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APRESENTAÇÃO  

Existimos e Sabemos a Que Se Destina 

Na língua portuguesa o verbo acreditar assume várias formas e muitos significados.  

Acreditar diz respeito àquele que fala. Nesse sentido, significa aceitar, ficar 

convencido, confiar. Assim, acreditar no sentido primário – aquele que mexe com a 

gente - implica admitir como verdadeiro; aceitar como real; convencer-se da 

existência de alguma coisa. Uma transformação interna. 

Acreditar também é algo que outros podem fazer com você e nesse sentido 

secundário, externo, que envolve o outro; acreditar significa abonar, dar credibilidade, 

transferir autoridade. Nas Instituições de Saúde muito se tem falado sobre o 

significado secundário de acreditar. É comum hoje se buscar o crédito de Instituições 

reconhecidas ao trabalho que se realiza na Área da Saúde.  

Pessoas podem acreditar. Instituições também. 

Os muitos significados de acreditar são importantes na Área da Saúde. Aqui, a 

confiança que dura é resultado de um processo que começa internamente, se 

dissemina e alcança os outros.  

Crédito, portanto, não pode ser imputado em algo ou alguém que primariamente não 

acredita em si ou no que faz. 

A Superintendência HPS e suas Diretorias acreditam no potencial de cada profissional 

HPS, em sua vontade de se aprimorar e no seu compromisso em fazer um Serviço 

Público de Saúde eficiente. 

Para acreditar é preciso conhecer: 

A missão do HPS é clara.  Garantir à população usuária do SUS em Pernambuco, 

assistência de qualidade nas especialidades de Neurologia, Neurocirurgia, Cardiologia 

Clínica e Radiologia Intervencionista, com foco na satisfação do usuário e integrando 

ensino e pesquisa à assistência. 

Para se envolver em um projeto dessa dimensão e acreditar nele é preciso transmutar 

filosofia em ação e introjetá-la nos atos simples do dia-a-dia. 

A comunidade HPS tem se envolvido na produção de Pautas de Conduta, Panfletos, 

Cartilhas, Procedimentos Operacionais, Módulos Eletrônicos que detalham, 

documentam e cristalizam a proposta de trabalho nas mais diferentes esferas da 

Unidade. Acredito que o terceiro volume das Pautas de Conduta HPS é mais um passo 

nessa trajetória. 

No entanto, convencer alguém, ganhar sua confiança não acontece da noite para o dia. 

É o resultado de um trabalho pensado, planejado, realizado com dedicação e avaliado 

diariamente. 

O Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira sabe disso e trabalha com afinco há 

05 anos. Aos poucos estamos ganhando o crédito e a confiança de quem mais 

importa: nossos pacientes e seus familiares. 

                                                          Carolina Martins 

Diretora de Ensino e Pesquisa 

Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 
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1. BOAS PRÁTICAS NO MANUSEIO DOS HEMOCOMPONENTES 

Observar o tempo de infusão dos hemocomponentes: 

 Concentrado de hemácias (CH): Até 4h. 

 Plasma fresco congelado (PFC): Até 30 minutos. 

 Concentrado de Plaquetas (CP): infundir de imediato. 

 Crioprecipitado: infundir de Imediato. 

 

2. ORIENTAÇÃO GERAL PARA USO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS EM 

PACIENTES ADULTOS  

 

OBJETIVO: 

Indicação do uso de Concentrado de Hemácias. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Profissionais médicos HPS. 

 

CONCEITOS:         

Concentrado de Hemácias: eritrócitos que permanecem na bolsa depois que 

esta é centrifugada e o plasma extraído para uma bolsa-satélite. 

 

SIGLAS:  

 

 CH - Concentrado de Hemácias 

 Hb – Hemoglobina 

 HCT – Hematócrito  
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 ORIENTAÇÃO: 

 Volume médio de 1 unidade de CH: Para pacientes adultos volume entre 

350 a 400ml. 

 Tempo de transfusão: 1 a 2 h (máximo de 4 h) 

 Crianças: 10 ml/Kg 

 Transfusão de Extrema Urgência: Será enviada uma bolsa do grupo O, sem 

prova cruzada. O médico devera assinar o Termo de Responsabilidade 

(atrás da STS) para  

as transfusões sem prova. Caso não haja sangue disponível fazer 

concentrado de hemácias conforme orientação.  

 Transfusão de concentrado de hemácias em hemorragia agudas: O volume 

sanguíneo normal corresponde aproximadamente 8% do peso corpóreo 

(4,8L em indivíduo adulto com 60 kg). A transfusão de CH esta 

recomendada após perda volêmica superior a 25% a 30% da volemia total.  

 Transfusão de concentrado de hemácias em anemia normovolêmica: 

Quando a Hb é inferior a 7g/dL existe grande risco de hipóxia tecidual e 

comprometimento das funções vitais. Entre 7 e 10g/dL de Hb, a indicação 

de transfusão fica na dependência da avaliação do estado clinico do 

paciente.  

 A avaliação da resposta terapêutica deve ser 1 a 2 horas, através da 

dosagem de hemoglobina ou hematócrito, considerando também a 

resposta clínica.  

 ATENÇÃO AQUECIMENTO: concentrado de hemácia para uso imediato, 

colocar a bolsa de sangue em campo estéril.  

 

 

 

 

 

 

3. ORIENTAÇÃO GERAL PARA USO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS 

EM PACIENTES ADULTOS 
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OBJETIVO: 

Indicação do uso de Concentrado de Plaquetas. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Profissionais médicos HPS 

 

CONCEITOS: 

Concentrado de Plaquetas: suspensão de plaquetas em plasma, preparado 

mediante dupla centrifugação de uma unidade de sangue total ou por aférese 

de doador único. 

 

SIGLAS:  

 CP – Concentrado de Plaquetas 

 PIH – Plaquetopenia induzida por Heparina 

 PTT – Púrpura Trombocitopênica Trombótica 

 PTI – Púrpura Trombocitopênica Idiopática 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

 Volume a transfundir: 1L/10g/dose até de 8/8h.         

 Tempo de transfusão: 30 minutos 

 Gatilho transfusional: 20.000 mm³ 

 Criança: 01 UL/5Kg até 30 kg. 

 Pacientes graves podem fazer plaquetas heterogrupo. 

 Contraindicação formal de transfusão de plaqueta a menos que ocorra 

sangramento grave: plaquetopenia induzida por heparina (PIH), púrpura 

trombocitopênica trombótica (PTT) e púrpura trombocitopênica idiopática 
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(PTI). Esta contraindicação se deve a associação com a piora do quadro 

clinico dos pacientes ou complicações tromboembólicas.  

 

4. ORIENTAÇÃO GERAL PARA USO DE PLASMA FRESCO EM PACIENTES 

ADULTOS  

 

OBJETIVO: 

Indicação do uso de Plasma Fresco. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Profissionais médicos HPS. 

 

CONCEITOS: 

Plasma Fresco Congelado (PFC): plasma separado de uma unidade de sangue 

total por centrifugação, ou obtido por aférese, congelado completamente em 

até 8 (oito) horas ou entre 8 (oito) a 24 (vinte e quatro) horas 

 

ORIENTAÇÕES: 

 Hemorragia com coagulopatia documentada 

 Sangramento severo por anticoagulantes orais 

 Hepatopatias, CIVD 

 Púrpura trobocitopênica trombótica 

 Profilaticamente em pacientes com coagulopatia que vão se submeter a 

procedimento invasivo 

 Transfusão maciça com sangramento por coagulopatia (Deficiência de fator 

V ou XIII). 

 Volume: 10ml/Kg/dose a 20ml/Kg/dia                                               
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 Monitorizar INR                                                                                       

 Tempo de Infusão: 1 hora                                                                       

 Não usar PFC como repositor de volume sanguíneo.                     

 Não usar para coagulopatias que podem ser corrigidas por Vit. K. 

 

OBSERVAÇÃO: EM CASO DE EXTREMA URGÊNCIA SEM COMPATIBILIDADE, SERÁ 

TRANSFUNDIDO PLASMA FRESCO CONGELADO DO GRUPO AB (-) NEGATIVO.  

 

5. COMPATIBILIDADE POR GRUPO SANGUÍNEO ABO/Rh PARA 

TRANSFUSÃO COM AUTORIZAÇÃO ESPECIFICA DE HETEROGRUPO 

 

OBJETIVO: 

Orientação de compatibilidade de grupo sanguíneo ABO/Rh. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Profissionais médicos HPS. 

 

ORIENTAÇÃO: 

 

Receptor Doador 

O O 

A A ou O 

B B ou O 

AB AB, A, B ou O 

RH Positivo RH Positivo ou RH Negativo 

 

 

RH Negativo 

RH Negativo  

Se não houver negativo pode ser autorizado RH 

Positivo (sem prejuízo ao paciente), com prova 

cruzada compatível. Evitar uso de Rh positivo em 

meninas e mulheres em idade fértil. 
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CONDUTAS EM CARDIOLOGIA 

 

Temas 

 

 

1. Estimulando a Caminhada do Paciente Internado na 

Enfermaria Cardiológica 
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1. ESTIMULANDO A CAMINHADA DO PACIENTE INTERNADO NA 

ENFERMARIA CARDIOLÓGICA 

 

OBJETIVO:  

Melhorar a circulação, função eliminatória, mobilidade e autocontrole do 

paciente internado na enfermaria cardiológica.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Enfermeiros, técnicos em enfermagem e demais profissionais HPS 

 

MATERIAL NECESSÁRIO:  

Muletas, andador e bengalas.  

 

PROCEDIMENTO:  

A enfermagem deverá estimular; auxiliar e supervisionar a deambulação 

dos pacientes internados na enfermaria cardiológica. 

 

Para esse objetivo, seguir as etapas abaixo: 

a) Observar estado de consciência. Se desperto e capaz de obedecer 

comandos (ECGlasgow > ou = 12), prosseguir para as etapas 

abaixo. 

b) Observar e anotar edemas  

c) Orientar paciente a respirar profundamente ao longo de todas as 

etapas a seguir. 

d) Verificar se paciente tem condições de ficar sentado. Se sim, sentar 

o paciente no leito por 5 minutos antes da próxima etapa. 

e) A seguir, sentar paciente na poltrona/cadeira por 5 a 10 minutos. 
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f) Verificar se paciente tem condições de ficar de pé. Se sim, colocar  o 

paciente de pé ao lado do leito, por 5 minutos antes da próxima 

etapa. 

g) Observar palidez, sudorese, cianose ou dispnéia (falta de ar). 

Perguntar ao paciente se há dor ou desconforto. Se sim, retornar à 

etapa anterior. Se os sintomas persistirem, retornar ao leito e 

suspender a caminhada nesse turno. 

h) Se paciente assintomático ou sintomas desaparecem, iniciar 

caminhada com apoio do cuidador ou supervisão próxima em torno 

do leito. Encorajar o paciente em caso de desequilíbrio. Corrigir 

postura do tronco (ereto) e olhar (para diante) 

i) Observar se paciente necessita apoio funcional para a caminhada 

(muletas, andador ou bengalas) ou órtese (colar, colete). Se sim 

instalar órtese com paciente deitado. Determinar qual apoio 

funcional será mais adequado para apoiar a caminhada do paciente 

j) Progredir treino progressivamente conforme tolerância. A 

caminhada em volta do leito deve progredir, nos turnos 

subsequentes, para caminhada na enfermaria e a seguir caminhada 

no corredor.  

k) A caminhada no corredor deve observar marcação no rodapé (a cada 

5m) e progredir gradualmente, de acordo com a distância. 

l) Registrar: data, hora, diagnóstico, intervenção de enfermagem e 

resultados obtidos. Seu registro permite à equipe progredir a 

caminhada, garantindo a segurança do paciente e evitando a 

descontinuidade do cuidado.  

 

ATENÇÃO 

Se o paciente fizer uso de: 

Órteses (colar ou colete): 
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Instalar o colar e/ou colete com o paciente deitado no leito e realizar as 

etapas acima, já utilizando a órtese. 

Muletas: o profissional de saúde ou cuidador deverá permanecer do lado 

afetado do paciente e posicionar sua mão livre na área do ombro de forma 

que possa apoiar o paciente na tendência à queda. Atenção para não 

obstruir o movimento do braço do paciente. Instruir o paciente a endireitar 

o tronco eolhar em direção ao seu destino em vez de olhar apenas para os 

pés.  

Andador: o profissional de enfermagem deverá proteger como se o 

paciente estivesse usando muletas ou bengalas e permanecer junto ao seu 

lado afetado. Instruir o paciente a colocar todos os quatro pontos de apoio 

do andador na superfície do chão antes de colocar o peso sobre suas 

mãos. O paciente precisará movimentar o andador para frente e caminhar 

em sua direção, repetindo esse movimento sequencialmente. Andador com 

rodas NÃO estão indicados. 

Bengalas: o profissionalde enfermagem necessitará lembrar o paciente que 

coloque a bengala no lado não afetado de modo que a bengala e a perna 

sadia possam ser utilizadas conjuntamente em cada passo. A porção 

superior da bengala deverá estar no nível do trocanter maior do fêmur do 

paciente.   
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CONDUTAS DA COMISSÃO INTRAHOSPITALAR 

DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS  

E TECIDOS (CIHDOTT) 

 

 

Temas 

 

 

1. Fluxograma para Doação após Parada Cardíaca  

 

 

  

(C
IH

D
O

T
T

) 
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1. FLUXOGRAMA PARA DOAÇÃO APÓS PARADA CARDÍACA  

 

 

 

SETOR ONDE OCORREU O ÓBITO 

 
ENTRAR EM CONTATO COM A CIHDOTT- 830392 

  
VERIFICAÇÃO DA D.O. PELO TÉC. DE ENFERMAGEM DA CIHDOTT 

  

VIÁVEL 

ABORDAGEM À FAMÍLIA 

 

  

  

 

ENTREVISTAR E PREENCHER O 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

SIM NÃO 

NECROTÉRIO 

NÃOVIÁVEL 

NECROTÉRIO 

 LIBERAÇÃO DO 

CORPO AOS 
FAMILIARES 

ACIONAR CNCDO 

  
BANCO DE MULTITECIDOS 

ENTREGA DO CORPO AOS 
FAMILIARES 
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CONDUTAS EM COMISSÃO DE 

CONTROLE DE INFECÇÃO 

RELACIONADA A ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE (CCIRAS) 

 

Temas 

 

 

1. Protocolo de Prevenção de Infecção de Sítio 

Cirúrgico (ISC) – Indicadores de Processo para 

Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (Pré e Intra-

Operatório)  

(C
C

IR
A

S
) 
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1. PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE ISC - INDICADORES DE PROCESSO 

PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO (PRÉ E INTRA-

OPERATÓRIO) 

 

1.1 Cirurgia eletiva com tempo de internação pré-operatório<ou = a 

24horas: 

 Tricotomia com intervalo menor ou igual a 2 horas antes do início 

do procedimento 

 Tricotomia com aparador (clipper) ou tesoura 

 Antibioticoprofilaxia realizada NO MAXIMO 1 HORA ANTES da 

incisão 

 Antissepsia do campo operatório (clorexidina degermante seguida 

da alcoólica) 

 Duração da antibioticoprofilaxia (adequado se < ou = a 24h. A 

discutir com CCIRAS no acesso tranesfenoidal) 

 

2 - INDICADORES DE ESTRUTURA 

 Um circulante para cada sala 

 Disposição adequada do antisséptico para a antissepsia cirúrgica 

das mãos (adequado se dispensação for por meio de escovas 

embebidas com o produto ou dispensador automático). 

 Mecanismo autônomo de manutenção das portas fechadas. 

 

3 - CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICASC PARA NEUROCIRURGIAS: 

 Índice de infecções em derivações internas (DVP) variam de 5 a 

15%. Os maiores índices são observados nos meses iniciais após a 

inserção do dispositivo, quando são necessárias múltiplas 

intervenções.  

 Nas DVE´s, os índices de infecção variam de 5 a 10%. 
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 Principais fatores de risco associados ao aumento de processos 

infecciosos: hemorragia sub-aracnóide, hemorragia intraventricular, 

fratura craniana com fístula liquórica, craniotomias, presença de 

cateter de irrigação de ventriculostomia, duração da cateterização 

(risco aumenta com períodos superiores a 3-5 dias).  

 

MENINGITE OU VENTRICULITE: 

 Pelo menos 1 dos seguintes (cultura LCR +, febre >38, cefaleia, 

rigidez de nuca, sinais meníngeos ou irritabilidade) e pelo menos 1 

dos achados (aumento da contagem de leucócitos, proteínas e/ou 

diminuição da glicose no LCR; presença de microorganismo na 

coloração de Gram do LCR; microorganismos cultivados a partir de 

sangue; teste de antígeno positivo no líquor, sangue ou urina; 

aumento de títulos de anticorpos IgM ou 4x em IgG para patógenos 

específicos). 

 

ABSCESSO CEREBRAL, INFECÇÃO SUBDURAL OU EPIDURAL OU EPIDURAL E 

ENCEFALITE: 

 

O diagnóstico deve satisfazer pelo menos 1 dos seguintes critérios: 

 Paciente apresenta microorganismo cultivado a partir do tecido 

cerebral ou dura-máter; 

 Paciente apresenta um abscesso ou evidências de infecção 

intracraniana vista durante cirurgia ou exame histopatológico; 

 Paciente tem pelo menos 2 dos seguintes sinais ou sintomas sem 

outra causa conhecida: cefaleia, tontura, febre (38oC), sinais 

neurológicos focais, alteração do nível de consciência ou confusão 

mental 

+ pelo menos 1 dos seguintes achados: 
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 Microorganismos vistos no exame microscópico do cérebro ou 

abscesso de tecido obtido por punção aspirativa ou por biópsia, 

durantecirurgia ou autópsia; 

 teste de antígeno positivo no sangue ou na urina; 

 Evidência radiográfica de infecção 

 Títulos de anticorpos único diagnóstico (IgM) ou aumento de 4x nos 

soros pareados (IgG) para patógeno. 

 

ALGORITMO PARA DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO DE SNC 

 

 

 

METAS: 

 

- Calcular indicador utilizando quantidade total de DVP x número de 

infecções associadas ao dispositivo. O mesmo vale para DVE. Hoje 

calculamos dentro do universo total das neurocirurgias. 

 

- Reforçar técnica para coleta do material de DVE (método asséptico, uso 

de luvas estéreis, assepsia com álcool 70% friccionando antes e após a 

manipulação da via de saída, realizando a troca de luvas entre a 

desinfecção e a coleta do material – Ver Pauta de Condutas HPS - 

Neurocirurgia Vol. 1). Sugere-se elencar uma única profissional, para que a 

mesma seja uma futura replicadora. 

INFECÇÃO DO SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL 

Infecção intracraniana: 
abscesso cerebral / Infecção 

subdural ou epidural / 
encefalite  

Meningite ou 
ventriculite 

Abscesso espinal sem 
meningite 
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- Check list quanto ao posicionamento da DVE: atenção deve ser dada à 

exteriorização dos orifícios. Quando isso ocorre e não se percebe (apenas 

quando o leito está “molhado” de LCR), já se permitiu o acesso de bactérias 

ao SNC. Uma etiqueta/placa ao lado do leito com o horário, a verificação 

(se OK ou não) e a enfermeira responsável pela checagem.  

 

- Reforçar periodicidade de esvaziamento do saco coletor (manipular 

mínimo necessário: Ver Pauta de Condutas HPS – Neurocirurgia Vol. 1) 

Crucial não é esvaziar e sim ANOTAR o débito. 

 

BUNDLE: 

1) Aspecto da FO (limpa, flogose, drenando líquido – aspecto?) 

2) Aspecto do LCR (límpido? Turvo?) 

3) Checagem de cateter (DVE) bem posicionado? Extravasamento?  

4) Febre (>38), cefaleia, tontura, desorientação, irritabilidade 

(assinalar se algum presente) 

5) Manipulação EXCLUSIVA por profissional habilitado 

6) Preenche fator de risco para ISC? (hemorragia sub-aracnóide, 

hemorragia intraventricular, fratura craniana com fístula 

liquórica, craniotomia, presença de cateter de irrigação de 

ventriculostomia, cateterização maior que 5 dias – ASSINALAR SE 

FATOR DE RISCO PRESENTE. 
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CONDUTAS EM ENFERMAGEM 

 
Temas 

 

1. Assistência de Enfermagem em Neurocirurgia–Reabilitação 

2. Assistência de Enfermagem no Pós-Operatório de 

Neurocirurgia 

3. Assistência de Enfermagem no Pré-Operatório de 

Neurocirurgia 

4. Avaliando o Técnico de Enfermagem – Como Avaliar? 

5. Avaliando o Técnico de Enfermagem – Conceitos 

6. Avaliando o Técnico de Enfermagem – Considerações 

Gerais 

7. Avaliando o Técnico de Enfermagem – Critérios para 

Contração Efetiva do Novo Funcionário 

8. Avaliando o Técnico de Enfermagem – Formulário Padrão 

de Avaliação de Desempenho 

9. Avaliando o Técnico de Enfermagem – O que Avaliar? 

10. Balanço Hídrico: Cuidados de Enfermagem na Realização 

e Verificação dos Registros do Balanço Hídrico 

11. Balanço Hídrico: Indicações Gerais de Registro do 

Balanço Hídrico em Pacientes Cardiológicos, Neurológicos 

e Cirúrgicos 

12. Balanço Hídrico: Modo de Registros do Balanço Hídrico 

em Pacientes Cardiológicos, Neurológicos e Cirúrgicos  

E
N

F
E
R

M
A

G
E
M
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13. Balanço Hídrico: Como Realizar o Balanço Hídrico? 

14. Balanço Hídrico: O Que é e Para que Serve?  

15. Balanço Hídrico: Em que Condições de Saúde é Crucial 

Realizar o Balanço Hídrico? 

16. Bomba de Infusão Contínua (BIC): Cuidados e Manuseio – 

Atribuições de Enfermagem 

17. Bomba de Infusão Contínua (BIC): Cuidados e Manuseio – 

Conceito 

18. Bomba de Infusão Contínua (BIC): Cuidados e Manuseio – 

Considerações Gerais 

19. Bomba de Infusão Contínua (BIC): Cuidados e Manuseio – 

Cuidados de Enfermagem 

20. Bomba de Infusão Contínua (BIC): Cuidados e Manuseio – 

Indicações 

21. Bomba de Infusão Contínua (BIC): Cuidados e Manuseio – 

Programando a BIC 

22. Coleta de Gasometria – Cuidados de Enfermagem 

23. Coleta de Gasometria – Materiais Necessários 

24. Coleta de Gasometria – Procedimento 

25. Coleta de Gasometria – Valores de Referência 

26. Critérios de Suspensão e Substituição de 

Acompanhantes HPS 

27. Considerações Gerais sobre Acompanhantes no HPS 

28. Importância do Acompanhante 

29. Observações Importantes sobre Acompanhantes no HPS 
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30. Papel do Acompanhante no HPS 

31. Cuidados com a Barba no Paciente HPS  

32. Cuidados com Cabelos no Paciente HPS 

33. Cuidados com as Unhas no Paciente HPS  

34. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Anticoagulantes Orais Antagonistas 

da Vitamina K 

35. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Conceito 

36. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Considerações Gerais 

37. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Contraindicações 

38. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Controle do Uso dos 

Anticoagulantes Orais 

39. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Cuidados com a Alimentação 

40. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Cudados com a Pele 

41. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Cuidados com Sangramento 

42. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Cuidados Gerais 
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43. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Indicações 

44. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – INR x Intervenção 

45. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Medicações de Diminuem o Valor 

do INR 

46. Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Uso de 

Anticoagulação Oral – Medicações que Aumentam o Valor 

do INR 

47. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Antes do Procedimento 

48. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Características 

49. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Complicações 

50. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Conceitos 

51. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Contraindicações 

52. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Cuidados de Enfermagem Após o Procedimento 

53. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Cuidados de Enfermagem Durante Procedimento 
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54. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Cuidados no Domicílio 

55. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Indicações 

56. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Prescrição de Enfermagem: Assegurar adequada 

Ventilação e Oxigenação 

57. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Prescrição de Enfermagem: Proporcionar frequentes 

Cuidados à Boca 

58. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Prescrição de Enfermagem: Reduzir ao Mímino o Risco 

de Infecção 

59. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Traqueostomizado 

– Prescrição de Enfermagem: Minimizar as Dificuldades da 

Privação da Fala 

60. Cuidados de Enfermagem ao Ventilador de Transporte 

HPS – Conceito 

61. Cuidados de Enfermagem ao Ventilador de Transporte 

HPS – Cuidados Gerais 

62. Cuidados de Enfermagem ao Ventilador de Transporte 

HPS – Identificação dos Componentes no Painel Frontal 

63. Cuidados de Enfermagem ao Ventilador de Transporte 

HPS – Identificação dos Componentes no Painel Lateral 
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64. Cuidados de Enfermagem ao Ventilador de Transporte 

HPS – Montando o Ventilador de Transporte 

65. Cuidados de Enfermagem na Administração da Nutrição 

Enteral – Atribuições de Enfermagem na TNE 

66. Cuidados de Enfermagem na Administração da Nutrição 

Enteral – Conceitos 

67. Cuidados de Enfermagem na Administração da Nutrição 

Enteral – Considerações Gerais 

68. Cuidados de Enfermagem na Administração da Nutrição 

Enteral – Indicações 

69. Cuidados de Enfermagem na Administração da Nutrição 

Enteral – Infusão da NE 

70. Cuidados de Enfermagem na Administração da Nutrição 

Enteral – Métodos de Administração 

71. Cuidados de Enfermagem na Nutrição Enteral – 

Monitorização do Paciente  

72. Cuidados de Enfermagem na Administração da Nutrição 

Enteral – Recebimento e Conservação da NE 

73. Cuidados de Enfermagem na Administração da Nutrição 

Enteral – Vias de Acesso 

74. Cuidados de Enfermagem na Curva Térmica – O que é 

Curva Térmica? 

75. Cuidados de Enfermagem na Curva Térmica – Como 

Avaliar? 
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76. Cuidados de Enfermagem na Curva Térmica – Porque 

Avaliar? 

77. Cuidados de Enfermagem na Curva Térmica – Quando 

Avaliar? 

78. Cuidados de Enfermagem na Deglutição 

79. Cuidados de Enfermagem na Deglutição – Conceito e 

Fase da Deglutição 

80. Cuidados de Enfermagem na Deglutição - Disfagia 

81. Cuidados de Enfermagem na Deglutição – Sinais e 

Sintomas de Disfagia 

82. Cuidados de Enfermagem na Instalação das Botas 

Pneumáticas – Complicações da Trombose Venosa 

Profunda 

83. Cuidados de Enfermagem na Instalação das Botas 

Pneumáticas – Cuidados Gerais 

84. Cuidados de Enfermagem na Instalação das Botas 

Pneumáticas – Fatores de Risco para Trombose Venosa 

Profunda 

85. Cuidados de Enfermagem na Instalação das Botas 

Pneumáticas – Medidas Profiláticas da Trombose Venosa 

Profunda 

86. Cuidados de Enfermagem na Instalação das Botas 

Pneumáticas – O que é Trombose Venosa Profunda? 

87. Cuidados de Enfermagem na Mobilização do Paciente 

HPS – Benefícios da Mobilização Precoce 
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88. Cuidados de Enfermagem na Mobilização do Paciente 

HPS – Contraindicações Relativas 

89. Cuidados de Enfermagem na Mobilização do Paciente 

HPS – Imobilidade 

90. Cuidados de Enfermagem na Mobilização do Paciente 

HPS – Indicações 

91. Cuidados de Enfermagem na Mobilização do Paciente 

HPS – Mobilização Precoce 

92. Cuidados de Enfermagem na Mobilização do Paciente 

HPS – Pacientes Acamados 

93. Cuidados de Enfermagem na Mobilização do Paciente 

HPS – Pacientes Sentadores 

94. Cuidados de Enfermagem na Mobilização do Paciente 

HPS – Pautas/Panfletos Relacionados 

95. Cuidados de Enfermagem na Mobilização do Paciente 

HPS – Quando Mobilizar? 

96. Cuidados de Enfermagem no Aneurisma Roto 

97. Cuidados de Enfermagem no Aneurisma Roto – Conceito 

98. Cuidados de Enfermagem no Aneurisma Roto – 

Diagnóstico 

99. Cuidados de Enfermagem no Aneurisma Roto – 

Prognóstico 

100. Cuidados de Enfermagem no Aneurisma Roto –Dados 

de Incidência no HPS 
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101. Cuidados de Enfermagem no Aneurisma Roto – Sinais e 

Sintomas 

102. Cuidados de Enfermagem no Aneurisma Roto – 

Tratamento 

103. Cuidados de Enfermagem Durante Convulsões 

104. Cuidados na Preparação e Administração de 

Medicamentos Fotossensíveis - Ciprofloxanino 

105. Cuidados na Preparação e Administração de 

Medicamentos Fotossensíveis – Complexo B 

106. Cuidados na Preparação e Administração de 

Medicamentos Fotossensíveis – Conceito de Medicamentos 

Fotossensíveis 

107. Cuidados na Preparação e Administração de 

Medicamentos Fotossensíveis – Estabilidade dos 

Medicamentos Fotossensíveis 

108. Cuidados na Preparação e Administração de 

Medicamentos Fotossensíveis – Ficha de Motificação de 

Reações Adversas/Queixa Técnica 

109. Cuidados na Preparação e Administração de 

Medicamentos Fotossensíveis – Fluconazol 

110. Cuidados na Preparação e Administração de 

Medicamentos Fotossensíveis – Furosemida 

111. Cuidados na Preparação e Administração de 

Medicamentos Fotossensíveis – Lista de Medicamentos 

Fotossensíveis 
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112. Cuidados na Preparação e Administração de 

Medicamentos Fotossensíveis – Metronidazol 

113. Cuidados na Preparação e Administração de 

Medicamentos Fotossensíveis – Nitroprusseto de Sódio 

114. Cuidados na Preparação e Administração de 

Medicamentos Fotossensíveis – Polimixina B 

115. Curativo de Acesso Venoso Central (AVC) – Materiais 

Necessários 

116. Curativo de Acesso Venoso Central (AVC) – 

Procedimento 

117. Curativos de Rotina – Drenos 

118. Curativos de Rotina – DVE e PIC 

119. Curativos de Rotina – GTT 

120. Curativos de Rotina – Conceito/Objetivo 

121. Curativos Especiais do HPS 

122. Curativos Especiais do HPS – Adaptic ou Curatec 

Compressa com Emulsão de Petrolatum 

123. Curativos Especiais do HPS – Cavilon Splay 

124. Curativos Especiais do HPS – Compressa Kerlix 

125. Curativos Especiais do HPS – Curativo com Alginato de 

Cálcio 

126. Curativos Especiais do HPS – Curativo com Carvão 

Ativado 

127. Curativos Especiais do HPS – Curativo com Filme 

Transparente 
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128. Curativos Especiais do HPS – Curativo com 

Hidrocoloides 

129. Curativos Especiais do HPS – Hidrogel com Alginato 

130. Curativos de Rotina – Incisão com Pontos Subtotais ou 

Totais 

131. Curativos de Rotina – Incisão Simples e Limpa 

132. Curativos de Rotina – Incisão Traqueostomia 

133. Diluição e Preparação de Soluções com Cloreto de 

Sódio 

134. Enfermeiro-Gestor HPS: Competências e Atitudes-

Chave 

135. Enfermeiro-Gestor HPS: Processo do Trabalho em 

Enfermagem 

136. Enfermeiro-Gestor HPS: Tarefas do Enfermeiro-Gestor 

137. Escala Funcional de Barthel 

138. Fluxograma do Aniosurf NPC no HPS 

139. Fluxograma das Etapas Iniciais do Manejo – 

(Segregação e Acondicionamento), Segundo a 

Classificação dos Resíduos Gerados no HPS 

140. Fluxo de Materiais Ventilatórios CME/HPS 

141. Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG) – 

Complicações 

142. Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG) – 

Indicações e Contraindicações 
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143. Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG) – Preparo 

para o Exame 

144. Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG) – Conceito 

e Objetivos 

145. Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG) – Cuidados 

de Enfermagem 

146. Higiene da Cavidade Oral do Paciente HPS – Anatomia  

147. Higiene da Cavidade Oral do Paciente HPS – Materiais 

Necessários 

148. Higiene da Cavidade Oral do Paciente HPS – Orientações 

Gerais 

149. Higiene da Cavidade Oral do Paciente HPS – 

Procedimento 

150. Higiene da Cavidade Oral do Paciente HPS – Relevância 

151. Higiene da Cavidade Oral do Paciente HPS – Cuidados 

Gerais de Enfermagem 

152. Higiene da Cavidade Oral do Paciente HPS – Pneumonia 

Associada à Ventilação Mecânica 

153. Higiene das Mãos com Preparação Alcoólica 

154. Insulinoterapia em Pacientes Críticos – Benefícios do 

Protocolo 

155. Insulinoterapia em Pacientes Críticos – Implementação 

do Protocolo 

156. Insulinoterapia em Pacientes Críticos – Introdução 
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157. Insulinoterapia em Pacientes Críticos – Mudanças 

Recomendadas na Abordagem do Controle Glicêmico 

158. Exame Neurológico Mínimo – Procedimento de 

Enfermagem na Definição de Riscos 

159. Manejo dos RSS – Ambulatório Egresso 

160. Manejo dos RSS do 4º e 5º andares – Leste e Oeste 

161. Manuseio da Fita de Medicação 

162. Manuseio do Dreno de Sucção Portovac - Complicações 

163. Manuseio do Dreno de Sucção Portovac – Conceito, 

Objetivos e Mecanismo de Ação 

164. Manuseio do Dreno de Sucção Portovac – Cuidados de 

Enfermagem 

165. Manuseio do Dreno de Sucção Portovac – Indicações e 

Contraindicações 

166. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasoenteral (SNE) – 

Procedimento 

167. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasoenteral (SNE) – 

Complicações 

168. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasoenteral (SNE) – 

Conceitos e Objetivos 

169. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasoenteral (SNE) – 

Cuidados de Enfermagem 

170. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasoenteral (SNE) – 

Indicações e Contraindicações 
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171. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasoenteral (SNE) – 

Materais Necessários 

172. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasogástrica (SNG) – 

Procedimento 

173. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasogástrica (SNG) – 

Complicações  

174. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasogástrica (SNG) – 

Conceito e Objetivos  

175. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasogástrica (SNG) – 

Cuidados de Enfermagem  

176. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasogástrica (SNG) – 

Indicações e Contraindicações 

177. Manuseio e Cuidados com Sonda Nasogástrica (SNG) – 

Materiais Necessários 

178. Montagem e Manutenção do Ventilador Inter 5 PLUS e 

Inter 7 – Materiais Necessários 

179. Montagem e Manutenção do Ventilador Inter 5 PLUS e 

Inter 7 – Procedimento 

180. Montagem e Manutenção do Ventilador Mecânico HPS – 

Cuidados de Enfermagem 

181. Montagem e Manutenção do Ventilador Mecânico HPS – 

Introdução 

182. Montagem e Manutenção do Ventilador Servo HPS – 

Materiais Necessários 
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183. Montagem e Manutenção do Ventilador Servo HPS – 

Procedimento 

184. Oftalmoproteção – Cuidados Gerais de Enfermagem  

185. Oftalmoproteção – Cuidados de Enfermagem em 

Pacientes em Morte Encefálica 

186. Oftalmoproteção – Cuidados de Enfermagem em 

Pacientes Sedados 

187. Oftalmoproteção – Cuidados de Enfermagem em 

Pacientes Vítimas de AVC 

188. Oftalmoproteção – Fatores de Riscos para Lesão da 

Córnea 

189. Oftalmoproteção – Indicações 

190. Oftalmoproteção – Introdução 

191. Oftalmoproteção – Método HPS de Oftalmoproteção  

192. Oftalmoproteção – Tipos de Lesão de Córnea 

193. Oftalmoproteção em Pacientes com Paralisia Facial – 

Complicações 

194. Oftalmoproteção em Pacientes com Paralisia Facial – 

Cuidados Básicos 

195. Oftalmoproteção em Pacientes com Paralisia Facial – 

Escala de House-Brackmann 

196. Oftalmoproteção em Pacientes com Paralisia Facial – 

Indicações 

197. Oftalmoproteção em Pacientes com Paralisia Facial – 

Manifestações Clínicas 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

46 
 

198. Oftalmoproteção em Pacientes com Paralisia Facial – 

Nervo Facial 

199. Oftalmoproteção em Pacientes com Paralisia Facial – 

Objetivos 

200. Oftalmoproteção - Cuidados de Enfermagem em 

Pacientes em Coma 

201. Orientação Sobre Contenção Mecânica – Conceito 

202. Orientação Sobre Contenção Mecânica – Cuidados de 

Enfermagem 

203. Orientação Sobre Contenção Mecânica – Materiais 

Necessários 

204. Orientação Sobre Contenção Mecânica – Procedimento 

205. Orientação Sobre Contenção Mecânica – Quando 

Utilizar? 

206. Orientação Sobre Contenção Mecânica – Em Quem 

Utilizar? 

207. Orientação Sobre Contenção Mecânica – Escala de 

Avaliação do Delirium 

208. Orientação Sobre Contenção Mecânica – Riscos 

209. Orientação Sobre Sedação – Causas 

210. Orientação Sobre Sedação – Conceito e Classificação 

211. Orientação Sobre Sedação – Cudados de Enfermagem 

212. Orientação Sobre Sedação – Escala de Richmond de 

Agitação - Sedação 

213. Orientação Sobre Sedação – Indicações 
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214. Orientação Sobre Sedação – Princípios da Sedação 

Adequada 

215. Orientação Sobre Sedação – Riscos Potenciais em 

Pacientes Sedados 

216. Os “Nove Certos” na Administração Segura de 

Medicamentos 

217. PPC: Cuidados de Enfermagem na Monitorização da PPC 

218. PPC: Pressão de Perfusão Cerebral – Conceitos 

219. PPC: Valores de Referência da PPC 

220. Preenchimento da Planilha de Conferência Diária do 

Material de Atendimento Emergencial 

221. Pressão Venosa Central (PVC) – Conceitos 

222. Pressão Venosa Central (PVC) – Cuidados Gerais de 

Enfermagem  

223. Pressão Venosa Central (PVC) – Cuidados de 

Enfermagem na Monitorização e Registro da PVC 

224. Pressão Venosa Central (PVC) – Curvas da PVC 

225. Pressão Venosa Central (PVC) – Indicações e 

Contraindicações  

226. Pressão Venosa Central (PVC) – Materais Necessários 

para Montagem  

227. Pressão Venosa Central (PVC) – Procedimento de 

Montagem da PVC 

228. Pressão Venosa Central (PVC) – Valores de Referência 
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229. Procedimento e Fluxos Após Óbito no HPS – Etapas da 

Preparação do Corpo 

230. Procedimento e Fluxos Após Óbito no HPS –Fluxos de 

Encaminhamento 

231. Procedimento e Fluxos Após Óbito no HPS – Materias 

Necessários à Preparação do Corpo 

232. Procedimento e Fluxos Após Óbito no HPS – 

Procedimento de Encaminhamento 

233. Procedimento e Fluxos Após Óbito no HPS – 

Procedimento de Preparo do Corpo 

234. Procedimento e Fluxos de Encaminhamento do Corpo 

Após Óbito por Morte Encefálica (Paciente Não Doador) no 

HPS 

235. Procedimento e Fluxos Após Óbitos no HPS – 

Orientações Gerais 

236. Protocolo de Fixação de Sondas (Gástrica e Enteral) 

237. Pulseira de Identificação do Paciente HPS: Preenchimento 

Manual e Colocação 

238. Quando e Como Estabelecer Contato com o PSF – 

Conceitos 

239. Quando e Como Estabelecer Contato com o PSF – 

Considerações Gerais 

240. Quando e Como Estabelecer Contato com o PSF – 

Formulário de Encaminhamento do Paciente 
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241. Quando e Como Estabelecer Contato com o PSF – Papel 

da Enfermagem 

242. Recuperação Pós-Anestésia em Neurocirurgia de Coluna 

– Complicações 

243. Recuperação Pós-Anestésia em Neurocirurgia de Coluna 

– Conceito e Tipos 

244. Recuperação Pós-Anestésia em Neurocirurgia de Coluna 

– Cuidados de Enfermagem 

245. Recuperação Pós-Anestésia em Neurocirurgia de Crânio 

– Cuidados Gerais de Enfermagem  

246. Recuperação Pós-Anestésia em Neurocirurgia de Crânio 

– Cirurgias de Crânio 

247.  Registro Padrão de Admissão da Enfermagem – 

Anamnese 

248. Registro Padrão de Admissão da Enfermagem – Conceito 

e Seus Componentes 

249. Registro Padrão de Admissão da Enfermagem – Cuidados 

no Preenchimento 

250. Registro Padrão de Admissão da Enfermagem – 

Elementos da Anamnese 

251. Registro Padrão de Admissão da Enfermagem – 

Elementos do Exame Físico 

252. Registro Padrão de Admissão da Enfermagem – Exame 

Físico 
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253. Registro Padrão de Admissão da Enfermagem – 

Finalidade dos Registros da Enfermagem 

254. Registro Padrão de Admissão da Enfermagem – Objetivos 

da Anamnese 

255. Rotina de Manuseio das Medicações Não Padronizadas 

no HPS 

256. Rotina de Pesagem e Medida do Paciente HPS – 

Considerações Gerais 

257. Rotina de Pesagem e Medida do Paciente HPS – 

Mensuração de Peso e Altura 

258. Rotina de Pesagem e Medida do Paciente HPS – 

Mensuração de Peso e Altura de Pacientes Acamados 

259. Transporte de Pacientes do e para o Heliponto HPS 

260. Sistematização do Cuidado de Enfermagem ao Paciente 

Neurológico 

261. Sites e Referências em Enfermagem em Cárdio e Neuro – 

BDENF 

262. Sites e Referências em Enfermagem em Cárdio e Neuro – 

Conceitos 

263. Sites e Referências em Enfermagem em Cárdio e Neuro – 

Escolhendo a Base de Dados 

264. Sites e Referências em Enfermagem em Cárdio e Neuro – 

The New England Journal 

265. Técnica de Administração de Medicamentos 

266. Úlceras por Pressão (LPP) – Classificação 
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267. Úlceras por Pressão (LPP) – Escala de Braden 

268. Úlceras por Pressão (LPP) - Introdução 

269. Úlceras por Pressão (LPP) – Medidas Preventivas 

270. Uso do Monitor de Glicemia ACCU-CHEK ACTIVE – Coleta 

de Sangue Capilar 

271. Fracionamento do Álcool Etílico à 70% e Clorexidine 

272. Preenchimento do Censo Diário e Comunicado de 

Eventos 

273. Identificação das Medicações Venosas dos Pacientes do 

HPS 

274. Plano de Contingência das Geladeiras / Freezers 

275. Checagem dos Produtos Solicitados ao Almoxarifado 

HPS 

276. Solicitação de Produtos ao Almoxarifado Administrativo 

277. Checagem das Fitas de Medicamentos Solicitadas à 

Farmácia HPS 

278. Uso do Termo-Higrômetro Digital para o 

Monitoramente e Registro da Temperatura e Umidade 

Relativa do Ar 

279. Placa de Identificação dos Leitos  

280. Atribuições do Agente de Transporte na Cirurgia Segura 

HPS 
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1. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM NEUROCIRURGIA - 

REABILITAÇÃO 

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem na reabilitação do pós-operatório de 

neurocirurgia no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Enfermarias e ambulatório.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

 

REABILITAÇÃO: 

A reabilitação é um processo complexo individualizado e que requer 

paciência, motivação, trabalho constante e tempo, necessitando 

envolvimento total do paciente e de seus familiares. O principal objetivo ao 

longo do tratamento é tornar o indivíduo o mais independente possível em 

casa, na comunidade e no trabalho. 

O paciente e sua família devem estar envolvidos no plano de cuidados e no 

plano de reabilitação com seus objetivos adaptados às suas necessidades e 

possibilidades.  

Estratégias de adaptação frente as novas condições de saúde devem ser 

ensinadass ao paciente e cuidador-familiar por todos os membros da 

equipe terapêutica como parte do plano de alta de cada paciente. 

 

Compete ao enfermeiro propor condutas no sentido de orientar e treinar o 

paciente, família, cuidador, quanto: 

 Mudanças de decúbito e proteção da pele 
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 Troca de curativos 

 Cateterismo vesical intermitente 

 Uso adequado de medicações 

 Acompanhamento com fisioterapeuta 

 Retorno ambulatorial 

 

2. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO DE 

NEUROCIRURGIA 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem e complicações no pós-operatório de 

neurocirurgia no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI, SRPA e Enfermarias.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM DO PACIENTE EM PÓS OPERATÓRIO DE 

NEUROCIRURGIA: 

 

 Observar estado geral e nível de consciência usando Escala de Coma 

de Glasgow (ECGLA). Comunicar se perda de dois ou mais pontos na 

ECGLA durante observação pós-op 

 Verificar e registrar sinais vitais 

 Manter decúbito a 30°, salvo exceções 

 Medicar para dor conforme prescrição médica 
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 Identificação e medição rigorosa do débito de drenos 

 Registrar débito urinário e funcionamento intestinal 

 Realizar curativo diário, observando e registrando sinais flogísticos 

 Orientar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, de acordo com 

Relógio da Pele HPS para o paciente deitador 

 Orientar alívio da pele de 15 em 15 minutos, para o paciente 

sentador 

 Retirar drenos cefálico com 24 horas e de coluna com 48 horas, salvo 

anotação especifica em prontuário. 

