
Forte dor de cabeça
•
Dor atrás dos olhos, que piora
com o movimento
dos mesmos
•
Perda do paladar e
apetite
•
Manchas e erupções na pele semel h a n t e s
ao sarampo, principalmente no tórax
e membros superiores
•
Náuseas e vômitos
•
Tontura
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•

Dor abdominal
( p r i n c i p al me n t e
em crianças).

•

•

Sintomas da dengue
hemorrágica
Os sintomas da dengue
hemorrágica são os
mesmos da dengue
clássica. A diferença é
que a febre diminui ou
cessa após o terceiro ou
quarto dia da doença e
surgem hemorragias
em função do sangramento de pequenos vasos na pele e nos órgãos internos. Quando
acaba a febre começam
a surgir os sinais de alerta:
•

•

•

•

•

Dores abdominais
fortes e contínuas
V ô m i tos persistentes
Pele pálida, fria e
úmida
Sangramento pelo
nariz, boca e gengivas
Manchas vermelhas
na pele

•

•

•

Comportamento variando de sonolência à agitação
Confusão mental
Sede excessiva e
boca seca
Dificuldade respiratória
Queda da pressão
arterial.

Na dengue hemorrágica, o quadro clínico se
agrava rapidamente, apresentando sinais de
insuficiência circulatória. A baixa circulação
sanguínea pode levar a
pessoa a um estado de
choque. Embora a maioria dos pacientes com
dengue não desenvolva
choque, a presença de
certos sinais alertam
para esse quadro:
•

•

•

Dor abdominal persistente e muito forte
Mudança de temperatura do corpo e
suor excessivo
Comportamento va-

•
•
•

riando de sonolência à agitação
Pulso rápido e fraco
Palidez
Perda de consciência.

A síndrome de choque
da dengue, quando não
tratada, pode levar a
pessoa à morte em até
24 horas. De acordo
com estatísticas do Ministério da Saúde, cerca
de 5% das pessoas com
dengue hemorrágica
morrem.
Gripe x Dengue
Muitos casos de dengue são descobertos e
tratados tardiamente
pelas semelhanças que
a doença possui com
a gripe, deixando o paciente menos preocupado em encontrar um
tratamento adequado.
Há situações também
em que a pessoa pode
desconfiar de dengue,
mas que uma simples

DESENVOLVIDO PELO
SETOR DE
COMUNICAÇÃO DA
CAIXA

JORNAL DA CAIXA DE
SAÚDE

Número 7 - PAG. 7
OUTUBRODE 2014

A principal diferença
entre a febre da dengue
para a da gripe é que,
no caso da gripe, surgirão sintomas respiratórios normalmente nas
primeiras 24 horas após
o início da febre. Além
disso, espirros, tosse e
a produção de muco no
nariz são sintomas comuns da gripe. A dengue não causa sintomas
respiratórios por que o
mecanismo da doença
não afeta o sistema respiratório, como é o caso da gripe.
Prevenção
•

•

•

•
•

•

•

Evite o acúmulo de
água
Coloque areia nos
vasos de plantas
Coloque desinfetante
nos ralos
Limpe as calhas
Coloque tela nas janelas
Lagos caseiros e aquários
Seja consciente com

•

•
•

seu lixo
Uso de inseticidas e
larvicidas
Uso de repelente
Suplementação vitamínica do complexo
B

Eleição do Corpo
Clínico e Comissão
de Ética Médica
No dia 24 de julho, aconteceu, nas dependências da Caixa, a
votação para a Diretoria Clínica, Diretor e
Vice, e, também, a votação do Regimento
da Caixa e Eleição da
Comissão de Ética
Médica. Reuniram-se
na sala de espera, médicos do Corpo Clínico Interno, juntamente
com o Superintendente Dr. Hélio da Costa
Marques para a votação.
Os eleitos são:
Diretor Clínico

Dr. José Dias Rebouças Júnior
Vice-diretor
Dr. Walter Melarato
Júnior
Comissão de Ética
Médica:
Membros efetivos
Dr. Ivan Daniel Arnosti
Dr. José Orsi Faleiros
Dr. Luiz Fernando de
Barros Souza
Membro suplentes
Dr. Alcides Menacho
Duran
Dr. Carlos Augusto
Beltran Filho
Dr. Dilmar de Castro
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C

uide da sua
Saúde - Hepatite B
O que é Hepatite B?
A hepatite B é uma doença transmitida por vírus e que causa irritação e inflamação do fígado. Este é um dos tipos de hepatites virais
que existem, que são
classificadas por letras
A, B, C, D e E. No
Brasil, estima-se que
15% da população já
foi contaminada e 1% é
portadora crônica da
doença.
Transmissão
As formas de transmissão do vírus B são: sexual, sanguínea e vertical.
A hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível
(DST), pois pode ser
transmitida de pessoa a
pessoa por meio do