 Retirar SVD com 24 horas, exceto no paciente em controle rigoroso 

de diurese 

 Iniciar cateterismo vesical intermitente quando necessário de acordo 

débito urinário 

 Realização de exames controles pós-op 

 Retirar pontos cefálicos com 10 dias, na cirurgia do crânio e na 

cirurgia da coluna, após 15 dias. 

 Orientar deambulação, com uso adequado de colar, cinta e coletes 

 

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DO PERÍODO POS-OP: 

 Hematoma do sítio cirúrgico requerendo reabordagem 

 Insuficiência respiratória após extubação ou falha no desmame 

ventilatório 

 Perda e deslocamento de drenos e cateteres 

 Úlcera por pressão 
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 Trombose venosa profunda 

 Infecção sítio cirúrgico e do sistema nervoso central 

 Disfunção de esfíncteres com retenção urinária e fecal 

 

3. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-OPERATÓRIO DE 

NEUROCIRURGIA 

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem no pré-operatório de neurocirurgia no 

HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, Bloco Cirúrgico e Enfermarias.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PREPARO AO PACIENTE EM PRÉ-

OPERATÓRIO DE NEURORURUGIA: 

 Confirmar a realização de exames laboratoriais e disponibilizar 

resultados 

 Confirmar a realização de exames de imagem e disponibilizar 

resultados 

 Providenciar na admissão do paciente neurocirúrgico parecer 

cardiológico nos pacientes acima de 45 anos ou com comorbidades 
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 Providenciar termo de responsabilidade cirúrgico (devidamente 

assinado). Ver pauta de Condutas HPS, Vol. 2 – Neurocirurgia para 

principais Termos de Consentimento. 

 Providenciar classificação e reserva sanguínea. Orientar familiares 

dos pacientes neurocirúrgicos para doação HEMOPE 

 Realizar suspensão dos anticoagulantes (Enoxaparina) 24 horas 

antes do procedimento cirúrgico. 

 Realizar suspensão de hipoglicemiantes orais 24 horas antes do 

procedimento cirúrgico. 

 Higienização do paciente (Banho supervisionado no chuveiro ou, 

quando houver impossibilidade, banho supervisionado no leito) 

antes do procedimento cirúrgico, com solução antisséptica. (Ver 

Pauta CCIRAS Preparo Pré-Operatório do Paciente no HPS, na Pauta 

de Condutas HPS volume 2) 

 Limpeza e remoção de esmalte de unhas 

 Confirmar a confecção de órteses (colares, coletes e cintas) - se 

necessário 

 Certificar-se que paciente está em jejum de 08 horas 

 Certificar que o cirurgião marcou lado a ser operado antes do 

transporte ao bloco cirúrgico (marca em alvo) 

 Administrar medicações orais com pequena quantidade de água nos 

pacientes em jejum 
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 Remover do paciente: próteses dentárias, lentes de contato, óculos 

e jóias antes do transporte ao bloco cirúrgico e entregar aos 

familiares sob protocolo 

 Verificar e registrar sinais vitais 

 Encaminhar o paciente ao bloco cirúrgico, com prontuário e exames.   

 

4. AVALIANDO O TÉCNICO DE ENFERMAGEM – COMO AVALIAR?  

 

OBJETIVO: 

Determinar as estratégias e metodologias para realização da avaliação do 

desempenho do técnico de enfermagem. 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com equipe de enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros (Gerentes e Assistenciais). 

 

APRECIANDO DIARIAMENTE O COMPORTAMENTO DO FUNCIONÁRIO - 

através do relacionamento com a equipe, comprometimento, postura, 

progressos e limitações, sempre oferecendo um feedback ao funcionário. 

 

IDENTIFICANDO PROBLEMAS – identificar problemas envolvendo o(a) 

técnico(a) deve ser feito de imediato e tentativa de solução realizada junto 

ao avaliado. Essa orientação visa preservar a segurança do paciente. Para 

solução dos problemas identificados, recomenda-se: a) classificar 

problema (É um problema de competência técnica? De habilidade pessoal? 

Ou de habilidade comportamental?) b) conversa profissional com colocação 

clara do problema, c) Descrição da atitude ou prática esperada e d) 
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motivação. Seguimento dessas 4 etapas demonstra a capacidade de 

liderança do enfermeiro, respeito ao profissional HPS e confiança em seu 

desenvolvimento continuado e está associado a bons resultados. 

 

REALIZANDO ENTREVISTAS PERIÓDICAS – tem objetivo de auxiliar na 

análise da evolução do funcionário e, se necessário, adotar medidas, que 

servem como termômetro para entender se há condições de evolução ou 

reversão de alguma situação fora do padrão. 

 

5. AVALIANDO O TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CONCEITOS 

 

OBJETIVO: 

Conceituar avaliação de desempenho e competência. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com equipe de enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros (Gerentes e Assistenciais). 

 

CONCEITOS: 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO:  

A avaliação de desempenho é uma atividade essencial à gestão de pessoas, 

porque dela decorrem consequências importantes para a motivação e 

progressão na carreira dos funcionários. É a avaliação de desempenho que 

permite diagnosticar e analisar o comportamento de um colaborador 

durante um período de tempo determinado. 

 

COMPETÊNCIA: 
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Competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

comportamentos manifestos no desempenho em determinadas atividades 

por meio de ações observáveis pelos outros 

1. Competências Técnicas: dizem respeito à aplicabilidade dos 

conhecimentos e experiências específicas no que se refere ao uso das 

ferramentas, materiais, normas, procedimentos e metodologias 

necessárias para o desenvolvimento das atividades/serviços 

2. Habilidades Pessoais: são as ações e atitudes do indivíduo e que 

refletem o envolvimento com os objetivos institucionais e evolução no 

desempenho das atividades/serviços. 

3. Habilidades Comportamentais: são atitudes relativas a estímulos que 

refletem na ação e reação comportamental e no desenvolvimento das 

atividades do indivíduo. 

 

6. AVALIANDO O TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CONSIDERAÇÕES 

GERAIS 

 

OBJETIVO: 
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Ressaltar a importância da avaliação de desempenho do técnico de 

enfermagem. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com equipe de enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros (Gerentes e Assistenciais). 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

 O técnico de enfermagem é elemento crucial  na comunidade HPS 

 Seu desenvolvimento, evolução e fixação são metas importantes na 

instituição. 

 Avaliar pressupõe examinar o resultado do trabalho realizado pelas 

pessoas, para saber se estas estão desempenhando suas atividades 

de acordo com o esperado. Para alcançar os efeitos desejados, a 

avaliação deve ser uma das etapas do processo, que compreende o 

estabelecimento de metas, monitoramento do processo e análise do 

desempenho, além de dar e receber feedback, planejar e acompanhar 

as ações futuras para melhora dos resultados. 

 O processo de avaliação pressupõe que o desempenho de uma 

Unidade/Órgão ou de uma estrutura organizacional depende do 

desempenho de cada pessoa e da atuação dessa pessoa na equipe. 

 A melhor forma de demonstrar que o gestor está atento ao trabalho 

do seu funcionário, valorizando suas decisões, métodos, 

conhecimento técnico etc., é através do acompanhamento de perto 

das atividades realizadas. O método mais eficaz de demonstrar este 

acompanhamento é através da Avaliação de Desempenho do 

colaborador. Por meio dela é possível identificar diversos pontos que 
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necessitam de melhoria e/ou ajustes, além de detectar áreas de 

evolução e crescimento 

 É importante salientar que a avaliação de desempenho só vai dar 

certo se a seleção das COMPETÊNCIAS a serem avaliadas for feita com 

cuidado. 

 

7. AVALIANDO O TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CRITÉRIOS PARA 

CONTRATAÇÃO EFETIVA DO NOVO FUNCIONÁRIO 

 

OBJETIVO: 

Determinar os critérios para consolidação da contratação do técnico de 

enfermagem no HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com equipe de enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros (Gerentes e Assistenciais). 

 

APROVAÇÃO EM TODOS OS PROCESSOS DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO HPS: 

 

 Avaliação e entrevista da Coordenação de Enfermagem 

 Avaliação da Educação Permanente (Avaliação e Treinamento) 

 Avaliação do Gerente Setorial e/ou Enfermeiro Assistencial  

 

NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO  

 

 Nota da 1ª avaliação (30 dias) > 6,0 com perspectiva de evolução 

continua. 

 Nota da 2ª avaliação (60 dias) > 6,0 com perspectiva de evolução 

continua. 
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 Nota < 6,0 em uma das médias da avaliação (30 ou 60 dias): 

Encerramento automático do contrato de trabalho 

 Nota > 7,0 nas duas médias = preenchimento de critério para 

contratação definitiva 

 

8. AVALIANDO O TÉCNICO DE ENFERMAGEM – FORMULÁRIO 

PADRÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

OBJETIVO: 

Conhecer o formulário padrão da avaliação do técnico de enfermagem no 

HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com equipe de enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros (Gerentes e Assistenciais). 
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9. AVALIANDO O TÉCNICO DE ENFERMAGEM – O QUE AVALIAR? 

  

OBJETIVO: 

Estabelecer os principais pontos avaliáveis no processo de avaliação do 

técnico de enfermagem no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com equipe de enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros (Gerentes e Assistenciais)  

 

HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO: 

Avaliar se o funcionário é cordial, solícito, disponível; se realiza orientação 

ao Paciente e ao Famíliar/Cuidador; se faz uso adequado dos Panfletos 

Educativos HPS 

 

POSTURA/ATITUDE: 

Avaliar a flexibilidade para adaptação ao trabalho, iniciativa, interesse, 

compromisso, relacionamento interpessoal, comunicação, capacidade de 

aprendizagem, colaboração com a equipe, apresentação pessoal 

(cumprimento da NR32, uso do uniforme, calçados fechados, crachá, 

cabelos presos, unhas curtas e bem tratadas), pontualidade, assiduidade. 

Interesse nos cursos, campanhas e treinamento realizados na instituição. 

 

POSTURA ÉTICA: 

Respeito e cumprimento do Código de Ética de Enfermagem e do Código 

de Convívio e Comportamento HPS. Respeito à hierarquia e adaptação e 

cumprimento das normas, rotinas e prazos organizacionais em geral. 
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 Destreza e organização na realização dos procedimentos 

(higienização das mãos, uso adequado dos EPIs, preparo e 

administração de medicamentos, descarte correto do lixo, 

identificação do paciente, dos medicamentos, dos equipo, dos 

acessos venosos, uso adequado do relógio da pele HPS, etc.) 

 Observar mudança de comportamento após orientações e 

conhecimentos adquiridos 

 

ORGANIZAÇÃO NO SERVIÇO: 

 

 Registro das informações nos prontuários e no livro de ocorrências  

 Passagem de plantão adequada (leito a leito, respeitando as rotinas 

do setor e os preceitos de segurança do paciente). 

 

USO E ORGANIZAÇÃO ADEQUADOS DOS MATERIAS E DO SETOR: 

 Uso adequado de materiais e insumos, zelo pelo patrimônio, uso 

adequado do aniosurf 

 Zelo, organização e limpeza dos materiais de trabalho, da copa, das 

enfermarias e do repouso.  

 

QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA E ATUAÇÂO SEGURA: 

 Adesão às normas de qualidade institucional 

 Assistencia oferecida em obediência as boas práticas e normas de 

assistência segura 

 Atuação como liderança positiva dentro de sua equipe na oferta 

de assistência segura para o paciente HPS 
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10. BALANÇO HÍDRICO: CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO 

E VERIFICAÇÃO DOS REGISTROS DO BALANÇO HÍDRICO 

 

OBJETIVO: 

Explicar cuidados de enfermagem na realização e verificação dos registros 

do Balanço Hídrico no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

1. Registrar balanço de hora em hora de acordo com a gravidade do 

paciente 

2. O técnico de enfermagem deve registrar na folha de balanço hídrico 

todas as perdas e ganhos 

3. Mensuração e registro correto dos valores 

4. Pesagem diária do paciente, se aplicável 

5. Reposição hídrica por via oral, oferecendo líquidos ou restringindo-

os, se necessário (de acordo com prescrição médica) 

6. Realização do exame físico, buscando sinais de edema ou de 

desidratação 

7. Avaliação do aspecto da urina 

8. Reposição parenteral de líquidos 

9. Estimativa de perdas insensíveis e a influência da temperatura 

corporal 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

66 
 

10. Checagem de exames laboratoriais 

11. Informar ao paciente e acompanhante que todos os líquidos ingeridos 

e eliminados deverão ser medidos e anotados e informado a equipe 

de enfermagem 

12. Fechar o balanço em 24h nos horários determinados (06h e 18h), 

somando todos os volumes administrados e eliminados e depois 

subtraindo o total administrado do total eliminado. 

13. Registrar de modo claro, na evolução de enfermagem o resultado do 

balanço (positivo, negativo) contribuindo com o tratamento proposto 

dependendo do seu estado patológico, renal, cardíaco e neurológico. 

 

11. BALANÇO HÍDRICO: INDICAÇÕES GERAIS DE REGISTRO DO 

BALANÇO HÍDRICO EM PACIENTES CARDIOLÓGICOS, 

NEUROLÓGICOS E CIRÚRGICOS. 

 

OBJETIVO: 

Explicar as indicações de registro do Balanço Hídrico para 

pacientes cardiológicos, neurológicos e cirúrgicos. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem. 

 

Pacientes cardiológicos: 

Enfermarias: renais crônicos e pacientes com insuficiência cardíaca 

(ICC) 

UTI: todos os pacientes internados. 
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Pacientes neurológicos: 

UTI: todos os pacientes internados. 

Enfermarias: pacientes no pós-op de tumor selar, de cirurgias da 

coluna e aqueles em cateterismo intermitente. 

 

12. BALANÇO HÍDRICO: MODO DE REGISTRO DO BALANÇO HÍDRICO 

EM PACIENTES CARDIOLÓGICOS, NEUROLÓGICOS E CIRÚRGICOS.  

 

OBJETIVO: 

Explicar o modo de registro do Balanço Hídrico para pacientes 

cardiológicos, neurológicos e cirúrgicos. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem. 

Consiste na maneira de registrar os ganhos e perdas do paciente. 

 

Considerar como ganho:  

 

 Volume administrado com medicação  

 Dieta (SNE, SNG, ostomias) 

 Ingestão (água, sucos, chás). 

 Terapia medicamentosa: soros, medicações, hemoderivados e 

hemocomponentes, nutrição parenteral. 
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Considerar como perdas: 

 Diurese 

 Fezes (liquidas e semi-líquidas) e vômitos 

 Drenagens 

 Sangramentos 

 

ATENÇÃO: as perdas e ganhos devem ser computadas na folha de 

controle no final das 24 horas. 

 

13. BALANÇO HÍDRICO: COMO REALIZAR O BALANÇO HÍDRICO?  

 

OBJETIVO: 

Explicar como realizar o Balanço Hídrico. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem. 

 

São necessários vigilância e atenção para medir corretamente todos os 

líquidos. 

 Usar recipiente com as medidas indicadas para mensurar quantidades 

específicas. Cada paciente deve ter seus coletores individuais. 
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 Fraldas, roupas de cama molhadas e curativos devem ser 

cuidadosamente pesados, incluindo fezes líquidas, vômitos e outras 

perdas 

 Volume administrado através de bombas de infusão contínua 

 Estimativa de perdas por evaporação (pele/respiração) 

 OBSERVAÇÃO: Convenciona-se que o volume dos líquidos e fluidos 

em mililitros (ml) equivale ao peso do líquido medido em gramas (g).  

 

14. BALANÇO HÍDRICO: O QUE É E PARA QUE SERVE?  

 

OBJETIVO: 

Conceituar e explicar o objetivo do Balanço Hídrico 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Nutricionistas, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem 

 

 É o resultado da quantidade de líquido que entra e sai do corpo humano 

no intervalo de tempo de 24 horas  

 Para agilizar tomada de decisão terapêutica há necessidade de realizar o 

controle parcial, em um intervalo de 12 horas 

 Serve para evitar sobrecarga volêmica ou desidratação do paciente. 

 Perdas superiores às quantidades administradas = balanço hídrico 

negativo. 

 Perdas inferiores às quantidades administradas = balanço hídrico 

positivo.  
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OBJETIVO: 

Tomar decisões terapêuticas e assistenciais 

 

15. BALANÇO HÍDRICO: EM QUE CONDIÇÕES DE SAÚDE É CRUCIAL 

REALIZAR O BALANÇO HÍDRICO?  

OBJETIVO: 

Explicar em que situações o Balanço Hídrico é crucial na tomada de atitude 

terapeutica. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem. 

 

QUANDO O BALANÇO HÍDRICO É CRUCIAL? 

 Todos os pacientes em pós-operatório 

 Pacientes submetidos a restrições líquidas  

 Pacientes recebendo tratamento com diurético  

 Pacientes em hidratação intravenosa 

 Pacientes em cuidados intensivos 

 Portadores de doenças cardiopulmonares crônicas 

 Doenças renais  
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16. BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA (BIC): CUIDADOS E MANUSEIO – 

ATRIBUIÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO: 

Conhecer as principais atribuições e responsabilidades da Enfermagem no 

manuseio da BIC. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Médicos. 

 

ATRIBUIÇÕES DE ENFERMAGEM: 

 

 PROGRAMAÇÃO conforme prescrição médica e CONTROLE do 

FUNCIONAMENTO ADEQUADO da BIC durante infusão das drogas ou 

nutrição 

 VERIFICAÇÃO de COMPLICAÇÕES e REAÇÕES ADVERSAS das drogas em 

infusão 

 

17. BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA (BIC): CUIDADOS E MANUSEIO – 

CONCEITO 

 

OBJETIVO: 

Conceituar Bomba de Infusão Contínua.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados 

do HPS 

 

COMPETÊNCIA: 
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Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Médicos. 

 

CONCEITO:      

 

BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA: aparelho médico-hospitalar utilizado para 

infundir líquidos (fármacos ou nutrientes), que confere maior precisão na 

infusão e no controle de fluxo e volume nas vias parenteral e enteral.  São 

equipamentos amplamente utilizados nos estabelecimentos assistenciais 

de saúde, presentes em diversos ambientes da rotina hospitalar HPS (UTI, 

SR, BC, Emergências, Enfermarias e Ambulâncias). 

 

18. BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA (BIC): CUIDADOS E MANUSEIO – 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

OBJETIVO: 

Conhecer o resultado esperado da utilização segura e efetiva da BIC e suas 

principais aplicações clínicas. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Médicos. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

 As bombas de infusão não são novidade. Foram desenvolvidas entre 

as décadas de 60 e 70 e devem ser conhecidas e manuseadas com 

segurança por qualquer membro da equipe terapêutica.  

ATENÇÃO: A falta de conhecimento sobre o equipamento que está sendo 

utilizado pode acarretar erros de operação e comprometer a segurança do 

paciente. 
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 A utilização da bomba de infusão é necessária quando: 

1. A terapia intravenosa requer ERRO MENOR QUE 5% DE VAZÃO 

do liquido infundido,  

2. É necessária a PROTEÇÃO CONTRA BOLHA 

3. É necessário CONTROLE DO TEMPO DE INFUSÃO 

 

 PERMITE ADMINISTRAR DE MANEIRA CONFIÁVEL OS FÁRMACOS MAIS 

DELICADOS DE ACORDO COM DOSAGENS 

 

 Exemplos de drogas que requerem gotejamento controlado: 

Dopamina, Dobutamina, Adrenalina, Noradrenalina, KCL, Infusão de 

dietas. 

 

PRINCIPAIS APLICAÇÕES CLÍNICAS DAS BOMBAS DE INFUSÃO:  

 

 

 

 

 

19. BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA (BIC): CUIDADOS E MANUSEIO – 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO: 

Conhecer os cuidados de enfermagem relacionados à BIC, garantindo sua 

utilização de forma efetiva e segura no tratamento dos pacientes 

hospitalizados no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 
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COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e 

Médicos. 

 

CUIDADOS GERAIS: 

 

 Avaliar primeiramente a via de 

administração (Acesso Venoso Periférico 

(AVP), Acesso Venoso Central (AVC), Sonda 

Nasoenteral (SNE). 

 Preparar a solução que será infundida, conforme prescrição médica. 

 Realizar inspeção visual rigorosa do equipamento   

 Fixar o aparelho no suporte de soro  

 Conectar o cabo de força à rede elétrica (110 a 220V) 

 PREENCHER TODA A EXTENSÃO DO EQUIPO COM A SOLUÇÃO A SER 

INFUNDIDA, NÃO DEIXANDO BOLHAS DE AR no seu interior, 

controlando a vazão gravitacional através da pinça corta-fluxo. 

 Preencher primeiro a câmara gotejadora até sua marcação e, após, o 

restante de sua extensão. 

 Fechar a pinça corta-fluxo 

 Colocar o frasco da solução a ser infundida entre 35-40 cm acima do 

equipamento. 

 É importante manter essa distância para o perfeito funcionamento do 

equipamento  

 Realizar o encaixe dos conectores. Nunca 

realizar a instalação do equipo tracionando 

a extensão do tubo. Instalar tracionando os 

conectores (primeiro o conector próximo ao 

frasco de solução e, após, o conector 

próximo ao paciente). 
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 Encaixar o SENSOR DA BOMBA DE INFUSÃO NO CORPO DA CÂMARA 

GOTEJADORA DO EQUIPO, de modo que o sensor permaneça na região 

central da câmara gotejadora, acima do nível de solução existente em 

seu interior.  

 Abrir a pinça corta-fluxo do equipo. 

 Ligar a Bomba de infusão - chave Liga-Desliga. 

 PROGRAMAR A BOMBA DE INFUSÃO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO 

MÉDICA.  

 Registrar e conferir qualquer alteração de vazão da infusão na BIC. 

 Trocar o equipo específico a cada 24 - 72 horas de uso contínuo, 

tomando o cuidado de sempre fechar a pinça corta-fluxo do equipo 

antes de desconectá-lo do equipamento – (Veja também: Pauta de 

Condutas HPS Volume I – Recomendações para Período de Troca de 

Dispositivos). 

 Fazer a limpeza/desinfecção com aniosurf sempre que for utilizar ou 

guardar na sala de equipamentos. 

 Antes da operação das bombas de infusão, o profissional da área da 

saúde deve analisar a prescrição médica para assegurar-se de que o 

equipamento é capaz de satisfazê-la. 

 Com o equipamento em funcionamento, verificar as POSSÍVEIS CAUSAS 

de ocorrência de ALARMES.  
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20. BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA (BIC): CUIDADOS E MANUSEIO – 

INDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Conhecer as indicações do uso da BIC. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Médicos. 

 

INDICAÇÕES: 

Pacientes que precisam controle rigoroso 

 

 

 

 

 

 

 

21. BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA (BIC): CUIDADOS E MANUSEIO – 

PROGRAMANDO A BIC 

 

OBJETIVO: 

Programar de forma efetiva, segura e conforme a prescrição médica a 

Bomba de Infusão Contínua nos pacientes hospitalizados no HPS que 

recebem terapia por infusão. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 
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COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Médicos. 

 

PROGRAMANDO A BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA: 

 

 

 

 

Veja também: Manual do usuário Samtronic – Bomba de Infusão Peristáltica 

ST550T2 

 

22. COLETA DE GASOMETRIA – CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO:  

Explicar os cuidados de enfermagem para a coleta de gasometria arterial. 
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ABRANGÊNCA: 

Enfermarias, emergência e unidades de terapia intensiva. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 

 

1. Orientar o paciente a limitar a atividade com o membro puncionado 

durante os primeiros 10min após a realização do procedimento 

2. Manter o curativo compressivo por 3 a 5min se for na artéria  braquial 

e radial, na femural por 20min. 

3. Observar a quantidade aspirada de heparina, aspiração de volumes 

além do mínimo de heparina - apenas suficiente para lubrificar as 

paredes da seringa podem causar alterações no pH e pCO2 da 

amostra 

4. Manter o membro hiperestendido até cessar o sangramento, caso 

continue o sangramento o paciente deve ser avaliado para distúrbio 

de coagulação 

5. Atentar para o calibre da agulha, uma vez que na coleta de sangue a 

agulha com menor calibre causa hemólise da amostra. 

6. Descrever o procedimento, local da punção, o motivo da realização e 

as observações ao final do procedimento 

 

Observações: 
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A realização de coleta da amostra deve respeitar as indicações e 

contraindicações para sua realização. Em geral as complicações são pouco 

frequentes quando a técnica de coleta é obedecida, as principais são: Dor 

no local da punção; Sangramento e formação de hematoma; Lesão de 

Nervos; Trombose arterial; Espasmos arteriais; Embolização e 

pseudoaneurisma. 

Deve-se também evitar a formação de bolhas de ar no interior da seringa, 

quando presentes, deve-se retira-las colocando o recipiente em posição 

vertical e protegendo a agulha de respingos. 

 

23. COLETA DE GASOMETRIA – MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

OBJETIVO:  

Conceituar Gasometria e listar os materiais necessários para a coleta de 

gasometria arterial. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Enfermarias, emergência e unidades de terapia intensiva. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 

 

Introdução: 

 

É um procedimento invasivo que mede as concentrações de oxigênio, a 

ventilação e o estado acido básico. Os valores gasométricos são obtidos 

quando o quadro clínico do paciente sugere uma anormalidade, também 

para avaliar alterações na terapia que pode afetar a oxigenação, como a 

mudança de oxigênio inspirado (FIO2), níveis aplicados de pressão 
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expiratória final positiva (PEEP), pressão das vias áreas, mudança de 

frequência da respiração ou equilíbrio ácido básico.  

 

Materiais Necessários: 

 

 1 seringa 01ml ou seringa apropriada para punção 

 1 Agulha 25x7 ou 13x4,5 

 1 pacote de gaze estéril  

 Álcool a 70%; 

 Luva de procedimentos  

 Bandeja previamente desinfetada com álcool 70% 

 Solução de heparina 

 

24. COLETA DE GASOMETRIA - PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO:  

Descrever a técnica de coleta de gasometria arterial. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Enfermarias, emergência e unidades de terapia intensiva. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 

 

PROCEDIMENTO: 

 

1. Comunicar ao paciente o procedimento que será realizado 

2. Lavar as mãos 
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3. Reunir o material 

4. Calçar as luvas 

5. Posicionar o paciente, se possível sentado ou em decúbito dorsal, 

para mantê-lo confortável e facilitar a avaliação da artéria 

6. Escolher a área para realização do procedimento, palpar a artéria com 

os dedos indicador e médio, sentindo a pulsação e abrir um espaço 

entre os dois, onde será realizada a punção 

7. Colocar o membro em hiperextensão 

8. Realizar a antissepsia com gaze e álcool a 70% em movimento 

retilíneo 

9. Aspirar 0,2 ml de heparina para seringa de insulina, trabalhar com o 

embolo de modo que esse pequeno volume se distribua nas paredes 

da seringa  

10. Introduzir a agulha em ângulo apropriado para coletar o sangue (em 

ângulo de 30 a 45 graus se radial e 90 graus para femoral); 

11.  Aspirar no máximo 2,0ml do sangue arterial 

12. Homogeneizar a seringa de 3 a 4 vezes. Não homogeneizar antes da 

retirada de bolhas de ar 

13. Comprimir o local da punção com gaze por 3 a 5 minutos após a 

retirada da agulha para facilitar a hemostasia e se caso for a artéria 

femoral comprimir por 20 minutos 

14. Realizar curativo compressivo sobre o local de punção 
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15. Identificar a seringa com a etiqueta contendo nome do paciente 

registro, data e FIO2 

16. Encaminhar a amostra ao laboratório o mais rápido possível para 

evitar alteração da amostra  

17. Encaminhar a bandeja para posto de enfermagem 

18. Desprezar o material utilizado em local adequado 

19. Fazer limpeza da bandeja com água e sabão e desinfecção com álcool 

70% 

20. Lavar as mãos com água e sabão 

21. Fazer o registro do procedimento no prontuário do paciente 

 

25. COLETA DE GASOMETRIA – VALORES DE REFERÊNCIA 

 

OBJETIVO: 

Definir os principais parâmetros de gasometria para avaliação da 

enfermagem. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Enfermarias, emergência e unidades de terapia intensiva. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e médicos 
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26. CRITÉRIOS DE SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ACOMPANHANTES 

HPS 

 

OBJETIVO: 

Listar os critérios de suspensão e substituição de acompanhantes HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência 

Enfermarias 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

 Equipe multiprofissional. 

 

CRITÉRIOS DE SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ACOMPANHANTES HPS: 

 

 Em caso de inadequação ao perfil de acompanhante 
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 Em caso de impedimento por motivos de saúde, como doenças 

psiquiátricas e infecto-contagiosas 

 Adoção de condutas incompatíveis com sua função, interferindo 

negativamente no tratamento do paciente 

 Apresentar sinais de uso álcool ou outros tipos de 

drogas/entorpecentes. 

 Causar prejuízos ao patrimônio institucional 

 Causar dano físico e moral ao paciente, equipe e outros 

acompanhantes e pacientes 

 Transgressão de seus deveres, conforme Normas HPS (Veja Panfleto 

HPS 2013: Guia de Normas e Panfleto HPS 2014: Acompanhante e 

Familiar-Cuidador: Direitos e Deveres) 

 Quando estiver com esgotamento físico e mental, necessitando 

repouso 

 

OBSERVAÇÕES: 

Toda substituição de acompanhante deverá ser precedida de abordagem 

educativa sobre as normas e rotinas do HPS e envolvimento do Serviço 

Social HPS 

 

27. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ACOMPANHANTES NO HPS  

 

OBJETIVO: 

Realizar considerações gerais sobre o tema, explicando os direitos do 

paciente HPS. 
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ABRANGÊNCIA: 

Emergência, Enfermarias, Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Equipe multiprofissional 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

Para além dos tratamentos terapeuticos, CUIDAR implica na criação de um 

ambiente relacional que permita à pessoa hospitalizada a descoberta ou a 

releitura do sentido e do valor de sua existência. 

 

DIREITOS DO PACIENTE: 

 

De acordo com Portaria do Ministério da Saúde nº 1286 de 26/10/93- 

art.8º e nº74 de  04/05/94, são direitos do paciente: 

 

Item 3. Receber do funcionário adequado, presente no local, AUXÍLIO 

IMEDIATO E OPORTUNO para a melhoria de seu conforto e bem-estar. 

 

Item 26. À ACOMPANHANTE, se desejar, tanto nas consultas, como nas 

internações. 

 

Item 30. À ASSISTÊNCIA ADEQUADA, mesmo em períodos festivos, feriados 

ou durante greves profissionais. 

 

28. IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHANTE 

 

OBJETIVO: 

Ressaltar a importância do acompanhante no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência 
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Enfermarias 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Equipe multiprofissional 

 

ACOMPANHANTE: 

 

 Cuidador familiar ou não, por princípio deve ser escolhido pelo 

paciente, exceto se este não se encontrar em condições. 

 Representante da rede social da pessoa internada que a acompanha 

durante toda sua permanência nos ambientes de assistência à saúde. 

 

IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHANTE: 

 

 Do ponto de vista fisiológico, a presença de cuidador familiar diminui o 

estado de alerta e a ansiedade frente ao desconhecido, trazendo mais 

serenidade, confiança e uma resposta mais positiva aos tratamentos, 

contribuindo na recuperação do paciente.  

 A presença do acompanhante durante o tratamento do paciente 

possibilita sua capacitação, para que deem sequência ao cuidado ao 

paciente no ambiente domiciliar, após a alta. 

 

29. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ACOMPANHANTES NO HPS 

 

OBJETIVO: 

Explicar observações importantes sobre os acompanhantes HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, Enfermarias, Ambulatório. 
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COMPETÊNCIA: 

Equipe multiprofissional 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

 A necessidade acompanhante não pode ser dimensionada somente 

pela equipe de cuidados. Sempre que possível, a autorização de 

acompanhantes deve respeitar o desejo e a autonomia do paciente e 

considerar as demandas específicas. 

 Sempre que possível os horários institucionais devem ser respeitados. 

De acordo com a necessidade do paciente, flexibilidade nos horários 

de troca de acompanhantes deve ser observada. 

 É de responsabilidade da equipe de enfermagem junto ao serviço 

social realizar as orientações cabíveis para acesso de acompanhantes 

aos leitos. Os Panfletos Educativos HPS são elementos uteis de 

orientação ao cuidador 

 O familiar recebe autorização para ser acompanhante nas situações em 

que os pacientes são considerados mais dependentes de cuidados de 

enfermagem e desde que um integrante da família tenha 

disponibilidade de se afastar de suas atividades diárias para assumir 

esse papel. 

 

30. PAPEL DO ACOMPANHANTE NO HPS 

 

OBJETIVO: 

Definir o papel do acompanhante no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, Enfermarias, Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 
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Equipe multiprofissional 

 

PAPEL DO ACOMPANHANTE: 

 

 Ler atentamente os Panfletos Educativos HPS, particularmente o de 

Normas HPS 

 Transmitir ao paciente segurança, carinho e conforto 

 Assumir atitude positiva em relação ao tratamento e recuperação do 

paciente 

 Solicitar ajuda e orientação da equipe terapêutica, quando necessário. 

 Cumprir e auxiliar no cumprimento das Normas HPS 

 Procurar enfermeiro, caso dúvida ou intercorrência no setor ou com 

paciente 

 Participar - dentro das suas atribuições como familiar - das discussões 

sobre paliação, cuidados limitados e decisão de não-ressucitação, se 

necessário, de acordo com o quadro clínico de seu paciente. 

 

31. CUIDADOS COM A BARBA NO PACIENTE HPS  

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados com a barba do paciente HPS, visando conforto, 

prevenção de infecção do sítio cirúrgico e recuperação da saúde do 

paciente.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

89 
 

Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros 

 

CUIDADOS COM A BARBA: 

 Higienize a barba do paciente diariamente durante ou logo após o 

banho com clorexidina degermante 

 Para paciente que realizam tricotomia da barba como parte regular de 

seus cuidados de higiene, higienize a barba antes da retirada com 

clorexidina degermante, além da degermação, essa medida permite que 

a lâmina deslize mais facilmente, auxiliando na prevenção de lesões da 

pele. 

 Sempre utilize lâminas novas e despreze as mesmas após o uso. 

Lâminas usadas muitas vezes cortam e irritam a pele. 

 Nunca passe o aparelho de barbear no sentido contrário do crescimento 

dos pelos. Isso irrita a pele e favorece o aparecimento de pelos 

encravados.  

 Comece o ato de barbear pelas laterais da face, deixe a área do queixo 

para o final - nesta região, os pelos demoram mais para amolecer. 

 Para finalizar, enxague o rosto com bastante água fria para fechar os 

poros e seque-o. 

 

32. CUIDADOS COM CABELO NO PACIENTE HPS  

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados com cabelos do paciente HPS, visando conforto, 

prevenção de infecção do sítio cirúrgico e recuperação da saúde do 

paciente.  
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ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados.  

 

COMPETÊNCIA: 

Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros. 

 

CABELOS: 

Há dois tipos de cabelo que cobrem o corpo: uma penugem macia e fina 

que recobre o corpo; e o cabelo áspero e longo, que é facilmente visto em 

couro cabeludo, axila e região pubiana.  

 

CUIDADOS COM CABELOS: 

 

Higiene: 

 

 A higiene do couro cabeludo é importante na prevenção de infecções 

nas cirurgias do crânio, para uma boa aparência e pelo bem-estar e 

conforto que proporciona 

 Durante a higiene do couro cabeludo a equipe pode inspecionar o 

paciente em detalhe observando se há alopecia, seborreia, presença 

parasitos ou microorganismos 

 A higiene do couro cabeludo antes e após a cirurgia é crucial para 

resultado satisfatório na neurocirurgia 

 

Procedimento: 

 

 Explique ao paciente o procedimento a ser realizado 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

91 
 

 Promova a privacidade dele com um biombo ou feche a cortina 

 Coloque as luvas de procedimento e o avental  

 Use, preferencialmente, água morna em uma bacia, massageie bem o 

couro cabeludo com xampu, podendo repetir a   lavagem, tomando 

cuidado para não ir espuma para os olhos do paciente.  

 Para a higiene do couro cabeludo e cabeça que antecede 

neurocirurgia, use clorexidine degermante. 

 Enxague até a retirada total do shampoo e condicionador ou 

clorexidine degermante.  

 Seque bem os cabelos e penteie-os ou escove-os, pois isso estimula 

circulação do couro cabeludo e melhora a nutrição do epitélio 

 Despreze a água utilizada 

 Retire o biombo do quarto ou abra as cortinas 

 Organize e encaminhe o material usado para o expurgo 

 Anote o procedimento realizado no prontuário do paciente, 

registrando o aspecto do couro cabeludo 

 

Observação: se o paciente for para o Bloco Cirúrgico, proteger os cabelos 

já secos com touca. 

 

Tricotomia de Pelos e Aparação dos Cabelos: 

 Deve ser considerada a quantidade de pelos, o local da incisão, o tipo 

de procedimento. 

 O guia para prevenção de Infecção do Sitio Cirúrgico (ISC) do CDC, 

recomenda que a retirada de pelos seja feita somente em 

circunstâncias estritamente necessárias. A remoção dos pelos resulta 

em menos incidência de ISC em relação a não remoção 

 A tricotomia para neurocirurgia do crânio no HPS significa aparação 

dos cabelos com aparador elétrico (clipper) e  deve ser feita 

imediatamente antes da cirurgia e com técnica adequada. Raspagem 
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da cabeça com lâmina NÃO é recomendada no HPS sob nenhuma 

circunstância. 

 Entre os pacientes HPS considerar que cabelos uniformemente 

aparados: 

 a) simplificam a higienização regular do couro cabeludo,  

b) favorecem aderência à lavagem diária da cabeça e  

c) facilitam o controle/supervisão dessa medida.  

Todos esses itens fazem parte da prevenção de infecção do sítio 

cirúrgico. 

 

Procedimento 

 Informe ao paciente sobre o procedimento 

 Apare os pelos nas áreas a serem operadas de modo uniforme 

sempre que se anteveja que os cabelos ou pêlos possam interferir no 

procedimento ou nas medidas de prevenção de infecção do sítio 

cirúrgico 

Veja também: Pauta de Condutas HPS Volume 2 - Prevenção de Infecção 

Sítio Cirúrgico, pág 121. 

 

33. CUIDADOS COM AS UNHAS DO PACIENTE HPS  

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados com unhas no paciente HPS, visando conforto e 

recuperação da saúde do paciente e prevenção de infecção do sítio 

cirúrgico e da corrente sanguínea.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados.  
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COMPETÊNCIA: 

Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros. 

 

UNHAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOS COM UNHAS: 

 

 Higienize-as durante o banho e, logo após, seque-as 

cuidadosamente. 

 Mantenha-as aparadas de modo a evitar o acúmulo de sujeira e, 

preferencialmente, no formato reto, lixando-as nos cantos após o 

corte. 

 Não retire as cutículas, pois isso deixa a unha desprotegida e facilita 

a entrada de fungos e bactérias. 

 Atente para o surgimento de lesões nos cantos dos dedos 

 Retire o esmalte das unhas para necessidade de visualização do 

retorno venoso das extremidades 

 Retire o esmalte de unhas de TODOS os pacientes cirúrgicos e em 

cuidados intensivos (UTI) 

Observação: 

A condição das unhas reflete a saúde 

geral, o estado nutricional, a 

ocupação da pessoa e os hábitos de 

higiene pessoal. A porção mais visível 

da unha é o corpo da unha que 

recobre o leito ungueal (que dá a cor 

abaixo das unhas) 

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

94 
 

Os esmaltes de unhas de diversas marcas e cores podem alterar a medida 

da saturação de oxigênio realizada pelo oxímetro. A interferência na 

leitura da oximetria de pulso depende da absorção das luzes vermelha e 

infravermelha, resultando, em alguns casos, em decréscimo de 3% a 5% na 

Saturação de Oxigênio. 

 

34. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL - ANTICOAGULANTES ORAIS 

ANTAGONISTAS DA VITAMINA K 

 

OBJETIVO: 

Listar os nomes de anticoagulantes orais de uso frequente entre os 

pacientes HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os setores do HPS 

 

ANTICOAGULANTES ORAIS: 

 

 Warfarin 

 Varfarina 

 Marevan 

 Marcoumar 

 Comadin 
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35. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL – CONCEITO 

 

OBJETIVO: 

Conceituar Terapia de Anticoagulação Oral 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os setores do HPS 

 

TERAPIA DE ANTICOAGULAÇÃO ORAL: 

  

É um tratamento que permite, através da administração de medicamentos, 

diminuir a capacidade de coagulação do sangue. Esta diminuição tem 

como objetivo reduzir a possibilidade da formação de coágulos na 

circulação sanguínea (neste caso denominados "trombos") provocados por 

um conjunto de doenças do aparelho circulatório.  

Estes trombos, quando se formam, podem desencadear situações muito 

graves, nomeadamente acidente vascular cerebral (as vulgares 

"tromboses") ou embolia pulmonar. 

A Terapia de Anticoagulação Oral realizada através de um grupo de 

medicações conhecida como antagonista da vitamina k, inibem o efeito da 

vitamina k, influenciando diretamente na ação dos fatores de coagulação. 

 

36. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

OBJETIVO: 
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Refletir a importância dos cuidados de enfermagem ao paciente em uso de 

anticoagulação oral 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os Setores HPS 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

O uso adequado dos anticoagulantes orais bem como seu controle 

rigoroso determina o sucesso do tratamento e garantem a SEGURANÇA DO 

PACIENTE. A ação dos profissionais de saúde pode contribuir 

consideravelmente para a obtenção de bons resultados sendo na 

assistência direta, na elaboração do plano de cuidados ou na orientação do 

paciente bem como de seus familiares. 

O papel dos profissionais de saúde é extremamente importante para 

adesão do paciente ao tratamento, pois a orientação referente ao 

tratamento, os exames realizados, as precauções e os cuidados são 

fundamentais para que o paciente alcance uma melhor qualidade de vida 

em relação à terapia. 

 

37. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL – CONTRAINDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Conhecer as contraindicações de uso dos Anticoagulantes Orais 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. 
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COMPETÊNCIA: 

Todos os Setores HPS 

 

CONTRAINDICAÇÕES: 

 Hemorragias  

 Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico 

 Hipertensão (sem controle) 

 Insuficiência Hepática 

 Aneurismas Cerebrais 

 Ulcerações ou lesões ativas do trato gastrointestinal ou urinário 

 

38. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL – CONTROLE DO USO DOS 

ANTICOAGULANTES ORAIS 

 

OBJETIVO: 

Explicar sobre o controle do uso dos Anticoagulantes Orais 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os Setores HPS 

 

CONTROLE DO USO DOS ANTICOAGULANTES ORAIS 

Uma anticoagulação eficaz pressupõe a manutenção dos níveis de 

coagulação entre um nível mínimo e um máximo. Se a coagulação se 

encontrar abaixo dos níveis mínimos continua a existir risco de trombose – 

aquilo que, afinal, se pretende evitar. Se estiver acima dos níveis máximos, 
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existe o risco de hemorragias espontâneas ou como resultado de 

pequenos traumatismos, o que pode ser igualmente sério.  

 

Além disso, diversos fatores podem fazer variar o nível de coagulação 

obtido com a administração da Varfarina, pelo que a pessoa a tomar este 

tipo de medicamento deve controlar periodicamente o nível da coagulação 

sanguínea.  

 

A análise que permite esse controle denomina-se tempo de protrombina e 

é apresentada através de uma medida conhecida por INR, sigla da 

expressão inglesa: International Normalized Ratio.  

 

O INR é hoje a medida que permite, em qualquer parte do mundo e em 

qualquer contexto, monitorizar a anticoagulação oral.  

Inicialmente efetuado apenas em centros hospitalares especializados, o 

controle da anticoagulação oral é hoje feito comumente em laboratórios na 

comunidade e em centros de saúde próximos das pessoas.  

 

VALORES DE REFERÊNCIA 

INR é próximo de 1,0 em pessoas saudáveis sem tratamento 

anticoagulante. 

 

ZONA TERAPÊUTICA DO TRATAMENTO ANTICOAGULANTE ORAL 

INR entre 2 e 3: Prevenção e tratamento de tromboses venosas, embolias 

pulmonares e sistêmicas 

INR entre 3 e 4,5: Próteses valvulares mecânicas e embolias sistémicas 

recidivantes 

INR > 5,00: Risco hemorrágico é importante. 
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39. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL COM VARFARINA – CUIDADOS COM A 

ALIMENTAÇÃO  

 

OBJETIVO: 

Explicar os cuidados e orientações com a alimentação em pacientes em 

uso de anticoagulação oral. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os Setores HPS. 

 

CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO 

 Enquanto estiverem submetidos à terapia anticoagulante, os pacientes 

devem se limitar quanto à ingestão de folhas verdes que contêm 

vitamina K (couve, brócolis, espinafre, alface, couve de bruxelas, 

repolho), chá verde, fígado, miúdos de frango (fígado, moela, coração) 

e alguns óleos vegetais pois eles inibem a ação da Varfarina. 

 Orientar referente à ingestão hídrica para que a medicação seja 

excretada rapidamente. 

 Evitar álcool, porque ele pode alterar a resposta do organismo a um 

anticoagulante. 

 Buscar equilíbrio alimentar que permita funcionamento regular do 

intestino. Diarréia ou constipação podem alterar os valores do INR. 
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40. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL – CUIDADOS COM A PELE 

 

OBJETIVO: 

Explicar os cuidados e orientações com a pele aos pacientes em uso de 

anticoagulação oral 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem  

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os Setores HPS 

CUIDADOS COM A PELE 

 Orientar a importância de evitar lesões para não causar danos à pele 

 Incentivar o uso de calçados protetores e acolchoamento para áreas 

de pressão 

 Instruir sobre as maneiras para evitar o trauma das extremidades 

 Indica-se a deambulação e elevação dos membros inferiores para 

auxiliar na promoção do fluxo sanguíneo venoso 

 

41. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL – CUIDADOS COM SANGRAMENTO 

 

OBJETIVO: 

Explicar os cuidados e orientações com sangramento em pacientes em uso 

de anticoagulação oral 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

101 
 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os Setores HPS 

 

CUIDADOS COM SANGRAMENTO 

 Se há sinais óbvios ou súbitos de sangramento, incluindo os abaixo 

relacionados, o paciente deve procurar seu médico ou assistência em 

um pronto socorro imediatamente: 

 

a) Melena (sangramento nas fezes ou fezes enegrecidas) 

b) Hematúria (urina com sangue) 

c) Náusea persistente e hematêmese (vômitos com sangue ou 

qualquer material que se pareça com borra de café) 

d) Após queda ou trauma na cabeça, mesmo se não houver nenhum 

sintoma. 

e) Epistaxe (Sangramento nasal) 

f) Dor de cabeça súbita, vertigem ou fraqueza súbitos 

 

 Evitar acidentes e quedas (cuidado ao andar em chão úmido, usar 

sapatos fechados e de boa aderência, evitar lugares altos com risco 

de queda). 

 Não manipular instrumentos de corte. 
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 Não retirar cutículas. Use barbeador elétrico e tome cuidado ao 

escovar os dentes 

 Se houver algum tipo de curativo o enfermeiro deve avaliar se há 

sangramento no local 

 Em casos de pacientes no pós operatório é necessário verificar 

sangramento em curativos ou drenos. 

 A terapia anticoagulante deve ser monitorizada devido ao risco de 

hemorragia, pois a droga tem efeito cumulativo no organismo. 

 Monitorar o fluxo menstrual para garantir que não seja excessivo ou 

prolongado 

 Quando procurar tratamento com médico, dentista, pediatra ou 

qualquer outro profissional de saúde, certificar-se de informar ao 

profissional que você esta tomando um anticoagulante. 

 

42. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL – CUIDADOS GERAIS 

 

OBJETIVO: 

Explicar os cuidados e orientações parapacientes em uso de 

anticoagulação oral 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. 

COMPETÊNCIA: 

Todos os Setores HPS 
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CUIDADOS GERAIS 

 

Monitorar constantemente os exames laboratoriais tais como: 

PROTROMBINA e INR para controle do tratamento 

 

Informar corretamente ao paciente o nome do medicamento que ele está 

fazendo uso, sua via de administração, efeitos colaterais e horários para 

que a terapêutica obtenha resultado; 

Monitorar os sinais vitais (Pressão Arterial, saturação de oxigênio, 

frequência cardíaca e respiratória) 

 Orientar quanto ao horário correto para tomar o medicamento 

 Incluir a família/ outras pessoas significativas no programa de 

ensino 

 Não usar nenhum medicamento sem comunicação prévia ao médico 

assistente 

ESQUECEU UMA DOSE? 

Se o paciente esqueceu uma dose, tomar assim que lembrar; não tomar se 

estiver quase na hora da próxima dose, em vez disto, pule a dose e 

continue a usar como prescrito. 

Não use a medicação em dose dobrada para tentar compensar a dose 

esquecida. Anote as doses esquecidas para mostrar ao seu médico. 

Procure seu médico caso tenha esquecido duas ou mais doses. 
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43. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL – INDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Conhecer as indicações de uso dos Anticoagulantes Orais 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA:  

Todos os Setores HPS 

 

INDICAÇÕES: 

 Trombose Venosa Profunda  

 Embolias Sistêmicas 

 Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEI) 

 Valvulopatias (Prótese Valvar)  

 Fibrilação Atrial (FA) 

 

44. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL – INR X INTERVENÇÃO 

 

OBJETIVO: 

Apresentar a Tabela Relação INR x INTERVENÇÕES 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. 

COMPETÊNCIA: 

Todos os Setores HPS 
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45. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL - MEDICAÇÕES DE DIMINUEM O VALOR 

DO INR 

 

OBJETIVO: 

Expor tabela com medicações que diminuem o valor do INR dos pacientes 

que fazem uso dos anticoagulantes orais. 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os Setores HPS 
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46. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE 

ANTICOAGULAÇÃO ORAL - MEDICAÇÕES QUE AUMENTAM O 

VALOR DO INR 

 

OBJETIVO: 

Expor tabela com medicações que aumentam o valor do INR dos pacientes 

que fazem uso dos anticoagulantes orais. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem 

COMPETÊNCIA: 

Todos os Setores HPS 

 

 

 

47. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

– ANTES DO PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem empregados antes da realização da 

traqueostomia. 

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

107 
 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico,  

Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

UTI 

Enfermarias 

Emergência 

Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de enfermagem 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM ANTES DO PROCEDIMENTO: 
 

 Identificar com equipe terapêutica os pacientes que se beneficiam 

de traqueostomia precoce (antes de 10 dias de entubação) 

 Checar se o paciente está em dieta zero 

 Checar se Termo de Consentimento para procedimento está 

devidamente assinado e no prontuário do paciente 

 Verificar se o paciente pode ser colocado em hiperextensão do 

tronco e pescoço, pois em caso de lesões cervicais, a hiperextensão 

não é recomendada. Comunicar ao médico que realizará o 

procedimento 

 Verificar se o medicamento Enoxaparina (Clexane) foi suspenso nas 

últimas 24h 
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 Comunicar ao médico que realizará o procedimento se o paciente 

faz uso de AAS ou anticoagulantes 

 Higienizar as mãos 

 Reunir todo o material necessário 

 Montar e testar aspirador 

 Aspirar o paciente 

 Providenciar foco luminoso adequado 

 

48. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

– CARACTERÍSTICAS 

 

OBJETIVO: 

Listar as características da traqueostomia. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

UTI 

Enfermarias 

Emergência 

Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de enfermagem 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 A traqueostomia pode ser Temporária ou Permanente 
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 As cânulas podem ser de plástico ou de metal. Canulas de plástico 

podem ser com ou sem balonete (que tem a função de ocluir o 

espaço entre as paredes traqueais e o tubo, minimizando o risco de 

aspiração)  

 A posição do tubo da traqueostomia é mantida através de cadarços 

fixados no pescoço do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

– COMPLICAÇÕES 

 

OBJTIVO: 

Listar as complicações iniciais e tardias da traqueostomia. 

 

ABRANGÊNCIA: 

 

 Bloco Cirúrgico 

 Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

 UTI 

 Enfermarias 

 Emergência 

 Hemodinâmica 

 Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pordentrodo9dejulho.com.br/tag/fisioterapia/&ei=JHxiVInqIoOqgwSs24H4BQ&psig=AFQjCNGgS_WzLG1hQBGiDRTwB9HqKJArTQ&ust=1415826850988368
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 Médicos 

 Enfermeiros 

 Técnicos de enfermagem 

 Fisioterapia 

 Fonoaudiologia 

 

COMPICAÇÕES: 

Iniciais: 

 Hemorragia 

 Pneumotórax 

 Lesão da mucosa traqueal 

 Lesão do nervo laríngeo 

 

Tardias: 

 Fístula traqueo-esofágica 

 Infecção 

 Disfagia 

 Isquemia e necrose traqueal 

 Estenose da traquéia 

 

50. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

– CONCEITOS 

 

OBJETIVO: 

Explicar o que significa traqueostomia. 

 

ABRANGÊNCIA: 

 

 Bloco Cirúrgico 

 Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

 UTI 

 Enfermarias 
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 Emergência 

 Hemodinâmica 

 Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

 

 Médicos 

 Enfermeiros 

 Técnicos de enfermagem 

 Fisioterapia 

 Fonoaudiologia 

 

CONCEITO: 

 

Incisão (corte) entre o segundo e o terceiro anéis traqueais para a 

colocação de um tubo para fornecimento de ventilação aos pulmões. 

 

A traqueostomia permite limpeza adequada das vias aéreas, facilita 

reabilitação com drenagem de secreções, reduz o espaço morto e fornece 

alguma proteção à via aérea contra os efeitos indesejados da entubação 

prolongada.  

 

51. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

- CONTRAINDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Listar as Contraindicações para Traqueostomia. 

 

ABRANGÊNCIA: 

 

Bloco Cirúrgico 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

UTI 
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Enfermarias 

Emergência 

Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

 Médicos 

 Enfermeiros 

 Técnicos de enfermagem 

 Fisioterapia 

 Fonoaudiologia 

 

CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS 

 Distúrbio da coagulação 

 Carcinoma (câncer) laríngeo 

 Papilomatose laríngea 

 

52. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

– CUIDADOS DE ENFERMAGEM APÓS O PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO: 

Definir os Cuidados de Enfermagem Cuidados de Enfermagem após 

realizar o procedimento de traqueostomia 

 

ABRANGÊNCIA: 

 

Bloco Cirúrgico 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

UTI 

Enfermarias 

Emergência 

Hemodinâmica 
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Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de enfermagem 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

 

APÓS O PROCEDIMENTO 

 Observar saturação de O2 

 Colocar paciente em posição neutra 

 Verificar enchimento do balonete 

 Verificar a fixação do traqueóstomo 

 Observar e controlar sangramentos pela ferida 

 Realizar aspiração de secreções pela cânula nas primeiras horas, e na 

presença de sons respiratórios adventícios e secreções 

 Realizar radiografia de controle 

 

CUIDADO: A aspiração excessiva ou com técnica inadequada causa dor, 

pode iniciar o broncoespasmo e lesionar a mucosa traqueal. 

 

 Se os sinais vitais encontram-se estáveis, o doente deve ser colocado 

em posição semi-fowler 

 

 

 

 

 

 A pressão dentro do balão deve ser monitorada através do cafômetro, 

pelo menos, a cada 8 horas a para evitar lesão ou aspiração 

pulmonar. 
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ATENÇÃO: 

 

Os analgésicos e sedativos deverão ser administrados cuidadosamente de 

modo a não deprimir o centro respiratório assim como o reflexo da tosse. 

 

53. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

– CUIDADOS DE ENFERMAGEM DURANTE O PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO: 

Definir os Cuidados de Enfermagem durante o procedimento da 

Traqueostomia 

 

ABRAGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

UTI 

Enfermarias 

Emergência 

Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia 

 

DURANTE O PROCEDIMENTO: 

 Fornecer oxigênio suplementar ou aumentar FiO2 antes de iniciar 

procedimento 

 Verificar a Saturação de Oxigênio durante todo o procedimento e 

particularmente antes da introdução do traqueóstomo 

 Se entubado, antes da troca de cânulas, promover leve 

hiperventilação  
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 Manter os reparos usados pelo cirurgião na traquéia separados no 

curativo (reparos de segurança) 

 

54. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

– CUIDADOS NO DOMICÍLIO 

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados em domicílio com o paciente traqueostomizado, 

garantindo a continuidade dos mesmos em casa. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

UTI 

Enfermarias 

Emergência 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

 

CUIDADOS NO DOMICÍLIO: 

Se o paciente requer uso prolongado do tubo de traqueostomia, a 

enfermagem deve instruir o paciente e a família sobre os cuidados 

principais em domicílio, tais como: 

 

 Promover a comunicação mais adequada, de acordo com as 

condições do paciente: a oclusão intermitente do traqueostomo pelo 
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paciente permite emitissão da fala normal, mas se o paciente não 

consegue executar essa técnica, deve ser orientado a se comunicar 

por gestos ou escrever em bloco de papel. 

 Trocar o cardaço de fixação do traqueóstomo, quando necessário 

 Inspecionar e trocar diariamente o curativo após o banho, 

observando umidade e drenagem de secreções 

 Proteger a traqueostomia, para evitar entrada de poeira, ou água, 

dando preferência ao uso da mascara cirúrgica ou tecido fino que 

não largue fios. ATENÇÃO para não ocluir completamente a 

traqueostomia, particularmente durante o sono do paciente 

 No traqueostomo definitivo (tipo schiller ou portex): Retirar e 

realizar a limpeza regular da cânula interna com água e sabão 

neutro. Proceder ao enxague adequado 

 Orientar paciente a comer em posição sentada 

 

55. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

- INDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Listar as indicações para Traqueostomia. 

 

ABRAGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico 

Sala de Recuperação  

Enfermarias 

Emergência 

UTIs 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 
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Técnicos de Enfermagem 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

 

INDICAÇÕES: 

 Obstrução de vias aéreas superiores 

 Nas intubações prolongadas, substituindo o Tubo Orotraqueal (TOT) 

 Em tumores, trauma ou malformação da garganta que podem ocluir 

a traquéia e impedir a chegada de ar aos pulmões pelas vias 

naturais (nariz e boca).  

 

 

Em pacientes neurológicos: 

 

 Quando paciente estiver em coma com necessidade de intubação e 

assistência ventilatória prolongada 

 Apresentar distúrbios ventilatórios por fraqueza muscular de causa 

neurológica 

 Pacientes com sequelas graves envolvendo ventilação e deglutição 

 

56. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

– PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM: ASSEGURAR ADEQUADA 

VENTILAÇÃO E OXIGENAÇÃO 

 

OBJETIVO: 
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Listar a Prescrição de Enfermagem de Enfermagem: Assegurar Adequada 

Ventilação e Oxigenação 

 

ABRAGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico 

Sala de Recuperação Pós-

Anestésica 

UTI 

Enfermarias 

 

 

Emergência 

Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de enfermagem 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

 

ASSEGURAR ADEQUADA VENTILAÇÃO E OXIGENAÇÃO: 

 Vigilância das saturações de oxigênio 

 Vigiar frequências respiratórias e expansão torácica que deverá ser 

simétrica 

 Reposicionar o doente de 2/2 horas 

 Proporcionar segurança e conforto 

 Manter o balonete insuflado caso seja necessário ventilar o paciente 

com AMBU ou ventilador mecânico 

 

57. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

– PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM: PROPORCIONAR FREQUENTES 

CUIDADOS À BOCA 

 

OBJETIVO: 
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Proporcionar frequentes cuidados à boca do paciente traqueostomizado 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

UTI 

Enfermarias 

Emergência 

 

COMPETÊNCIA 

Enfermeiros 

Técnicos de enfermagem 

Fisioterapia 

 

PROPORCIONAR FREQUENTES CUIDADOS À BOCA 

 

• Inspecionar os lábios, a língua e a cavidade oral regularmente  

• Fazer cuidadosa aspiração da cavidade oral, quando necessário. 

• Higienizar a cavidade oral diariamente, após as refeições 

• Hidratar os lábios 

 

58. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

- PRESCRIÇAO DE ENFERMAGEM: REDUZIR AO MÍNIMO O RISCO 

DE INFECÇÃO 

 

OBJETIVO: 

Listar a Prescrição de Enfermagem de Enfermagem: Reduzir ao mínimo o 

risco de infecção. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica 
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UTI 

Enfermarias 

Emergência 

Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de enfermagem 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

 

 

REDUZIR AO MÍNIMO O RISCO DE INFECÇÃO 

 

 Trocar o vacuômetro a cada 24 horas e o látex a cada mudança de 

plantão 

 Substituir traqueias, peça em T ou máscara de O2 sempre que estas 

caiam ao chão e protegê-las quando não estão sendo utilizadas pelo 

doente 

 Remover a água que condensa na traqueia e não a introduzir 

novamente no nebulizador 

 Despejar a água destilada restante do nebulizador de cada vez que 

este é cheio de novo, ou pelo menos a intervalos de 24 horas 

 Fazer limpeza do estoma diariamente e sempre que necessário 

 Aspirar secreções pela cânula com técnica adequada 
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59. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO 

– PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM: MINIMIZAR AS DIFICULDADES 

DA PRIVAÇÃO DA FALA 

 

OBJETIVO: 

Explicar a Prescrição de Enfermagem de Enfermagem: Minimizar as 

dificuldades da privação da fala. 

 

ABRAGÊNCIA: 

Bloco Cirúrgico 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

UTI 

Enfermarias 

Emergência 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de enfermagem 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

 

MINIMIZAR AS DIFICULDADES DA PRIVAÇÃO DA FALA: 

 Conversar com o paciente e explicar-lhe todas as atividades a serem 

realizadas 

 Lembrar que o paciente neurológico pode ter dificuldade para 

compreender e se comunicar verbalmente mesmo após a retirada do 

traqueóstomo 

 Esclarecer ao paciente e cuidadores que a incapacidade de falar 

diminuirá quando a cânula for retirada 
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 Estabelecer um método de comunicação adequado 

 Se o doente sabe escrever, incentivá-lo a escrever num papel para 

se comunicar 

 Encorajar a família e os amigos a falarem com o doente 

 A oclusão intermitente do traqueostomo pelo paciente permite 

emitissão da fala normal, mas é necessário treino e bom controle 

ventilatório para que o paciente consiga executar essa técnica de 

modo habitual 

 

60. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO VENTILADOR DE TRANSPORTE 

HPS- CONCEITO       

 

OBJETIVO: 

Apresentar o Ventilador de Transporte OxyMag  

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Fisioterapeutas 

 

COMPETÊNCIA: 

Emergência, Hemodinâmica, UTI, SR e BC 

 

VENTILADOR DE TRANSPORTE  

 

É um ventilador pulmonar eletrônico microprocessado para ser usado 

como suporte ventilatório de pacientes em operações de resgate, 

emergência e transporte.  

Fornece uma mistura de oxigênio (O2) com ar ambiente (Ar) com 

concentrações de oxigênio ajustados de 35 a 100% de O2; O aparelho 

realiza o controle de fluxos e pressões no circuito respiratório do paciente 

para prover as modalidades de ventilação adequadas para a condição do 

paciente. 
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61.  CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO VENTILADOR DE 

TRANSPORTE HPS- CUIDADOS GERAIS 

 

OBJETIVO: 

Listar os Cuidados de Enfermagem Gerais ao Ventilador de Transporte HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Fisioterapeutas. 

 

COMPETÊNCIA: 

Emergência, Hemodinâmica, UTI, SR e BC. 

 

CUIDADOS GERAIS 

 Lavar as mãos e utilizar luvas de proteção para manusear/montar o 

ventilador de transporte  

 Testar o respirador antes de iniciar o transporte. 

 Observar se o nível do torpedo está adequado para realizar o 

transporte 

 Guarda-lo na sala de equipamentos SEMPRE ligado em fonte de 

energia recomendada pelo representante. 

 Substituir o filtro de entrada de ar ambiente a cada 500 horas de 

uso ou em caso de observar: sujidades ou umidade. 

 Realizar a limpeza do Ventilador de Transporte antes e após o uso 

com Anionsurf. 

 Encaminhar o Circuito do Ventilador de Transporte para CME 

imediatamente após seu uso. 
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MEMBRANA DO VENTILADOR DE TRANPORTE: 

 Regular/adaptar adequadamente a membrana a válvula expiratória 

do Ventilador de Transporte 

 Após o uso sempre realizar a limpeza com aniosurf. 

 Guardar em local apropriado, limpo e seguro. 

 Realizar troca, em caso da mesma se rasgar. 

 

62. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO VENTILADOR DE 

TRANSPORTE HPS- IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES NO 

PAINEL FRONTAL  

 

OBEJTIVO: 

Identificar os Componentes existentes no Painel Frontal do Oxymag 

Ventilador de Transporte. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Fisioterapeutas. 

 

COMPETÊNCIA: 

Emergência, Hemodinâmica, UTI, SR e BC. 
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VISTA LATERAL DIREITA 

VISTA LATERAL ESQUERDA 

63. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO VENTILADOR DE 

TRANSPORTE HPS- IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES NO 

PAINEL LATERAL 

 

OBJETIVO: 

Identificar os Componentes existentes no Painel Lateral do Oxymag 

Ventilador de Transporte. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Fisioterapeutas. 

 

COMPETÊNCIA: 

Emergência, Hemodinâmica, UTI, SR e BC. 
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64. CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO VENTILADOR DE 

TRANSPORTE HPS - MONTANDO O VENTILADOR DE 

TRANSPORTE 

 

OBJETIVO: 

Explicar como realizar a Montagem do Ventilador de Transporte OxyMag  

 

ABRANGÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Fisioterapeutas 

 

COMPETÊNCIA: 

Emergência, Hemodinâmica, UTI, SR e BC 
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65. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DA 

NUTRIÇÃO ENTERAL – ATRIBUIÇÕES DE ENFERMAGEM NA TNE 

 

OBJETIVO: 

Conhecer as atribuições e responsabilidades de Enfermagem na TNE. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 
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COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fonoaudiólogos e 

Nutricionistas. 

 

ATRIBUIÇÕES DE ENFERMAGEM NA TNE: 

O ENFERMEIRO, como membro da Equipe Multiprofissional de Terapia 

Enteral tem como PRINCIPAL RESPONSABILIDADE a ADMINISTRAÇÃO DA NE, 

acompanhando todo o processo, objetivando a PREVENÇÃO e DETECÇÃO 

PRECOCE de COMPLICAÇÕES. 

 

ATRIBUIÇÕES DE ENFERMAGEM:  

 

66. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DA 

NUTRIÇÃO ENTERAL – CONCEITOS 

 

OBJETIVO: 

Conceituar Terapia Nutricional Enteral, Nutrição Enteral e Estado 

Nutricional.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

 Administração de medicamentos 

(reposição hidroeletrolítica, gavagem, 

enemas) 

 Realização de cateterismos 

 Supervisionar a nutrição enteral e 

parenteral 

 Avaliar Indicação, Tolerância alimentar e 

Necessidade de Via Alternativa para 

administração da dieta 

 Cuidados na manutenção dos estomas 

 Prevenção de complicações 
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Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fonoaudiólogos e 

Nutricionistas. 

 

CONCEITOS:             

TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL (TNE): Conjunto de procedimentos 

terapêuticos para a manutenção ou recuperação do estado nutricional do 

paciente por meio de NE. 

 

NUTRIÇÃO ENTERAL (NE):  Alimento para fins especiais, com ingestão de 

nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou 

estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sonda ou por 

via oral. Industrializado ou não, utilizado exclusiva ou parcialmente para 

substituir ou complementar a alimentação em pacientes desnutridos ou 

não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, 

ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, 

órgãos ou sistemas. 

 

ESTADO NUTRICIONAL: Condição de saúde de um indivíduo influenciada 

pelo consumo e utilização de nutrientes e identificada pela correlação de 

informações obtidas através de estudos físicos, bioquímicos, clínicos e 

dietéticos. 

 

67. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DA 

NUTRIÇÃO ENTERAL – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

OBJETIVO: 

Conhecer o resultado esperado de uma TNE segura e efetiva e evitar 

condições que contribuem na piora do estado nutricional do paciente. 

 

ABRANGÊNCIA: 
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Todos os setores com pacientes internados do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fonoaudiólogos e 

Nutricionistas. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Uma TNE SEGURA e EFETIVA resulta na melhora ou manutenção do estado 

nutricional do paciente. 

 

CONDIÇÕES ENCONTRADAS que CONTRIBUEM para a PIORA DO ESTADO 

NUTRICIONAL do paciente:  

 

 

68. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DA 

NUTRIÇÃO ENTERAL – INDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

 Alta rotatividade dos 

funcionários da equipe de 

saúde  

 Peso e altura não aferidos, 

desnutrição não identificada  

 Não observação da ingesta 

alimentar dos pacientes 

 Ausência de TN em estados 

hipermetabólicos 

 Intervenção cirúrgica em 

pacientes desnutridos sem 

reposição nutricional 

 Uso prolongado de soros por 

via venosa + Dieta Zero  

 Retardo no início da terapia 

nutricional 
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Identificar os pacientes com risco nutricional e indicações da TNE. 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fonoaudiólogos e 

Nutricionistas. 

 

INDICAÇÕES: 

 Pacientes IMPOSSIBILITADOS DE INGESTÃO ORAL ADEQUADA para 

prover de 2/3 a 3/4 das necessidades diárias nutricionais  

 Patologias do trato gastrointestinal alto, intubação oro-traqueal ou 

distúrbios neurológicos com comprometimento do nível de consciência 

ou dos movimentos mastigatórios.  

 Indicado também nos casos em que o paciente vem com INGESTÃO 

ORAL BAIXA 

 

Condição Clínica:  

Neurológica/Psiquiátrica 

 Acidentes 

cerebrovasculares 

 Neoplasias  

 Trauma  

 Doenças 

desmielinizantes  

 Depressão grave  

 Anorexia nervosa  

 Inflamação 

Clínica/Cirúrgica 

 Neoplasias  

 Inflamação 

 Trauma 

 Cirurgia 

gastrintestinal 

 Pancreatite  

 Doença 

Inflamatória do 

intestino  

 Síndrome do 

intestino curto 

 ICC, DPOC 

 Uso de 
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Ventilação 

Mecânica 

 Estados de Coma 

Má Absorção 
 Preparo intestinal 

pré-operatório  

 Fístulas 

digestivas 

 

69. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DA 

NUTRIÇÃO ENTERAL – INFUSÃO DA NE 

 

OBJETIVO: 

Administrar de forma efetiva e segura a Nutrição Enteral, especialmente 

formulada e elaborada para uso por sonda ou por via oral, visando 

uniformizar a Terapia Nutricional Enteral (TNE) dos pacientes internados no 

HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fonoaudiólogos e 

Nutricionistas. 

 

INFUSÃO DA NE: 

 LAVAR AS MÃOS sempre antes de manipular a NE. 

 Utilizar luvas para manipular a sonda. 

 Verificar a via de administração e formulação na prescrição médica. 

 Repetir verificação feita no recebimento da NE. 

 Confirmar POSICIONAMENTO DA SONDA através da ausculta, pela 

manhã, antes da infusão da primeira dieta. 
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 No paciente intubado ou traqueostomizado, verificar se o balonete 

do tubo (cuff) está adequadamente insuflado. 

 Informar e orientar o familiar/cuidador a não manipular a NE. 

 Cada frasco deve ser administrado em 60 a 120 minutos ou 

conforme prescrição médica, dietética ou de enfermagem.  

 

Obs.:A infusão rápida pode provocar diarreia e vômitos, 

prejudicando o aporte nutricional e evolução clínica do paciente. 

 

 Utilizar equipo próprio e exclusivo. IDENTIFICAR a DATA de 

INSTALAÇÃO do equipo da NE e TROCÁ-LO a cada 24 horas 

 

Obs.: Para diminuir o risco de infusão acidental em via venosa, não 

se deve nunca administrar a NE ou água em equipo de soro. 

 

 Se possível, manter o paciente em DECÚBITO ELEVADO (Fowler 45°) 

durante toda a infusão e 30 minutos após, evitando o refluxo 

gastresofágico. 

 A dieta enteral é administrada em infusão intermitente, por bomba 

de infusão ou gravitacional. Conforme padronização da 

Coordenação de Nutrição, os HORÁRIOS de ENTREGA da NE são: 06, 

09, 12, 15, 18 e 21h 

 

 Em casos de EXAMES, JEJUM para procedimentos cirúrgicos e SONDA 

ABERTA: INFORMAR AO SONDÁRIO (RAMAL 830534) para suspensão 

da mesma. Em caso de retorno da dieta solicitar para o próximo 

horário. 
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Obs.:Monitorar rigorosamente o período de jejum, comunicando à 

equipe médica quando ultrapassar 8 horas de jejum 

 

 Após o horário da entrega PODERÁ SER SOLICITADO ATÉ 1 HORA E 

MEIA DE CADA HORÁRIO. 

 Em caso de suspensão da NE em algum horário, circular o mesmo e 

anotar o motivo no formulário de prescrição/evolução de 

enfermagem. 

 INTERROMPER a ADMINISTRAÇÃO da NE: Para realizar aspiração da 

orofaringe ou da traquéia, durante Procedimentos fisioterápicos, 

banho no leito, verificação da PVC, enquanto submeter à ventilação 

mecânica não invasiva, em caso de vômitos ou regurgitações e para 

realizar mudança de decúbito. 

Ao término de cada frasco de NE, infundir aproximadamente 50 ml 

de água, utilizando o equipo (evitando acúmulo de resíduos no 

mesmo e prevenindo obstrução da sonda). Em caso de restrição 

hídrica, desconectar o equipo para lavá-lo e injetar 10 a 20 ml de 

água na sonda com seringa.  

 Em caso de hidratação do paciente, maior volume será necessário, 

conforme prescrição médica, nesse caso utilizar frascos 

encaminhados pela Coordenação de Nutrição. O VOLUME DEVERÁ 

SER ANOTADO NA FOLHA DE CONTROLE DO PACIENTE EM 

“GANHOS”.  
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REGISTRAR no prontuário casos de REFLUXO, VÔMITO ou DIARREIA; 

COMUNICAR ao enfermeiro, médico e/ou nutricionista e VERIFICAR: 

o tempo que a dieta ficou no balcão aguardando sua infusão, o 

Posicionamento da sonda, a Velocidade de infusão e se o paciente 

está submetido à Antibioticoterapia. 

 

70. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DA 

NUTRIÇÃO ENTERAL – MÉTODOS DE ADMINISTRAÇÃO  

 

OBJETIVO: 

Conhecer os métodos de administração da NE (via sonda) utilizados no 

HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fonoaudiólogos e 

Nutricionistas. 

 

MÉTODOS DE ADMINSTRAÇÃO DA NE VIA SONDA: 

 

INTERMITENTE GRAVITACIONAL:  

Faz uso da força da gravidade com inserção de 50 a 500 ml da dieta por 

meio do gotejamento, a cada 3 a 6 horas 

A infusão de dieta é feita com volume, horário, tempo e gotejamento pré-

determinados por meio de EQUIPO gravitacional. 
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A velocidade de infusão da dieta NÃO DEVE ULTRAPASSAR 140 GOTAS POR 

MINUTO, pois velocidades superiores podem alterar o ritmo intestinal do 

paciente e produzir diarreia. 

 

INTERMITENTE COM BOMBA DE INFUSÃO: 

A infusão de dieta é feita com volume, horário, tempo e gotejamento pré-

determinados por meio de bomba de infusão (25 a 150 mL/hora). 

 

Oferece MAIOR SEGURANÇA EM PACIENTES EM ESTADO CRÍTICO e na fase 

inicial da nutrição enteral, para testar a tolerância. 

 

71. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DA 

NUTRIÇÃO ENTERAL – MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE 

 

OBJETIVO: 

Conhecer os cuidados de Enfermagem na monitorização adequada do 

paciente em TNE, garantindo a disponibilidade de informações necessárias 

à avaliação do paciente e eficácia do tratamento. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fonoaudiólogos e 

Nutricionistas. 

 

MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE RECEBENDO NE: 

 Aferir peso e altura na admissão de cada paciente 

 Controle semanal do peso do paciente e SSVV conforme rotina 
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 Detecção de distúrbios gastrointestinais e complicações 

 Controle do volume de NE administrado, velocidade de infusão, 

dificuldades e aceitação da NE nas últimas 24h devem ser repassados 

ao rendeiro dos profissionais de saúde envolvidos no cuidado do 

paciente. 

 AVALIAR as CONDIÇÕES DE HIDRATAÇÃO do paciente: turgor da pele, 

condições da mucosa, débito urinário. 

 Realizar BALANÇO HÍDRICO e Avaliar diurese (volume e aspecto)  

 Monitorar nível de glicose. 

 Monitorar o funcionamento intestinal: CONTROLAR AS EVACUAÇÕES e 

AVALIAR ABDOME (distensão, dor, ruídos hidroaéreos). Em caso de 

obstipação, comunicar ao enfermeiro, médico e/ou nutricionista. 

SOLICITAR AVALIAÇÃO do NUTRICIONISTA para ADEQUAÇÃO DA 

FÓRMULA e do MÉDICO PARA PRESCRIÇÃO DE LAXANTE, se 

necessário. 

 Exames laboratoriais conforme solicitações médica (glicemia, 

proteínas séricas, eletrólitos, exame de função hepática, uréia e 

creatinina etc). 

 Se houver obstrução da sonda o procedimento recomendado é a 

lavagem da sonda com 20ml de água sob pressão, ou com volume 

maior, utilizando uma seringa. 
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 Monitorar aceitação da alimentação oral quando associada à NE. 

(Aceitação adequada da alimentação oral deverá ser registrada antes 

da suspensão da NE e retirar a sonda) 

 ATENÇÃO AOS PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA ENDONASAL OU 

TRANSESFENOIDAL. Sondagem nesses pacientes deve ser pré-

operatória. Caso sondagem pós-operatória seja impreterível deve ser 

oral ou acompanhada pelo médico, pelo risco de invasão do crânio 

(abertura cirúrgica da base do crânio anterior).Veja também: Pauta de 

Condutas HPS Volume 2, Protocolo de Terapia Nutricional, pág 349 a 

352. 

 

72. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DA 

NUTRIÇÃO ENTERAL – RECEBIMENTO E CONSERVAÇÃO DA NE 

 

OBJETIVO: 

Fornecer condições apropriadas de higiene e temperatura para garantir a 

estabilidade físico-química e padrão microbiológico da NE, assegurando 

sua conservação até a completa administração. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fonoaudiólogos e 

Nutricionistas. 

 

RECEBIMENTO E CONSERVAÇÃO DA NUTRIÇÃO ENTERAL: 
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 O enfermeiro é responsável pelo recebimento e conservação da NE 

(Resolução No 63/2000). 

 

 Ao receber a dieta VERIFICAR: a integridade do frasco, aspecto e 

condições da NE (temperatura, volume e consistência) detectando 

alterações e presença de elementos estranhos. 

 

 Conferir PRESCRIÇÃO e RÓTULO da dieta: identificação do paciente e 

leito, tipo de dieta, via de administração, volume e velocidade de 

infusão prescritos e horário de manipulação da dieta. 

 

 Na presença de qualquer anormalidade ou erro no rótulo comunicar 

ao enfermeiro e/ou nutricionista. 

 

 A validade da NE, após manipulada pela nutrição, é de 24hs, se 

adequadamente conservada em geladeira (4 a 8oC). 

 

 Armazenar o frasco de NE na geladeira de medicamentos quando a 

sua instalação for postergada. Em nenhum caso a NE poderá 

permanecer em temperatura ambiente no posto de enfermagem. 

 

 A dieta enteral poderá ficar até 4 HORAS EM TEMPERATURA AMBIENTE 

a partir do horário que foi instalada no paciente, após esse tempo 

deverá ser desprezada. 

 

 O frasco de NE é inviolável até o final de sua administração 

(Resolução RCD No 63/2000). Qualquer manipulação da fórmula deve 

ser feita na área de preparo específica da Nutrição 
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Conforme via utilizada 

(via oral, sonda 

nasogástrica ou pós-

pilórica, gastrostomia ou 

jejunostomia) são 

necessários cuidados 

específicos, tanto locais 

(fixação, higienização, 

73. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DA 

NUTRIÇÃO ENTERAL – VIAS DE ACESSO 

 

OBJETIVO: 

Conhecer as vias de acesso e de administração da NE. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fonoaudiólogos e 

Nutricionistas. 

 

VIAS DE ACESSO: 

 

74. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA CURVA TÉRMICA – O 

QUE É CURVA TÉRMICA? 

 

OBJETIVO:  

Conceituar Curva Térmica 

 

ABRANGÊNCIA: 
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UTI 

SR 

Bloco Cirúrgico 

Hemodinâmica 

Enfermarias 

Emergência 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

CURVA TÉRMICA: 

 Caracteriza-se pelo comportamento da febre nas últimas 24h. 

 Deve-semedir a temperatura com intervalos mínimos de 6/6 horas, ou 

sempre que febril e anotá-la quando chegar ao pico. 

 A evolução da curva térmica ao longo dos próximos dias vai ser valiosa 

para o seu médico raciocinar sobre sua doença. 

 

75. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA CURVA TÉRMICA: COMO 

AVALIAR? 

 

OBJETIVO:  

Identificar o modo de evolução da febre a partir da análise do quadro 

térmico. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI 

SR 

Bloco Cirúrgico 

Hemodinâmica 
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Enfermarias 

Emergência 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem. 

 

AVALIANDO A CURVA TÉRMICA: 

Gráfico ou quadro térmico – é o registro da temperatura em tabelas a fim 

de se estabelecer o tipo de febre apresentada pelo paciente (CURVA 

TÉRMICA). 

 

1. Febre Contínua: Variações até 1°C, sempre acima do normal Ex: febre 

tifóide, pneumonia; 40°C39°C38°C37°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Febre Intermitente: Hipertermia com períodos cíclicos de apirexia 

(terçã, quartã ,cotidiana) Ex: linfomas, malária, 

tuberculose;39°C38°C37°C36°C 
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3. Febre Remitente:Hipertermia diária com variações maiores de 1°C, 

sem apirexia. Ex: septicemia, pneumonia; 40°C39°C38°C37°C 

 

4. Febre Irregular ou Séptica: Picos muito altos intercalados com por 

temp. baixas ou apirexia. Sem caráter cíclicos, totalmente 

imprevisíveis. Ex: septicemia; 39°C38°C37°C36°C 

 

 

5. Febre  Recorrente ou Ondulante: Períodos de temperatura normal, 

que dura dias ou semanas seguidos por períodos com febre. Ex: 

linfomas, tumores; 39°C38°C37°C36°C 
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76. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA CURVA TÉRMICA: 

PORQUE AVALIAR? 

 

OBJETIVO:  

Identificar o objetivo da avaliação. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI 

SR 

Bloco Cirúrgico 

Hemodinâmica 

Enfermarias 

Emergência 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

Objetivos da avaliação da curva térmica 

 

A necessidade da avaliação antecipada da temperatura dos pacientes e 

detecção precoce de variações na curva térmica auxilia os profissionais na 

identificação de mudanças nas condições clinicas dos pacientes. 

 

 Identificação precoce de infecções 

 Utilização imediata de antibiótico 
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 Minimização de agravos e sepse 

 Controle do estado clínico 

 

77. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA CURVA TÉRMICA: 

QUANDO AVALIAR? 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os pacientes HPS internados nas enfermarias deverão ter suas 

temperaturas mensuradas regulamente a cada 6hs. 

 

 Paciente com sepse 

 Paciente com lesão medular 

 Pacientes com protocolo de M.E 

 Pacientes pós operatório de tumores cerebrais 

 

78. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA DEGLUTIÇÃO  

 

OBJETIVO: 

Explicar os cuidados de enfermagem na deglutição do paciente HPS. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Enfermarias, Sala de Recuperação, UTI, Emergência e Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

Veja também: Pauta de Condutas HPS Volume 2, Condutas em 

Fonoaudiologia. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 

 

Observar: 

 Tosse ou engasgos ao se alimentar 

 Cansaço durante as refeições 

 Modificações recentes na 

consistência da dieta 

 Baixa aceitação da dieta 

 Decúbito 

 Posicionamento do TOT para 

evitar LPP 

 Integridade da cavidade oral  

 Nível de consciência  
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 Deglutição  

 Dor ao deglutir  

 Mudança vocal após refeições 

 Perda de peso recente  

 Dificuldade para deglutir comprimidos  

 Uso de prótese dentária 

 

ATENÇÃO: Em caso de tosse ou engasgos ao alimentar o paciente, cansaço 

durante as refeições, mudança vocal após refeições e dificuldade para 

deglutir comprimidos: SOLICITAR AVALIAÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA. 

 

Durante a oferta de alimentos: 

 

 Nível de alerta 

 Postura (ereta e confortável, se possível)  

 Volume 

 Velocidade  

 Consistência correta 

 Utensílios 

 

Cuidados Gerais: 

 Busca pelo cuidador: quem pode ser cuidador familiar eficiente? 

 Realizar higiene oral 

 Avaliar a quantidade de espessante  

 Passar dados à Fonoaudiologia, quando necessário.  

 

79. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA DEGLUTIÇÃO – 

CONCEITO E FASES DA DEGLUTIÇÃO 
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OBJETIVO: 

Conceituar deglutição e conhecer suas fases. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Enfermarias, Sala de Recuperação, UTI, Emergência e Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fonoaudiólogos e Nutricionistas. 

 

Veja também: Pauta de Condutas HPS Volume 3, Enfermagem,Cuidados de 

Enfermagem na Deglutição –  Disfagia.  

 

DEGLUTIÇÃO: 

É o ato de engolir caracterizado pelo movimento de impulsão do alimento 

líquido ou sólido para o estômago através de estruturas e músculos da 

face, da língua, mastigatórios, faríngeos, esofágicos e respiratórios.  

A função da deglutição é complexa e coordenada, integrada ao sistema 

nervoso central, com mecanismo sinérgico e antagônico de ações 

musculares regidas por arcos reflexos.  

Os distúrbios neurológicos que prejudicam a contração coordenada de 

qualquer dos músculos podem causar disfagia e secundariamente, 

obstrução das vias aéreas, pneumonia aspirativa e desnutrição.  

O centro da deglutição é uma organização complexa de elementos neurais 

no córtex e no tronco cerebral do sistema nervoso central. 

 

FASES DA DEGLUTIÇÃO: 
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Oral Preparatória/Oral Propriamente Dita:  

 

 

  

 

 

Faríngea 

 

 

:  

 

 

Esofágica: 

 

 

 

 

 

80. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA DEGLUTIÇÃO – 

DISFAGIA 

 

OBJETIVO: 

Conceituar disfagia e tipos de disfagia. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Enfermarias, Sala de Recuperação, UTI, Emergência e Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fonoaudiólogos e Nutricionistas. 
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DISFAGIA:  

É a inabilidade de ingerir ou transportar nutrientes vitais através dos 

alimentos ao corpo humano. É parte da sintomatologia clínica de diversas 

doenças, como tumores de sistema nervoso central, traumatismo 

cranioencefálico, acidente vascular encefálico, doença de Parkinson, entre 

outros. 

 

A disfagia afeta a rotina e a vida diária de quem tem este sintoma. Os 

pacientes precisam estar o tempo todo conscientes da forma de deglutir 

passando um processo que é inconsciente para o consciente. Além disso, a 

disfagia aumenta o risco de aspiração e retarda a administração da 

nutrição adequada por via oral. 

 

Disfagia Orofaríngea:  

Distúrbio de deglutição, podendo ser congênita ou adquirida após 

comprometimento neurológico, mecânico ou psicogênico. 

 

Disfagia Neurogênica: 

Desordens no processo de deglutição causadas por doença ou trauma 

neurológico. 

As disfunções neurogênicas podem afetar a ação muscular responsável 

pelo transporte do bolo alimentar da cavidade oral para o esôfago. 

 

 

81. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA DEGLUTIÇÃO – SINAIS E 

SINTOMAS DE DISFAGIA 

 

OBJETIVO: 

Listar os sinais e sintomas de disfagia. 
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ABRANGÊNCIA: 

Enfermarias, Sala de Recuperação, UTI, Emergência e Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fonoaudiólogos e Nutricionistas. 

 

Veja também: Pauta de Condutas HPS Volume 2, Condutas em 

Fonoaudiologia. 

 

SINAIS E SINTOMAS: 

 Desordem na mastigação 

 Dificuldade em iniciar a deglutição 

 Regurgitação nasal 

 Controle da saliva diminuído 

 Tosse e engasgos durante as refeições 

 

82. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA INSTALAÇÃO DAS 

BOTAS PNEUMÁTICAS - COMPLICAÇÕES DA TROMBOSE 

VENOSA PROFUNDA 

 

OBJETIVO:  

Explicar as complicações da TVP. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI 

SR 

Bloco Cirúrgico 

Hemodinâmica 

Enfermarias 

 

 Disfonia 

 Desnutrição 

 Desidratação 

 Pneumonia 

aspirativa  
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COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

COMPLICAÇÕES 

A Trombose Venosa Profunda apresenta altas morbidade e mortalidade 

principalmente devido as suas complicações.  

 

São três as principais complicações da TVP:  

 

 Tromboembolia Pulmonar: Ocorre quando o trombo se desprende do 

seu local de origem, caindo na circulação sanguínea e atingindo a 

artéria pulmonar. É a complicação mais temida da TVP, responsável por 

10% a 20% de todas as mortes hospitalares.  

 

 Síndrome Pós-Trombótica: Apresenta mortalidade quase nula, todavia 

morbidade importante. A síndrome pós-trombótica é mais comum nos 

membros inferiores e é consequência da obstrução venosa e do refluxo 

venoso que causam hipertensão venosa constante no membro inferior 

acometido. A hipertensão venosa mantida acarreta alterações na pele e 

no tecido subcutâneo que são responsáveis pelo quadro clínico da 

síndrome pós-trombótica. Os principais sintomas são: surgimento de 

varizes nos membros inferiores, edema perimaleolar ou no terço 

inferior da perna, hiperpigmentação, eczema de estase, 

lipodermatoesclerose, celulite ou erisipela e úlcera de estase, sendo 

esta última a complicação mais importante da síndrome pós-

trombótica, responsável por grandes problemas sócio-econômicos. 
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 Gangrena venosa É a complicação mais rara da trombose venosa 

profunda, porém é muito grave e pode provocar a perda do membro 

afetado assim como a morte do paciente. 