contato com sêmen, saliva e secreções vaginais durante relação sexual desprotegida. Isso
acontece porque o vírus
atinge concentrações
muito altas em secreções sexuais.
A transmissão sanguínea ocorre por meio do
compartilhamento de
seringas com sangue
contaminado, que é uma prática comum entre usuários de drogas
injetáveis, em acidentes
com material perfurante contaminado, entre
trabalhadores da área
da saúde, por meio de
pequenos ferimentos
presentes na pele e nas
mucosas, hemodiálise,
por transfusão de sangue - principalmente
quando a contaminação
acontece do doador de
sangue para o receptor.
Felizmente, desde que
a avaliação de sangue
doado tornou-se uma
prática obrigatória nos
bancos de sangue, a

contaminação de hepatite B por meio de
transfusão é cada vez
mais rara.
A transmissão vertical
é quando a contaminação acontece de mãe
portadora do vírus B
para a criança, que se
dá durante o parto.
Sintomas
Geralmente, os sintomas de hepatite B surgem entre dois a quatro
meses após o contato
com o vírus, e sua intensidade varia de pessoa para pessoa. Confira os principais sintomas da doença:
•
•
•
•

•
•
•
•

Dor abdominal
Urina escura
Febre
Dor nas articulações
Perda de apetite
Náusea e vômitos
Fraqueza e fadiga
Amarelamento da
pele (icterícia).
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Os sintomas vão melhorando aos poucos,
geralmente duram alguns dias e desaparecem, essa fase inicial
com sintomas e com
alteração dos exames
de sangue é chamada
de Hepatite Aguda.
Nessa fase o seu sistema imunológico consegue combater o vírus
facilmente e o prognóstico é dos melhores,
com recuperação em
poucos meses. Apesar
da melhora dos sintomas os exames podem
demorar até 6 meses
para voltarem ao normal, quando ocorre a
cura da hepatite.
Porém em cerca de 5 a
10% dos casos o corpo
não consegue combater
o vírus B, permanecendo com infecção ativa,
o que caracteriza a forma crônica da doença,
que pode evoluir para
problemas mais graves
no fígado, a exemplo
da cirrose e do câncer.

A maioria das crianças
infectadas durante o
parto ou até os cinco
anos de idade não conseguem eliminar o vírus e apresentam hepatite B crônica.
Além de ser mais grave, a hepatite crônica é
também mais traiçoeira, pois pode passar
despercebida por décadas. Muitas pessoas
não apresentam os sintomas de fase aguda
quando entram em contato com o vírus e ele
permanece sem causar
sintomas, porém causando destruição progressiva do fígado.
Quando o diagnóstico
finalmente é feito, muitas vezes o paciente já
está com complicações
graves e com tratamento muito mais difícil.
Prevenção
Todas as crianças devem receber a primeira
dose da vacina contra a

hepatite B no nascimento e devem completar a série de três vacinas até os seis meses.
Jovens menores de 19
anos que não foram vacinados devem atualizar suas vacinas.
Pessoas com alto risco
de contaminação, incluindo profissionais
da saúde e aqueles que
moram com alguém
que tem hepatite B precisam se vacinar.
Recém-nascidos cujas
mães estão infectadas
com hepatite B devem
receber uma imunização especial, que inclui
imunoglobulina contra
hepatite B e vacinação
contra hepatite B nas
primeiras 12 horas de
vida.
A triagem de todo o
sangue doado tem reduzido as chances de
contaminação por hepatite B na transfusão
de sangue. A notificação obrigatória da doença permite que os
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profissionais da saúde
acompanhem pessoas
que foram expostas ao
vírus. A vacina é dada
àqueles que ainda não
desenvolveram a doença.
A vacina ou a imunoglobulina contra a hepatite B (HBIG) pode
ajudar a prevenir a infecção se aplicada até
24 horas após a exposição.
Mas é sempre bom prevenir, então os médicos
recomendam que as
pessoas:
•

•

•

Evite o contato sexual com uma pessoa que tenha hepatite B aguda ou
crônica
Use preservativo e
pratique sexo seguro
Evite utilizar objetos pessoais de outros, tais como lâ-

minas de barbear
ou escovas de dente

•

Não compartilhe
seringas de drogas
ou instrumentos de
outras drogas
(como canudos para cheirar drogas).
De preferência,
não use drogas.
Procure um centro
especializado em
dependência química e informe-se
sobre as melhores
opções para livrarse de vez dos vícios.

O vírus da hepatite B (e
o da hepatite C) não
pode ser transmitido
pelo contato casual, como mãos dadas, partilha de talheres ou copos, amamentação, beijo, abraço, tosse ou espirro.

Em breve: exames
cardiológicos
Caixa

na

Em breve, a Hemodinâmica do Hospital
Presidente começará a
realizar, nas dependências da Caixa de Saúde,
exames ergométricos,
mapa, holter e eco doppler.
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