 

83. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA INSTALAÇÃO DAS 

BOTAS PNEUMÁTICAS - CUIDADOS GERAIS 

 

OBJETIVO:  

Explicar os Cuidados de Enfermagem na Instalação das Botas Pneumáticas. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI 

SR 

Bloco Cirúrgico 

Hemodinâmica 

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 

 

 Antes da Instalação 

 Verificar a existência das duas perneiras e sua integridade 

 Realizar limpeza do motor com aniosurf 

 Programar e calibrar o motor 

 Ligar o motor e testar com as perneiras 

 Colocar malhas ortopédicas nos membros inferiores para proteger 

as perneiras 

 

 Durante Instalação 
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 As botas pneumáticas deverão ser instaladas na região da 

panturrilha 

 Lavar as mãos antes da instalação (a luva de proteção deverá ser 

utilizada nos casos de precaução de contato) 

 O motor deverá estar conectado em fonte de energia 

 Colocar as perneiras sobre as malhas ortopédicas 

 Conectar as mangueiras das perneiras no motor 

 Ligar o motor. 

 

ATENÇÃO: 

 Durante instalação das botas pneumáticas observar posicionamento 

do velcro (região anterior do membro inferior) 

 As perneiras deverão ser retiradas durante o banho 

 

 Após Instalação 

 Lavar as mãos após o procedimento 

 Caso as botas sejam retiradas, o motor deverá ser limpo com 

anionsurf e guardá-lo. 

 

ATENÇÃO: 

 As botas deverão ser armazenadas em locais limpos e longe de 

umidade (Sala de Equipamentos) 

 

84. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA INSTALAÇÃO DAS 

BOTAS PNEUMÁTICAS – FATORES DE RISCO PARA TROMBOSE 

VENOSA PROFUNDA 

 

OBJETIVO:  

Conhecer os Fatores de Risco para o desenvolvimento da TVP. 

 

ABRANGÊNCIA: 
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UTI 

SR 

Bloco Cirúrgico 

Hemodinâmica 

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem 

 

FATORES DE RISCO: 

 

 Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

 Trauma Raquimedular (TRM) 

 Infarto Agudo do Miocárdio 

 Idade - A TVP é mais comum após os 40 anos de idade, aumentando 

sua prevalência progressivamente com a idade.  

 Imobilização - É um dos principais fatores predisponentes de 

trombose venosa profunda. Quanto maior o tempo de imobilização, 

maior o risco de TVP. Por esta razão, a TVP é uma patologia frequente 

em pacientes hospitalizados e acamados.  

 Tromboembolismo Venoso Prévio - O risco de TVP em pacientes com 

história pregressa de trombose venosa é aumentado em três a quatro 

vezes quando comparados com indivíduos sem episódio anterior de 

trombose.  
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 Obesidade - É fator de risco para TVP em pacientes acamados, seja 

pela dificuldade de mobilização do doente, seja pela própria 

diminuição da atividade fibrinolítica que ocorre em obesos.  

 Veias Varicosas - A TVP é duas vezes mais frequente em pacientes 

portadores de varizes dos membros inferiores.  

 Infecção - Predispõe à TVP por provocar lesão do endotélio venoso . 

 Cirurgias - Quanto maior for à cirurgia a que o paciente foi submetido, 

maior o risco para TVP. 

 Anestesia - Pacientes submetidos à anestesia geral têm maior risco de 

desenvolverem TVP que os submetidos à anestesia peridural ou 

raquidiana. 

 Câncer - Aumenta a prevalência de TVP em duas a três vezes pela 

indução dos fatores pró-coagulantes  

 Gravidez e puerpério - Mulheres grávidas ou no período puerperal têm 

risco bastante aumentado de TVP. Este maior risco ocorre devido a 

estase venosa provocada pelo crescimento uterino e também como 

consequência de alterações hormonais própria deste período. Após o 

parto ocorre também diminuição da atividade fibrinolítica devido à 

liberação de tromboplastina tecidual durante a separação placentária.  

 Uso de Anticoncepcionais Orais - O risco de TVP é aumentado devido 

ao aumento dos níveis sanguíneos dos fatores de coagulação. Os 

contraceptivos orais também alteram a viscosidade sanguínea e a 

parede vascular 
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 Alguns Tipos de Tumor Craniano – Pacientes com mengioma possuem 

risco aumentado de TVP/EP quando comparado a outros tumores 

cranianos   

 

85. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA INSTALAÇÃO DAS 

BOTAS PNEUMÁTICAS - MEDIDAS PROFILÁTICAS DA 

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA 

 

OBJETIVO:  

Listar as medidas profiláticas da Trombose Venosa Profunda. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI 

SR 

Bloco Cirúrgico 

Hemodinâmica 

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

MEDIDAS PROFILÁTICAS: 

São dividas em são dividas em métodos mecânicos e terapia 

medicamentosa 

 

 MÉTODOS MECÂNICOS: Meias Elásticas e Botas Pneumáticas 
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 TERAPIA MEDICAMENTOSA: É feita com a heparina não-fracionada 

ou de baixo peso molecular, administrada através da via 

subcutânea. 

 

86. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA INSTALAÇÃO DAS 

BOTAS PNEUMÁTICAS - O QUE É TROMBOSE VENOSA 

PROFUNDA? 

 

OBJETIVO:  

Conceituar Trombose Venosa Profunda. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI 

SR 

Bloco Cirúrgico 

Hemodinâmica 

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP): 

 

 Caracteriza-se por formação aguda de trombos em veias do sistema 

profundo, acomete mais comumente os membros inferiores, no 

entanto também pode ocorrer na veia cava, nas veias jugulares 

internas e nos seio cavernoso e nos membros superiores. 
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 A TVP é uma doença de alta prevalência e ocorre principalmente como 

complicação de outro processo patológico como as neoplasias e as 

infecções, o pós-operatório de grandes cirurgias, os traumas, e as 

imobilizações prolongadas dos membros inferiores. 

 

87. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MOBILIZAÇÃO DO 

PACIENTE HPS – BENEFÍCIOS DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE 

 

OBJETIVO: 

Listar os benefícios da mobilização precoce do paciente HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, incluindo o 

Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Maqueiros e 

Fisioterapeutas. 

 

BENEFÍCIOS: 
 

 Previne: contraturas musculares, edema linfático e as Úlceras Por 

Pressão (LPP) e outras complicações da imobilidade (Veja Panfleto 

HPS: Prevenir e Curar: Úlceras Por Pressão). 

 Favorece controle autonômico 

 Otimiza do transporte de oxigênio 

  Favorece recuperação da força muscular 

 Diminuição do tempo de internação 
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 Melhora do estado de alerta 

 Regula ciclo sono-vigília 

 Proporciona sensação de bem estar geral e oportuniza a interação 

do paciente com o meio ambiente (fonte de estimulação sensório-

motora) 

 O foco multidisciplinar para a mobilização precoce é necessário 

como parte das rotinas clínicas diárias no HPS. 

 

88. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MOBILIZAÇÃO DO 

PACIENTE HPS – CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS 

 

OBJETIVO: 

Listar contraindicações relativas de mobilização precoce no paciente HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, incluindo o 

Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Maqueiros e 

Fisioterapeutas. 

 

ATENÇÃO:  

Em todas as situações abaixo estão contraindicadas as TRANSFERÊNCIAS 

(ex: passar de deitado para sentado ou sentado para de pé) ou 

MOBILIZAÇÕES AMPLAS. NENHUMA das situações abaixo é contraindicação 

para ALÍVIO DA PELE, obtido com mobilização mínima e uso de apoios, 

uma estratégia fundamental da prevenção e tratamento das lesões da pele. 
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CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS: 

 

 Pacientes em pós-operatório imediato (antes de 6h). No pós 

operatório de cirurgia da coluna o paciente PODE ser mobilizado, 

desde que a mobilização seja realizada em bloco, com atenção ao 

alinhamento da coluna. 

 Pacientes hemodinamicamente instáveis 

 Pacientes com instabilidade respiratória 

 Pacientes com dreno torácico em ambos os lados 

 Pacientes com Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA) 

 Pacientes com Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) 

 Paciente vítima de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

 

89. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MOBILIZAÇÃO DO 

PACIENTE HPS - IMOBILIDADE 

 

OBJETIVO: 

Explicar o que é imobilidade, fatores de risco e efeitos prejudiciais. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, incluindo o 

Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Maqueiros e 

Fisioterapeutas. 

 

IMOBILIDADE: 
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Perda de capacidade funcional, ou seja, de condição de viver de maneira 

autônoma e de se relacionar em seu meio, devido eliminação dos 

movimentos articulares e incapacidade de mudança postural. 

 

CAUSAS/FATORES DE RISCO: 

 Idade avançada 

 Doenças músculo-esqueléticas 

 Doenças cardiorrespiratórias (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, 

insuficiência cardíaca, etc) 

 Doenças Vasculares (Trombose Venosa Profunda [Veja Panfleto HPS: 

Trombose Venosa Profunda], aneurismas) 

 Neurológicas/Neurocirúrgicas (Acidente Vascular Encefálico, 

Trauma Raqui-Medular, Doença de Parkinson, entre outros) 

 Medicamentos (neurolépticos, ansiolíticos, hipnóticos e anti-

hipertensivos) 

 Dependência de oxigenoterapia 

 

EFEITOS PREJUDICIAIS DA IMOBILIDADE: 

 

 Declínio de massa muscular 

 Fraqueza muscular 

 Comprometimento gastrointestinal, urinário, cardiovascular e 

respiratório  

 Úlceras Por Pressão (LPP) (Veja Panfleto HPS: Prevenir e Curar: 

Úlceras Por Pressão) 
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 Maior período de intubação 

 Maior tempo de internação 

 Contraturas e perda da amplitude de movimentos articulares 

 Hipotensão postural 

 Descondicionamento físico 

 Delirium (hipo ou hiperativo) 

 Depressão 

 

 Ocorrência de disfunções resultantes do período prolongado de 

imobilização no leito pode INICIAR-SE COM 48 HORAS de 

admissão na UTI e suas consequências podem PERSISTIR POR ATÉ 

5 ANOS após a alta hospitalar. 

 O ápice de perda muscular ocorre nas PRIMEIRAS 2 SEMANAS de 

imobilidade, justificando ainda mais a importância de se iniciar 

PRECOCEMENTE a abordagem terapêutica 

 

90. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MOBILIZAÇÃO DO 

PACIENTE HPS - INDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Listar indicações de mobilização precoce no paciente HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, incluindo o 

Ambulatório. 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

165 
 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Maqueiros  

Fisioterapeutas

 

INDICAÇÕES: 

 

 Pacientes acamados 

 Pacientes em pós-operatório de neurocirurgia 

 Pacientes vítimas de Trauma Raqui-Medular (TRM), estáveis, com 

técnica em bloco ou uso de órteses 

 Pacientes vítimas de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) e 

Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) (Veja Panfleto HPS: 

Acidente Vascular Cerebral: Mobilizando Paciente) 

 Pacientes no período pós-procedimento hemodinâmicos após 6 

horas de repouso e retirada do introdutor  

 

91. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MOBILIZAÇÃO DO 

PACIENTE HPS – MOBILIZAÇÃO PRECOCE 

 

OBJETIVO: 

Conceituar mobilização precoce. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, incluindo o 

Ambulatório. 
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COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Maqueiros e 

Fisioterapeutas. 

 

MOBILIZAÇÃO PRECOCE: 

 

 São atividades de movimentação que começam imediatamente após a 

estabilização cardiorrespiratória e neurológica do paciente. 

 

 Traz benefícios físicos, psicológicos e evita os riscos da hospitalização 

prolongada, reduzindo a incidência de complicações pulmonares, 

diminuindo a duração da ventilação mecânica e da internação. 

 

 Promove aumento da força muscular, permitindo em poucos dias a 

transferência do paciente da cama para a cadeira e a deambulação. 

Raramente provoca reações adversas. 

 

92. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MOBILIZAÇÃO DO 

PACIENTE HPS – PACIENTES ACAMADOS 

 

OBJETIVO: 

Explicar como mobilizar pacientes acamados no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, incluindo o 

Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Maqueiros e 

Fisioterapeutas. 
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PROCEDIMENTO: 

Profissionais necessários para realizar esta atividade: mínimo 2 

profissionais: 

 

1. Avalie a necessidade de apoio para a cabeça, tronco e membros e 

organize o material necessário 

2. Realize, quando necessário, apoios adequados (acolchoamento) no 

paciente 

3. Eleve lentamente a cabeceira do leito, conversando com o paciente e 

solicitando que respire profundamente 

4. A mudança de decúbito deve obedecer o Relógio da Pele HPS (Veja 

Pauta Cuidados de Enfermagem na Mobilização do Paciente HPS - 

Quando mobilizar?) 

5. No paciente em tratamento da hipertensão intracraniana mantenha a 

cabeça neutra (não lateralizar), independente da posição em que ele 

estiver (dorsal ou lateral) 

6. Uma vez posicionado o paciente, mantenha o calcanhar ou maléolo 

do paciente elevado por apoio de travesseiro, evitando contato 

contínuo com o leito. O pé deve ser mantido fletido, em 90 graus, 

como se o paciente estivesse pisando o chão (prevenção da 

contratura em extensão – pé em gota) 

7. Proceda com a mudança de decúbito observando alinhamento 

corporal e usando travessa (lençol móvel) para erguer o corpo do 

paciente.  
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OBS: Em caso de transferências de pacientes com Trauma Raqui-

Medular ou pós op de cirurgia da coluna, mobilizar em bloco. 

93. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MOBILIZAÇÃO DO PACIENTE 

HPS – PACIENTES SENTADORES 

OBJETIVO: 

Explicar como mobilizar pacientes sentadores no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, incluindo o 

Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Maqueiros e 

Fisioterapeutas. 

 

PROCEDIMENTO: 

 Profissionais necessários para realizar esta atividade: mínimo 2 

profissionais 

1. Avalie a necessidade de apoio para a cabeça, tronco e membros e 

organize o material necessário 

2. Realize, quando necessário, apoios adequados (acolchoamento) no 

paciente 

3. Eleve lentamente a cabeceira do leitoconversando com o paciente e 

solicitando que respire profundamente 

4. Coloque a órtese no paciente, se necessário, evitando contato da 

mesma sobre a pele (camiseta de malha, de preferencia sem 

botões) 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

169 
 

5. Sente o paciente à beira do leito ou realize a transferência da cama 

para poltrona.  

Pela manhã e à tarde, a sedestação à beira do leito e transferência 

da cama para poltrona de pacientes do 4º andar (Oeste e Leste) são 

realizadas com o apoio dos Maqueiros HPS. Essa rotina clínica HPS 

deve ser reforçada dentro das equipes multidisciplinares e em 

todas as áreas de internamento no HPS. 

6. Instrua o paciente, quando na poltrona ou cadeira-de-rodas, a 

realizar a manobra de descompressão isquiática (levantar os 

quadris, apoiando os braços ou inclinar-se para o lado e para 

frente) por 15 segundos repetindo essa manobra a cada 15 

minutos. 

7. Auxilie o paciente, se necessário, inclinando o corpo do mesmo 

para fora do assento por 1 minuto a cada hora sentado. 

 

ATENÇÃO: 

 

 É dever de todo profissional que participa da equipe de cuidados 

aos pacientes conhecer este recurso, como executá-lo, seu poder 

terapêutico, bem como desenvolver sua competência na realização 

do procedimento.  

 

94. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MOBILIZAÇÃO DO 

PACIENTE HPS – PAUTAS/PANFLETOS RELACIONADOS 

 

OBJETIVO: 
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Conhecer as orientações referentes à mobilização de pacientes já 

existentes na Unidade. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, incluindo o 

Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Maqueiros e 

Fisioterapeutas. 

 

PAUTAS RELACIONADAS:  

 

 Pauta de Condutas HPS, VOL I - Fisioterapia: Mobilização do Paciente 

Crítico (pag. 214) 

 Pauta de Condutas HPS, VOL II - Fisioterapia: Protocolo de 

Mobilização com Cicloergômetro Passivo na Unidade de Terapia 

Intensiva (pag. 277) 

 Panfleto HPS: Prevenir e Curar: Úlceras Por Pressão (LPP) 

 Panfleto HPS: Trombose Venosa Profunda (TVP) 

 Panfleto HPS: Acidente Vascular Cerebral: Mobilizando Paciente  

 

95. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MOBILIZAÇÃO DO 

PACIENTE HPS – QUANDO MOBILIZAR? 

 

OBJETIVO: 

Explicar quando realizar a mobilização precoce no paciente HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 
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Todos os setores do HPS com pacientes internados, incluindo o 

Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Maqueiros e 

Fisioterapeutas. 

 

QUANDO MOBILIZAR?  

 

Diariamente: 

 

A cada 2 horas, de acordo com Relógio da Pele HPS (FIGURA 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando pacientes com limitações, sentar o paciente à beira do leito 

ou realizar a transferência da cama para poltrona 2 vezes/dia.  Pela 

manhã e à tarde, a sedestação à beira do leito e transferência da 

cama para poltrona de pacientes do 4º andar (Oeste e Leste) são 

realizadas com o apoio dos Maqueiros HPS. 

 

FIGURA 1 
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 De acordo com a capacidade do paciente, quando possibilidade de 

deambulação. 

 

ATENÇÃO: 

 Envolver o acompanhante no momento da mobilização: este é um 

momento de aprendizagem e permite esclarecer dúvidas e prevenir 

eventos adversos (queda, hipotensão postural, etc) 

 

99. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO ANEURISMA ROTO 

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem no Aneurisma Roto. 

 

ABRAGÊNCIA: 

Emergência  

Hemodinâmica 

UTI 

Bloco Cirúrgico/SR 

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

PROCESSO DE ENFERMAGEM: 

Paciente com história de cefaleia súbita e intensa, com perda da 

consciência e vômitos pode ter aneurisma roto e apresentar hemorragia 

subaracnóidea ou intracerebral e deve ser monitorado, de preferência em 

unidade de cuidados intensivos (UTI). 
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Nesse paciente deve-se comunicar e registrar: 

 Alterações do nível de consciência: redução de pelo menos 2 pontos 

na escala de coma de Glasgow 

 Retorno da cefaléia que iniciou o quadro  

 Disfunção motora e/ou sensorial de aparecimento durante o 

acompanhamento HPS 

 Dificuldade de fala de aparecimento durante o acompanhamento HPS 

 Episódio de crise convulsiva 

 

A enfermagem tem papel crucial na detecção de complicações e novos 

sinais e sintomas nesse grupo de pacientes. Observação atenta do paciente 

ao início do seu turno e as modificações que podem acontecer a partir daí 

são vitais para um tratamento adequado e garantem a detecção rápida de 

alterações do curso clínico. Sua atenção pode significar a preservação da 

vida e das funções do paciente internado no HPS. 

 

Diagnóstico de Enfermagem 

 Ressangramento no SNC 

 Perfusão tissular (cerebral) prejudicada. 

 Controle inadequado da dor 

 Ansiedade relacionada a doença. 

 

Prescrição de Enfermagem 

 Escala de Coma 2/2h 

 Registro da PA, FR, FC e SatO2 no paciente consciente em 

monitorização mínima (ECG: 14 e 15), 

 Monitorização da PIC, PAM e PPCde 1/1h no paciente sedado ou em 

monitorização máxima 
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 Posicionamento adequado do paciente: a) cabeça neutra, b) tronco 

elevado a 30 graus, c) variar decúbito de 2/2h de acordo com relógio 

HPS 

 Aliviando a dor: no paciente consciente, perguntar ativamente sobre 

dor e medicar de acordo. Monitorar sinais indiretos de dor: sudorese, 

taquicardia, agitação. 

 Prevenindo o delirium: sempre que possível, recolocar óculos, 

próteses e aparelhos auditivos. Orientar o paciente onde ele(a) se 

encontra, data e hora. Explicar as restrições e orientar quanto à 

realidade em tom tranquilizador.  

 Monitorar sinais sutis de elevação da pressao intracraniana: piora da 

cefaleia, tendência à bradicardia,  tendência à hipertensão arterial. 

 

114. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO ANEURISMA ROTO - CONCEITO 

 

OBJETIVO: 

Conceituar Aneurisma Roto. 

 

Abrangência: 

Emergência  

Hemodinâmica 

UTI 

Bloco Cirúrgico/SR 

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, 
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Enfermeiros  

Técnicos de Enfermagem 

 

ANEURISMA CEREBRAL: 

O uso do termo aneurisma cerebral nessa pauta especifica aalteração do 

segmento da parede da artéria intracraniana que resulta em seu 

enfraquecimento e pode resultar em rotura.  

A rotura do aneurisma cerebral causa um tipo de acidente vascular 

hemorrágico denominado hemorragia subaracnóidea.  

Se essa hemorragia se estende ao tecido cerebral ou ao sistema de 

ventrículos do cérebro ela poderá ser chamada de hemorragia cérebro-

meníngea, hemorragia intracerebral (intraparenquimatosa) ou hemorragia 

intraventricular 

O aneurisma cerebral roto é situação grave com alto risco de desfecho fatal 

e a atenção da equipe multidisciplinar deve se voltar para a condução 

apropriada desse paciente. 

 

98. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO ANEURISMA ROTO – 

DIAGNÓSTICO 

 

OBJETIVO: 

Definir os métodos para diagnóstico do Aneurisma Roto. 

 

ABRANGÊNCIA: 

 

Emergência  

Hemodinâmica 

UTI 

Bloco Cirúrgico/SR 

Enfermarias 
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COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros Técnicos de Enfermagem. 

 

DIAGNÓSTICO: 

 Tomografia computadorizada: identifica a hemorragia após a rotura 

do aneurisma cerebral. Em alguns caso,  uso da angiotomografia 

pode estar indicada para dentificar o aneurisma. 

 Angiografia cerebral: método ouro na identificação dos aneurismas 

cerebrais. Possibilita a investigação das artérias carótidas e vertebrais 

e todos os seus ramos. A angiografia não apenas diagnostica mas  

pode ser útil no tratamento de aneurismas cerebrais, através das 

técnicas de embolização e planejamento cirúrgico  

 Angiotomografi é uma alternativa para diagnostico e planejamento de 

tratamento nos pacientes com aneurismas no HPS 

 Ressonância magnética: aneurismas cerebrais grandes (>2cm) ou 

gigantes (>2,5cm) e aqueles contendo trombos e coágulos no seu 

interior podem requerer imagem por ressonância magnética para seu 

tratamento definitivo 

 

99. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO ANEURISMA ROTO – 

PROGNÓSTICO 

 

OBJETIVO: 

Definir o prognóstico para Aneurisma Roto. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, Hemodinâmica, UTI,  

Bloco Cirúrgico/SR, Enfermarias. 
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COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros  

Técnicos de Enfermagem 

 

O prognóstico dos pacientes com aneurisma cerebral roto dependem de 

fatores como: 

 Tipo e extensão do sangramento inicial: Pacientes com hemorragias 

extensas, inundação do sistema ventricular cerebral pelo sangue ou 

hematomas intraparenquimatosos podem ter resultados 

desfavoráveis.  

 Quantidade de sangue no espaço subaracnoide: A quantidade de 

sangue presente no espaço subaracnoide na tomografia de 

admissão ao HPS ajuda a predizer os pacientes que desenvolverão 

complicações (Aprenda mais: Módulo Escala de Fischer na 

Plataforma Virtual de Ensino Pelópidas Digital) 

 Estado neurológico na admissão: Nível de consciência e a presença 

ou não de sinais neurológicos focais ajuda a predizer o resultado do 

paciente após a rotura de uma aneurisma cerebral (Aprenda mais: 

Módulo Escala de Hunt e Hess na Plataforma Virtual de Ensino 

Pelópidas Digital) 

 Idade: Pacientes jovens tendem a ter melhor resultado que idosos 

acima de 65 anos 

 Comorbidades existentes: pacientes hipertensos (em especial se 

hipertensão mal controlada), diabéticos e portadores de doença 

pulmonar crônica tem risco mais elevado de resultados 

desfavoráveis após a rotura de um aneurisma cerebral 

 Diagnostico precoce de complicações: pacientes com hemorragia 

subaracnóidea por rotura de um aneurisma podem desenvolver 
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vasoespasmo, ressangramento e hidrocefalia. Diagnostico precoce  

pode auxiliar no resgate desses pacientes 

 

100. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO ANEURISMA ROTO – DADOS DE 

INCIDÊNCIA NO HPS 

 

OBJETIVO: 

Mostrar dados de incidência do aneurisma cerebral roto no HPS 

 

ABRAGÊNCIA: 

Emergência  

Hemodinâmica 

UTI 

Bloco Cirúrgico/SR 

Enfermaria

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros  

Técnicos de Enfermagem. 

 

Hemorragia subaracnóidea por rotura de aneurisma é diagnóstico 

frequente no HPS e esse paciente pode estar localizado na emergência, 

radiologia, bloco cirúrgico, UTIs ou na enfermaria, requerendo 

reconhecimento pela equipe multiprofissional e atenção às particularidades 

e riscos envolvidos na sua condução até o momento da alta. 

 

Tabela 1. Pacientes com diagnóstico de aneurisma cerebral roto nos 

setores HPS no primeiro semestre de 2014: 
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101. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO ANEURISMA ROTO – SINAIS E 

SINTOMAS 

 

OBJETIVO: 

Definir os sinais e sintomas do Aneurisma Roto. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência  

Hemodinâmica 

UTI 

Bloco Cirúrgico/SR 

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

 Médicos, 

 Enfermeiros  

 Técnicos de Enfermagem 

 

SINAIS E SINTOMAS: 

O aneurima ao romper se manifesta pelos sinais e sintomas da hemorragia 

intracraniana que provoca: 

 

 Cefaleia súbita e intensa, por vezes descrita como “a pior dor de 

cabeça já sentida”.  

 Náusea e vômito 

 Perda da consciência 
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Os três sintomas acima, particularmente quando aparecem juntos, 

determinam alto grau de suspeição para o diagnóstico da hemorragia 

subaracnóidea e deve motivar a investigação apropriada. 

 

A cefaleia é o sintoma que deve ser melhor esclarecido: a dor de cabeça 

da rotura do aneurisma é evento súbito, não aparece de forma gradual e 

muito marcante para o paciente. 

 

 Rigidez do pescoço: aparece cerca de seis horas após o sangramento 

inicial. Não é um sintoma precoce. 

 

Outros sintomas: 

 Diplopia 

 Convulsões 

 Hemiparesia 

 

102. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO ANEURISMA ROTO – 

TRATAMENTO 

 

OBJETIVO: 

Explicar o tratamento da hemorragia subaracnóidea e do aneurisma roto 

propriamente dito 

 

ABRAGÊNCIA: 

 

Emergência  

Hemodinâmica 

UTI 

Bloco Cirúrgico/SR 

Enfermarias 
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COMPETÊNCIA: 

 Médicos 

 Enfermeiros  

 Técnicos de Enfermagem. 

 

O paciente que sofre a rotura de um aneurisma cerebral requer o 

tratamento da hemorragia intracraniana causada pela rotura da lesão além 

do tratamento do próprio aneurisma.  

O manejo desse paciente também inclui prevenção de complicações 

associadas à hemorragia 

 

TRATAMENTO DA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA: 

 

Fase aguda (durante investigação e até tratamento definitivo do 

aneurisma): 

 Dieta zero 

 Repouso absoluto no leito 

 Cabeceira elevada 30 graus e cabeça neutra (sem 

lateralização). Variar decúbito 2-2h de acordo com Relogio 

HPS 

 Acesso venoso com jelco 18 em membro superior não-

parético  

 Hidratação venosa 

 Tratamento da dor: analgesia venosa em horário fixo 

 Monitorização TA, FC, FR, diurese e ECGLA (Escala de coma 

de Glasgow) 

 Profilaxia medicamentosa do vasoespasmo arterial: 

nimodipina 360mg/dia (início até 4 dias do sangramento e 

manutenção por 21 dias) 
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 Controle medicamentoso da pressão arterial: uso de 

betabloqueadores (por via oral ou venosa) 

 Controle de crises: antoconvulsivante (por via oral ou venosa) 

 

Fase subaguda (após tratamento definitivo do aneurisma): 

 Dieta por SNE.  

ATENÇÃO: A SNE deve ser preferencialmente inserida logo após o 

procedimento de tratamento definitivo do aneurisma, quando o paciente 

estiver sob sedação ou anestesiado. Esse cuidado é necessário, uma vez 

que a passagem da SNE em paciente com aneurisma roto pode resultar em 

ressangramento da lesão. 

 Se paciente está desperto e é capaz de deglutir com 

segurança, em acordo com equipe médica, iniciar dieta 

líquida (prova) e progredir gradativamente até conssitência 

livre. Lembre de ofertar dieta com paciente sentado. 

Estimular ingesta de líquidos no paciente com via oral aberta 

 Mobilização precoce.  

 Cabeceira elevada 30 graus e cabeça neutra (sem 

lateralização). Variar decúbito 2-2h de acordo com Relogio 

da Pele HPS 

 Acesso venoso com jelco 18 em membro superior não-

parético  

 Hidratação venosa 

 Tratamento da dor: analgesia venosa em horário fixo 

 Monitorização TA, FC, FR, diurese e ECGLA (escala de coma 

de Glasgow) 

 Profilaxia medicamentosa do vasoespasmo arterial: 

nimodipina 360mg/dia (início até 4 dias do sangramento e 

manutenção por 21 dias) 
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 Controle medicamentoso da pressão arterial: uso de 

betabloqueadores (por via oral ou venosa) 

 Controle de crises: antoconvulsivante (por via oral ou venosa) 

 

TRATAMENTO DEFINITIVO DO ANEURISMA ROTO: 

 Cirúrgico (microcirurgia vascular intracraniana) 

 Endovascular (embolização de aneurisma)  

 

Fatores que determinam a escolha do tratamento: 

 Idade 

 Localização e formato do aneurisma 

 Condições neurológicas do paciente 

 

103. CUIDADOS DE ENFERMAGEM DURANTE CONVULSÕES 

 

OBJETIVO: 

Assistência de enfermagem em pacientes com convulsão. 

 

ABRAGÊNCIA: 

Todos os Pacientes Internos nos setores de neurologia do Hospital 

Pelópidas Silveira. 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

CONCEITO 

As convulsões são abalos involuntários (paciente é incapaz de controlar ou 

evitar) de partes ou de todo o corpo como resultado de descarga elétrica 

anormal no cérebro 

Descargas elétricas anormais no cérebro também podem gerar crises não 

acompanhadas de abalos (crises sensitivas, olfatórias, visuais, de ausência 

entre outras) 
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Repetição de duas ou mais crises definem o diagnóstico de epilepsia  

 

PROCEDIMENTO: 

Se o paciente apresentar convulsão: 

1.  Remova o travesseiro e, coloque o corpo do paciente DE LADO a 

fim de promover a drenagem de secreções e evitar a 

broncoaspiração 

2. Mantenha a via área permeável, limpando as secreções que saem da 

boca e nariz até que o paciente esteja completamente desperto  

3. Proteja a cabeça do paciente, evitando que colida com superfícies 

duras ou sofra ferimentos durante os abalos convulsivos 

4. Aja com calma – a maioria das crises convulsivas é limitada no 

tempo 

5. Transmita tranquilidade aos familiares: familiares ficam 

impressionados com as crises convulsivas que acontecem pela 

primeira vez e tendem a pensar o pior. Quando tudo estiver 

resolvido aproveite a oportunidade para esclarecer familiares e 

desfazer mitos. 

6. Proporcione oxigênio durante a convulsão através de canula nasal   

7. Obtenha acesso venoso em membro superior, com jelco 18, 

fixando-o com ajuda de auxiliares 

8. Administre o anticonvulsivante IV prescrito de modo lento para 

assegurar concentrações eficazes no soro e no tecido cerebral e 

evitar complicações. Observe o sítio da punção para detectar 

estravazamentos que indicam interrupção da infusão e adequação 

da punção venosa. 

9. Monitore o paciente continuamente: depressão respiratória e a 

hipotensão induzida por terapia medicamentosa podem ser tardias: 

instale oxímetro, cardioscopio e pressão não invasiva sempre que 

possível 
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10. Monitore sinais vitais e neurológicos continuamente 

11.  Identificar (por um dos membros da família) se há historia de 

epilepsia, consumo de álcool/drogas, traumatismo, infecção recente 

12. Registre a convulsão cuidadosamente, anotando o período do inicio 

e a duração, as partes do corpo envolvidas nos abalos, desvio do 

olhar ou outros achados, além de qualquer informação sobre as 

possíveis causas de desencadeamento. 

 

104. CUIDADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS - CIPROFLOXACINO 

 

OBJETIVO: 

Explicar os cuidados na preparação e administração do medicamento 

fotossensível  Ciprofloxacino.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os Setores com pacientes internados no HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

 Médicos 

 Enfermeiros 

 Técnicos de Enfermagem 

CIPROFLOXACINO 

 

Nome comercial: Fresoflox 

 

Apresentação/Concentração: 

 

Frasco plástico transparente de 100 ml ou 200 ml. 
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Bolsa plástica de 100 ml.  

Cada 100 ml contém 200 mg de ciprofloxacino + 100 ml de água para 

injetáveis.  

 

Reconstituição/Diluição: 

 

Pode ser administrado diretamente ou em diluição prévia, desde que 

utilizadas soluções de infusão compatíveis.  

Soluções compatíveis: soro fisiológico, solução de Ringer e solução de 

Ringer lactato, soluções de glicose a 5% e a 10%, solução de frutose a 10% 

e solução de glicose a 5% com 0,225% ou 0,45% de cloreto de sódio. Por 

razões microbiológicas e de sensibilidade à luz, a solução injetável de 

cirpofloxacino deve ser administrada imediatamente após mistura com 

soluções.  

 

Via de administração/velocidade de infusão: 

Via endovenosa, lenta em período de 60 minutos, em veia calibrosa, para 

minimizar o desconforto do paciente e reduzir os riscos de irritação 

venosa. Pode ser administrado diretamente ou em diluição prévia, desde 

que utilizadas soluções de infusão compatíveis.  

 

Cuidados Gerais: 

 

 O produto deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15° 

C e 30° C) 

 A solução para infusão deve ser sempre administrada 

separadamente, a não ser que seja compatível com outras soluções 

ou drogas para infusão (ver acima) 

 Não administrar com penicilina e soluções de heparina 

 Por causa da fotossensibilidade da solução, retirar a bolsa de 

polietileno do envelope aluminizado somente no momento do uso. 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

187 
 

O envelope aluminizado é uma barreira contra a luz mantendo a 

estabilidade do produto 

 Usar somente equipo fotossensível disponibilizado pela Farmácia 

HPS, com ponta siliconada de bisel agudo  

 Evite armazenar a solução sob refrigeração, pois pode ocorrer 

precipitação, embora esta se redissolva em temperatura ambiente 

 Não  congele ou exponha ao calor em excesso 

 Não utilizar a solução se a mesma estiver turva ou precipitada (Ver 

Pauta: Cuidados na Preparação e Administração de Medicamentos 

Fotossensíveis - Ficha De Notificação De Reações Adversas/Queixa 

Técnica)  

Cuidados Antes da Infusão: 

 

1. Utilize técnica asséptica 

2. Retire o frasco da caixa somente no momento do uso 

3. Se bolsa plástica, abra o envelope aluminizado, suspenda a bolsa 

plástica pelo orifício superior e fixe no suporte 

4. Para abrir, faça a remoção do invólucro protetor, verificando nas 

abas dos cantos a indicação de um picote que será utilizado para 

abertura do invólucro protetor  

5. Remova o frasco ou bolsa do invólucro imediatamente antes do uso 

6. Comprima com firmeza a embalagem primária para verificar se 

existem vazamentos mínimos. Se for observado vazamento de 

solução, descartar a embalagem, pois sua esterilidade pode estar 

comprometida 

7. Faça a assepsia da embalagem primária utilizando álcool a 70%; 

8. Identifique e remova o lacre do sítio de conexão do equipo. (No caso 

dos frascos, este sítio está protegido pelo lacre maior, e no caso de 

bolsas, o sítio de conexão do equipo poderá ser identificado através 

da porta azul infusão) (ver Figura 1) 
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9. Conecte o bisel do equipo fotossensível de infusão a solução 

introduzido-o com cuidado em posição vertical pelo anel central da 

rolha, para evitar que caia dentro do frasco 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

Cuidados Durante a Infusão:  

 

1. Administre a solução, por gotejamento contínuo, conforme 

prescrição médica 

2. Administre o produto observando a temperatura ambiente. A 

administração deverá ser imediata, e será suspensa se ocorrer 

reação anafilática 

3. Fique atento para possíveis queixas do paciente 

4.  

Cuidados Depois da Infusão: 

 

1. Observe se houve reações adversas 

2. O Ciprofloxacino injetável não contém conservantes ou agentes 

bacteriostáticos em formulação, uma vez que as bolsas destinam-se 

ao uso único. Após administração, qualquer porção remanescente 

de solução deverá ser descartada de modo apropriado. 

 

Interações Medicamentosas: 

 

A administração concomitante de Ciprofloxacino e Teofilina pode produzir 

aumento indesejável nas concentrações séricas de Teofilina. Quando o uso 
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de ambos for inevitável, as concentrações séricas de Teofilina deverão ser 

cuidadosamente monitorizadas, para o ajuste cuidadoso da dose. Nos 

casos em que isso não seja possível, a teofilina deverá ter sua dose 

reduzida à metade da indicada. 

 

Esse ajuste, que deverá ser feito antes da administração da primeira dose 

de Ciprofloxacino, tem por finalidade evitar as concentrações séricas altas 

de teofilina comumente observadas e que provocam efeitos 

colaterais graves, como arritmias ventriculares, convulsões ou até mesmo a 

morte, como primeiro sinal de toxicidade e sem prévio aviso. 

 

Há relatos de estudos realizados com animais onde se verificou que a 

associação de doses altas de quinolonas (inibidores da girase) e certos 

anti-inflamatórios não esteroides (mas, não o ácido acetilsalicílico) pode 

provocar convulsões. 

 

A administração simultânea de Ciprofloxacino e Ciclosporina causou 

aumento transitório da Creatinina sérica. Portanto, é necessário controlar a 

concentração de Creatinina sérica nesses pacientes. 

 

O uso concomitante de Ciprofloxacino e Varfarina pode intensificar a ação 

da Varfarina. 

 

Em casos individuais, a administração concomitante de Ciprofloxacino e 

Glibenclamida pode intensificar a ação da Glibenclamida (hipoglicemia). 

 

A Probenecida interfere na secreção renal de Ciprofloxacino. A 

administração concomitante de Probenecida e Ciprofloxacino causa 

aumento da concentração sérica de Ciprofloxacino. 
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A Metoclopramida acelera a absorção de Ciprofloxacino, fazendo com que 

a concentração máxima no plasma seja atingida em um período de tempo 

menor. 

 

Reações Adversas: 

 

Infecções e infestações: superinfecções micóticas, colite associada a 

antibiótico (muito raramente com possível evolução fatal). 

Distúrbios do sistema sanguíneo e linfático: eosinofilia, leucopenia, 

anemia, neutropenia, leucocitose, trombocitopenia e trombocitemia, 

anemia hemolítica, agranulocitose, pancitopenia (potencialmente fatal) e 

depressão da medula óssea (potencialmente fatal). 

Distúrbios do sistema imunológico: reação alérgica e edema 

alérgico/angioedema.reação anafilática, choque anafilático (potencialmente 

fatal) e reações similares à doença do soro. 

Distúrbios metabólicos e nutricionais: anorexia, hiperglicemia. 

Distúrbios psiquiátricos: hiperatividade psicomotora/agitação, confusão e 

desorientação, reação de ansiedade, sonhos anormais, depressão e 

alucinações e reações psicóticas. 

Distúrbios do sistema nervoso: cefaleia, tontura, distúrbios do sono e 

alteração do paladar, parestesia e disestesia, hipoestesia, tremores, 

convulsões e vertigem, enxaqueca, transtornos da coordenação, alterações 

do olfato, hiperestesia e hipertensão intracraniana. 

Distúrbios visuais: distúrbios visuais, distorção visual das cores.  
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Distúrbios da audição e labirinto: zumbido e perda da audição, alteração 

da audição. 

Distúrbios cardíacos: taquicardia. 

Distúrbios vasculares: vasodilatação, hipotensão e síncope, vasculite. 

Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastínicos, dispneia (incluindo 

condições asmáticas). 

Distúrbios gastrintestinais: náusea e diarreia, vômito, dores 

gastrintestinais e abdominais, dispepsia e flatulência, pancreatite. 

Distúrbios hepatobiliares: aumento das transaminases e aumento da 

bilirrubina, transtorno hepático, icterícia e hepatite (não infecciosa), 

necrose hepática (muito raramente progredindo para insuficiência hepática 

potencialmente fatal). 

Distúrbios da pele e dos tecidos subcutâneos: exantema, prurido e 

urticária, reações de fotossensibilidade e vesículas inespecíficas, 

petéquias, eritema multiforme leve, eritema nodoso, síndrome de Stevens- 

Johnson (potencialmente fatal) e necrólise epidérmica tóxica 

(potencialmente fatal). 

Distúrbios ósseos e do tecido conectivo e musculoesquelético: artralgia, 

mialgia, artrite, aumento do tônus muscular e cãibras, debilidade 

muscular, tendinite, ruptura de tendão (predominantemente do tendão de 

Aquiles) e exacerbação dos sintomas de miastenia grave. 

Distúrbios renais e urinários: alterações da função renal, insuficiência 

renal, hematúria, cristalúria e nefrite túbulo-intersticial. 
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Distúrbios gerais: reações locais na área de administração intravenosa.dor 

inespecífica, mal estar geral e febre, edema e sudorese (hiperidrose) e 

alteração da marcha. 

 

105. CUIDADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS - COMPLEXO B 

 

OBJETIVO: 

Explicar os cuidados na preparação e administração do medicamento 

fotossensível  Complexo B.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os Setores com pacientes internados no HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

Nome Comercial: Hyplex B 

 

Apresentação/Concentração: 

Caixa com 100 ampolas de 2 ml cada. Cada ampola com 2 ml contém 8 

mg de Cloridrato de Tiamina, 2 mg de Riboflavina 5 – Fosfato Sódio, 4 mg 

de Cloridrato de Piridoxina, 40 mg de Nicotinamida, 6 mg de D-pantenol e 

2 ml de veículo (cloreto de sódio, fenol e água para injeção).  

 

Reconstituição/Diluição: 
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Para infusão via endovenosa, diluir em volume igual ou superior a 500 ml 

sendo preferencialmente 1000 ml. O produto poderá ser associado a 

diversos solutos, como soro glicosado, soro fisiológico etc, para 

administração gota a gota. 

 

Via de Administração/Velocidade de Infusão: 

Intramuscular ou Intravenosa. 

 

Cuidados Gerais: 

 Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C)  

 Proteja da luz 

 

Cuidados Antes da Infusão: 

1. Utilize técnica asséptica 

2. Se via de administração intravenosa, utilize equipo fotossensível de 

infusão. 

 

 

Cuidados Durante a Infusão: 

1. Administre o medicamento, conforme prescrição médica 

2. Fique atento para possíveis queixas do paciente 

 

Cuidados Depois da Infusão: 

1. Observe se houve possíveis reações adversas 

 

Interações Medicamentosas: 

Barbitúricos diminui o efeito terapêutico da vitamina B1 

Não deve ser administrada em paciente parksonianos em uso de levodopa 

isolada, pois a vitamina B6 reduz o efeito terapêutico daquela droga. 

 

Reações Adversas: 
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Pacientes com reconhecida sensibilidade à Tiamina podem ocorrer 

fenômenos alérgicos como eritema, prurido, náuseas, vômitos e reação 

anafilática. Em alguns pacientes podem ocorrer dor e irritação no local da 

aplicação da injeção. 

 

106. CUIDADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS – CONCEITO DE MEDICAMENTOS 

FOTOSSENSÍVEIS  

 

OBJETIVO: 

 Conceituar Medicamentos Fotossensíveis. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os Setores com pacientes internados no HPS 

 

COMPENTÊNCIA:  

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS: 

Os medicamentos fotossensíveis são produtos particularmente sensíveis à 

ação da luz. A incidência direta de luz, sobretudo de raios solares, acelera 

a velocidade das reações químicas e altera a estabilidade dos 

medicamentos fotossensíveis. (Ver Pauta “Cuidados na Preparação e 

Administração de Medicamentos Fotossensíveis – Estabilidade dos 

Medicamentos Fotossensíveis”) 

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

195 
 

107. CUIDADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS - ESTABILIDADE DOS 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS 

 

OBJETIVO: 

Conceituar Estabilidade dos Medicamentos Fotossensíveis e listar os 

fatores que podem alterar a estabilidade dos mesmos.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os Setores com pacientes internados no HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

ESTABILIDADE DOS MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS: 

Propriedade de um produto em preservar – dentro de limites estabelecidos 

e sob determinadas condições ambientais – as mesmas características 

físicas, químicas e farmacológicas, durante seu período de validade. 

 

Fatores que podem alterar a Estabilidade dos Medicamentos 

Fotossensíveis: 

 

Fatores intrínsecos: 

 pH 

 Qualidade do recipiente 

 Presença de impurezas 
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Fatores extrínsecos: 

 Temperatura 

 Luminosidade 

 Ar  

 Umidade 

 

108. CUIDADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE 

REAÇÕES ADVERSAS/QUEIXA TÉCNICA  

 

OBJETIVO: 

Explicar sobre a como notificar em caso de reações adversas ou queixas 

técnicas referente aos medicamentos. 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os Setores com pacientes internados no HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

 

 Toda a suspeita de reação adversa a medicamentos deve ser notificada. 

Por exemplo: Hipertermia, taquicardia, agitação. Mal-estar ou 

surgimento de exantema após infusão venosa de qualquer medicação.   

 

Observação: não é necessário ter certeza de que o medicamento é causa 

de reação adversa, a suspeita é suficiente para que se notifique. 

 

 Qualquer queixa técnica referente a medicamentos também deve ser 

notificada, por exemplo: 
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1. Ausência de efeito terapêutico de medicamentos-anestésicos, 

anticoagulantes, antimicrobianos, etc.  

2. Mudança de cor, odor de medicamentos. 

3. Presença de partículas estranhas, precipitações, não diluição do 

conteúdo, formação de gases. 

 

Encaminhar a Ficha de Notificação preenchida, amostra e embalagem do 

produto para o Departamento de Assistência Farmacêutica. 

 

Para notificação, a Ficha de Notificação deverá ser preenchida com: 

 

 Etiqueta do Paciente com nome e registro 

 Data de evento adverso ou queixa técnica 

 Descrição do evento adverso ou queixa técnica 

 Nome Comercial do medicamento 

 Lote 

 Fabricante 

 Validade do produto 

 Data de fabricação 

 Dados do notificador (nome, função, conselho, especialidade, setor, 

ramal) e Data. 

 

Após preenchimento da ficha de notificação, a mesma deverá ser 

encaminhada a Farmácia Central para averiguar integridade do Produto, 

acondicionamento e propriedade organolépticas. 

 

109. CUIDADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS - FLUCONAZOL 

 

OBJETIVO: 
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Explicar os cuidados na preparação e administração do medicamento 

fotossensível Fluconazol.  

ABRANGÊNCIA: 

Todos os Setores com pacientes internados no HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

FLUCONAZOL 

Nome comercial: Fresolcan 

 

Apresentação/Concentração: 

 

Solução incolor. O Fluconazol é apresentado sob a forma de solução 

intravenosa, na dose de 2 mg/ml (0,2%), em embalagens contendo 6 

frascos ou bolsas plásticas transparentes no volume de 100 ml.  

 

Reconstituição/Diluição: 

 

A solução para infusão intravenosa é apresentada em bolsas plásticas 

(sistema fechado) de uso. Este produto deve ser conservado em 

temperatura ambiente (entre 15ºC e 30ºC). 

Para infusão intravenosa, o fluconazol é preparado em solução de cloreto 

de sódio 0,9%.  

 

Via de administração/Velocidade de infusão: 
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 Pode ser administrado por via oral ou endovenosa (depende do estado 

clínico do paciente). A velocidade da infusão não deve exceder 10ml/min, 

devendo-se utilizar equipo macro – gotas.  

 

Cuidados Gerais: 

 Mantenha em temperatura ambiente (entre 15ºC e 30ºC) 

 Proteja da luz e da umidade 

 Não congele ou exponha a solução ao calor excessivo 

 A bolsa deverá ser armazenada dentro de um envelope aluminizado, 

devendo ser retirado somente no momento do uso. Obs: O envelope 

aluminizado será a barreira de luz que vai manter a estabilidade do 

medicamento. 

 Não utilize a solução se estiver turva ou precipitada (Ver Pauta: 

Cuidados na Preparação e Administração de Medicamentos 

Fotossensíveis - Ficha De Notificação De Reações Adversas/Queixa 

Técnica)  

 Não recomenda-se misturar com outro fármaco antes da infusão 

Cuidados Antes da Infusão:  

 

1. Antes de abrir a embalagem, faça assepsia com álcool à 70 % 

2. Rompa o lacre da embalagem externa e remova a bolsa plástica.  

3. Aperte-a firmemente por alguns minutos para verificar se há 

vazamento. Se houver vazamento, a solução deverá ser descartada, 

pois pode haver comprometimento da esterilidade 
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4. Suspenda a bolsa plástica pelo orifício de  suporte e fixe no suporte 

5. Abra o envelope aluminizado 

6. Quando se tratar de frascos, identifique e remova o lacre maior do 

sítio de conexão do equipo. Se bolsas, retire a porta azul infusão 

para a conexão do equipo (Figura 2) 

7. Conecte o equipo fotossensível de infusão a solução 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Cuidados Durante a Infusão: 

1. Administre a solução por gotejamento contínuo, conforme 

prescrição médica. 

2. Não adicione medicação suplementar 

 

Atenção: A administração deverá ser imediata, e será suspensa se ocorrer 

reação alérgica. 

Não utilize bolsas ou outras embalagens plásticas em conexões em série, 

pois pode resultar em embolismo gasoso devido à vazão do ar residual 

presente na primeira bolsa/embalagem plástica antes da administração da 

segunda.     

 

Cuidados Depois da Infusão: 

1. Observe possíveis reações adversas. 
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Interações Medicamentosas: 

 Anticoagulantes, Azitromicina, Benzodiazepínicos, Cisaprida, Ciclosporina, 

Hidroclorotiazida, Contraceptivos orais, Fenitoina, Rifanpicina, Rifabutina, 

Sulfoniluréias, Tacrolimo, Terfenadina, Teofilina, Zidovudina.    

 

Reações Adversas: 

Comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este 

medicamento): cefaleia, dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, 

aumento da alanina aminotransferase, aumento da aspartato 

aminotransferase, aumento da fosfatase alcalina, rash. 

Incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este 

medicamento): insônia, sonolência, convulsões, tontura, parestesia, 

alteração do sabor, vertigem,  

dispepsia, flatulência, boca seca, colestase, icterícia, aumento da 

bilirrubina, prurido, urticária, aumento da sudorese, erupção 

medicamentosa, mialgia, fadiga, mal-estar, astenia, febre.  

Raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este 

medicamento): agranulocitose, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, 

anafilaxia, angioedema, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, 

hipocalemia, tremores, Torsade de pointes, prolongamento QT, toxicidade 

hepática, incluindo casos raros de fatalidades, insuficiência hepática, 

necrose hepatocelular, hepatite, danos hepatocelulares, necrólise 

epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, pustuloseexantematosa 

generalizada aguda, dermatite esfoliativa, edema facial, alopécia. 

 

110. CUIDADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS - FUROSEMIDA 

 

OBJETIVO: 
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Explicar os cuidados na preparação e administração do medicamento 

fotossensível Furosemida.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os Setores com pacientes internados no HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

FUROSEMIDA 

Nome comercial: Furosantisa 

Apresentação/Concentração: 

Solução injetável límpida, incolor a quase incolor. Embalagem contém 100 

ampolas com 2 ml cada. Cada 1 ml da solução injetável contém 10 mg de 

furosemida. 

 

Reconstituição/Diluição:  

Furosantisa solução injetável mantém-se estável por 24 horas após 

diluição com solução de cloreto de sódio a 0,9 % ou solução de Ringer, 

quando armazenada sob refrigeração ou temperatura ambiente, protegida 

da luz. 

 

Via de Administração/Velocidade de Infusão: 

 

Intravenosa: A administração intravenosa deve ser realizada lentamente, 

não excedendo a velocidade de infusão de 4mg/min. 

Intramuscular: deve ser restrita a casos excepcionais nos quais a 

administração oral (comprimidos) ou intravenosa não são possíveis. 
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Cuidados Gerais: 

 

 Mantenha em temperatura ambiente (entre 15ºC e 30ºC) 

 Proteja da luz e da umidade 

 Não misturar com outros medicamentos na mesma seringa ou 

durante a infusão 

Cuidados Antes da Infusão: 

 

1. Deve se observar data, lote e vencimento 

2. Observar aspecto da coloração após diluição. 

Cuidados Durante a Infusão: 

1. A furosemida solução injetável não deve ser administrada em bolus. 

2. A furosemida solução injetável não deve ser misturada com outros 

medicamentos na mesma seringa de injeção ou durante infusão. 

Não deve ser administrada em Bolus 

 

Interações Medicamentosas: 

 

Associações desaconselhadas 

 

Hidrato de cloral: Sensação de calor, perspiração, agitação, náusea, 

aumento da pressão arterial e taquicardia podem ser encontradas em 

casos isolados após a administração intravenosa da furosemida dentro das 

24 horas da ingestão de hidrato de cloral. Portanto, não é recomendado o 

uso concomitante de furosemida e hidrato de cloral. 
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Antibióticos aminoglicosídicos e de outros medicamentos ototóxicos: A 

furosemida pode potencializar a ototoxicidade de antibióticos 

aminoglicosídicos e de outros fármacos ototóxicos. Visto que os efeitos 

resultantes sobre a audição podem ser irreversíveis, esta combinação de 

fármacos deve ser restrita a indicações vitais. 

 

Reações Adversas: 

Muito comum: distúrbios eletrolíticos, incluindo sintomáticos (variação de 

eletrólitos causando efeitos no organismo); desidratação e hipovolemia, 

especialmente em pacientes idosos; aumento nos níveis de creatinina e 

triglicérides no sangue. 

 

Comum: hiponatremia, hipocloremia (redução nos níveis de cloreto no 

sangue), hipocalemia (redução nos níveis de potássio no sangue), aumento 

nos níveis de colesterol e ácido úrico no sangue, crises de gota e aumento 

no volume urinário. 

 

Distúrbios vasculares: 

Muito comum (para infusão intravenosa): hipotensão incluindo hipotensão 

ortostática(queda significativa da pressão arterial após assumir a posição 

de pé). 

Distúrbios nos rins e urinário: 

Comum: aumento no volume urinário. 

Distúrbios do sistema linfático e sanguíneo: 

Comum: hemoconcentração. 

 

111. CUIDADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS - LISTA DE MEDICAMENTOS 

FOTOSSENSÍVEIS 
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OBJETIVO: 

Conhecer a lista dos medicamentos fotossensíveis mais utilizados no HPS, 

os quais requerem cuidados no preparo e administração. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Todos os Setores com pacientes internados no HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

LISTA DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS MAIS UTILIZADOS NO HPS 

 

 Ciprofloxacino 

 Complexo B 

 Fluconazol 

 Furosemida  

 Metronidazol 

 Nitroprusseto de sódio 

 Polimixina B 

 

112. CUIDADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS - METRONIDAZOL 

 

OBJETIVO: 

Explicar os cuidados na preparação e administração do medicamento 

fotossensível Metronidazol.  

 

ARANGÊNCIA: 

Todos os Setores com pacientes internados no HPS 
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COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

METRONIDAZOL 

 

Apresentação/Concentração: 

O metronidazol pode ser encontrado no HPS em comprimido na dosagem 

de 250 mg ou em solução de 500 ml (cada 100 ml equivale a 500 mg de 

metronidazol) 

 

Reconstituição: 

Não é necessário reconstituir. 

 

Diluição:  

Não é necessário diluir. 

 

Via de administração/Velocidade de infusão: 

 

Via oral, tópica e injetável. O Metronidazol injetável pode ser administrado 

concomitantemente (mas separadamente) com outros agentes anti-

bacterianos.  A perfusão deve ser feita em um período não inferior a 20 

minutos.  

 

Cuidados Antes da Infusão: 

 

1. Seguir as boas práticas da administração de medicamentos 

2. As bolsas ou sacos devem ser inspecionados visualmente quanto à 

presença de materiais particulados 
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3. Soluções apresentando turvação ou precipitados não devem ser 

utilizadas. (o que fazer nesse caso? Existe pauta que orienta fluxo 

para gerencia de risco). 

4. O que fazer nesse caso: o enfermeiro do setor deve notificar através 

do Formulário de Notificação de Eventos Adversos e encaminhar o 

mesmo ao setor da Gerência de Risco HPS. Não esquecer de incluir 

esse dado no Censo Diário de Registro de Eventos Adversos. 

 

Observação 1: Caso seja observado vazamento, descartar a solução, uma 

vez que a esterilidade pode estar comprometida.  

 

Observação 2: Uma vez aberta a bolsa da solução de metronidazol 

injetável, a mesma deve ser utilizada não sendo recomendado o 

aproveitamento do seu conteúdo, ou seu armazenamento em geladeira 

para ser novamente reutilizado em pacientes. 

 

Cuidados durante a Infusão: 

Atentar para queixas do paciente.  

 

Interações Medicamentosas: 

O principal cuidado que os pacientes que estão tomando metronidazol 

devem ter é em relação ao consumo de álcool. Nenhum antibiótico deve 

ser misturado com bebidas alcoólicas, mas no caso do metronidazol esse 

cuidado deve ser redobrado. A associação entre metronidazol e álcool 

pode provocar uma reação tipo dissulfiram*, que consiste na ocorrência de 

sintomas como palpitações, calores, vermelhidão na face, falta de ar, mal 

estar intenso, náuseas e vômitos. 

 

* O dissulfiram é uma droga usada no tratamento do alcoolismo. Os 

pacientes que tomam dissulfiram não conseguem beber, pois as reações 

que surgem são muito fortes. 
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A reação tipo dissulfiram é mais comum quando se toma o metronidazol 

por via oral, mas ela pode ocorrer também no caso da aplicação vaginal. 

Sugere-se que o paciente evite bebidas alcoólicas ou qualquer outro 

alimento que contenha álcool por pelo menos 72 horas após o fim do 

tratamento. 

A associação do próprio medicamento dissulfiram com o metronidazol 

também deve ser evitada. 

 

Reações Adversas: 

 

Os principais efeitos colaterais do metronidazol administrados por via oral 

costumam estar relacionados ao trato gastrointestinal. Náuseas, anorexia, 

vômitos, diarreia, cólicas abdominais e constipação têm sido associados ao 

uso deste antibiótico. Um gosto metálico desagradável também é 

frequentemente relatado por aqueles que tomam metronidazol. 

Os pacientes que fazem uso de doses mais elevadas de metronidazol 

podem apresentar efeitos neurológicos, como tontura, dor de cabeça, 

irritabilidade e insônia. Outros sintomas colaterais possíveis são: 

escurecimento transitório da urina (cor marrom ou avermelhada), dor nas 

articulações, dor de garganta, rinite, prurido genital, olhos secos e 

vaginite. 

 

Em relação ao metronidazol usado por via intravaginal, a taxa de efeitos 

colaterais é mais baixa e costuma ficar restrita à região genital, sendo o 

corrimento vaginal o efeito adverso mais comum. Sintomas 

gastrointestinais costumam surgir em menos de 5% dos pacientes, uma 

taxa 50% mais baixa que nos comprimidos. 
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113. CUIDADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS - NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 

 

OBJETIVO: 

Explicar os cuidados na preparação e administração do medicamento 

fotossensível Nitroprussiato de Sódio.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os Setores com pacientes internados no HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 

Nome comercial: Nitrop 

 

Apresentação/Concentração:  

Solução injetável, estéril e apirogênica. A cor da solução é vermelho âmbar.  

Cartucho com 1 ou 5 ampolas de vidro âmbar de 2 ml. Cada ml de solução 

injetável contém 25 mg de nitroprussiato de sódio. 

 

Reconstituição/ Diluição: 

No preparo das soluções diluídas para infusão só deve ser usada solução 

estéril glicosada a 5%. Os frascos de infusão devem ser protegidos da luz. 

O conteúdo da ampola do Nitroprussiato de sódio deve ser diluído em 250, 

500 ou 1000 ml de solução glicosada a 5 %. Utilizar embalagem plástica 

negra que acompanha a ampola do produto 
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Via de administração/Velocidade de infusão: 

Via endovenosa, lenta. A solução para infusão é estável por até 24 horas 

protegida da luz. A velocidade da infusão terá de ser determinada para 

cada indivíduo por meio de controle contínuo da pressão sanguínea. 

 

Cuidados Antes da Infusão: 

1. A solução para infusão, levemente marrom deve ser mantida ao 

abrigo da luz 

2. O nitroprussiato deve ser conservado em temperatura ambiente 

(entre 15° e 30° C) e no cartucho individual  

3. A diluição deverá ser realizada no momento do uso 

 

Cuidados Durante a Infusão:  

1. Utilizar equipo fotossensível disponibilizado pela Farmácia  HPS;  

2. A velocidade da infusão terá de ser determinada para cada indivíduo 

por meio de controle contínuo da pressão sangüínea, não se 

permitindo que a dose ultrapasse as doses máximas relacionadas 

adiante. 

3. Para evitar uma acentuada reação compensatória, que ocorre 

especialmente em pacientes jovens, associada a um aumento abrupto 

dos níveis de catecolamina e renina, e com taquicardia, a dose deve 

ser aumentada lentamente até atingir o efeito desejado. 

4. Evitar extravasamento do produto, pois poderá causar irritação.  

5. Após diluição, a solução deverá ser usada imediatamente.  

6. Qualquer solução remanescente após o término de infusão deve ser 

descartada, bem como toda solução que se torne descorada 

7. A embalagem plástica negra deve ser colocada sobre o equipo de 

infusão para proteger o nitroprussiato da ação da luz 
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Observação: Não se deve interromper subitamente a infusão, mas 

num espaço de tempo de 10 a 30 minutos, para evitar aumento 

excessivo da pressão arterial (efeito rebote). 

 

Cuidados Depois da Infusão: 

1. Em pacientes com insuficiência renal, quando administrado em doses 

elevadas por mais de três dias, deve-se fazer monitoramento dos 

níveis séricos de tiocianeto; 

2. Em pacientes com hipotireoidismo, deve-se ter em mente que 

concentrações mais elevadas de tiocianato inibem a absorção de 

iodeto. 

Interações Medicamentosas: 

Bloqueador ganglionar de curta duração; Dopamina; Clonidina; 

Betabloqueadores; halotano. 

 

Reações Adversas:  

 

Sistema Cardiovascular: Hipotensão; palpitações, desconforto 

retroesternal, bradicardia, alterações no ECG, sudorese.  

Sistema Gastrointestinal: náuseas, vômitos, dor abdominal, íleo paralítico. 

Sistema Musculoesquelético: tremores musculares 

Sistema Imunológico: redução da agregação plaquetária 

Sistema Neurológico: aumento da pressão intracraniana, cefaleia, vertigem.  

Dermatológica: rubor, irritação no local da aplicação e erupções cutâneas. 

Sistema Endócrino: hipotireoidismo 

 

114. CUIDADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS - POLIMIXINA B 
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OBJETIVO: 

Explicar os cuidados na preparação e administração do medicamento 

fotossensível Polimixina B.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os Setores com pacientes internados no HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

POLIMIXINA B 

Nome Comercial: Polixil B/Sulfato de Polimixina. 

 

Apresentação/Concentração: 

Pó liofilizado para solução injetável, cartucho contendo um ou 5 frascos-

ampola. Frasco-ampola contendo 500.000 UI que equivale a 50 mg de 

Polimixina B.  

 

Reconstituição/Diluição: 

Após reconstituição com água destilada, a solução é estável por 2 horas, 

tanto em geladeira como em temperatura ambiente. Após reconstituição, 

as soluções devem ser armazenadas sob refrigeração (entre 2°C e 8°C) e 

qualquer quantidade não utilizada deve ser descartada após 72 horas. 

 

Intravenoso: Dissolva 500.000 UI de polimixina B em 300-500 ml de água 

para injeção ou dextrose a 5%. 
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Intramuscular: dissolva em 2 ml de água para injeção, cloreto de sódio a 

0,9% ou em cloridrato de procaína a 1% 

 

Intratecal: dissolva 500.000 UI de polimixina B em 10 ml de cloreto de 

sódio 0,9% de modo a obter a concentração 50.000 UI/ml. 

 

Após diluição em soro fisiológico 0,9% a solução é estável por 24 horas em 

temperatura ambiente. Após a diluição em água destilada, a solução é 

estável por 24 horas, tanto em temperatura ambiente como em geladeira. 

 

Via de Administração/Velocidade de Infusão: 

Intravenoso, Intramuscular e instratecal. 

 

Intravenosa: dissolver 500.000 UI de sulfato de poIimixina B em 300 a 500 

mL de dextrose 5% em água para infusão intravenosa contínua.  - Adultos 

e Crianças: 15.000 a 25.000 Ul/Kg peso corpóreo/dia em indivíduos com 

função renal normal. Esta quantidade deve ser  

reduzida em 15.000UI/Kg de peso para indivíduos com comprometimento 

renal. Infusões podem ser dadas a cada 12 horas; entretanto, a dose diária 

total não deve exceder 25.000 UI/Kg/dia. 

 

Intramuscular: não é recomendada rotineiramente devido a dor severa no 

local da injeção, particularmente em crianças e neonatos. Dissolver 

500.000 UI de sulfato de polimixina B em 2 mL de água destilada (água 

para injeção) ou solução de cloridrato de procaína. 

 

Adultos: 25.000 a 30.000 Ul/kg/dia. Esta dose deve ser reduzida na 

presença de comprometimento renal. A dosagem pode ser dividida e 

administrada em intervalos de 4 a 6 horas. 
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Cuidados Gerais: 

 Conservar o produto em local fresco e seco, em temperatura entre 

15 e 30 °C, ao abrigo da luz. 

 

Cuidados Antes da Infusão: 

1. Manter a temperatura ambiente (15°C a 30° C) 

2. Não deve ser armazenado em soluções alcalinas uma vez que estas 

possuem menor estabilidade. 

3. Depois de preparado, este medicamento deve ser utilizado em até 

24 horas e mantido sob refrigeração entre (2°C e 8°C) 

4. Qualquer quantidade não utilizada deverá ser descartada. Não 

congelar. 

 

Cuidados Depois da Infusão: 

Atentar para queixas do paciente. 

Interações Medicamentosas: 

Amicacina: possível aumento no bloqueio muscular por inibir a acetilcolina 

em receptor pré-sináptico e por competir com canais de Ca2+. Efeito 

adverso mais significante é a depressão respiratória. 

Capromicina: em uso concomitante com colistin, pode aumentar o 

bloqueio neuromuscular. 

Cefaclor: existem algumas evidências que mostram que o uso 

concomitante com colistin aumenta a nefrotoxicidade. 

 

Bloqueadores da despolarização neuromuscular: tem sido observado um 

efeito aditivo nos efeitos neuromusculares. Uso concomitante de colistin 

com pancurônio pode aumentar a depressão respiratória. 

 

Reações Adversas: 

Neurotóxicas: irritabilidade, fraqueza, sonolência, ataxia, 

parestesiaperioral, formigamento das extremidades e turvação da visão, 
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paralisia respiratória decorrente do bloqueio neuromuscular; Rubor facial; 

- Vertigem progredindo a ataxia; - Sonolência; - Parestesia periférica; - 

Apnéia devido ao uso concomitante de relaxantes musculares 

curariformes, outras drogas neuro-tóxicas, ou superdosagem; - Sinais de 

irritações das meninges na administração intratecal, por ex: febre, dor de 

cabeça, pescoço rígido e aumento na contagem de células e proteínas no 

fluído cérebro-espinhal. Outras reações reportadas  

 

Ocasionalmente: - Febre; - Rash cutâneo (urticária); - Dor (severa) nos 

locais da injeção intramuscular; - Tromboflebite nos locais da injeção 

intravenosa. 

 

Nefrotóxicas: Albuminúria; Cilindruria; Azotemia. 

 

115. CURATIVO DE ACESSO VENOSO CENTRAL (AVC): MATERIAIS 

NECESSÁRIOS 

 

OBJETIVO: 

Listar os materiais necessários para realização do curativo de acesso 

venoso central. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

1. Luvas de procedimento 

2. Luvas estéreis 

3. Gaze 
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4. Álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 

5. Micropore 

6. Saco plástico para descarte 

 

116. CURATIVO DE ACESSO VENOSO CENTRAL (AVC) - 

PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO: 

Explicar o procedimento para realização do curativo de acesso venoso 

central. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

PROCEDIMENTO: 

 

1. Remover curativo com luvas de procedimento 

2. Observar se há presença de secreções e/ou flogose 

3. Separar material necessário 

4. Calçar luva estéril 

5. Fazer a limpeza da incisão com álcool/clorexidina alcoólica 

com movimentos semicirculares, de dentro para fora, de 

cima para baixo, utilizando as duas faces da gaze em 

sentido unidirecional, da área menos contaminada para mais 

contaminada  

6. Cobrir com gaze seca estéril a área de inserção do cateter  

7. Manter o curativo oclusivo utilizando micropore com uma 

fissura no centro  

8. Datar o curativo 
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9. Lavar as mãos 

10. Recompor a unidade e recolher o material  

11. Anotar no prontuário o procedimento feito: aspecto e 

características do ponto de inserção do cateter, reação do 

cliente e intercorrências.  

 

117.  CURATIVOS DE ROTINA – DRENOS 

 

OBJETIVO: 

Listar os materiais necessários e explicar o procedimento para realização 

do curativo de drenos. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 

1. Luvas de procedimento; 

2. Luvas estéreis; 

3. Gaze; 

4. Álcool a 70%; 

5. Micropore ou esparadrapo; 

6. Saco plástico para descarte. 

 

PROCEDIMENTO:  

 

1. Higienizar as mãos; 

2. Reunir o material necessário; 

3. Explicar o procedimento ao paciente; 

4. Remover curativo antigo com luvas de procedimento; 
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5. Calçar luva estéril; 

6. Limpar o local de inserção do dreno, o dreno e a pele ao 

redor da ferida, com gaze umedecida com álcool a 70% em 

movimentos semicirculares com as duas faces da gaze; 

7. Secar com gaze; 

8. Colocar uma gaze sob o dreno, isolando-o da pele; 

9. Fixar o dreno com micropore ou esparadrapo; 

10. Datar o curativo se estiver oclusivo; 

11. Lavar as mãos;  

12. Recompor a unidade e recolher o material;  

13. Recolher o lixo e lacrar o saco, colocando-o no expurgo;  

14. Deixar o cliente em ordem;  

15. Anotar no prontuário o procedimento feito: aspectos e 

características da inserção do dreno, reação do cliente e 

intercorrências. 

 

 

118. CURATIVOS DE ROTINA – DVE e PIC 

 

OBJETIVO: 

Listar os materiais necessários e explicar o procedimento para 

realização do curativo de DVE e PIC. 

 

ABRANGÊNCIA:Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 

1. Luvas de procedimento 
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2. Luvas estéreis 

3. Gaze; 

4. Álcool à 70%; 

5. Micropore ou esparadrapo; 

6. Saco plástico para descarte 

 

PROCEDIMENTO: 

 

1. Higienizar as mãos; 

2. Reunir o material necessário; 

3. Explicar o procedimento ao paciente; 

4. Remover curativo antigo com luvas de procedimento; 

5. Calçar luva estéril; 

6. Realizar limpeza da pele e cateter de inserção, e todo o 

circuito com álcool a 70 %;  

7. Realizar novo curativo a cada 24 horas 

 

119. CURATIVOS DE ROTINA – GTT 

 

OBJETIVO: 

Listar os materiais necessários e explicar o procedimento para realização 

do curativo de GTT 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

220 
 

1. Luvas de procedimento; 

2. Luvas estéreis; 

3. Gaze; 

4. Álcool a 70%; 

5. Micropore ou esparadrapo; 

6. Saco plástico para descarte. 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Higienizar as mãos; 

2. Reunir o material necessário; 

3. Explicar o procedimento ao paciente; 

4. Remover curativo antigo com luvas de procedimento; 

5. Calçar luva estéril; 

6. Limpar o local de inserção do dreno, o dreno e a pele ao 

redor da ferida, com gaze umedecida com álcool a 70% em 

movimentos semicirculares com as duas faces da gaze; 

7. Secar com gaze; 

8. Colocar uma gaze sob o dreno, isolando-o da pele; 

9. Fixar o dreno com micropore ou esparadrapo; 

 

Obs ¹: Na presença de muita secreção, aumentar a frequência de troca de 

curativos, usando clorexidina e, posteriormente, utilizar SF 0,9. Trocar 

curativo 4 x/dia até diminuir a secreção. 
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Obs ²: Atentar para limpeza do anel de fixação, principalmente na 

presença de secreção. 

 

 

120. CURATIVOS DE ROTINA HPS – CONCEITO/OBJETIVO 

 

OBJETIVO: 

Conceituar e explicar os objetivos dos curativos de rotina no HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

CONCEITO:  

Curativos são meios terapêuticos que consistem na limpeza e aplicação de 

uma cobertura estéril em uma ferida, com a finalidade de promover  rápida 

cicatrização e prevenir contaminação ou infecção. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Restaurar as lesões através de medidas adequadas; 

• Eliminar os fatores desfavoráveis que retardam a 

cicatrização da lesão; 

• Diminuir a incidência de infecções cruzadas.  

 

121. CURATIVOS ESPECIAIS DO HPS 

 

OBJETIVO: 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

222 
 

Conceituar e explicar os objetivos dos curativos especiais no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

CONCEITO: 

São curativos desenvolvidos com propostas bem definidas.  

 

OBJETIVOS: 

 

• Remover o acúmulo de secreções e tecido morto da ferida ou da 

área de incisão; 

• Diminuir o crescimento de microrganismo na ferida ou na área da 

incisão; 

• Promover a cicatrização da ferida.  

 

122. CURATIVOS ESPECIAIS HPS - ADAPTIC OU CURATEC COMPRESSA 

COM EMULSÃO DE PETROLATUM 

 

OBJETIVO: 

Explicar realizar o curativo especial Adaptic ou Curatec compressa com 

emulsão de petrolatum no HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 
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COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

ADAPTIC OU CURATEC COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM 

 

Composição: malha de acetato de celulose (Rayon) impregnada com uma 

emulsão de petrolatum. 

 

Mecanismo de ação: manter o meio hidratado por um processo não 

aderente, proporcionando um ambiente ideal para cicatrização e o 

amolecimento de possíveis tecidos inviáveis, sem agredir a ferida durante 

as trocas de curativo. Favorece o desbridamento autolítico ou sua remoção 

mecânica. Estimula a cicatrização da ferida por  mantê-la úmida e por 

facilitar a retirada de tecidos inviáveis que atrasam este processo. Para 

alívio da dor também. 

 

Indicação: feridas de qualquer etiologia, secas ou exsudativas, limpas ou 

infectadas, com presença de tecido inviável ou não e outros tipos de ferida. 

Pode ser usado em: feridas cirúrgicas, queimaduras de segundo grau de 

pequena extensão, áreas doadoras e receptoras de enxertos, úlceras 

venosas, arteriais ou por pressão, feridas com tecido de granulação; áreas 

pós-trauma ou pós-ressecção cirúrgica. 

 

Contra indicação: pacientes com sensibilidade aos produtos da fórmula, ou 

que estejam recebendo tratamento por câmara hiperbárica.  

 

Modo de usar: irrigar bem a lesão com solução fisiológica a 0,9 %; remover 

o excesso de exsudato ou de tecidos inviáveis, se necessário; limpar a pele 

ao redor e secar bem; escolher o tamanho da compressa que melhor se 
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adapte ao tamanho da ferida; ocluir com uma cobertura secundária e 

estéril, e fixar. 

 

Periodicidade de troca: o profissional de saúde indicará a frequência 

adequada das trocas. 

 

123. CURATIVOS ESPECIAIS HPS – CAVILON SPLAY 

 

OBJETIVO: 

Explicar realizar o curativo especial com Cavilon Spray no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

CAVILON SPRAY: 

 

Composição: Hexametildisiloxano, isoctano, copolímero acrílico e 

polifenilmetilsiloxano. 

 

Mecanismo de ação:solução polimérica que forma uma película uniforme 

quando aplicado na pele, provendo boa permeabilidade ao oxigênio e ao 

vapor de umidade. Cria uma película aderente, formando uma barreira 

impermeável de longa duração, protegendo a pele de dejeitos corporais, 

fluidos, produtos adesivos e fricção. 

 

Indicação: Para agir como defesa da pele contra a irritação causada por 

fluidos corporais e adesivos.  
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Contra indicação: Áreas infectadas , feridas profundas, e locais de inserção 

de cateteres para terapia intravenosa. 

 

Modo de usar: Mantenha o bocal do pulverizador a uma distância de 10 a 

15 cm, espere uma secagem completa. 

 

Periodicidade de aplicação:  A cada 72 horas, quando usado como 

proteção contra fluidos corporais, fezes, urina, etc, ou a cada 24 

horas em casos extremos (diarréia) em que se tenha que fazer 

repetidas limpezas no local. 

 

124. CURATIVOS ESPECIAIS HPS – COMPRESSA KERLIX 

 

OBJETIVO: 

Explicar realizar o curativo especial com Compressa Kerlix no HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

COMPRESSA KERLIX: 

 

Composição: Curativo 100% de algodão, impregnada com 

polihexametileno de biguanida – PHMB a 0,2%. 

 

Mecanismo de ação: o PHMB é biocompatível sobre tecidos vivos e atua 

como uma barreira biológica contra agentes patógenos. 

 

Indicação: Feridas com alta exsudação infectadas. 

 

Contra indicação: Feridas com baixa exsudação e sangrantes. 
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Modo de usar: Colocar o curativo de Kerlix sobre a ferida e ocluí-la com 

cobertura secundária estéril. 

 

Periodicidade de troca: 24 a 48 hs. 

 

125. CURATIVOS ESPECIAIS HPS - CURATIVO COM ALGINATO DE 

CÁLCIO 

 

OBJETIVO: 

Explicar realizar o curativo especial com Alginato de Cálcio no HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO: 

 

Composição: fibras de puro alginato de cálcio derivado de algas marinhas. 

 

Mecanismo de ação: o sódio presente no exsudato e no sangue interage 

com o cálcio presente no curativo de alginato. A troca iônica auxilia no 

desbridamento autolítico, em alta capacidade de absorção, resulta na 

formação de um gel que mantém o meio úmido para a cicatrização e induz 

a hemostasia. 

 

Indicação: feridas exsudativas, com sangramento, limpas ou infectadas, 

agudas ou crônicas, superficiais ou profundas. 
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Contra indicação: lesões superficiais com pouca ou nenhuma exsudação; 

queimaduras; feridas com hemorragia intensa. 

 

Modo de usar: remover exsudato e o tecido desvitalizado. Modelar o 

alginato no interior da ferida umedecendo a fibra com solução fisiológica. 

Não deixar que a fibra de alginato ultrapasse a borda da ferida. Ocluir com 

cobertura secundária estéril. 

 

Periodicidade de troca: a depender da exsudação; feridas infectadas (24 

horas), feridas limpas com sangramento (48 horas), feridas limpas ou 

exsudação intensa (quando saturar). Trocar o curativo secundário sempre 

que estiver saturado. 

 

126. CURATIVOS ESPECIAIS HPS - CURATIVO COM CARVÃO ATIVADO 

 

OBJETIVO: 

Explicar realizar o curativo especial com Carvão Ativado no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

CURATIVOS COM CARVÃO ATIVADO: 

 

Composição: tecido carbonizado e impregnado com nitrato de prata a 

0,15%, envolto por camada de tecido sem carvão ativado. 

 

Mecanismo de ação: o carvão ativado absorve o exsudato e filtra o odor. A 

prata exerce ação bactericida. 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

228 
 

 

Indicação: feridas fétidas, infectadas e exsudativas. 

 

Contra indicação: feridas limpas e lesões de queimaduras, exposição 

óssea. 

 

Modo de usar: remover o exsudato e o tecido desvitalizado. Colocar o 

curativo de carvão ativado sobre a ferida e ocluí-la com cobertura 

secundária estéril. 

 

Periodicidade de troca: a cada 1-4 dias, dependendo da quantidade de 

exsudação. 

 

127. CURATIVOS ESPECIAIS HPS - CURATIVO COM FILME 

TRANSPARENTE 

 

OBJETIVO: 

Explicar realizar o curativo especial com Filme Transparente no HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

FILME TRANSPARENTE: 

Composição: curativo composto por uma película fina de polímero 

transparente de poliuretano, impermeável a água e bactérias. É revestida 

com um adesivo de acrilato hipoalergenico, elástica, estéril e 

semipermeável ao oxigênio e vapor de umidade. 

 

Mecanismo de ação: manutenção do meio úmido; permeabilidade seletiva 

(trocas gasosas e evaporação da água); impede a entrada de fluidos e 

microorganismos. 
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Indicação: Feridas cirúrgicas fechadas, limpas e sem exsudação; proteção 

da pele íntegra e de úlceras por pressão grau I, dermoabrasões; fixação de 

curativos primários que necessitem de proteção; fixação de cateteres 

periféricos e centrais não contaminados. 

 

Contra indicação: cateteres e feridas infectadas, profundas ou altamente 

exsudativas. 

 

Periodicidade de troca: A cada 5 dias. 

 

128. CURATIVOS ESPECIAIS HPS - CURATIVO COM HIDROCOLOIDES 

 

OBJETIVO: 

Explicar realizar o curativo especial com Hidrocoloides no HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

CURATIVO COM HIDROCOLÓIDES: 

 

Composição: camada externa de espuma de poliuretano e outra interna 

composta de gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. 

 

Mecanismo de ação: estimula a angiogênese e o desbridamento autolítico. 

Acelera o processo de granulação tecidual. 

 

Indicação: feridas abertas não infectadas, com leve a moderada exsudação. 

Prevenção ou tratamento de úlceras de pressão não infectadas. 
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Contra indicação: feridas colonizadas ou infectadas. Feridas com tecido 

desvitalizado ou necrose e queimaduras de 3° grau. 

 

Modo de usar:  lavar a ferida, e escolher o hidrocolóide com diâmetro que 

ultrapasse a borda da ferida pelo menos 3 cm. 

 

Periodicidade de troca: 1-5 dias, dependendo da quantidade de 

exsudação. 

 

129. CURATIVOS ESPECIAIS HPS – HIDROGEL COM ALGINATO 

 

OBJETIVO: 

Explicar realizar o curativo especial Hidrogel com Alginato no HPS 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

CURATIVO COM HIDROGEL COM ALGINATO: 

Composição: gel transparente constituído por água purificada, 

propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, 

conservantes e carboximetilcelulose. 

 

Mecanismo de ação: retém água em sua estrutura, adquirindo a forma de 

gel, ajudando na absorção do exsudato, proporcionando ambiente úmido e 

ideal para cicatrização.  Permiti o amolecimento de possíveis tecidos 

inviáveis, favorecendo o seu debridamento autolítico, estimulando a 
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cicatrização da pele e aliviando a dor pela umidificação de possíveis 

terminações nervosas expostas na lesão.  

 

Indicação: tratamento de feridas secas, pouco úmidas e de média 

exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo) e também 

para estímulo da granulação e epitelização com o meio úmido. Em feridas 

de qualquer etiologia, e infectadas sob supervisão médica. Úlceras 

venosas, arteriais e por pressão; queimaduras de 2º grau, abrasões e 

lacerações.  

 

Contra indicação:  incisões cirúrgicas e em pacientes com conhecida 

sensibilidade ao produto ou a algum de seus componentes. 

 

Modo de usar: Irrigar bem a lesão com solução fisiológica a 0,9 %; secar a 

região periferida; aplicar o curativo hidrogel com alginato diretamente no 

leito da ferida, não excedendo o nível da pele ao redor da ferida; ocluir 

com uma cobertura secundáriae fixar. Para remover, irrigar bem o leito da 

ferida com solução fisiológica, se necessário.  

 

Periodicidade de troca: Diária, podendo ser deixado na ferida até 3 

dias. Feridas infectadas, no máximo, 24 horas. 

 

130. CURATIVOS DE ROTINA - INCISÃO COM PONTOS SUBTOTAIS OU 

TOTAIS 

 

OBJETIVO: 

Listar os materiais necessários e explicar o procedimento para realização 

do curativo de incisão com pontos subtotais ou totais no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 
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Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 

1. Luvas de procedimento; 

2. Luvas estéreis; 

3. Seringa de 10 ou 20 ml s/ agulha; 

4. Soro fisiológico; 

5. Álcool a 70% ; 

6. Gaze; 

7. Micropore; 

8. Saco plástico para descarte. 

 

PROCEDIMENTO: 

 

1. Higienizar as mãos; 

2. Reunir o material necessário; 

3. Explicar o procedimento ao paciente; 

4. Introduzir soro fisiológico com o auxílio de uma seringa, no interior 

dos pontos subtotais ou totais;  

5. Fazer a limpeza da incisão propriamente dita (central), de dentro 

para fora, de cima para baixo, com movimentos semicirculares, 

utilizando as duas faces da gaze, sem voltar ao início da incisão, 

incluindo os pontos totais e subtotais;  
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6. Limpar as regiões laterais da incisão cirúrgica após ter feito 

a limpeza da incisão principal e do primeiro ponto total ou 

subtotal;  

7. Continuar a limpeza da incisão central, dos pontos totais ou 

subtotais e das laterais até chegar ao final da incisão e do 

último ponto;  

8. Secar a incisão;  

9. Proceder a limpeza, fora da incisão com soro 

fisiológico/álcool;  

7. Secar com gaze ao redor da incisão, caso for ocluir;  

8. Manter o curativo ocluído ou aberto, quando houver 

indicação 

9. Datar o curativo se estiver oclusivo;  

10. Lavar as mãos;  

11. Recompor a unidade e recolher o material;  

12. Recolher o lixo e lacrar o saco, colocando-o no expurgo;  

13. Deixar o cliente em ordem;  

14. Anotar no prontuário o procedimento feito: aspectos e 

características da ferida, reação do cliente e intercorrências.  

 

131. CURATIVOS DE ROTINA - INCISÃO SIMPLES E LIMPA 

 

OBJETIVO: 

Listar os materiais necessários e explicar o procedimento para realização 

do curativo de incisão simples no HPS. 
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ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 

1. Luvas estéreis; 

2. Gaze; 

3. Álcool a 70%; 

4. Micropore; 

5. Saco plástico para descarte. 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Higienizar as mãos; 

2. Separar o material; 

3. Calçar luva estéril; 

4. Fazer a limpeza da incisão com álcool a 70%, com 

movimentos semicirculares, de dentro para fora, de cima 

para baixo, utilizando as duas faces da gaze em sentido 

unidirecional;  

5. Manter o curativo oclusivo ou aberto, quando houver 

indicação;  

6. Datar o curativo, se aplicável;  

7. Lavar as mãos;  
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8. Recompor a unidade e recolher o material;  

9. Deixar o cliente em ordem;  

10. Anotar no prontuário o procedimento feito: aspecto e 

características da ferida, reação do cliente e intercorrências; 

11. Se infectada, limpeza com jato de água ou SF 0,9%, com 

auxilio de seringa de 20 ml. 

 

132. CURATIVOS DE ROTINA – INCISÃO TRAQUEOSTOMIA  

 

OBJETIVO: 

Listar os materiais necessários e explicar o procedimento para realização 

do curativo de traqueostomia no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 

1. Luvas de procedimento; 

2. Luvas estéreis; 

3. Gaze; 

4. Soro fisiológico 0,9%; 

5. Cadarço; 

6. Saco plástico para descarte. 

 

PROCEDIMENTO: 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

236 
 

1. Higienizar as mãos; 

2. Reunir o material necessário; 

3. Explicar o procedimento ao paciente; 

4. Colocar o cliente em decúbito elevado a 45º e proteger o 

tórax do cliente com uma toalha;  

5. Abrir o pacote de curativo com técnica asséptica;  

6. Certificar que o cuff da cânula de traqueostomia esteja 

insuflado;  

7. Remover o curativo antigo com luva de procedimento;  

8. Calçar luva estéril 

9. Aspirar a traquéia através da cânula de traqueostomia, após 

a área ao redor da traqueostomia;  

10. Umedecer a gaze com Soro fisiológico 0,9% e limpar a área 

ao redor da traqueostomia, depois secar;  

8. Trocar o cadarço;  

9. Colocar gaze estéril dobrada, de cada lado da 

traqueostomia;  

10. Retirar as luvas;  

11. Recompor a unidade e recolher o material, deixando o 

cliente em ordem;  

12. Lavar as mãos;  

13. Anotar no prontuário o procedimento feito 

 

133. DILUIÇÃO E PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES COM CLORETO DE 

SÓDIO 

 

PADRONIZAÇÃO NO HPS 
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Padronização do Cloreto de Sódio do Hospital Pelópidas Silveira, possui as 

seguintes apresentações: 

 

- Cloreto de sódio 0,9% 50mL 

- Cloreto de sódio 0,9% 10mL 

- Cloreto de sódio 0,9% 100mL 

- Cloreto de sódio 0,9% 250mL 

- Cloreto de sódio 0,9% 500mL 

- Cloreto de sódio 0,9% 1000mL 

- Cloreto de sódio 20% 10mL 

 

DILUIÇÃO 

 

Quando for prescrita uma concentração diferente destas mencionadas, 

deve ser feito o ajuste.  

 

1) Preparação da solução de cloreto de sódio 0,45% 

O modelo mais comum é a prescrição de soro fisiológico a 0,45%. Para 

alcance de melhor custo benefício recomenda-se para o preparo desta 

solução: 

1 TB  de Água bidestilada de 500mL - Solvente 

3 Amp de NaCl a 20% 10ml - Soluto  

 

Em uma ampola de NaCl 20% - 10mL temos 2 g de NaCL, e desejamos 

4,5g de NaCl para que o soro esteja na concentração final de 0,45%. 
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100mL -------  20g                                                        10mL --------- 

2g 

  10mL ------- x                                                                  x --------- 

4,5g 

X = 2g                                                             X = 22,5mL de NaCl a 20% 

 

2) Preparo de outras soluções contendo cloreto de sódio 

Para outras concentrações o cálculo a seguir pode ser utilizado: 

 

PASSO 1: Calcular gramas de cloreto de sódio na solução disponível 

No soro a 0,9% existem 0,9 gramas de soluto para cada 100ml,  

 

Regra de três 

100mL da solução --------- 0,9g                                          X = volume 

do soro que estou utilizando 

   X mL da solução --------- Y                                                Y = 

quantidade em gramas de NaCl 

 

Ex.:  100mL da solução  ------ 0,9g 

                500mL de SF ----- Y 

                 Y = 4,5g de NaCL 

 

PASSO 2: Calcular gramas de cloreto de sódio na solução desejada 

 

Ex.: Se foi prescrita uma solução a 0,3% (significa que temos 0,3g de NaCl 

em 100mL de SF) 

 

   100mL ------ 0,3g de NaCl                        500mL = volume da solução 

que quero preparar  
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500mL ------  X                                       X = gramas de NaCl 

           X = 1,5g 

 

PASSO 3: AJUSTE DA CONCENTRAÇÃO 

 

No exemplo em uso, o terceiro passo consiste em desprezar parte do soro 

e acrescentar água destilada. Sabendo que a cada 100mL temos 0,9%, só 

precisamos saber quantos mL de SF tem a quantidade de gramas que 

descobrimos no cálculo anterior: 

 

Ex.:              100mL  de SF  -------- 0,9g              Z = quantidade de soro 

que ficará no frasco 

                             Z  --------------- 1,5g 

                                    Z = 166mL 

 

Desprezar a quantidade do SF e completar o volume final com água 

destilada. 

Ex.:  250mL (volume do soro que pretendo ter)  – 166mL (quantidade a ser 

utilizada) = 84mL (quantidade desprezada) 

A quantidade de SF0,9% desprezada será substituída pela mesma 

quantidade de água destilada. 

Desta forma, será possível obter diversas concentrações do soro 

fisiológico, necessárias ao tratamento de nossos pacientes. 

 

134. ENFERMEIRO-GESTOR HPS – COMPETÊNCIAS E ATITUDES-

CHAVE 

 

OBJETIVO: 

Definir as competências e atitudes-chave do enfermeiro-gestor no HPS. 
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ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 

 

Do enfermeiro é exigido conhecimento, habilidades e atitudes adequadas 

para desempenhar seu papel objetivando resultados positivos. Portanto, 

exige-se que seja competente naquilo que faz, bem como garanta que os 

membros da sua equipe tenham competência para executarem as tarefas 

que lhes são destinadas. 

Competências necessárias ao enfermeiro são reflexos das necessidades do 

mercado de trabalho e da população que requer profissionais competentes 

e conscientes de seu papel e que estejam alinhados com os objetivos, 

metas e resultados organizacionais. 

 

COMPETÊNCIAS – CHAVE:  

 

Liderança 

Descobrir e eliminar as causas de falhas; incentivar o trabalho da equipe e 

a participação efetiva das pessoas; ajudar na realização pessoal e 

profissional; preparar novas lideranças; fortalecer os processos de tomada 

de decisão; facilitar a descentralização do comando; gerar 

comprometimento com as soluções escolhidas e resolver problemas que 

não podem ser resolvidos individualmente.  

 

Comunicação 

Utilizar técnicas, como: verbalizar interesse ao que está sendo proferido 

pelo paciente, permanecer em silêncio quando ele se expressa, não 

interromper os enunciados frasais  
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produzidos pelo paciente, ouvir reflexivamente, bem como clarificar e 

validar as mensagens que recebe; atentar para os sinais não verbais, e 

tentar entendê-los, já que estes complementam o que é expresso 

verbalmente, oferecendo subsídios para melhor compreensão do outro.  

 

Tomada de Decisão 

Deve ser feita com conhecimento, racionalidade, competência e 

consciência, para que resulte no alcance do objetivo esperado, ou mais 

próximo dele. Suas etapas são: identificação do problema, reunião de 

dados para análise das causas e das consequências do problema, 

investigação de soluções alternativas, avaliação das alternativas, seleção da 

solução mais adequada, implementação da solução escolhida e avaliação 

dos resultados. 

 

Negociação 

Maneira mais comum de resolver um conflito, durante a qual as propostas 

são feitas e depois negociadas. Deve-se encorajar a colaboração, 

contribuindo para um ambiente de trabalho positivo e fortalecido; separar 

as pessoas dos problemas; focar o interesse; apresentar várias 

possibilidades antes de tomar a decisão; buscar os resultados em padrões 

objetivos; ser pró-ativo; e acreditar que é possível aprender a negociar. 

 

Trabalho em equipe 

Incentivar o trabalho em equipe é promover a integração dos membros de 

sua equipe em prol dos melhores resultados. 

 

Gerenciamento de conflitos 

Tratar os conflitos na medida em que estes aparecem – reativamente, ou 

atuar antes que o conflito apareça para minimizar o impacto – 

proativamente. Saber lidar com as próprias emoções e aceitar que os seres 
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humanos são diferentes e podem pensar diferente, ter objetivos diferentes, 

valores diferentes e, mesmo assim conviverem de maneira saudável e com 

qualidade. Criar soluções, minimizar as diferenças de percepção entre os 

envolvidos, gerenciar a diversidade, saber ouvir e saber se expressar, 

tratar as pessoas com respeito e de modo inteligente, compreendendo que 

as diferenças podem conduzir a um crescimento pessoal e profissional. 

 

Flexibilidade 

É a capacidade de recuperar o equilíbrio do sistema em momentos de 

turbulência ocasionada por alguma variável inadequada e que provocou a 

desestabilização do mesmo. 

Empreendedorismo 

 

É a capacidade mobilizadora em tomar iniciativa diante das situações com 

responsabilidade nas decisões e com o objetivo de concretizar idéias. 

 

Criatividade 

O enfermeiro deve ter idéias de pensar diferente para simplificar métodos 

e procedimentos, melhorar sistemas, agilizar fluxos, reduzir burocracia, 

papelada, custos, e ter controles mais eficientes. 

 

Visão sistêmica 

É aprender a entender o serviço de forma não fragmentada e ter uma 

noção integradora do todo. 

 

Planejamento 

Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou 

intervenções de enfermagem que serão realizadas.   

 

Organização 

Relacionamento Interpessoal 
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Além das competências citadas acima, o enfermeiro-gestor HPS também 

deve ter Conhecimento legal diante do Código de Ética e Convenção 

Coletiva e Conhecimento  

 

Técnico e Científico, buscando continuamente, e sempre que necessário, 

novos conhecimentos.  

 

É desejável que os enfermeiros gestores desenvolvam a habilidade de 

identificar as competências que possuem, as que precisam ser 

aprimoradas e as que precisam ser adquiridas. 

 

ATITUDES-CHAVE: 

 

 Paciência 

 Respeito à pacientes e 

cuidadores, e também à 

hierarquia  

 Agilidade 

 Igualdade 

 Comprometimento/Compromi

sso 

 Disponibilidade 

 Observação 

 Autocrítica 

 Iniciativa 

 Delegar funções 

 Conhecer habilidades 

individuais de cada membro 

da equipe 

 Postura 

 Exemplo de conduta ética 

 Empatia 

 Olhar holístico. 

 

135. ENFERMEIRO-GESTOR HPS - PROCESSO DO TRABALHO EM 

ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO: 

Explicar o processo de trabalho em enfermagem no HPS. 
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ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros  

 

PROCESSO DO TRABALHO EM ENFERMAGEM: 

 

O processo de trabalho em Enfermagem é baseado em quatro processos: 

Assistir/cuidar, Administrar/gerenciar, Ensinar e Pesquisar. 

 

Assistir/cuidar: é o cuidado demandado por indivíduos, famílias, a partir 

do reconhecimento de que o ser humano demanda cuidados de natureza 

física, psicológica, social e espiritual durante toda a vida.. Para isso, é 

preciso dominar instrumentos e métodos, como os conhecimentos, 

habilidades e atitudes que compõem o assistir em enfermagem, mais os 

materiais, os equipamentos, o espaço físico e todas as condições materiais 

necessárias para o cuidado se efetivar.  

 

Administrar/gerenciar: não há cuidado possível se não houver a 

coordenação do processo de trabalho da assistência em enfermagem, 

finalidade do processo administrar. Planejamento, tomada de decisão, 

supervisão e auditoria fazem parte dessa função. Assim, o enfermeiro se 

torna capaz de prover condições para o cuidado se efetivar com eficiência 

e eficácia.  Processo de planejar, organizar, liderar e controlar, tendo em 

vista alcançar os objetivos estabelecidos. 

 

Ensinar: os agentes exercitam as teorias, métodos e recursos de ensino-

aprendizagem, empregados como instrumentos para atender à finalidade 

de formar, treinar e aperfeiçoar recursos humanos de enfermagem.  
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Pesquisar: Seu objeto é o saber já disponível em Enfermagem e as lacunas 

existentes nesse saber, sobre o qual ele atua com a finalidade de descobrir 

novas e melhores formas de assistir, administrar, ensinar e pesquisar em 

enfermagem. Esses novos conhecimentos  

podem ser empregados para compreender e modificar o trabalho dos 

profissionais de enfermagem. 

Esses quatro processos de trabalho não são estanques e se relaciona com 

o outro e ocorrem, por vezes, simultaneamente. Embora alguns agentes se 

envolvam mais com um ou outro ao longo da vida, todos deles se 

beneficiam, principalmente se a coexistência entre os quatro processos 

puder somar efetividade, eficiência e eficácia a todos eles. 

 

136. ENFERMEIRO-GESTOR HPS - TAREFAS DO ENFERMEIRO-GESTOR  

 

OBJETIVO: 

Definir as tarefas do enfermeiro-gestor no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 

 

Tarefas do Enfermeiro-Gestor: 

 

Florence Nightingale demonstrou a importância da aplicação da ciência da 

administração no hospital, visando a melhoria da assistência ao paciente. 

Entretanto, o enfermeiro se distanciou de seu objeto de trabalho – o 

cuidado ao cliente, desenvolvendo Gerência mais orientada às 

necessidades do serviço, ao cumprimento de regulamentos, normas e 

tarefas, contribuindo muitas vezes para o não atendimento das 
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necessidades do paciente, gerando insatisfação na equipe de enfermagem.  

Diante disso, as tarefas do enfermeiro-gestor HPS devem ser voltadas a 

Gerência da Unidade e Gerência do Cuidado. 

 

137. ESCALA FUNCIONAL DE BARTHEL 

 

OBJETIVO: 

Avaliar o grau de dependência/independência do paciente, ao realizar suas 

atividades de vida diária. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTIs, Enfermarias, Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros 

 

Introdução: 

 

Gerência da Unidade  

previsão, provisão, 
manutenção e controle 
de recursos materiais e 

humanos  

Gerência do Cuidado 

diagnóstico, planejamento, 
execução e avaliação da 

assistência, delegação das 
atividades, supervisão e 

orientação da equipe 

Enfemeiro 
Gestor 

HPS 
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A Escala funcional de Barthel ou Índice de Barthel é uma escala que 

permite: 

Avaliar atividades da vida diária (AVDs); 

Medir a independência funcional no cuidado pessoal, mobilidade, 

locomoção e eliminações. 

 

Indicações: 

 

Monitoramento do desempenho de pacientes internados por um tempo 

prolongado; Pacientes com condições de paralisia antes e depois do 

tratamento; indicar os cuidados de saúde necessários; 

 Na reabilitação, para prever o tempo de internação, estimar prognósticos, 

antecipar conseqüências da alta e como um instrumento de avaliação. 

 

Aplicação: 

 

Uma pontuação geral é formada atribuindo-se pontos em cada categoria, a 

depender do tempo e da assistência necessária a cada paciente. 

 

Interpretação: 

0-20 = Dependência total 

21-60 = Grave dependência 

61-90 = Moderada dependência 

91-99 = Muito leve dependência 

100 = Independência
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138. FLUXOGRAMA DO ANIOSURF NPC NO HPS       
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D                          

RESÍDUOS 

PERFUROCORTANTES 

 

(agulhas, lâminas 

de bisturi, 

frascos e 

A                           

RESÍDUOS 

POTENCIALMEN

TE 

INFECTANTES 

 

 (algodão, 

B                          

RESÍDUO

S 

QUÍMICA 

 

(revela

dores, 

fixados 

C                          

RESÍDUOS 

COMUNS 

 

Devem ser 

descartados 

em lixeiras 

revestidas 

Devem ser 

descartad

os em 

galões 

Devem ser 

descartados 

em coletor 

específico 

Recicláveis Não recicláveis 

(papel-toalha, 

papéis sanitários, 

restos 

Papéis, 

papelão 

Copos e 

frascos 

Devem ser 

descartados 

em lixeiras 

revestidas 

com sacos 

Devem ser 

descartados 

em lixeiras 

revestidas 

Devem ser 

descartados 

em lixeiras 

revestidas 

139.  FLUXOGRAMA DAS ATAPAS INICIAIS DO MANEJO (SEGREGAÇÃO 

E ACONDICIONAMENTO), SEGUNDO A CLASSIFICÃO DOS RESÍDUOS 

GERADOS NO HPS 
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140. FLUXO DE MATERIAIS VENTILATÓRIOS CME/HPS 

 

OBJETIVOS: 

Implantação de novo fluxo de materiais ventilatórios para garantir bom 

atendimento aos pacientes  

O principal objetivo é deixar os setores abastecidos com material 

ventilatório limpo e completo. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Equipes de enfermagem e de fisioterapia  

PROCEDIMENTO: 

 

 Material sujo é entregue ao expurgo junto com a solicitação em 2 

vias feita pelo setor solicitante, conferido e assinado pelo CME 

 Logo após é resgatado o material equivalente, limpo, entregue pelo 

arsenal que ficará com uma dessas vias  

 Materiais padronizados: 

a. Kit venturi (máscara +traquéia) 

b. Kit nebulização(chicote+máscara+copinho) 

c. Ambú completo(bolsa reservatória+máscara+ambú) 

d. Pincetas  

e. Umidificador 

f. Máscara de VNI 

g. Inter 5 e 7(conjunto) 
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h. Circuito cervo ( as 2 traquéias + conexão) 

i. Circuito do carro de anestesia (conjunto) 

j. Conexões Y e Universal 

 

Ficha de Solicitação de Materiais 

 

Expurgo 
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Arsenal 

Metodologia: 

 Feito intercâmbio com CME do HMA para observação 

 No HPS foi feita contagem geral dos ventilatórios e solicitado aos 

gerentes o quantitativo de ventilatórios para manter seus setores 

abastecidos/dia 

 Solicitação de compras para complementar o número já existente 

 Abastecimento dos setores e RESERVA TÉCNICA do CME 
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 Início do sistema de troca  

Observações importantes: 

 

 Cuidado com o manuseio, dificuldade com reposição devido aos 

custos 

 Alguns materiais requerem limpeza prévia ou não serão aceitos 

 Será padronizado o material para que a troca só seja efetuada 

seguindo as normas 

 Estes materiais apenas serão dispensados mediante troca 

 Não será aceito material incompleto  

 Material quebrado só com comunicado da enfermeira do seto 

Conclusão: 

 

 O CME precisa do envolvimento e adesão de todo HPS assistencial  

 Padronização do processo de trabalho reflete nos resultados  

 Resultando em uma assistência de qualidade  

 Gerando aumento de produtividade e diminuição de custos  

 

141.  GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA – COMPLICAÇÕES  

 

OBJETIVO:  

Listar as complicações da Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG). 

 

ABRANGÊNCIA: 
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Imaginologia, Bloco Cirúrgico/SRPA e Enfermarias. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos e Enfermeiros 

 

COMPLICAÇÕES: 

 

 Hérnia interna 

 Fasceite necrotizante 

 Celulite por candida 

 Hemorragia 

 Extravasamento de suco gástrico e/ou dieta pelo orifício da 

gastrostomia 

 Inflamação do orifício da gastrostomia por irritação química (suco 

gástrico) 

 Infecção do orifício com drenagem de secreção purulenta (a infecção 

de orifício ocorre em 7%-20% dos pacientes, podendo ser reduzida 

com uso de antibioticoprofilaxia. Na ausência de celulite em 

expansão ou de sinais sistêmicos de infecção (febre), a infecção  do 

orifício é tratada com a intensificação dos cuidados locais com 

limpeza frequente com solução de clorexidina degermante) 

 Perfuração de outras vísceras e sangramento pode ocorrer 

excepcionalmente, requerendo algumas vezes tratamento cirúrgico 

de urgência. 

 

142. GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA – INDICAÇÕES E 

CONTRAINDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Listar as indicações e contraindicações para Gastrostomia Endoscópica 

Percutânea (PEG). 
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ABRAGÊNCIA: 

Imaginologia, Bloco Cirúrgico/SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos e Enfermeiros. 

 

Indicações: 

1. Nos distúrbios de deglutição 

2. Acidente vascular cerebral 

3. Neoplasias de cabeça e pescoço  

4. Neoplasia de esôfago  

 

Contraindicações: 

1. Pacientes com infecções na pele da parede abdominal alta 

2. Presença de sepse 

3. Doença do refluxo gastroesofágico severa 

4. Ascite volumosa, neoplasia ou doença inflamatória comprometendo 

a parede anterior do estômago 

5. Obstrução intestinal 

6. Fístula digestiva alta  

 

143. GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA – PREPARO PARA 

O EXAME 

 

OBJETIVO: 

Explicar o preparo para o exame Gastrostomia Endoscópica Percutânea 

(PEG). 

 

ABRANGÊNCIA: 

Imaginologia, Bloco Cirúrgico/SRPA e Enfermarias. 
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COMPETÊNCIA: 

Médicos e Enfermeiros 

 

PREPARO PARA O EXAME: 

 

1. Jejum completo por 10 horas 

2. Deve-se interromper uso de aspirina (AAS), clopidogrel, marevam por 

7 dias antes do procedimento. Caso o paciente necessite do uso 

contínuo dessas medicações ou adicionalmente faça uso de 

anticoagulantes, seu médico assistente deve orientar e autorizar a 

sua interrupção; 

3. Suspender o uso de enoxaparina (Clexane) 24h antes do 

procedimento 

4. Se houver necessidade do uso de alguma medicação prescrita (por 

exemplo, anti-hipertensivos) antes do exame, ele deve tomá-la com 

pequena quantidade de água. 

5. O uso de grande parte das medicações de uso crônico pode ser 

postergado para após o exame. Caso o paciente seja diabético, ele 

não deve fazer uso de insulina ou dos hipoglicemiantes orais no dia 

do exame. O controle dos níveis glicêmicos será realizado durante 

sua internação, a critério médico. 

6. Informar ao serviço de diagnóstico, a história prévia de alergias ou 

reações a qualquer medicação. 

7. Óculos e próteses dentárias devem ser removidos; 

8. Paciente deve estar puncionado com acesso venoso calibroso (cateter 

venoso nº 18) 

9. Administração de antibiótico endovenoso antes do procedimento, 

conforme padronização do serviço. 
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144. GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA (PEG) – CONCEITO 

E OBJETIVOS 

 

OBJETIVO: 

Conceituar e definir os objetivos da Gastrostomia Endoscópica Percutânea 

(PEG). 

 

ABRANGÊNCIA: 

Imaginologia, Bloco Cirúrgico/SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos e Enfermeiros  

 

CONCEITO: 

 

É um método empregado para fornecimento de dieta enteral por tubo 

colocado no estômago (gastrostomia) por endoscopia (via endoscópica) 

através da pele (implantação percutânea) para suporte nutricional 

adequado.  

 

OBJETIVOS: 

 

1. Manutenção do aporte nutricional em pacientes com disfagia; 

2. Prevenção de pneumonia aspirativa;  

3. Proporcionar conforto e melhora da qualidade de vida e sobrevida dos 

pacientes.  
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145. GASTROTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA – CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

 

OBEJETIVO DA PAUTA: 

Definir os cuidados de enfermagem pós-procedimento de Gastrostomia 

Endoscópica Percutânea (PEG). 

 

ABRAGÊNCIA:Imaginologia, Bloco Cirúrgico/SRPA e Enfermarias. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos e Enfermeiros 

 

Cuidados de enfermagem pós-procedimento: 

 

 Jejum deve ser mantido por 06 horas e GTT aberta; 

 Após as 06 horas iniciar dieta líquida de prova e progredir conforme 

aceitação; 

 Troca de curativo da inserção da GTT a cada 24h por um período de 

07 dias, com registro de aspecto.  

 Manter o local da inserção seco entre as limpezas. Nenhum curativo 

especial ou cobertura é necessário. 

 Em caso de qualquer anormalidade comunicar ao serviço de 

endoscopia. 

 

146. HIGIENE DA CAVIDADE ORAL DO PACIENTE HPS- ANATOMIA 

 

OBJETIVO: 

Conhecer a anatomia da Cavidade Oral. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 
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COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

ANATOMIA DA CAVIDADE ORAL 

 

 A boca também conhecida como Cavidade Oral ou Cavidade Bucal, 

faz parte do sistema digestivo, onde o alimento é ingerido e 

preparado para o processo de digestão. 

 

 A Cavidade oral consiste em duas partes: 

 

 Vestíbulo da Boca: É o espaço semelhante a uma fenda entre os 

dentes, gengiva os lábios superiores e inferiores e as bochechas 

 

 Cavidade Própria da Boca: É o espaço entre os arcos dentais superior 

e inferior.  
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O teto da cavidade da boca é formado pelo palato 

Posteriormente, a cavidade da boca se comunica com a parte oral da 

faringe. 

Estando a boca está fechada e em repouso, a cavidade da boca é 

completamente ocupada pela língua. 

 

147. HIGIENE DA CAVIDADE ORAL DO PACIENTE HPS- MATERIAIS 

NECESSÁRIOS 

 

OBJETIVO: 

Listar os materiais necessários para realizar a Higiene da Cavidade Oral do 

paciente HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

PACIENTES NÃO ENTUBADOSPACIENTES ENTUBADOS  
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148. HIGIENE DA CAVIDADE ORAL DO PACIENTE HPS- ORIENTAÇÕES 

GERAIS 

 

OBJETIVO: 

Destacar as orientações gerais sobre a higiene da cavidade oral do 

paciente HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 

 No ambiente hospitalar o cuidado cotidiano de higiene e conforto, 

incluindo a higiene oral, é uma atribuição da EQUIPE DE ENFERMAGEM 

com capacidade técnica, sob supervisão de enfermeiros e médicos 

responsáveis pelo paciente. 

 Os pacientes hospitalizados devem receber CUIDADOS CONSTANTES, 

não só para tratar o problema que o levou a internação, mas também 

para CUIDAR DOS DEMAISÓRGÃOS E SISTEMAS QUE SE ENCONTRAM 

FUNCIONANTES e nestes evitar que alguma INJÚRIA SE INSTALE que 

venha a ser prejudicial para a sua recuperação e bom prognóstico. 

 

149. HIGIENE DA CAVIDADE ORAL DO PACIENTE HPS- 

PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO: 
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Explicar o passo a passo de como realizar a higiene da cavidade oral no 

paciente HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

PROCEDIMENTO 
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150. HIGIENE DA CAVIDADE ORAL DO PACIENTE HPS- RELEVÂNCIA 

 

OBJETIVO: 

Expor a relevância da Higienização da Cavidade Oral no Paciente HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

 

 

151. HIGIENE DA CAVIDADE ORAL DO PACIENTE HPS-CUIDADOS 

GERAIS DE ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO: 

Listar os Cuidados Gerais de Enfermagem. 

MANTER A 
LIMPEZA 

MANTER A 
MUCOSA 

ORAL ÚMIDA  

PROMOVER O 
CONFORTO AO 

PACIENTE 

MANUTENÇÃO 
DA SAÚDE 
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ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

 

CUIDADOS GERAIS DE ENFERMAGEM 

 

1. Orientar e supervisionar a equipe de enfermagem no procedimento de 

cuidados bucais em pacientes do HPS 

2. Explicar para sua equipe a importância de realizar a higiene oral nos 

pacientes internados  

3. Realizar uma avaliação geral do paciente, dando importância para 

aspectos como: 

 Condição clínica do paciente 

 Riscos de sangramentos 

 Lesões na cavidade bucal 

 Abertura da boca 

 Nível de sedação e de consciência do paciente 

 Presença ou não de dentes, de traqueostomia, tubo endotraqueal e 

sonda 

 São cuidados FUNDAMENTAIS para o momento da realização da 

higiene oral do paciente 

4. Expor à equipe a relevância da frequência na qual o procedimento é 

realizado (2x ao dia) 

5. Manter a cavidade oral dos pacientes entubados SEMPRE HIDRATADA 

evitando assim a formação da saburra ou biofilme na língua 

Atentar para ouso INDIVIDUALIZADO do Copo Plástico Descartável 50ml 

com Clorexidina aquosa 0,12% e espátula de madeira 
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152. HIGIENE DA CAVIDADE ORAL DO PACIENTE HPS-PNEUMONIA 

ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA 

OBJETIVO: 

Explicar sobre a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica e como 

preveni-la. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os Profissionais de Saúde. 

 

PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) 

 

A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica é uma INFECÇÃO 

PULMONAR GRAVE que pode se desenvolver em pacientes que estão 

respirando com a ajuda de aparelhos (uso de ventilador mecânico) na 

unidade de terapia intensiva. A prevenção pode reduzir o número de 

pacientes acometidos por esta infecção e com isso reduzir o uso de 

antibióticos, o tempo de permanência destes pacientes no hospital e 

mortes associadas a esta complicação infecciosa. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS FORTEMENTE RECOMENDADAS PARA PREVENÇÃO DE 

PNEUMONIA 

 

 Manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30° e 45° 

 Avaliar diariamente a sedação e diminuir sempre que possível 

 Aspirar à secreção acima do balonete (Cuff). 

 

HIGIENE ORAL COM ANTISSÉPTICOS (CLOREXIDINA AQUOSA 0,12%) 2 X ao 

dia 
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153. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 

 

OBJETIVO: 

Instituir e promover a higienização das mãos com preparação alcoólica no 

HPS com o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS), visando a segurança do paciente, dos 

profissionais de saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados aos 

pacientes. 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os funcionários e colaboradores HPS. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 A higienização das mãos é uma medida básica mais efetiva para 

reduzir as infecções. 

 A introdução da higienização das mãos com álcool levou a uma maior 

adesão a higienização das mãos entre profissionais de saúde e a 

significativa diminuição de infecções associadas à assistência à saúde. 

 “Uma Assistência Limpa é Uma Assistência Mais Segura” e cuidado 

seguro é direito básico de todo paciente. MÃOS LIMPAS EVITAM O 

SOFRIMENTO E SALVAM VIDAS 

INDICAÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO 

ALCOÓLICA: 

 

 As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e 

necessários de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais. 
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 Para ANTI-SEPSIA ROTINEIRA das mãos USAR PREFERENCIALMENTE 

PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS, se as mãos não estiverem visivelmente 

sujas, em todas as situações clínicas descritas abaixo: 

1. ANTES de tocar o paciente 

2. ANTES de realizar procedimento limpo/asséptico 

a) Antes de manusear um dispositivo invasivo, independentemente do 

uso ou não de luvas. 

b) Ao se mover de um sítio anatômico contaminado para outro 

durante o atendimento ao mesmo paciente 

3. APÓS o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções 

a) Após contato com fluidos corporais ou excretas, membranas, 

mucosas, pele não íntegra ou curativo 

b) Ao se mover de um sítio anatômico contaminado para outro 

durante o atendimento ao mesmo paciente 

c) Após remover luvas  

4. APÓS tocar o paciente 

a) Antes e depois do contato com o paciente 

b) Após remover luvas  

5. APÓS tocar superfícies próximas ao paciente 

a) Após contato com superfícies e objetos inanimados (incluindo 

equipamentos para a saúde) nas proximidades do paciente 

b) Após remover luvas  
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 Quando já tiver usado um produto à base de álcool, não use sabão com 

anti-séptico ou vice-versa 

 LAVAR AS MÃOS COM SABÃO E ÁGUA quando:  

a) Visivelmente sujas ou contaminadas com material proteico, sangue ou 

outros fluidos corporais  

b) Suspeita ou comprovação de exposição a organismos que formam 

esporos  

c) Após usar o banheiro  
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TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA: 

CINCO MOMENTOS PARA A HIGIENE DAS MÃOS: 
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154. INSULINOTERAPIA EM PACIENTES CRÍTICOS – BENEFÍCIOS DO 

PROTOCOLO 

 

OBJETIVO: 

Listar os benefícios alcançados com a utilização adequada de um protocolo 

de insulinoterapia.  

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI 

Sala de Recuperação 

Sala Vermelha da Emergência 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Médicos 

Nutricionistas 

 

BENEFÍCIOS DO PROTOCOLO: 

 Padronização do tratamento 

 Redução da variabilidade no atendimento 

 Uniformização do controle glicêmico 

 Redução de complicações  

 Melhor desfecho clínico 

 

155. INSULINOTERAPIA EM PACIENTES CRÍTICOS – IMPLEMENTAÇÃO 

DO PROTOCOLO 

 

OBJETIVO: 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

273 
 

Expor as metas necessárias para realizar a implementação de um protocolo 

de insulinoterapia na instituição. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI 

Sala de Recuperação 

Sala Vermelha da Emergência 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Nutricionistas. 

 

PENSANDO EM PROTOCOLO: 

 

 Facilmente Requisitado e implementável e deve ser “pilotado” pelo 

corpo de enfermagem 

 Eficaz: atinge o objetivo rapidamente -> paciente euglicêmico 

 Seguro: mínimo risco de hipoglicemia (discreta hiperglicemia é mais 

compensador) 

 Formato preciso: prescrição e anotações 

 Envolvimento da equipe multiprofissional (enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, médicos e nutricionistas) 

 Capacitação e treinamento da equipe  

 Avaliação contínua da curva de aprendizado do novo protocolo 

 Suporte administrativo (planilha e material para treinamentos) 

 

156. INSULINOTERAPIA EM PACIENTES CRÍTICOS – INTRODUÇÃO 

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

274 
 

OBJETIVO: 

Ressaltar a importância do controle glicêmico restrito em pacientes críticos 

clínicos, utilizando infusão venosa contínua de insulina. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI 

Sala de Recuperação 

Sala Vermelha da Emergência 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Médicos 

Nutricionistas 

 

INTRODUÇÃO:        

 

 Após a publicação de estudo de Van den Berghe e colaboradores em 

2001, que demonstrou que o controle rigoroso da glicemia, utilizando 

infusão venosa contínua de insulina, reduziu a mortalidade e 

incidência de complicações no grupo estudado, a atitude frente à 

hiperglicemia no paciente crítico se modificou substancialmente.   

 

 A partir deste estudo, vários trabalhos foram conduzidos sobre o tema 

e a literatura recomenda mudanças na abordagem do Controle 

Glicêmico no Paciente Crítico. 

 

 A hiperglicemia hospitalar é uma resposta metabólica comum 

decorrente da injúria e condições clínicas críticas de pacientes 

diabéticos ou não diabéticos.  
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 Condições que levam ao cenário da hiperglicemia hospitalar:  

 Disfunção imunológica e endotelial  

 Alterações de coagulação  

 Distúrbios hidroeletrolíticos. 

 

 O controle glicêmico, muitas vezes é pouco valorizado e negligenciado 

no cenário de hiperglicemia hospitalar. Sabe-se que a introdução de 

um protocolo de controle glicêmico estrito é de difícil execução pela 

complexidade e necessidade do envolvimento de toda a equipe 

multidisciplinar.  

 A Enfermagem exerce papel fundamental na mudança da rotina, na 

implementação do protocolo na instituição e na capacitação e 

treinamento da equipe multiprofissional.  

 

157. INSULINOTERAPIA EM PACIENTES CRÍTICOS - MUDANÇAS 

RECOMENDADAS NA ABORDAGEM DO CONTROLE GLICÊMICO 

 

OBJETIVO: 

Expor as mudanças recomendadas pela literatura na abordagem do 

controle glicêmico em pacientes críticos. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTI 

Sala de Recuperação 

Sala Vermelha da Emergência 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Nutricionistas 
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MUDANÇAS RECOMENDADAS NA ABORDAGEM DO CONTROLE GLICÊMICO 

NO PACIENTE CRÍTICO: 

 

 Abolir o esquema Sliding Scale 

 Grande variabilidade glicêmica 

 Depois do controle metabólico perdido -> aplica-se insulina  

 Tratamento reativo:“correr atrás do prejuízo”  

 

 Suspender hipoglicemiantes orais  

 Resultado lento 

 Risco de hipoglicemia maior 

 

 Definir metas glicêmicas 

 Estabelecer critérios efetivos para a correção da hipoglicemia  

 Monitorização necessária e adequada 

 Insulina como o agente eficaz no controle glicêmico 

 Infusão de insulina endovenosa como o controle gold (padrão ouro) 

 

158. EXAME NEUROLÓGICO MÍNIMO – PROCEDIMENTO DE 

ENFERMAGEM NA DEFINIÇÃO DE RISCOS 

 

OBJETIVO: 

Realização do exame neurológico. 

 

ABRAGÊNCIA: 

Todos os pacientes do Hospital Pelópidas Silveira. 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros. 
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MATERIAL NECESSÁRIO: 

Ficha de evolução dos enfermeiros. 

 

INTRODUÇÃO: 

Uma avaliação neurológica sumária deverá ser realizada em intervalos 

específicos de tempo para avaliar o nível de consciência, o reflexo pupilar e 

as funções motoras e sensoriais do paciente.  

A equipe de enfermagem sendo o grupo que acompanha o paciente por 

mais tempo deve dominar os princípios desse exame. Além do mais, o 

exame neurológico sumário realizado pela enfermagem permite a defição 

de riscos e adequada sistematização do atendimento 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Verifique os sinais vitais, avaliando a frequência acelerada ou 

diminuída do pulso, aumento da pressão arterial sistólica, que podem 

ocorrer com o aumento da pressão intracraniana; 

2.  Realizar o controle da respiração, anotando a velocidade, a 

profundidade e o ritmo (ver Tabela 2); 

3. Avalie a temperatura 

OBS: sinais vitais são a parte inicial de qualquer avaliação. Para o 

exame neurológico os sinais vitais oferecem dados cruciais na 

interpretação dos achados. 

4. Avalie o nível de consciência utilizando a escala de coma de glasgow ( 

ECGLA - ver Tabela 1).  

Nessa avaliação, quando falar com o paciente, caso ele não seja 

despertado pela sua voz ou toque, aplicar estimulo doloroso como 

pressão com as articulações dos dedos sobre o esterno ou compressão 

do leito ungueal. Caso o paciente não desperte, observar a postura 

após o estimulo aplicado. A postura em decorticação (Figura 1) envolve 

flexão dos membros superiores com extensão dos membros inferiores 
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e pode ocorrer quando disfunção do córtex cerebral. A postura em 

descerebração (Figura 1) envolve extensão dos membros após estímulo 

e que pode ocorrer quando há disfunção da região superior do tronco 

cerebral.  

O nível de consciência de seu paciente deve estar mantido ou 

melhorado, ao final de cada turno de trabalho. Caso seu paciente tenha 

perdido 2 ou mais pontos entre as avaliaçãoes neurológicas realizadas 

por qualquer membro da equipe terapêutica, uma reavaliação deve ser 

realizada o quanto antes e a equipe medica deve ser acionada. 

Pacientes com escala de coma de Glasgow (ECGLA) inferior a 11 não 

devem ser alimentados por via oral e devem ter monitorização de sua 

oximetria realizada de imediato. Para esses, assinale os riscos de 

broncoaspiração, hipoxemia e insuficiência ventilatória.  

A contagem da pontuação do paciente na escala de coma também 

permite avaliação da capacidade do paciente em entender e se 

comunicar e, indiretamente, da integridade de sua voz, articulação de 

palavras e deglutição. Os pacientes incapazes de compreender seus 

comandos tem distúrbio da linguagem e estão em risco aumentado 

para quedas, infecção, isolamento social e depressão. 

Pacientes que tem dificuldade de articular as palavras ou que 

apresentam voz anasalada em geral tem associadamente dificuldade 

para engolir e estão em risco para broncoaspiração de alimentos nas 

vias aéreas e insuficiência respiratória. 

5. Avaliar o tamanho e o formato das pupilas. Pupilas desiguais em 

paciente que se tornou sonolento é sinal grave e deve ser comunicado 

a equipe médica o quanto antes. 

6. Para avaliar a função motora dos membros superiores, peça ao 

paciente que eleve os braços horizontalmente, na prova dos braços 

estendidos. Observe se existe desnível entre os membros e de que 

lado está esse déficit. Pacientes com déficit de forças tem risco 
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aumentado de queda. Assinale o risco para ciência de todos da equipe 

multiprofissional 

7. Para avaliar a função motora dos membros inferiores, empurre a sola 

dos pés do paciente contra suas mãos. Peça que ele faça resistência 

contrária à pressão exercida. Registre a resposta, anotando se ela está 

sendo exercida igualmente ou não dos dois lados. Anote se o tônus 

muscular está normal, hipotônico, hipertônico. Pacientes com déficit 

de forças ou alteração do tônus muscular tem risco aumentado de 

queda. Assinale o risco para ciência de todos da equipe 

multiprofissional 

8. Para avaliar a coordenação (função cerebelar) dos membros superiores 

peça ao paciente que toque uma vez em cada ponta dos dedos com 

seu polegar. As duas mãos podem ser avaliadas ao mesmo tempo. Já 

nos membros inferiores, peça ao paciente sentado ou deitado que 

deslize seu calcanhar de um lado para baixo sobre a perna do outro 

lado e então repita o procedimento com o outro membro. O paciente 

deverá ser capaz de realizar este procedimento de forma suave e 

precisa. Registre se exite incoordenação. Pacientes com incoordenação 

tem risco aumentado de queda. Ademais pacientes incoordenados tem 

dificuldade para se alimentar e realizar sua higiene pessoal. Assinale o 

risco de queda e déficit de auto-cuidado, para ciência de todos da 

equipe multiprofissional 

9. Registrar seus achados na ficha de evolução 
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Figura 1. Escala de Coma de Glasgow 

 

Abertura Ocular 

 

Espontanea                                                                  4 

 Ao chamado 

À dor                                                                  

3 

2 

 Não responde                                                    1 

   

   

Resposta Motora                             Obediência ao comando verbal                         6 

 Dor localizada                                                                                      5 

 Flexão – Retração                                              4 

 Flexão – Anormal                                               3 

 Extensão – Anormal                                           2 

 Não responde                                                    1 

   

Resposta Verbal                               Conversação- orientado                                     5 

 Conversação – confuso                                        4 

 Fala – inadequada                                               3 

 Emissão de sons – incompreensíveis                  2 

 Não responde                                                     1 

   

Pontuação total:                              15 = Normal  

 13 - 15 = Alteração leve do nível de 

consciência 

 

 9 – 12 = Alteração moderada do 

nível de consciência  

 

 Abaixo de 8 = Alteração grave do 

nível de consciência: Estado de 

coma  

 

 3 = Mais baixo nível da consciência 

pela Escala de Glasgow: Estado de 

coma profundo.  
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159. MANEJO DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE – AMBULATÓRIO 

EGRESSO 

OBJETIVO: 

Permitir o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, 

fornecendo informações ao correto manejo dos RSS, os recipientes de 

transporte interno e externo, e os locais de armazenamento devem ser 

identificados de tal forma a permitir fácil visualização. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Todos os setores do HPS. 

 

SEGREGAÇÃO: 

Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, 

de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado 

físico e os riscos envolvidos. 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Os resíduos são identificados pelos símbolos internacional de risco 

biológico, com rótulos, classificados por Grupo de riscos associados de 

acordo a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de substância. 

 

COMPETÊNCIA: 

Técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. 

 

CLASSIFICAÇÕES DE MANEJOS: 

Grupo A (A1): 

 Deverá ser descartado em lixeira especifica de cor branca, contendo 

saco branco leitoso. 

Grupo D: 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

283 
 

 Resíduos não recicláveis e/ ou orgânicos devem ser descartados nas 

lixeiras especifica e identificada, revestida de sacos de lixo preto. 

 Os resíduos recicláveis deveram ser descartados nas lixeiras 

coloridas especificas e identificadas. 

Grupo E: 

 Deverá ser descartados separadamente em recipientes rígidos, 

resistentes a perfurações, ruptura e vazamentos, com tampas, 

devidamente identificador, sendo proibido seu esvaziamento para o 

reaproveito. O descarte deste recipiente deve ser lacrado de forma 

adequada para que não abra em seu transporte que deve ser feito 

de forma segura. 

 

RECOMENDAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO: 

Grupo A (A1): 

 É sinalizado pela coloração do saco de lixo que deve ser branco 

leitoso. 

Grupo D: 

 É sinalizado pela coloração do saco que deve ser preto. 

Grupo E: 

 O recipiente deve ser lacrado com fita adesiva e ser constar o nome 

do funcionário que o lacrou e a data. 

 

TRANSPORTE INTORNO: 

Grupo A (A1): 

 É recolhido da sala de procedimento e da sala de coleta, de forma 

adequada e descartada no aquário de lixo (situado no corredor entre 

o ambulatório e laboratório). 
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Grupo D: 

 É recolhido da sala de procedimento e da sala de coleta, de forma 

adequada e descartada no aquário de lixo (situado no corredor entre 

o ambulatório e laboratório). 

Grupo E: 

 É recolhido da sala de procedimento e da sala de coleta, de forma 

adequada e descartada no aquário de lixo (situado no corredor entre 

o ambulatório e laboratório). 

*no aquário de lixo contém tambores adequados destinados ao tipo 

de lixo. 

Recomendações de recolhimento do lixo do DML; 

Horários de recolhimento do lixo das lixeiras: 09:00, 11:30, 17:00 

(ressaltando que esses horários ficam a critério dos atendimentos 

nos consultórios). 

Horários de recolhimento do lixo DML: 05:00 e as 17:00. 

 

FLUXO DE COLETA DO LIXO NO AMBULATÕRIO: 

 

FLUXO DE RECOLHIMENTO DO SETOR: 

 

 

 

TRATAMENTO RECOMENDADO: 

Grupo E: 
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Os perfuros-cortantes uma vez colocados em seus recipientes, não devem 

ser removidos por razão alguma. É importante observar o limite máximo 

permitido e nunca exceder. 

 

160. MANEJO DOS RSS DO 5º ANDAR - LESTE E OESTE 

OBJETIVO 

Orientações no transporte dos resíduos interno nos locais de 

armazenamento identificados de tal forma a permitir fácil visualização, que 

transite de forma livre, da etapa de coleta interna, em ambiente exclusivo 

com acesso facilitado para veiculação dos coletadores. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Todos os setores do HPS. 

 

SEGREGAÇÃO: 

Consiste no transporte dos resíduos dos pontos de geração, depois de 

acondicionados até o local destinado e, visando agilizar a coleta dentro do 

setor até a coleta externa. 

 

COMPETÊNCIA: 

Técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. 
 

GRUPOS DE RSS DO SETOR 

Grupo A (biológicos)  A1 

Exemplo: materiais resultantes de assistência em saúde, contendo sangue 

ou líquidos corpóreos na forma livre.  

Acondicionamento: sacos brancos leitosos. 

 A4: 

Exemplos: bolsas transfusionais vazias ou com volumes residuais pós – 

transfusão. 
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Acondicionamento: sacos brancos leitosos, com símbolo de risco 

biológico. 

 

Grupo D (comum) 

Exemplos: papel de uso sanitário, fraldas e absorvente descartáveis, 

materiais utilizados em antissepsia, restos alimentares de pacientes. 

Acondicionamento: sacos pretos ou cinzas. 

 

Grupo E (perfuro cortantes) 

Exemplos: laminas de barbear, agulhas, escalpes, jelcos, lâminas de 

bisturi, ampolas de vidro. 

Acondicionamento: recipiente rígido resistente a ruptura e vazamento, com 

tampa e devidamente identificados. 

 

Recomendações gerais:  

 Conscientizar equipe quanto ao descarte em saco adequado. 

 Observar identificação e cor do saco ao descartar material. 

 É proibido o esvaziamento das caixas de perfuro cortantes para seu 

reaproveitamento. 

 Os materiais perfuro cortantes não devem ser removidos de seu 

recipiente. É importante observar o seu limite máximo. 
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161. MANUSEIO DA FITA DE MEDICAÇÃO 

 

OBJETIVO: 

Definir a rotina para utilização, controle e conferência da fita de medicação 

para garantir a qualidade e segurança da assistência ao paciente HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia, Médico, Enfermeiros e Técnicos de 

Enfermagem. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

 

 A fita é um sistema de distribuição por dose individualizada, dividida 

e selada por horário de aprazamento (Fig. 1). 

 A liberação da fita por paciente e seu manuseio adequado reduz 

riscos, assegurando a qualidade da assistência prestada aos pacientes 

internados no HPS. 

 A liberação da fita por paciente e seu manuseio adequado reduz a 

necessidades de estoque e o acondicionamento incorreto de 

medicamentos e material penso (agulhas, seringas, equipo) nos 

setores. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

1) A prescrição médica, assinada e carimbada, deverá estar disponível 

para a enfermagem (até 8h nas UTIs e até às 10h nas enfermarias). 

 

2) De posse da prescrição o enfermeiro do setor deverá realizar o 

aprazamento dos horários de administração dos medicamentos, com 

sua assinatura e carimbo. 
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3) As prescrições físicas devem ser encaminhadas à Farmácia da seguinte 

forma: 

 Enfermarias: Encaminhar para a Farmácia de Dispensação Interna (DI) 

HPS 

 Emergência, UTI, Bloco Cirúrgico, Sala de Recuperação e 

Hemodinâmica: Encaminhar para suas respectivas farmácias satélites 

setoriais. 

 

4) A Farmácia DI e as farmácias satélites receberão as prescrições em 

horário padronizado pelos setores e realizarão a confecção das fitas, 

segundo POP específico da farmácia HPS. 

 

5) RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DAS FITAS NOS SETORES: 

 As fitas são enviadas aos setores, pelas respectivas farmácias, em 

horários padronizados, de forma individualizada e selada segundo o 

horário de aprazamento contido nas prescrições médicas para as 

próximas 24h. 

 As fitas possuem impresso (Fig. 3) específico com a identificação do 

paciente e registro de todo material nela contido. 

 A enfermagem recebe as fitas e confere todo material de acordo com 

a prescrição médica e aprazamento do enfermeiro, através de dupla 

conferência (prescrição e fita) na presença de profissional da farmácia 

responsável pela entrega (Fig. 2). 

 Após este procedimento o profissional de enfermagem assina uma 

das vias impressas (Fig. 3) que ficará arquivada na farmácia 

 

OBS: AS FITAS PLÁSTICAS SELADAS, INDIVIDUALIZADAS CONTÊM 

TODOS OS MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA AS PRÓXIMAS 24 

HORAS. 
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6) As fitas de medicamentos são guardadas em armários individualizados 

(COLMEIA) no posto de enfermagem do Setor. 

 

7) A enfermagem deverá manusear as fitas utilizando o material dos 

horários aprazados, SENDO PROIBIDA A VIOLAÇÃO DA SELAGEM DA 

FITA DOS HORÁRIOS POSTERIORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PRAZO MÁXIMO DE ANTECEDÊNCIA DA ABERTURA DA FITA DO HORÁRIO ESPECÍFICO É DE 

01 HORA 

 

 

  
 

Figura 02 Figura 01 

 

 Figura 03 
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162. MANUSEIO DO DRENO DE SUCÇÃO PORTOVAC – 

COMPLICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Listar as complicações do Dreno de Sucção Portovac. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Enfermarias, UTI e Bloco Cirúrgico/SRPA . 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem. 

 

COMPLICAÇÕES: 

 

Tanto a retirada precoce como a tardia podem levar à complicações 

indesejadas. Umas das principais complicações são: 

 

1. Erosão do dreno em órgãos ou vasos circunvizinhos e a ruptura do 

cateter ao ser retirado  

2. Formação de hematomas 

3. Infecções 

4. Fístula  

 

163. MANUSEIO DO DRENO DE SUCÇÃO PORTOVAC – CONCEITO, 

OBJETIVOS E MECANISMO DE AÇÃO 

 

OBJETIVO: 

Conceituar e definir os objetivos e mecanismo de ação do Dreno de sucção 

Portovac. 

 

ABRANGÊNCIA:  
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Enfermarias, UTI e Bloco Cirúrgico/SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem. 

 

CONCEITO: 

Dreno tubular, multifenestrado e aspirativo com um sistema de drenagem 

fechada, composto por ponteira acoplada à uma extensão flexível e um 

adaptador de vácuo na extremidade oposta, que possibilita a aspiração de 

fluidos (sangue, secreções ou soluções). 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Permitir a saída de ar e secreções (sangue, soro, linfa, fluidos 

intestinais) 

2. Facilitar a coaptação dos tecidos adjacentes 

3. Impedir a formação de hematomas 

4. Evitar infecção do sítio operatório 

 

Seu mecanismo de ação funciona por pressão negativa.  A pressão interna 

deverá ser mantida para facilitar a drenagem de fluidos e evitar a formação 

de coágulos e coleções de fluidos no espaço de drenagem ou no interior 

do próprio dreno.  

 

164. MANUSEIO DO DRENO DE SUCÇÃO PORTOVAC – CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO:  

Definir os cuidados de enfermagem do Dreno de Sucção Portovac. 
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ABDRANGÊNCIA:  

Enfermarias, UTI e Bloco Cirúrgico/SRPA . 

 

COMPETÊNCIA:  

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 

1. Ao manusear, utilizar técnica asséptica 

2. Anotar RIGOROSAMENTE débito a cada 12h, observando tipo de 

drenagem 

3. Não tracionar 

4. Realizar curativo limpo e oclusivo a cada 24 hs, e quando 

necessário; 

5. Retirar drenos cefálicos 24h após procedimento, salvo anotação 

específica em prescrição 

6. Retirar drenos de coluna torácica e lombar 48h após procedimento, 

salvo anotação específica 

7. Após retirada do dreno, realizar curativo compressivo 

 

AO ESVAZIAR: 

 

1. Higienize as mãos; 

2. Reúna os materiais necessários (luvas de procedimento e 

recipiente); 

3. Explique o procedimento ao paciente;  

4. Clampeie o dreno; 
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5. Abra a tampa do coletor;  

6. Esvazie todo o conteúdo do coletor em um recipiente graduado e 

anote o resultado 

7. Pressione o coletor e, com o coletor pressionado, feche a tampa;  

8. Abra o clamper 

 

165. MANUSEIO DO DRENO DE SUCÇÃO PORTOVAC – INDICAÇÕES E 

CONTRAINDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Listar as indicações e contraindicações da utilização do Dreno de Sucção 

Portovac. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Enfermarias, UTI e Bloco Cirúrgico/SRPA. 

 

COMPETÊNCIA:  

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

Indicações: 

1. Cirurgias com grande descolamento tecidual e quando há extensa 

ressecção 

2. Cirurgias ortopédicas, neurológicas  e oncológicas 

3. Pós-operatório de cirurgia de coluna 

 

Contraindicações: 

 

1. Cirurgias que a dura-máter não esteja totalmente fechada, pois 

provoca dor, desconforto, e pode fazer sucção do LCR. 
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166. MANUSEIO E CUIDADOS COM SONDA NASOENTERAL – (SNE) – 

PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO: 

Explicar o procedimento da Sondagem Nasoenteral. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo ambulatório.  

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros. 

 

PROCEDIMENTO DA SNE: 

O procedimento é o mesmo que o da SNG(ver pauta de condutas 

Sondagem Nasogástrica), com algumas exceções, como: 

 

1. A medição é semelhante à da SNG, exceto à medição final, que 

deverá ser conduzida até a cicatriz umbilical; 

2. Deve-se realizar um Raio X para constatação da localização correta 

da sonda; 

3. O fio guia apenas deve ser retirado após confirmação da correta 

posição da sonda, e guardado com identificação do paciente. 

 

167. MANUSEIO E CUIDADOS COM SONDA NASOENTERAL (SNE) – 

COMPLICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Definir as complicações da Sondagem Nasoenteral. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo ambulatório.  
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COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros. 

 

COMPLICAÇÕES: 

1. Desconforto nasofaríngeo; 

2. Erosão e necrose nasal (ulcera por pressao de dispositivo de cuidado 

à saúde) 

3. Otite média 

4. Rouquidão 

5. Dificuldades na remoção da sonda 

6. Déficit na volemia 

7. Pulmonares 

8. Diarréia 

9. Obstipação 

 

168. MANUSEIO E CEUIDADOS COM SONDA NASOENTERAL (SNE) – 

CONCEITOS E OBEJTIVOS 

 

OBJETIVO DA PAUTA: 

Conceituar e definir os objetivos da Sondagem Nasoenteral. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo ambulatório.  

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros. 

 

CONCEITO: 
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É uma sonda de pequeno diâmetro, com uma cápsula de peso em sua 

posição distal, introduzida através da narina até o duodeno, utilizando-se 

um fio guia. 

 

OBJETIVO: 

 

1. Manter ou melhorar o estado nutricional, evitando as 

consequências adversas da desnutrição;  

2. Administrar medicamentos; 

 

169. MANUSEIO E CUIDADOS COM SONDA NASOENTERAL (SNE) – 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO DA PAUTA: 

Definir os Cuidados de Enfermagem na Sondagem Nasoenteral. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo ambulatório.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 

 

1. Higienização do nariz antes da inserção da SNE; 

2. Encontrando resistência na passagem da sonda, tentar na narina 

contralateral; 

3. Troca periódica de acordo com a rotina do HPS;  
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4. O guia da sonda deve ser guardado na embalagem original da sonda, 

adequadamente enrolado, para evitar “quebras”, e com a identificação 

do paciente; 

5. Quando administrar medicação ou dieta, lavar com 20 ml de água 

destilada ou mineral para evitar obstrução. 

6. A fixação deverá, de preferência, ser no nariz, e ser trocada a cada 24 

horas. 

7. Evitar o tracionamento da sonda na narina.  

 

170. MANUSEIO E CUIDADOS COM SONDA NASOENTERAL (SNE) – 

INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Definir as indicações e contraindicações da Sondagem Nasoenteral. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo ambulatório.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 

 
Indicações: 

1. Alimentação; 

2. Administração de medicamentos; 

3. Patologias, como neoplasia de cabeça e pescoço; 

4. Pacientes inconscientes, com feridas orais, AVC (Acidente Vascular 

Cerebral) ou incapazes de sugar ou engolir;  
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5. Pós-operatório de cirurgias de grande porte; 

6. Descompressão; 

 
Contraindicações: 

1. Taxa de refluxo elevada (regurgitação do conteúdo estomacal); 

2. Vômitos incontroláveis;  

3. Diarreia persistente; 

4. Estado de choque.  

5. Pacientes pós – operatório de tumor de hipófise.  

 

171. MANUSEIO E CUIDADOS COM SONDA NASOENTERAL (SNE) – 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

OBJETIVO DA PAUTA: 

Listar os materiais necessários para Sondagem Nasoenteral. 

 

ABRANGÊCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo ambulatório.  

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 

1. Biombo (se necessário) 

2. Bandeja; 

3. Luvas de procedimento; 

4. Sondas de calibre adequado; 
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5. Seringa de 20 ml; 

6. Estetoscópio; 

7. Gaze; 

8. Esparadrapo ou fita microporosa; 

9. Xilocaína. 

 

172. MANUSEIO E CUIDADOS COM SONDA NASOGÁSTRICA (SNG) – 

PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO: 

Explicar o procedimento para Sondagem Nasogástrica. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo ambulatório.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 

 

PROCEDIMENTO DA SNG: 

 

1. Explicar ao cliente e familiar o procedimento; 

2. Higienizar as mãos; 

3. Preparar os materiais necessários; 

4. Assegurar a privacidade do paciente; 

5. Colocar o cliente em decúbito dorsal elevado a 30°; 

6. Calçar as luvas de procedimento 
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7. Medir a sonda da ponta do nariz até o lóbulo inferior da orelha, 

descer até a altura do apêndice xifóide e marcar esta distância com 

esparadrapo; 

8. Lubrificar a sonda com xilocaína;  

9. Fletir a cabeça do paciente; 

10. Introduzir a sonda em uma das narinas até a marca do esparadrapo, 

pedindo ao paciente que degluta; 

11. Observar sinais de cianose, dispnéia e tosse; 

12. Para confirmar localização da sonda: Injetar 20ml de ar na sonda e 

auscultar com estetoscópio na região epigástrica, para checar 

presença de ruídos;  

13. Aspirar  o ar que foi injetado; 

14. Fixar a sonda; 

15. Reunir todo material usado e descartar corretamente; 

16. Realizar as anotações de enfermagem com assinatura e carimbo 

 

173. MANUSEIO E CUIDADOS COM SONDA NASOGÁSTRICA (SNG) – 

COMPLICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Definir as complicações da Sondagem Nasogástrica.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo ambulatório.  

 

COMPETÊNCIA: 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

302 
 

Enfermeiros. 

 

COMPLICAÇÕES: 

 

1. Desconforto nasofaríngeo; 

2. Erosão e necrose nasal; 

3. Otite média; 

4. Rouquidão; 

5. Dificuldades na remoção da sonda; 

6. Déficit na volemia; 

7. Pulmonares; 

8. Diarréia; 

 

174. MANUSEIO E CUIDADOS COM NASOGÁSTRICA (SNG) – 

CONCEITO E OBJETIVOS 

 

OBJETIVO: 

Conceituar e definir os objetivos da Sondagem Nasogástrica. 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores de internamento e ambulatório HPS 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros  

 

CONCEITO: 

É uma sonda gástrica plástica que é introduzida através da narina até o 

estômago. 

OBJETIVOS: 
 

1. Esvaziamento gástrico;  
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2. Manter ou melhorar o estado nutricional, evitando as 

consequências adversas da desnutrição;  

3. Administrar medicamentos; 

4. Drenar o conteúdo gástrico;  

5. Realizar lavagem gástrica. 

175. MANUSEIO E CUIDADOS COM SONDA NASOGÁSTRICA – 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO: 

Definir os Cuidados de Enfermagem na Sondagem Nasogástrica. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo ambulatório.  

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

1. Higienização do nariz antes da inserção da SNG; 

2. Encontrando resistência na passagem da sonda, tentar na narina 

contralateral; 

3. Troca periódica de acordo com a rotina do HPS;  

4. O guia da sonda deve ser guardado na embalagem original da 

sonda, adequadamente enrolado, para evitar “quebras”, e com a 

identificação do paciente; 
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5. Quando administrar medicação ou dieta, lavar com 20 ml de água 

destilada ou mineral para evitar obstrução. 

6. A fixação deverá, de preferência, ser no nariz, e ser trocada a cada 

24 horas. 

7. Evitar o tracionamento da sonda na narina.  

 

176. MANUSEIO E CUIDADOS COM SONDA NASOGÁSTRICA (SNG) – 

INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Definir as indicações e contraindicações da Sondagem Nasogástrica. 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo ambulatório.  

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros. 

 

INDICAÇÕES: 

 

1. Alimentação; 

2. Administração de medicamentos; 

3. Patologias, como neoplasia de cabeça e pescoço; 

4. Pacientes inconscientes, com feridas orais, AVC (Acidente Vascular 

Cerebral) ou incapazes de sugar ou engolir;  

5. Pós-operatório de cirurgias de grande porte; 

6. Descompressão; 
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CONTRAINDICAÇÕES: 

1. Taxa de refluxo elevada (regurgitação do conteúdo estomacal); 

2. Vômitos incontroláveis;  

3. Diarréia persistente; 

4. Estado de choque.  

5. Pacientes pós – operatório de tumor de hipófise. 

 

177. MANUSEIO E CEUIDADOS COM SONDA NASOGÁSTRICA (SNG) – 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

OBJETIVO: 

Listar os materiais necessários para Sondagem Nasogástrica. 

 

ABRAGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo ambulatório.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 

1. Biombo (sn) 

2. Bandeja; 

3. Luvas de procedimento; 

4. Sondas de calibre adequado; 

5. Seringa de 20 ml; 

6. Estetoscópio; 

7. Gaze; 

8. Esparadrapo ou fita microporosa; 

9. Xilocaína. 
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178. MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO VENTILADOR INTER 5 PLUS E 

INTER 7 - MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

OBJETIVO:  

Definir os materiais necessários para a montagem do ventilador mecânico 

Inter 5 Plus e Inter 7 utilizados no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Emergência, UTI, SRPA, Hemodinâmica, CME 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Fisioterapeutas 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 

1. 1 par de Luvas de Procedimento 

2. 4 traquéias 

3. 2 copos coletores 

4. 1 conector para linha de pressão 

5. 1 peça Y 

6. 1 Sensor de fluxo 

6.1 Sensor de Fluxo Inter 7 

6.2 Sensor de Fluxo Inter 5 Plus 

7. 1 membrana de exalação 

7.1 Membrana de Exalação Inter 7 

7.2 Membrana de Exalação Inter 5 Plus 
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Obs: O sensor de fluxo do Ventilador Mecânico Inter 5 Plus pode ser 

utilizado também no Ventilador Mecânico Inter 7, porém o sensor de fluxo 

do Inter 7 não pode ser utilizado no Inter 5 Plus. 

 

179. MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO VENTILADOR INTER 5 PLUS E 

INTER 7 – PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO:  

1 
2 3 

4 5 6.1 

1 

6.1 7.1 7.2 
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Explicar o procedimento de montagem do ventilador mecânico Inter 5 Plus 

e Inter 7 utilizados no HPS. 

ABRANGÊNCIA:  

Emergência, UTI, SRPA, Hemodinâmica, CME. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Fisioterapeutas 

 

PROCEDIMENTO: 

 

1. Higienize as mãos 

2. Reúna os materiais necessários 

3. Calce as luvas de procedimento 

4. Coloque a membrana diafragma no painel lateral 

5. Posicione a válvula de exalação de maneira perpendicular e encaixe, 

depois gire no sentido horário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: Nunca posicione o diafragma na válvula exalatória para 

posteriormente encaixar no ventilador. 

 

6. Conecte 1 traquéia do ramo inspiratório ao umidificador aquoso (se 

necessário) ou copo coletor. 
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7. Com outra traquéia, conecte na saída do umidificador até o copo 

coletor, e suspenda no suporte do ventilador. 

 

 

8. Conecte 2 traquéias junto com 1 copo coletor no ramo expiratório 

9. Coloque a peça y nas duas traquéias ligadas aos ramos inspiratório e 

expiratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Conecte a linha de pressão na parte central da peça y à outra 

extremidade no painel lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Caso esteja com o umidificador aquoso, o sensor de temperatura deve 

ser conectado no orifício abaixo da linha de pressão (no ramo 

inspiratório do paciente e na lateral do umidificador). Oclua o sensor 

de temperatura caso não utilizar o umidificador aquoso. 
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12. O sensor de fluxo deve ser conectado na lateral do ventilador e deve 

ser conectado entre a peça y e o paciente, antes do filtro higroscópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. O sensor de oxigênio deve ser conectado na saída de gás do ventilador 

(ramo inspiratório), reconectar a traqueia e conectar o cabo na parte de 

trás do ventilador. 

14. ventilador está pronto para ser testado e usado no paciente 
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180. MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO VENTILADOR MECÂNICO HPS – 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO:  

Listar os cuidados de enfermagem na montagem e manutenção do 

ventilador mecânico HPS. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Emergência, UTI, SRPA, Hemodinâmica, CME. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Fisioterapeutas. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 

1. Verificar as pressões das redes de gases 

2. Realizar e checar a montagem do circuito, das conexões, válvulas e 

tubos  

3. Controlar a existência de conexão entre o ventilador e os pontos do 

circuito e tubo endotraqueal ou cânulas de traqueostomia 
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4. Evitar pinçamento do circuito e desconexões do ventilador 

5. Observar as traquéias do circuito que devem estar livres de água ou 

qualquer outra substância, para evitar infecções respiratórias 

6. Estar atento aos alarmes sempre que ocorram 

7. Manter o setor abastecido com circuitos reserva  

8. Nas UTI, ao realizar checklist diário de leito, checar se o ventilador 

mecânico em uso está completo 

9. Nas UTI e Sala de Recuperação Pós-Anestésica, limpar o ventilador a 

cada 12 horas utilizando pano perfex umedecido em Aniosurf 

10. Nas Emergências, limpar o ventilador a cada 72 horas utilizando pano 

perfex umedecido em Aniosurf 

11. Trocar o circuito caso este esteja com excesso de sujidade e/ou 

danificado,e em caso de escape de ar do sistema 

12. Armazenar os equipamentos e circuitos em lugar seco, sem calor, 

quando estes não estiverem em uso. Após utilização, os materiais 

deverão ser colocados em recipiente apropriado para envio ao CME. 

Recipiente deverá ser higienizado com Aniosurf. 

13. Conferir todo o material, antes da entrega ao CME 

 

Atenção: As membranas de exalação não irão para o CME. As mesmas, 

após o uso, são higienizadas com Aniosurf e armazenadas no setor que 

utilizou. 
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181. MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO VENTILADOR MECÂNICO HPS – 

INTRODUÇÃO 

 

OBJETIVO:  

Explicar sobre os princípios do ventilador mecânico HPS. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Emergência 

UTI 

SRPA 

Hemodinâmica 

CME 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Fisioterapeutas 

 

Compete ao enfermeiro a execução de cuidados diretos de enfermagem a 

pacientes graves com risco de morte, além de cuidados de enfermagem de 

maior complexidade técnica, que exijam conhecimentos de base científica 

e capacidade de tomar decisões. (Lei do Exercício Profissional n. 7.498/86)  

 

A montagem dos aparelhos de ventilação mecânica deve ser realizada pelo 

enfermeiro, desde que possua conhecimento adequado e esteja 

devidamente capacitado. Porém esta atribuição não é exclusiva apenas 

deste profissional (PARECER TÉCNICO nº 004/2013, COREN-PE)  

 

VENTILADOR MECÂNICO: 

 

A Ventilação Mecânica se faz através do movimento do gás para dentro dos 

pulmões, devido à geração de um gradiente de pressão entre as vias 
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aéreas superiores e o alvéolo, podendo ser conseguido por um 

equipamento que diminua a pressão alveolar (pressão negativa) ou que 

aumente a pressão da via aérea proximal (ventilador por pressão positiva), 

sendo este último o utilizado no HPS.  

 

No HPS, temos 3 tipos de ventilador mecânico: o Servo, o Inter 5 Plus e o 

Inter 7. Antes da realização da montagem dos mesmos, deve-se atentar 

para as válvulas reguladoras de pressão que são necessárias para o ajuste 

pressórico adequado ao funcionamento de qualquer ventilador mecânico e 

devem estar graduadas com pressões iguais a 3 a 4 Kgf/cm². 

 

182. MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO VENTILADOR SERVO HPS - 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

OBJETIVO: 

Definir os materiais necessários para a montagem do ventilador mecânico 

Servo utilizado no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Emergência 

UTI 

SRPA 

Hemodinâmica 

CME 

 

COMPETÊNCIA: 

 

 Enfermeiros e Fisioterapeutas 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS:  
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 1 par de Luvas de Procedimento 

 2 traquéias (1 Ramo inspiratório e 1 Ramo expiratório)  

 1 peça Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183. MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO VENTILADOR SERVO HPS – 

PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO:  

Explicar o procedimento de montagem do ventilador mecânico Servo 

utilizado no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Emergência, UTI, SRPA, Hemodinâmica, CME 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Fisioterapeutas 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Higienize as mãos 

2. Reúna os materiais necessários 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

316 
 

3. Calce as luvas de procedimento 

4. Conecte 1 traquéia no ramo inspiratório  

5. Conecte 1 traquéia no ramo expiratório, lembrando que o filtro 

higroscópio/barreira deve estar no ramo expiratório para preservar 

o sensor de fluxo  

6. Conecte a peça Y entre as traquéias do ramo inspiratório e 

expiratório 

7. Verifique se o filtro localizado atrás do ventilador está limpo e sem 

a proteção 

8. Ligue o ventilador, apertando no botão traseiro e botão liga/desliga 

localizado na frente do ventilador e confirme na tela para iniciar a 

ventilação. 

Obs: O filtro localizado atrás do ventilador, quando na presença de poeira, 

deve ser higienizado com água corrente e clorexidina.  

 

184.  OFTALMOPROTEÇÃO – CUIDADOS GERAIS DE ENFERMAGEM  

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem gerais na oftalmoproteção. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA, Hemodinâmica,  

UTI, Emergência, Enfermarias. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros  



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

317 
 

Técnicos de enfermagem  

 

CUIDADOS GERAIS DE ENFERMAGEM: 

 

 Higiene ocular: os olhos devem ser limpos com SF a 0,9% para 

remover secreções 

 Instilar SF à 0,9% ou colírio artificial a cada 1 hora para manter 

hidratação da córnea 

 Fechar pálpebras, utilizando fita microporosa acima da pálpebra 

superior (Método HPS de oftalmoproteção). 

 Usar óculos escuros para proteção, se necessário. 

 

185. OFTALMOPROTEÇÃO – CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM 

PACIENTES EM MORTE ENCEFÁLICA 

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem na oftalmoproteção em pacientes em 

Morte Encefálica 

 

ABRANGÊNCIA: 

 

Bloco cirúrgico/SRPA 

Hemodinâmica 

UTI 

Emergência  

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros  

Técnicos de Enfermagem  
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PACIENTES EM MORTE ENCEFÁLICA: 

 

 Higienizar as mãos antes e após procedimento de acordo com a 

técnica 

 Realizar proteção das córneas com pomada específica para 

lubrificação das córneas (1 vez) 

 Realizar o método HPS de oftalmoproteção 

 

OBS: em pacientes em morte encefálica a oftalproteção HPS pode ser 

complementada com outras técnicas para manutenção da umidade 

tecidual e proteção física. 

 

186. OFTALMOPROTEÇÃO – CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM 

PACIENTES SEDADOS 

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem na oftalmoproteção em pacientes 

sedados. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

Hemodinâmica 

UTI 

Emergência  

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros  

Técnicos de Enfermagem  
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PACIENTES SEDADOS: 

 Higienizar as mãos antes e após procedimento; 

 Observar aspecto da córnea a cada 6 horas nas enfermarias, e a 

cada 1 hora nas UTIs; 

 Realizar a limpeza com SF a 0,9% e gaze; 

 Realizar a lubrificação ocular a cada 1 hora; 

 Realizar o método HPS de oftalmoproteção 

 

187. OFTALMOPROTEÇÃO – CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM 

PACIENTES VÍTIMAS DE AVC 

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem na oftalmoproteção em pacientes 

vítimas de AVC. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA, Hemodinâmica, 

UTI, Emergência , Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros  

Técnicos de Enfermagem  

 

PACIENTES VÍTIMAS DE AVC: 

 

 Higienizar as mãos antes e após procedimento de acordo com a 

técnica; 
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 Realizar a lubrificação ocular a cada 6 horas ou de acordo com a 

prescrição médica, com SF a 0,9%; 

 Uso de colírio de acordo com a prescrição médica; 

 Utilizar fita hipoalérgica para realizar o método HPS de 

oftalmoproteção 

 

188. OFTALMOPROTEÇÃO – FATORES DE RISCOS PARA LESÃO DA 

CORNEA 

 

OBJETIVO: 

Definir os fatores de risco para lesão de córnea. 

 

ABRANGÊNCIA: 

 

Bloco cirúrgico/SRPA 

Hemodinâmica 

UTI 

Emergência  

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros  

Técnicos de Enfermagem  

 

FATORES DE RISCOS: 

 

 Entubação 

 Ventilação mecânica 

 Traqueostomia 

 Sedação 

 Exposição do globo ocular 
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 Uso de 

hipnóticos/ansiolíticos 

 Uso de bloqueador 

muscular 

 Uso de anti-histamínicos  

 

189. OFTALMOPROTEÇÃO – INDICAÇOES 

OBJETIVO: 

Listar as indicações para oftalmoproteção no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

Hemodinâmica 

UTI 

Emergência  

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros  

Técnicos de Enfermagem  

 

INDICAÇÕES: 

 

 Pacientes sedados 

 Pacientes em coma 

 Pacientes em Morte Encefálica 

 Pacientes vítimas de AVC 

 Pacientes com paralisia facial 

 

208. OFTALMOPROTEÇÃO – INTRODUÇÃO 
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OBJETIVO DA PAUTA: 

Definir oftalmoproteção e seus objetivos. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

Hemodinâmica 

UTI 

Emergência  

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros  

Técnicos de Enfermagem  

 

CONCEITO: 

 

É um conjunto de cuidados que visam proteção ocular, integridade da 

córnea, conjuntiva e pálpebras, evitando o desenvolvimento de lesões.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Manter a lubrificação ocular 

 Preservar a integridade das córneas, conjuntivas e pálpebras 

 

INTRODUÇÃO: 

 

A realização de oftalmoproteção é importante, tendo em vista que a maior 

causa de lesão de córnea é a exposição ocular. 
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A atuação do enfermeiro na identificação de pacientes em risco de lesão da 

córnea, sinalização do risco à equipe multiprofissional, na prevenção e no 

monitoramento da córnea é crucial. 

 

 

191. OFTALMOPROTEÇÃO – MÉTODO HPS DE OFTALMOPROTEÇÃO 

BÁSICA 

 

OBJETIVO: 

Explicar o método HPS de oftalmoproteção básica. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

Hemodinâmica 

UTI 

Emergência  

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros  

Técnicos de Enfermagem  

 

O método HPS de oftalmoproteção inicia com aumento deliberado do peso 

da pálpebra superior através da aplicação de fita adesivada, micropore ou 

outro na pálpebra superior do paciente conforme apresentado na figura 

acima (Figura 1). Esse passo reduz a abertura (rima) do(s) olho(s), auxiliando 

no fechamento completo da pálpebra, reduzindo a superfície de 

ressecamento da mucosa e evitando que material de proteção utilizados (fita 

Fig. 1 
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ou gaze) atravessem a rima do olho e possam, por si, resultar em lesão da 

córnea. 

Essa etapa (1) deve ser complementada com 2) Lubrificação periódica do 

olho, 3) Uso de óculos de grau (se cabível) ou de óculos com lentes sem 

grau, para proteção contra partículas ou 4) Óculos de sol para proteção 

adicional contra radiação UV (Figura 2) 

 

 

HPS 

Fig. 2 
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192. OFTALMOPROTEÇÃO – TIPOS DE LESÃO DE CÓRNEA 

 

OBJETIVO: 

Definir os tipos de lesão de córnea que podem ocorrer, quando não 

realizada a oftalmoproteção adequada. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

Hemodinâmica 

UTI 

Emergência  

Enfermarias 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos 

Enfermeiros  

Técnicos de Enfermagem  

 

Lesão de Córnea 

É uma lesão inflamatória ou infecciosa no tecido corneano que pode atingir 

camadas superficiais ou profundas, podendo ser classificadas em:  

 Traumáticas 

 Superficiais 

 Infecciosas 

 Ceratocone  

 

 Traumáticas: mais frequente é a abrasão corneana. Trata-se de lesão 

superficial no epitélio, decorrida de fricção ou presença de corpo 

estranho no mesmo. É a lesão mais frequente entre pacientes com 

incapacidade de fechamento completo do olho. 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

326 
 

 

 

 

 

 
 

 Superficiais: referem-se à ceratite puntacta superficial (pequenas 

opacidades esbranquiçadas) e à ceratite de exposição. Podem ser 

causadas pela exposição ocular, com fechamento palpebral ineficaz e 

qualidade lacrimal inadequada.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Infecciosas: ceratites infecciosas ulcerativas ou úlceras de córnea 

bacteriana. Podem levar a prejuízo visual temporário ou definitivo, 

dependendo do grau de acometimento tissular 

 

 

 

 

 

 Ceratocone: alteração não inflamatória, resultado da baixa rigidez do 

colágeno corneano que permite que a área central ou paracentral 

assuma forma cônica, deixando a córnea mais fina e irregular.  

A córnea torna-se progressivamente angular, no formato de um cone e 

mais suscetível aos outros tipos de lesão descritos acima 
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193. OFTALMOPROTEÇÃO EM PACIENTES COM PARALISIA FACIAL – 

COMPLICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Listar as principais complicações da Paralisia Facial 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

UTI 

Emergência (sala vermelha/amarela 2) 

Enfermarias 

Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Fisioterapeutas 

 

COMPLICAÇÕES: 

A incapacidade de fechar o olho que resulta da fraqueza da face no lado 

paralisado é uma das principais causas de complicações graves na paralisia 

facial.  
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Se não forem adequadamente orientados, os pacientes com paralisia facial 

(por qualquer causa) correm risco de perder a visão e necessitar de 

transplante de córnea. As complicações oculares resultam do ressecamento 

do olho e trauma associados à exposição do globo ocular. 

 

 Irritação/Desconforto 

 Ceratite 

 Úlcera de córnea 

 Perda da visão 

Outras complicações da fase aguda incluem: Trauma dos lábios, Acúmulo de 

alimentos na cavidade oral no lado paralisado, e desfiguração cosmética. 

 

Com o passar dos dias e início do processo de recuperação podem ocorrer: 

Contraturas musculares, espasmos, movimentos involuntários e distúrbios 

da produção de lágrimas. 

 

194. OFTALMOPROTEÇÃO EM PACIENTES COM PARALISIA FACIAL – 

CUIDADOS BÁSICOS 

 

OBJETIVO DA PAUTA: 

Listar os Cuidados básicos na oftalmoproteção de pacientes com paralisia 

facial 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

UTI 

Emergência (sala vermelha/amarela 2) 

Enfermarias 

Hemodinâmica 
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Ambulatório 

 

COMPLICAÇÕES: 

Médicos, 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Fisioterapeutas 

 

CUIDADOS BÁSICOS: 

 

 Avaliação na admissão ao Setor e a cada 12h:  

Pacientes conscientes: 

 Observar a simetria da face e capacidade do paciente de fechar as 

palpebras e ocluir os olhos. 

 Detectando anormalidades, classificar o paciente utilizando a escala de 

House e Brackmann. 

 Registrar risco ressecamento e lesão da córnea 

 Estabelecer medidas de oftalmoproteção básica HPS no prontuário e 

prescrição do paciente. 

 

Pacientes Inconscientes e/ou Sedados: 

Registrar risco ressecamento e lesão da córnea 

 

 Estabelecer medidas de oftalmoproteção básica no prontuário e 

prescrição do paciente 

 Higiene ocular. 

 Hs olhos devem ser limpos com SF a 0,9% para remover secreções. 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

330 
 

 Oftalmoproteção Básica HPS: 

 1) Reduzir a abertura da fenda palpebral, utilizando fita microporosa (ou 

similar), no tamanho de 0,5X0,5cm colada na pálpebra superior do lado 

afetado. 

 2) Instilar SF à 0,9%  a cada 1 hora para manter hidratação da córnea, ou 

com frequência maior se paciente percebe a sensação de “areia” ou 

ardor ocular. 

 3) Orientar paciente a usar óculos (de grau ou apenas proteção) para 

evitar trauma por corpos estranhos trazidos pelo vento. 

 4) Utilizar óculos de sol, durante exposição em ambientes abertos para 

proteção ocular contra raios UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195. OFTALMOPROTEÇÃO EM PACIENTES COM PARALISIA FACIAL –  

ESCALA DE HOUSE-BRACKMANN 

 

OBJETIVO DA PAUTA: 

HPS 

Fig. 2 
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Determinar o uso da Escala de House-Brackmann como ferramenta clínica 

na avaliação e acompanhamento dos pacientes com paralisia facial. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

UTI 

Emergência (sala vermelha/amarela 2) 

Enfermarias 

Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

 

Médicos, 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Fisioterapeutas 

 

ESCALA DE HOUSE-BRACKMANN 

 

A escala de House e Brackmann é a ferramenta adotada no HPS para 

avaliação e classificação da paralisia facial e serve como instrumento de 

acompanhamento do tratamento e evolução do quadro. 

 

Para classificação, a face do paciente é observada sem repouso (com o 

paciente parado, sem realizar movimentos com a face) e durante a 

movimentação voluntária. São observadas as porções superior, média e 

inferior da face.  
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A avaliação do fechamento das pálpebras deve ser feita com atenção e se 

possível inclusive observação durante o sono do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196. OFTALMOPROTEÇÃO EM PACIENTES COM PARALISIA FACIAL – 

INDICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Definir as indicações de oftalmoproteção entre os pacientes com paralisia 

facial 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

UTI 

Emergência (sala vermelha/amarela 2) 

Enfermarias 

Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 
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Médicos, 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Fisioterapeutas 

 

INDICAÇÃO: 

 

AVALIAÇÂO 

Todos os pacientes com paralisia facial devem ser avaliados para o risco de 

ressecamento ocular e úlcera de córnea. Essa avaliação é simples e envolve a 

observação da capacidade do pacientes em fechar voluntária e 

compkletamente os olhos, que é parte integrante da classificação pela 

Escala de House e Brackmann: 
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Todo paciente que fecha olhos de modo incompleto, requerendo esforço 

e/ou permanecem com olho exposto por fechamento palpebral incompleto 

DEVEM receber as orientações básicas de oftalmoproteção. Qualquer 

membro da equipe HPS pode e deve fornecer orientações básicas de 

oftalmoproteção a esses pacientes. 

 

Além do paciente com paralisia facial que devem realizar medidas de 

oftalmoproteção básica quando acordados e durante o período de sono, 

a avaliação da oclusão ocular e realização da oftalmoproteção básica 

também deve ser considerada nos pacientes abaixo: 

 Pacientes sedados  

 Pacientes em coma 

 Pacientes em avaliação de função encefálica ou com diagnóstico de 

morte encefálica. 

 Pacientes com diagnóstico de AVE 

 Pacientes no pós-operatório neurocirúrgico 

 

197. OFTALMOPROTEÇÃO EM PACIENTES COM PARALISIA FACIAL – 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

OBJETIVO: 

Definir as Manifestações Clínicas da paralisia facial 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

UTI 

Emergência (sala vermelha/amarela 2) 

Enfermarias 
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Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Fisioterapeutas 

 

O exemplo abaixo apresenta as manifestações clínicas da paralisia facial em 

um paciente com paralisia de Bell. Notar a assimetria entre o lado afetado e 

o lado normal. 

 

 

A incapacidade de fechar o olho que resulta da fraqueza da face no lado 

paralisado é uma das principais causa de complicações graves na paralisia 

facial (Ver Pauta neste tópico). 

 

Para classificar as manifestações da paralisia facial e acompanhar sua 

evolução é utilizada em todo o mundo a Escala de House e Brackmann (Ver 

Pauta neste tópico). 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

336 
 

 

198. OFTALMOPROTEÇÃO EM PACIENTES COM PARALISIA FACIAL – 

NERVO FACIAL 

 

OBJETIVO: 

Descrever sumariamente as funções do nervo facial.e as causas que 

resultam em paralisia deste nervo. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

UTI 

Emergência (sala vermelha/amarela 2) 

Enfermarias 

Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros,  

Técnicos de Enfermagem, Fisioterapeutas 

 

NERVO FACIAL: 

Constitui o 7° par de nervos cranianos e é responsável por: 

 

1. Movimentos de Expressão Facial: (Ex: Piscar os Olhos,Sorrir, Enrugar a 

Testa) 
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2. Controle da gustação (paladar) dos 2/3 anterior da língua 

3. Controle da atividade das glândulas salivares e lacrimais 

 

 

 

 

 

 

 

4. Envolvido na sensibilidade de parte do pavilhão auricular 
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Causas da Paralisia Facial 

 

 Idiopática ou Paralisia de Bell  

 Tumores (ex: do tronco cerebral, do ângulo pontocerebelar, etc) 

 Acidente vascular cerebral 

 Após procedimentos cirúrgicos (cirurgia oncológica, plástica ou 

neurocirurgia)Infecção (ex: infecções virais: Herpes, HIV, outros) 

 Trauma (ex: fraturas da base do crânio) 

 

199. OFTALMOPROTEÇÃO EM PACIENTES COM PARALISIA FACIAL – 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO DA PAUTA: 

Listar os Objetivos da Oftalmoproteção. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

UTI 

Emergência (sala vermelha/amarela 2) 

Enfermarias 

Hemodinâmica 

Ambulatório 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fisioterapeutas 
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OBJETIVOS: 

 

 Manter a lubrificação ocular necessária; 

 Evitar traumatismo á córnea do paciente; 

 Preservar a integridade das: córneas, conjuntivas e pálpebras; 

 

200. OFTALMOPROTEÇÃO – CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM 

PACIENTES EM COMA 

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem na oftalmoproteção em pacientes em 

coma. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Bloco cirúrgico/SRPA 

Hemodinâmica 

UTI 

Emergência  

Enfermarias 

 

COMPETÊNICA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de enfermagem 

 

PACIENTES EM COMA: 
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 Higienizar as mãos antes e após procedimento de acordo com a 

técnica; 

 Realizar a lubrificação ocular a cada 1 hora com SF  a 0,9%; 

 Uso de colírio de acordo com a prescrição médica; 

 Utilizar fita hipoalérgica para oftalmoproteção de acordo com 

Método HPS 

 

201. ORIENTAÇÃO SOBRE CONTENÇÃO MECÂNICA – CONCEITO 

 

OBJETIVO DA PAUTA:  

Definir contenção mecânica e seus objetivos. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS., 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

CONCEITO: 

É uma medida terapêutica, não de repressão, que deve ser usada de forma 

adequada e específica, segura e eficaz, evitando danos aos pacientes e aos 

profissionais envolvidos na técnica. Deve ser o último recurso a ser utilizado 

para controlar condutas violentas. 

 

OBJETIVOS: 

1. Restringir os movimentos do paciente agressivo/agitado, limitando 

sua habilidade de movimento quando esse oferece perigo para si e 

para terceiros 

2. Proporcionar relaxamento progressivo, diminuindo 

agressividade/agitação  

3. Favorecer percepção dos limites corporais 
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ATENÇÃO: AGITAÇÃO PODE SER PRIMEIRO SINAL DE HIPÓXIA OU 

DESCOMPENSAÇÃO NEUROLÓGICA, CONTENÇÃO NÃO DEVE SUBSTITUIR 

AVALIAÇÃO E RESOLUÇÃO DAS CAUSAS QUE LEVARAM A SUA OCORRÊNCIA. 

 

Resolução COFEN nº 427/2012 

 

Art. 1º Os profissionais da Enfermagem, excetuando-se as situações de 

urgência e emergência, somente poderão empregar a contenção mecânica 

do paciente sob supervisão direta do enfermeiro e, preferencialmente, em 

conformidade com protocolos estabelecidos pelas instituições de saúde, 

públicas ou privadas, a que estejam vinculados. 

Art. 2º A contenção mecânica de paciente será empregada quando for o 

único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente 

ou aos demais. 

Art. 4º Todo paciente em contenção mecânica deve ser monitorado 

atentamente pela equipe de Enfermagem, para prevenir a ocorrência de 

eventos adversos ou para identificá-los precocemente.  

 

202. ORIENTAÇÃO SOBRE CONTENÇÃO MECÂNICA – CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO DA PAUTA: 

Definir os cuidados de enfermagem para contenção mecânica no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 
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Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 

 

1. Avaliar sinais vitais  

2. Avaliar nível de consciência usando a Escala de Coma de Glasgow 

3. Atentar para o diagnóstico prévio do paciente antes de realizar a 

contençao 

4. Comunicar médico assistente se TA acima de 140x90 ou abaixo de 

100x70mmHg, Sat O2 inferior a 96, pulso irregular ou deterioração 

da pontuação na Escala de Coma de Glasgow. 

5. Comunicar ao paciente e familiares a necessidade da contenção 

6. Observar as condições de pele e circulação de cada membro antes e 

após a contenção 

7. Paciente sob sedação, sonolentos e idosos necessitam 

monitoramento contínuo, não devendo ser deixados 

desacompanhados, especialmente após contenção. 

8. Avaliar paciente antes, durante e depois da contenção com a Escala 

de Delirium CAM  

9. Se contenção for necessária em pacientes epilépticos: submete-los 

somente à faixa de proteção e a distribuição das faixas X somente 

nos ombros, se necessário 

10. Se contenção for necessária em pacientes recém alimentados ou que 

apresentaram vomito, procurar conte-los no decúbito lateral. Manter 

aspirador pronto para uso junto ao leito de todo paciente em que a 

contenção for necessária.  

11. Se contenção for necessária em pacientes com problemas 

respiratórios: manter acabeceira elevada. 
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12. Se contenção for necessária em pacientes com membros inferiores 

(MMII) edemaciados: Elevar os membros e manter as faixas 

afrouxadas 

13. Em caso de agitação, conter os MMSS para evitar traumas maiores ao 

paciente (reirada de sondas, acessos, violências) e somente se 

necessário conter os MMII. 

14. Ao conter o paciente colocar algodão entre a atadura e a pele do 

paciente para evitar lesões cutâneas no local da contenção. 

15. Em casos de pacientes com hemiparesia não há necessidade de 

contenção deste membro. 

 

ATENÇÃO: AGITAÇÃO PODE SER PRIMEIRO SINAL DE HIPÓXIA OU 

DESCOMPENSAÇÃO NEUROLÓGICA, CONTENÇÃO NÃO DEVE SUBSTITUIR 

AVALIAÇÃO E RESOLUÇÃO DAS CAUSAS QUE LEVARAM A SUA OCORRÊNCIA. 

 

203. ORIENTAÇÃO SOBRE CONTENÇÃO MECÂNICA – MATERIAIS 

NECESSÁRIOS 

 

OBJETIVO DA PAUTA: 

Definir os materiais necessários para o procedimento de contenção 

mecânica no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
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1. Faixas de tecido com tiras finas nas extremidades que servirão para 

dar o laço após a contenção.  

2. Algodão 

 

ATENÇÃO: AGITAÇÃO PODE SER PRIMEIRO SINAL DE HIPÓXIA OU 

DESCOMPENSAÇÃO NEUROLÓGICA, CONTENÇÃO NÃO DEVE SUBSTITUIR 

AVALIAÇÃO E RESOLUÇÃO DAS CAUSAS QUE LEVARAM A SUA OCORRÊNCIA. 

 

204. ORIENTAÇÃO SOBRE CONTENÇÃO MECÂNICA – PROCEDIMENTO 

 

OBJETIVO:  

Explicar o procedimento de realização de contenção mecânica no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

PROCEDIMENTO: 

 

1. Durante todo o procedimento de contenção, o paciente deve ser 

esclarecido sobre o que está sendo feito, bem como os motivos, 

tentando explicar o caráter não-punitivo do mesmo. 

2. Um grupo de pessoas cerca o paciente no momento de descontrole, 

oferecendo ajuda e limite, assim como proteção e segurança a todos 

3. Aproxima-se do paciente que requer ajuda, em forma de círculo, 

reduzindo o espaço físico do mesmo.  
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4. O grupo deverá estar posicionado do lado direito do paciente, com as 

pessoas mantendo as pernas afastadas para garantir o equilíbrio 

físico, e o braço direito esticado sobre o paciente. 

5. São utilizadas, basicamente, quatro faixas, uma para cada membro. 

Duas farão a contenção da parte superior do corpo e duas da parte 

inferior 

6. Como regra geral, iniciar com a contenção dos MMSS visando evitar 

traumas maiores ao paciente (reirada de sondas, acessos, violências) 

e, somente se necessário, conter os MMII. 

Ao conter o paciente colocar algodão entre a atadura e a pele do paciente 

para evitar lesões cutâneas no local da contenção. 

 

Utilizar a técnica dos 4 pontos: 
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ATENÇÃO: AGITAÇÃO PODE SER PRIMEIRO SINAL DE HIPÓXIA OU 

DESCOMPENSAÇÃO NEUROLÓGICA, CONTENÇÃO NÃO DEVE SUBSTITUIR 

AVALIAÇÃO E RESOLUÇÃO DAS CAUSAS QUE LEVARAM A SUA OCORRÊNCIA. 

 

205. ORIENTAÇÃO SOBRE CONTENÇÃO MECÂNICA – QUANDO 

UTILIZAR? 

 

OBJETIVO DA PAUTA:  

Definir em quais circunstâncias a contenção mecânica deverá ser utilizada. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

QUANDO UTILIZAR? 

O profissional precisa ter habilidade em se antecipar ao aparecimento do 

comportamento violento ou agitação, atentando para ocorrência de 

agressividade verbal, movimentação excessiva, volume de voz do paciente, 

etc.  

 

A contenção mecânica deve ser utilizada somente após serem esgotadas 

todas as alternativas de: 

 

1. Abordagem verbal 

2. Mudanças no ambiente 

3. Eliminação de fatores externos que podem influenciar negativamente 
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ATENÇÃO: AGITAÇÃO PODE SER PRIMEIRO SINAL DE HIPÓXIA OU 

DESCOMPENSAÇÃO NEUROLÓGICA, CONTENÇÃO NÃO DEVE SUBSTITUIR 

AVALIAÇÃO E RESOLUÇÃO DAS CAUSAS QUE LEVARAM A SUA OCORRÊNCIA. 

 

206. ORIENTAÇÃO SOBRE CONTENÇÃO MECÂNICA - EM QUEM 

UTILIZAR? 

 

OBJETIVO: 

Definir em que situações a contenção mecânica deverá ser utilizada. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

Em quem utilizar? 

 

1. Pacientes com agitação psicomotora, confusão mental, 

agressividade/violência em relação a si próprio e /ou a outros 

2. Imobilização para prevenção de quedas após sedações 

3. Por solicitação do próprio paciente quando houver risco de agitação 

psicomotora  

4. Para alguns tipos de exames ou tratamentos, para pacientes não 

colaborativos na manutenção de sondas, cateteres, drenos, curativos, 

etc. 

ATENÇÃO: AGITAÇÃO PODE SER PRIMEIRO SINAL DE HIPÓXIA OU 

DESCOMPENSAÇÃO NEUROLÓGICA, CONTENÇÃO NÃO DEVE SUBSTITUIR 

AVALIAÇÃO E RESOLUÇÃO DAS CAUSAS QUE LEVARAM A SUA OCORRÊNCIA. 
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207. ORIENTAÇÃO SOBRE CONTENÇÃO MECÂNICA – ESCALA DE 

AVALIAÇÃO DO DELIRIUM 

 

OBJETIVO:  

Conhecer a Escala de Avaliação do Delirium. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

Pacientes que necessitam contenção física podem estar em delirium 

(agitação psicomotora = delirium hiperativo) ou podem desenvolver delirium 

durante o período de sedação. 

 

Alguns fatores de risco para desenvolvimento de delirium são frequentes 

nos pacientes internados no HPS e incluem: 

Idade acima de 70 anos 

Antecedentes de AVC 

Antecedentes de ICC 

Uso de contenção física 

Acesso venoso central 

Uso de SNE 

Deficiência visual 

Deficiência auditiva 

 

Uso de: 

 

Anticonvulsivantes 
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Corticosteróides  

Relaxantes musculares 

Drogas antiparkinsonianas  

 

Pacientes apresentam delirium quando: 

1. Quadro de confusão inicia de modo agudo ou é flutuante 

2. Existe intenção 

3. O pensamento está desorganizado 

4. Existe alteração do nível da consciência 
 

Pacientes devem ser avaliados para a possibilidade de delirium utilizando a 

escala CAM (veja quadro acima) 
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208. ORIENTAÇÃO SOBRE CONTENÇÃO MECÂNICA - RISCOS 

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem para contenção mecânica no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

A contenção mecânica de pacientes não é um procedimento sem riscos. Por 

isso deve ser indicado com cautela. 

 

Os riscos da contenção devem ser menores que os riscos para o próprio 

paciente decorrentes do estado de agitação 

 

Se o paciente necessita ser contido, sobre automaticamente o seu nível de 

monitorização pela equipe terapêutica. Isso é particularmente verdadeiro 

para pacientes sonolentos, sedados e idosos. 

 

Nenhum paciente contido pode ser deixado sozinho em nenhum momento 

 

A monitorização do paciente contido visa monitorizar entre outros para os 

riscos associados ao procedimento de contenção. 

 

Os riscos da contenção incluem, entre outros: 

1. Broncoaspiração 

2. Lesão cutânea 
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3. Contusão muscular 

4. Sangramento 

5. Hipóxia e asfixia 

6. Dor 

7. Luxação articular 

8. Fratura 

9. Queda com o leito/maca 

 

209. ORIENTAÇÃO SOBRE SEDAÇÃO – CAUSAS 

 

OBJETIVO: 

Listar as causas para realização da sedação. 

 

ABRANGÊNCIA:  

UTIs, SRPA, Sala vermelha – Emergência. 

 

CONHECIMENTO: 

Necessário a todos os profissionais de equipe terapêutica. 

 

CAUSAS: 

 

1. Dor 

2. Ansiedade 

3. Intoxicação por drogas 

4. Síndrome da retirada de drogas (abstinência) 

5. Infecção,  

6. Sepse 

7. Disfunção hepática 

8. Hipertensão intracraniana 

9. Estado de mal epiléptico 

10. Isquemia e processos expansivos do sistema nervoso central 
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11. Necessidade de redução do metabolismo cerebral 

12. Disfunção renal 

13. Alterações metabólicas 

 

210. ORIENTAÇÃO SOBRE SEDAÇÃO – CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

 

OBJETIVO: 

Definir o conceito e os tipos de sedação. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTIs, SRPA, Sala vermelha – Emergência. 

 

CONHECIMENTO: 

Necessário a todos os profissionais de equipe terapêutica. 

 

CONCEITO: 

A sedação é um método terapêutico bastante comum e utilizado nas 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI).  

Os sedativos têm a capacidade de deprimir o sistema nervoso central e 

tendem a causar lassidão e atividade mental reduzida 

 

CLASSIFICAÇÃO: 

1. Sedação Leve:  

É um estado obtido com o uso de medicamentos em que o paciente 

responde ao comando verbal.  

A função cognitiva e a coordenação podem estar comprometidas.  

As funções cardiovascular e respiratória não apresentam comprometimento 

 

2. Sedação Moderada: 
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É um estado de depressão da consciência, obtido com o uso de 

medicamentos, no qual o paciente responde ao estímulo verbal isolado ou 

acompanhado de estímulo tátil. 

Não são necessárias intervenções para manter a via aérea permeável, a 

ventilação espontânea é suficiente e a função cardiovascular geralmente é 

mantida adequada  

 

3. Sedação Profunda:  

É uma depressão da consciência induzida por medicamentos e nela o 

paciente dificilmente é despertado por comandos verbais, mas responde a 

estímulos dolorosos. 

A ventilação espontânea pode estar comprometida e ser insuficiente. Pode 

ocorrer a necessidade de assistência para a manutenção da via aérea 

permeável. A função cardiovascular geralmente é mantida  

 

211. ORIENTAÇÃO SOBRE SEDAÇÃO – CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO: 

Definir os Cuidados de Enfermagem em pacientes sob sedação. 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTIs, SRPA, Sala vermelha – Emergência 

 

CONHECIMENTO: 

Necessário a todos os profissionais de equipe terapêutica. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 
 

1. Avaliação dos Sinais Vitais 

2. Atentar para  possíveis Reações Alérgicas 
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3. Monitorar o nível de sedação: ESCALA DE RICHMOND DE AGITAÇÃO-

SEDAÇÃO(RASS); 

4. Aplicar medidas de segurança:  

1. Grades laterais da cama suspensas  

2 . Membro da equipe sempre presente 

5. Monitorar o nível de sedação: ESCALA DE RICHMOND DE AGITAÇÃO-

SEDAÇÃO(RASS) em 12-12h; 

6. Verificar e registrar Sinais Vitais 1-1h 

7. Realizar mudança de decúbito 2-2h; 

8. Realizar Banho no leito e higienização oral (swab oral) 

9. Realizar oftalmoproteção 

 

212. ORIENTAÇÃO SOBRE SEDAÇÃO – ESCALA DE RICHMOND DE 

AGITAÇÃO-SEDAÇÃO 

 

OBJETIVO: 

Conhecer e entender a Escala de Richmond de Agitação-Sedação. 

 

ABRAGÊNCIA: 

UTIs, SRPA, Sala vermelha – Emergência. 

 

CONHECIMENTO: 

Necessário a todos os profissionais de equipe terapêutica. 
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213. ORIENTAÇÃO SOBRE SEDAÇÃO - INDICAÇÕES 

 

OBJETIVO DA PAUTA: 

Listar indicações para realização da sedação 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTIs, SRPA, Sala vermelha – Emergência  

 

CONHECIMENTO: 

Necessário a todos os profissionais de equipe terapêutica 

 

INDICAÇÕES: 

1. Redução da ansiedade 

2. Redução do consumo de oxigênio 

3. Prevenção de lembranças de memórias desagradáveis (incluindo dor e 

desconforto) 

4. Melhorar sincronismo com o ventilador 

5. Restringir pacientes reativos 

6. Tratamento de abstinência por álcool 

7. Tranquilidade na fase final da retirada da ventilação mecânica 

 

214. ORIENTAÇÃO SOBRE SEDAÇÃO – PRINCÍPIOS DA SEDAÇÃO  

ADEQUADA 

 

OBJETIVO: 

Conhecer os Princípios da Sedação adequada 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTIs, SRPA, Sala vermelha – Emergência  
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CONHECIMENTO: 

Necessário a todos os profissionais de equipe terapêutica. 

 

PRINCÍPIOS DA SEDAÇÃO ADEQUADA: 

 

A. A sedação de pacientes críticos agitados deve ser iniciada somente após 

analgesia adequada e identificação e tratamento de possíveis causas 

fisiológicas reversíveis. 

 

B. Deve-se utilizar a menor dosagem possível dos medicamentos sedativos 

a fim de diminuir a tolerância e dependência aos mesmos.  

 

C. A dose de cada uma das drogas deve ser redefinida diariamente para 

minimizar os efeitos da sedação prolongada.  

 

D. A monitorização do nível de sedação é necessária para permitir o melhor 

ajuste de doses. Por isso, a ESCALA DE RICHMOND DE AGITAÇÃO-

SEDAÇÃO(RASS) deve ser anotada pela enfermagem junto aos dados vitais 

do paciente. 

 

E. Sempre que possível, deve-se tentar ajustar o modo de ventilação antes 

de aumentar as doses dos sedativos.  

 

215. ORIETANÇÃO SOBRE SEDAÇÃO – RISCOS POTENCIAIS EM 

PACIENTES SEDADOS 

 

ORIENTAÇÃO SOBRE SEDAÇÃO: 

Riscos Potenciais em Pacientes Sedados 

 

OBJETIVO: 
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Listar os Riscos Potenciais em Pacientes Sedados 

 

ABRANGÊNCIA: 

UTIs, SRPA, Sala vermelha – Emergência. 

 

CONHECIMENTO: 

Necessário a todos os profissionais de equipe terapêutica 

 

RISCOS POTENCIAIS EM PACIENTES SEDADOS: 

 

1. O paciente sedado desconecta-se menos frequentemente do 

ventilador, mas quando o faz, pode permanecer apnéico. 

 

2. Os riscos associados à imobilidade incluem: 

1. Úlceras por pressão  

2. Tendência à trombose venosa profunda 

3. Perda de massa muscular,  

4. Balanço nitrogenado negativo 

5. Lesão nervosa por compressão. 

6. Quedas 

 

3. As complicações psiquiátricas mais comumente observadas são: 

delirium 

 

216. OS “NOVE CERTOS” NA ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE 

MEDICAMENTOS 

 

OBJETIVO: 

Instituir e promover os “nove certos” para administração segura de 

medicamentos, visando a segurança do paciente HPS. 
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COMPETÊNCIA: 

Médicos, Fisioterapeutas, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

 A administração de medicamentos é um processo multi e 

interdisciplinar, que exige conhecimento técnico e prática. 

 A etapa de administração é a ÚLTIMA BARREIRA para evitar um erro 

de medicação derivado dos processos de prescrição e dispensação, 

aumentando, com isso, a responsabilidade do profissional que 

administra os medicamentos. 

 Um erro na administração de medicamento pode trazer graves 

consequências aos pacientes. Desta forma, seguir os “nove certos” 

pode prevenir significativamente eventos adversos, melhorando a 

segurança e a qualidade da assistência prestada ao paciente. 

 

OS NOVE CERTOS NA ADMINISTRAÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS 

 

1) PACIENTE CERTO 

Deve-se antes de administrar o medicamento:  

1.1 Perguntar ao paciente seu Nome Completo, conferindo no MÍNIMO 

dois dados de identificação. Nessa etapa, é importante que o 

profissional faça perguntas abertas, tal como: “Por favor, diga-me o 

seu nome completo?” 
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1.2 Conferir dois dados de identificação na pulseira, Nome identificado 

no leito e Nome identificado no prontuário. 

OBS 1: Caso o paciente esteja impossibilitado de confirmar o nome 

completo, o nome do paciente deverá ser conferido na prescrição com a 

pulseira de identificação, devendo, ainda, associar pelo menos mais dois 

identificadores diferentes.  

 

2) MEDICAMENTO CERTO 

Deve-se conferir:  

2.1 Se o nome do medicamento a ser administrado é o que está 

prescrito.  O nome do medicamento deve ser confirmado com a 

prescrição antes de ser administrado.  

2.2 Se o paciente possui alergias e se não é alérgico ao medicamento 

prescrito. Os pacientes HPS que possuem alergia(s) devem ser 

identificados de forma diferenciada, com pulseira cor de rosa e 

aviso em prontuário, alertando toda a equipe.  

OBS 2: alguns medicamentos são associações. Nesses casos, é necessário 

conhecer a composição dos medicamentos para identificar se o paciente não 

é alérgico a algum dos componentes do medicamento. 

 

3) VIA CERTA 

3.1  Identificar a via de administração prescrita 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

360 
 

3.2  Verificar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente 

recomendada para administrar determinado medicamento 

3.3  Lavar as mãos antes do preparo e administração do medicamento 

3.4  Verificar se o diluente (tipo e volume) foi prescrito e se a velocidade 

de infusão foi estabelecida, analisando sua compatibilidade com a via 

de administração e com o medicamento em caso de administração de 

por via endovenosa. 

3.5 Avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos para a 

saúde utilizados para sua administração (seringas, cateteres, sondas, 

equipos, e outros). 

3.6  Identificar no paciente qual a conexão correta para a via de 

administração prescrita em caso de administração por sonda 

nasogástrica, nasoentérica ou via parenteral. 

3.7  Realizar a antissepsia do local da aplicação para administração de 

medicamentos por via parenteral 

3.8  Esclarecer todas as dúvidas com a supervisão de enfermagem, 

prescritor ou farmacêutico previamente à  administração do 

medicamento. 

3.9  Esclarecer as dúvidas de legibilidade da prescrição diretamente com 

o prescritor. 

OBS 3: Informações sobre compatibilidade de medicamentos e produtos 

para a saúde utilizados na administração de medicamentos, deverão estar 
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disponíveis em manual ou em base de dados para consulta no local do 

preparo ou pode-se consultar o farmacêutico. 

 

4) HORA CERTA 

4.1 Preparar o medicamento de modo a garantir que a sua administração 

seja feita sempre no horário correto, para garantir adequada resposta 

terapêutica. 

4.2 Preparar o medicamento no horário oportuno e de acordo com as 

recomendações do fabricante, assegurando-lhe estabilidade. 

4.3 A antecipação ou o atraso da administração em relação ao horário 

predefinido somente poderá ser feito com o consentimento do 

enfermeiro e do prescritor. 

 

5) DOSE CERTA 

5.1 Conferir atentamente a dose prescrita para o medicamento 

5.2 Doses escritas com “zero”, “vírgula” e “ponto” devem receber atenção 

redobrada, conferindo as dúvidas com o prescritor sobre a dose 

desejada, pois podem redundar em doses 10 ou 100 vezes superiores 

à desejada 

5.3 Certificar-se de que a infusão programada é a prescrita para aquele 

paciente 

5.4 Verificar a unidade de medida utilizada na prescrição, em caso de 

dúvida ou medidas imprecisas (colher de chá, colher de sopa, 
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ampola), consultar o prescritor e solicitar a prescrição de uma 

unidade de medida do sistema métrico. 

5.5 Medicamentos de infusão contínua, conferir a velocidade de 

gotejamento, a programação e o funcionamento das bombas de 

infusão 

5.6 Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação 

de bomba para administração de medicamentos potencialmente 

perigosos ou de alta vigilância. 

5.7 Medicações de uso “se necessário” deverão, quando prescritas, ser 

acompanhadas da dose, posologia e condição de uso. 

5.8 Solicitar complementação do prescritor em caso de orientações 

vagas, tais como “fazer se necessário”, “conforme ordem médica” ou 

“a critério médico”, para possibilitar a administração. 

OBS 4: NÃO DEVERÃO SER ADMINISTRADOS medicamentos em casos de 

prescrições vagas como: “fazer se necessário”, “conforme ordem médica” ou 

“a critério médico”. 

 

6) REGISTRO CERTO  

6.1 Registros certo da administração. 

6.2 Registrar na prescrição o horário da administração do medicamento. 

6.3 Checar o horário da administração do medicamento a cada dose. 
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6.4 Registrar todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos, tais 

como adiamentos, cancelamentos, desabastecimento, recusa do 

paciente e eventos adversos. 

 

7) ORIENTAÇÃO CORRETA 

7.1 Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, sua 

posologia ou outra informação antes de administrá-lo ao paciente 

junto ao prescritor. 

7.2 Orientar e instruir o paciente sobre qual medicamento está sendo 

administrado (nome), justificativa da indicação, efeitos esperados e 

aqueles que necessitam de acompanhamento e monitorização. 

7.3 Garantir ao paciente o direito de conhecer o aspecto (cor e formato) 

dos medicamentos que está recebendo, a frequência com que será 

ministrado, bem como sua indicação, sendo esse conhecimento útil 

na prevenção de erro de medicação. 

 

8) FORMA CERTA 

8.1 Checar se o medicamento a ser administrado possui a forma 

farmacêutica e via administração prescrita. 

8.2 Checar se forma farmacêutica e a via de administração prescritas 

estão apropriadas à condição clínica do paciente. 
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8.3 Sanar as dúvidas relativas à forma farmacêutica e a via de 

administração prescrita junto ao enfermeiro, farmacêutico ou 

prescritor 

8.4 A farmácia deve disponibilizar o medicamento em dose unitária ou 

manual de diluição, preparo e administração de medicamentos, caso 

seja necessário realizar a trituração e suspensão do medicamento 

para administração por sonda nasogástrica ou nasoentérica. 

 

9) RESPOSTA CERTA 

9.1 Observar cuidadosamente o paciente, para identificar, quando 

possível, se o medicamento teve o efeito desejado 

9.2 Registrar em prontuário e informar ao prescritor, todos os efeitos 

diferentes (em intensidade e forma) do esperado para o medicamento 

9.3 Deve-se manter clara a comunicação com o paciente e/ou 

cuidador 

9.4 Considerar a observação e relato do paciente e/ou cuidador sobre 

os efeitos dos medicamentos administrado, incluindo respostas 

diferentes do padrão usual 

9.5 Registrar todos os parâmetros de monitorização adequados (sinais 

vitais, glicemia capilar.). 

 

ATENÇÃO 1:  
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Todos os fatos descritos pelo paciente/cuidador ou observado pela equipe, 

sejam eles reações adversas, efeitos colaterais ou erros de medicação, 

devem ser registrados em prontuário e notificados. 

 

ATENÇÃO 2: 

Realizar a limpeza da Bandeja de medicação SEMPRE antes e após cada 

procedimento.  

 

217. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MONITORIZAÇÃO DA PPC 

 

OBJETIVO: 

Explicar os cuidados de enfermagem na monitorização da PPC. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTI e SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

1. Realizar Escala de Coma de Glasgow 6/6horas ou 4/4 horas e 

paciente graves; 

2. Manter vias aéreas permeáveis, realizar aspiração 3/3 ou s/n; 

3. Elevar a cabeceira do leito a 30 graus; 

4. Manter a cabeça do paciente em posição neutra (sem desvio da linha 

média) facilitando a drenagem venosa pelas veias jugulares 

reduzindo assim o risco de elevação da PIC; 
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5. Realizar mudança de decúbito. Deve-se ter o cuidado de manter sua 

cabeça alinhada à coluna vertebral; 

6. Monitorizar/calcular PPC 1/1 hora, junto ao balanço hídrico. Caso 

haja alteração da PIC solicitar avaliação do médico/neurocirurgião e 

realizar exames de imagem. 

7. Controlar a hipertermia; 

8. Promovendo um balanço hídrico negativo; 

9. Realizar controle rigoroso dos SSVV 1/1 hora; 

10. Utilizar drogas vasoativas (noradrenalina/dopamina) caso a PPC não 

seja atingida após expansão volêmica. 

11. Incluir cuidados com a PIC. 

12. Realizar registro da PPC em Prontuário.  

 

218. PRESSÃO DE PERFUSÃO CEREBRAL (PPC) - CONCEITOS 

 

OBJETIVO: 

Conceituar monitorização neurológica intensiva. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTI e SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

MONITORIZAÇÃO NEUROLÓGICA INTENSIVA 
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A monitorização intensiva da função neurológica tem como objetivo o 

diagnóstico ou prevenção precoce, em todos os pacientes em condições 

críticas, dos eventos que podem desencadear lesões secundárias ou agravar 

as lesões existentes, possibilitando assim a melhora do prognóstico. 

 

FLUXO SANGUÍNEO CEREBRAL (FSC) 

O fluxo sanguíneo cerebral em adultos jovens encontra-se entre 50 a 65 ml 

por 100g de cérebro por minuto. O cérebro de um adulto médio pesa cerca 

de 1400 g. Portanto, para o cérebro inteiro é de 750 a 900 ml/min ou 18,5% 

do consumo de O2.  

FSC normal: 50-60 ml/100g/min. 

Quando o FSC cai, há diminui da função neuronal e consequentemente lesão 

cerebral irreversível. O evento inverso, com aumento  do FSC  haverá edema 

cerebral e áreas de hemorragia. 

 

PRESSÃO DE PERFUSÃO CEREBRAL (PPC) 

A pressão de perfusão cerebral (PPC) pode ser usada como uma informação 

clínica da perfusão cerebral. 

É a pressão exercida pelo sangue a fim de perfundir o tecido encefálico. A 

mesma deve ser mantida em níveis adequados e constante, a fim de 

melhorar a perfusão sanguínea nas áreas isquêmicas do encéfalo lesado, 

diminuindo a morbidade e mortalidade dos pacientes. 

A PPC pode ser calculada subtraindo-se a PIC do valor total de PAM. 

 PPC = PAM – PIC 
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219. VALORES DE REFERÊNCIA DA PPC 

OBJETIVO: 

Definir os valores de referência da PPC. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTI e SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

Pressão de Perfusão Cerebral deve ser mantida acima de 70mmHg. 

Quando os valores de PPC forem inferiores a 70 mmHg, o paciente irá 

evoluir para um decréscimo proporcional no Fluxo Sanguíneo Encefálico 

(FSE), o que acarretará em lesão neurológica irreversível.  

 

Se os valores de PIC e PAM forem equivalentes, o FSE cessará e o paciente 

entrará em estado de Morte Encefálica (ME). 

 

 

220. PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CONFERÊNCIA DIÁRIA DO 

MATERIAL DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL 

 

OBJETIVO 

Regulamentar aconferência diária do material de atendimento emergencial e 

preenchimento da planilha de conferência, visando garantir assistência 

segura e pronto atendimento adequado aos pacientes em situações de 

emergência.  
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COMPETÊNCIA 

Enfermeiros 

 

RESPONSABILIDADES BÁSICAS: 

 

01) O preenchimento da Planilha de Conferência Diária do Material de 

Atendimento Emergencial (Fig.01 e 02) deverá ser realizado diariamente 

pelo Enfermeiro de plantão e deverá ser executado após o recebimento do 

plantão.   

 

02) Preencher todos os itens da Planilha, identificando, a cada 15 dias (1º e 

16º dia de cada mês) o Mês, Ano e o Setor do HPS que será utilizada a 

planilha. 

 

03) Diariamente, marcar na planilha mensal o Dia/data e Plantão que está 

assumindo. 

 

04) Ao assumir o plantão o Enfermeiro deverá realizar a conferência e 

anotar na planilha se o Laringoscópio, Desfibrilador e Ambu estão presentes 

no setor.  

 

05) Testar o funcionamento do Laringoscópio e Desfibrilador e anotar na 

planilha se eles estão funcionantes ou não. 

 

06) Checar se o Carro de PCR está lacrado e anotar na planilha o número do 

lacre. 

 

07) Após o preenchimento adequado da planilha o Enfermeiro deve assinar 

no espaço reservado para o seu plantão  

(Diurno ou Noturno). 
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08) A planilha mensal é composta por 02 (duas) páginas. A primeira página servirá para conferência do 1º ao 15º dia do mês 

e a segunda página do 16º ao 31º dia do mês. 

09) As planilhas devem ser armazenadas em pasta específica e identificada para tal fim. 
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221. VENOSA CENTRAL (PVC) - CONCEITOS 

 

OBJETIVO: 

Conceituar monitorização neurológica intensiva. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTI e SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

MONITORIZAÇÃO NEUROLÓGICA INTENSIVA 

 

A monitorização intensiva da função neurológica tem como objetivo o 

diagnóstico ou prevenção precoce, em todos os pacientes em condições 

críticas, dos eventos que podem desencadear lesões secundárias ou 

agravar as lesões existentes, possibilitando assim a melhora do 

prognóstico. 

 

FLUXO SANGUÍNEO CEREBRAL (FSC) 

 

O fluxo sanguíneo cerebral em adultos jovens encontra-se entre 50 a 65 

ml por 100g de cérebro por minuto. O cérebro de um adulto médio pesa 

cerca de 1400 g. Portanto, para o cérebro inteiro é de 750 a 900 ml/min 

ou 18,5% do consumo de O2.  

FSC normal: 50-60 ml/100g/min. 

Quando o FSC cai, há diminui da função neuronal e consequentemente 

lesão cerebral irreversível. O evento inverso, com aumento do FSC haverá 

edema cerebral e áreas de hemorragia. 

 

PRESSÃO DE PERFUSÃO CEREBRAL (PPC) 
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A pressão de perfusão cerebral (PPC) pode ser usada como uma 

informação clínica da perfusão cerebral. 

É a pressão exercida pelo sangue a fim de perfundir o tecido encefálico. A 

mesma deve ser mantida em níveis adequados e constante, a fim de 

melhorar a perfusão sanguínea nas áreas isquêmicas do encéfalo lesado, 

diminuindo a morbidade e mortalidade dos pacientes. 

A PPC pode ser calculada subtraindo-se a PIC do valor total de PAM. 

 

 PPC = PAM – PIC 

 

222. PRESSÃO VENOSA CENTRAL (PVC) - CUIDADOS GERAIS DE 

ENFERMAGEM  

 

OBJETIVO: 

Explicar os cuidados de enfermagem gerais com a PVC. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTI e SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM GERAIS: 

 

• Verificar o material necessário;  

• Se trata de um cateter previamente instalado, verificar sinais 

flogísticos, secração ou outros que requeiram troca do cateter antes 

da instalação da PVC; 

• Caso a medida da PVC seja considerada duvidosa, convocar o 

enfermeiro que deve na presença do fisioterapeuta desconectar ou 
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interromper temporariamente a ventilação mecânica durante nova 

mensuração; 

• Observar e evitar a dobradura do cateter no momento da medida; 

• Estar atento a desconexão do sistema; 

 

Na remoção da PVC: 

 

 Usar luva de procedimento, realizar limpeza com solução 

antisséptica e desconectar o equipo, cabo e módulo; 

 Desprezar unicamente o equipo (saco branco). E soro vazio (saco 

azul);  

 Ocluir a via onde estava a PVC; 

 Proceder à anotação de enfermagem no prontuário do paciente, 

descrevendo número de punções, e material utilizado; 

 

 

223. PRESSÃO VENOSA CENTRAL (PVC) - CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM NA MONITORIZAÇÃO E REGISTRO DA PVC 

 

OBJETIVO: 

Listar os cuidados de enfermagem na monitorização e registro da Pressão 

Venosa Central. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTI e SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
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• A PVC é um método simples, pouco invasivo e disponível rapidamente 

à beira do leito. A sua mensuração é um procedimento detalhado, com 

vários passos a serem seguidos e que, se não forem fielmente 

respeitados, podem propiciar erros que comprometem os valores 

obtidos e interferem na condução terapêutica devido a um falso 

diagnóstico.  

 

• Em pacientes intubados ou em ventilação espontânea a medida da PVC 

deve ser realizada ao final da expiração. A ventilação mecânica provoca 

aumento da pressão intratorácica, elevando artificialmente a PVC, 

especialmente quando se utiliza alto nível de PEEP. No entanto, retirada 

do paciente da ventilação mecânica pode causar efeitos deletérios ao 

paciente. Deve-se então considerar que os valores de PVC estejam 

superestimados. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MONITORIZAÇÃO DA PVC: 

1. Observar Raio X de controle para verificar o posicionamento correto do 

cateter s/n 

2. Estar atento à desconexão do sistema 

3. Estar atento a sangramento na inserção do cateter, e sinais flogísticos 

no sitio de punção 

4. Manter a bolsa pressurizada a 300 mmHg, pois pressurização em 

valores de pressão menores não permitem a irrigação continua 

adequada  

5. Realizar a troca do equipo com transdutor de pressão a cada 72h 

(datar) 
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6. Realizar a troca da solução SF 0,9% - 500ml a cada 24h (datar) 

7. Manter curativo estéril 

8. Manter o paciente em posição supina a zero graus 

9. Verificar se existem outras drogas correndo no mesmo AVC que 

podem interferir na leitura da PVC 

10. Certificar-se do correto posicionamento do transdutor 

11. Identificar o zero hidrostático 

12. Verificar o comprimento do circuito (até 110 cm) 

13. Verificar o preenchimento completo do cateter com líquido (remover 

bolhas e coágulos) 

14. Realizar o Teste de “lavagem” (“Flush Test”) 

15. Zerar o sistema em relação à pressão atmosférica 

16. Verificar o posicionamento da ponta do cateter venoso central 

17. Identificar as ondas de PVC e a morfologia da curva 

18. Realizar a medida no final da expiração, tanto em pacientes intubados 

como em ventilação espontânea. 

 

Observação: Apesar da precisão dos equipamentos eletrônicos e da grande 

vantagem de medir continuamente a pressão, o “padrão ouro” para a 

medida de pressões exige o registro gráfico da curva e sua análise  

minuciosa. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO REGISTRO DA PVC: 

Para registrar PVC no balanço: 
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1. Colocar o paciente em decúbito zero; 

OBS: Higienize as mãos. Não é necessário paramentação. 

 

2. Registrar no balanço (1/1h) e de acordo com prescrição específica para 

o paciente 

3. Não esquecer de identificar a bolsa pressórica. 

 

224. PRESSÃO VENOSA CENTRAL (PVC) - CURVAS DA PVC 

OBJETIVO: 

Explicar as curvas da Pressão Venosa Central. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTI e SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

A PVC consiste de três curvas positivas: 

Curva a: é a contração atrial; 

Curva c: quando presente (dificilmente é visível) significa o fechamento da 

válvula tricúspide; 

Curva v: enchimento sanguíneo atrial com fechamento da válvula atrial. 
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Figura 1: curvas da PVC 

A correta identificação das curvas de PVC requer correlação com o ECG. As 

pressões cardíacas e vasculares são transmitidas através dos fluídos nas 

extensões para o transdutor e ele é transformado em um evento elétrico.  

Curva a: ocorre depois da onda P, no intervalo PR; 

Curva c: ocorre no final do complexo QRS; 

Curva v: ocorre depois da onda T; 

 

Figura 2: Análise das curvas da PVC em conjunto com o ECG. 

 

225. PRESSÃO VENOSA CENTRAL (PVC) - INDICAÇÕES E 

CONTRAINDICAÇÕES  

 

OBJETIVO: 

Listar as indicações e contraindicações para monitorização da Pressão 

Venosa Central. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTI e SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem. 
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INDICAÇÕES: 

• Choque; 

 Lesão pulmonar ou SDRA;  

 Insuficiência renal aguda;  

 Sepse grave;  

 Paciente com alto risco cirúrgico;  

 Cirurgia de grande porte; 

 HIC; 

 

CONTRAINDICAÇÕES: 

• Obstrução de veia cava superior;  

• Trombose venosa profunda em membros superiores;  

• Infecção, queimadura ou limitação anatômica no local de acesso. 

 

226. PRESSÃO VENOSA CENTRAL (PVC) - MATERIAIS NECESSÁRIOS 

PARA MONTAGEM  

OBJETIVO: 

Listar os materiais necessários para montagem da monitorização da 

Pressão Venosa Central. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTI e SRPA. 
 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 
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1. Módulo PVC do monitor 

2. Cabo para o transdutor eletrônico 

3. Equipo de monitorização da PVC 

4. Frasco de soro fisiológico (500 ml); 

5. Bolsa pressórica; 

6. Suporte de soro. 

 

227. PRESSÃO VENOSA CENTRAL (PVC) – PROCEDIMENTO DE 

MONTAGEM DA PVC 

 

OBJETIVO: 

Explicar o procedimento de montagem da monitorização da Pressão 

Venosa Central. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTI e SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

1. Separar o material e levar até o paciente. 

2. Explicar o procedimento ao paciente; 

3. Preparar o material conforme pauta específica (material para PVC); 

4. Higienizar as mãos e colocar luvas de procedimento. Observar 

cuidados específicos para paciente em isolamento (vide pauta 

específica). 

5. Abra o equipo e conecte à solução fisiológica, retirando todo o ar do 

equipo (das duas vias). Coloque-o e um suporte para soluções e 

aguarde. 
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6. Com a régua de nível, encontre a linha "zero"de referência (linha 

axilar média) e marque no suporte de soluções, a altura encontrada 

na linha. 

7. Fixe a fita graduada (vem junto ao equipo), começando no nº. 10- 

deixando-a completamente estendida. 

8. Pegue o equipo, e fixe junto ao nº. 10- a região do equipo em que 

ele se divide em duas vias. 

9. A via mais longa irá ser conectada no paciente. A via curta, fixe 

junto à fita graduada, de modo que fiquem juntos essa via, o 

prolongamento simples do equipo e a fita graduada. (fotos) 

10. Abrir o equipo fixado na régua(de medida) para que a coluna de 

água desça e a leitura possa ser feita. 

11. Com o paciente em decúbito dorsal a zero graus.  

12. Colocar nível do transdutor na linha média axilar do paciente. 

13. Seleciona no monitor a faixa de pvc; 

14. Zerar a faixa de pvc. 

15. Aferir a PVC ainda em decúbito zero (checagem do zero). 

16. Elevar o decúbito 

 

228. PRESSÃO VENOSA CENTRAL (PVC) –VALORES DE REFERÊNCIA  

 

OBJETIVO: 

Definir os valores de referência da Pressão Venosa Central. 
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ABRANGÊNCIA: 

Emergência, UTI e SRPA. 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

VALORES DE REFERÊNCIA 

 

Transdutor de pressão: 3-6 mmHg; 

Régua com solução salina: 6-10 cmH2O 

Valores abaixo do normal podem sugerir hipovolemia e valores mais altos 

podem sugerir sobrecarga volumétrica ou falência ventricular, no entanto, 

devem ser avaliados com outros parâmetros (PA, FC, Perfusão, Debito 

urinário).  

 

ATENÇÃO: Algumas situações podem ocasionar uma falsa leitura dos 

valores da PVC, como abaixo: 

 

 Semi obstrução, mau posicionamento da ponta, coágulo ou dobra 

do cateter; 

 Infiltração; 

 Vazamentos;  

 Mudança de posição no leito; 

 Movimentação excessiva; 

 Movimentos respiratórios amplos e laboriosos (inspiratórios ou 

expiratórios);  

 Pacientes conectados a respiradores mecânicos.  

 Cateteres excessivamente finos ou de alta complacência; 
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 Presença de bolhas de ar no sistema; 

 

229. PROCEDIMENTO E FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS - ETAPAS DA 

PREPARAÇÃO DO CORPO  

 

OBJETIVO: 

Listar as etapas de preparação do corpo após óbito no HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

AS ETAPAS DA PREPARAÇÃO DO CORPO INCLUEM: 

 

1. Higiene do corpo  

2. Retirada de sondas e drenos  

3. Curativos (se necessário) 

4. Tamponamento de orifícios do corpo 

5. Fixação dos membros 

6. Embalagem e identificação do corpo  

 

230. PROCEDIMENTO E FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS – FLUXOS DE 

ENCAMINHAMENTO 

 

OBJETIVO:  

Definir o fluxo de encaminhamento do corpo após óbito no HPS 

 

ABRAMGÊNCIA: 
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Todos os setores do HPS.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Maqueiros e Médicos. 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA: 

POP Necrotério HPS 11: Transportando Pacientes ao Necrotério 

POP Necrotério HPS 15: Liberando Corpo para os Familiares 

 

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO: 

 

 O carro de transporte do cadáver deve transitar pelo elevador de 

serviço e corredor interno dos setores 

 No necrotério, o corpo é colocado na Câmara de Refrigeração e o 

número da câmara utilizada deverá ser acrescentado pelos 

maqueiros no Livro de Registro de Óbitos HPS 

 A família e a funerária devem dirigir-se ao Necrotério HPS para 

providências de retirada do corpo.  

OBSERVAÇÃO: 

 

Qualquer irregularidade encontrada durante esse procedimento até a 

chegada ao Necrotério HPS deve ser comunicada de imediato ao 

Enfermeiro do Setor de origem do óbito e à Enfermeira da Triagem da 

Emergência. 

 

231. PROCEDIMENTO E FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS - MATERIAIS 

NECESSÁRIOS À PREPARAÇÃO DO CORPO 

 

OBJETIVO: 
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Definir os materiais necessários para preparo do corpo após óbito por PCR 

no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR ESTA ATIVIDADE: 

2 técnicos de enfermagem 

 

MATERAIS NECESSÁRIOS: 

 

1. EPI: Luvas de procedimentos, Máscara cirúrgica, Touca descartável e 

Capote descartável não-estéril 

2. 1 bandeja 

3. 02 etiquetas adesivas 

4. Algodão 

5. 01 pinça de assepsia 

6. 01 tesoura 

7. Material para higiene, se necessário 

8. Fita crepe 

9. 01 Atadura (se necessário, para fixação da mandíbula do cadáver) 

10. 01 pacote de gaze (se necessário, para hemostasia) 

11. Saco HPS de TNT para cadáver 87089951 
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232. PROCEDIMENTOE FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS – 

PROCEDIMENTO DE ENCAMINHAMENTO 

 

OBJETIVO:  

Definir o procedimento de encaminhamento do corpo após óbito no HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Maqueiros e Médicos 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA: 

POP Necrotério HPS 11: Transportando Pacientes ao Necrotério 

POP Necrotério HPS 15: Liberando Corpo para os Familiares 

 

PROCEDIMENTO DE ENCAMINHAMENTO DO CORPO: 

 

1. O corpo deve estar limpo e higienizado, com identificação adesiva 

na testa e na parte externa do envoltório, e envolvido por envoltório 

de TNT (saco HPS);  

2. Ligar para a Central de Maqueiros, informando o óbito; 

3. Preencher o livro de óbito do setor (data e hora do registro; setor; 

nome completo do paciente falecido; data e hora do óbito; número 

da declaração de óbito (DO); assinatura, COREN e carimbo, e 

assinatura legível do responsável da funerária; nome dos 

enfermeiros e carimbo). 

4. Entregar a 2ª via da DO aos familiares 

5. Orientar familiares em relação aos próximos passos para retirada do 

corpo no Necrotério HPS 
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6. Preencher o livro de registro do óbito do necrotério  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233. PROCEDIMENTO E FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS – 

PROCEDIMENTO DE PREPARO DO CORPO 

 

OBJETIVO:  

Definir o procedimento de preparo do corpo após óbito por PCR no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Reunir prontuário, prescrição e exames do paciente em local, 

conferindo tratar-se do paciente que evoluiu para óbito  

2. Observar o registro do médico em prontuário; 

3. Comunicar o óbito a CIHDOTT e Serviço Social HPS 
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4. Certificar-se da existência de contraindicação para o tamponamento 

dos orifícios do corpo 

5. Preencher 02 etiquetas adesivas de óbito a partir dos dados do 

prontuário do paciente: contendo: nome completo, registro, setor e 

leito, data e hora do óbito e assinatura do profissional (Veja Pauta 

Identificação do Corpo após Óbito) 

6. Realizar higienização das mãos com água e sabão  

7. Separar uma bandeja para o procedimento 

8. Separar o material para o procedimento, colocando-o na bandeja 

(Veja Pauta Materiais Necessários à Preparação do Corpo) 

9. Levar a bandeja até a unidade do paciente e colocá-la na mesa de 

cabeceira; 

10. Apresentar-se ao acompanhante (quando este estiver presente); 

11. Explicar ao acompanhante o procedimento, que será realizado 

perguntando se o mesmo deseja acompanhar a atividade 

12. Confirmar que os dados anotados nas etiquetas preparadas 

previamente (item5) correspondem aos dados de identificação da 

pulseira do paciente; 

13. Promover privacidade, utilizando biombos, se necessário 

14. Manter postura de respeito à família e ao paciente. Brincadeiras, 

música, conversas, ligações ao celular pessoal, uso de fone de ouvido 

não podem ser realizadas nesse momento. Colocar EPIs necessários 

(Veja Pauta Materiais Necessários à Preparação do Corpo) 
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15. Posicionar o corpo em decúbito dorsal (se necessário) 

16. Desligar os equipamentos em uso (Veja Pauta Desligando Aparelhos e 

Removendo Monitorização após Óbito) 

17. Retirar sondas, cateteres e drenos  (Veja Pauta Desligando Aparelhos 

e Removendo Monitorização após Óbito) 

18. Proceder à higiene do corpo, quando necessário  

19. Realizar curativos nos locais necessários; 

20. Proceder ao tamponamento com algodão em ouvidos, nariz, 

orofaringe, região anal e vaginal, quando indicado; 

21. Manter decúbito horizontal dorsal com braços fletidos sobre o tórax; 

22. Fixar mandíbula, punhos e tornozelos com ataduras 

23. Proceder à identificação colocando a etiqueta adesiva de identificação 

na testa (região frontal) do paciente; 

24. Colocar saco HPS de TNT no paciente envolvendo-o  completamente. 

Fechar com  fita crepe; coloca-se a segunda etiqueta adesiva de 

identificação sobre o saco HPS TNT na altura do tórax do paciente 

25. Acionar a central de maqueiros, para encaminhamento do corpo ao 

necrotério (Ver POP Necrotério 11: Transportando Cadáver para 

Necrotério 

26. Listar e guardar no posto de enfermagem todos os pertences do 

paciente para entregar a família, sob protocolo e aos cuidados do 

enfermeiro do setor; 

27. Recolher e organizar o material utilizado 
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28. Realizar higienização das mãos com água e sabão  

29. Realizar as anotações necessárias em prontuário. (Ver Pauta, 

incluindo a data e hora do óbito, o nome do médico que constatou o 

óbito, manobras de reanimação e medicações utilizadas, assinando e 

carimbando o relato).  

 

234. PROCEDIMENTO E FLUXOS DE ENCAMINHAMENTO DO CORPO 

APÓS ÓBITO POR MORTE ENCEFÁLICA (PACIENTE NÃO DOADOR) NO 

HPS 

 

OBJETIVO: 

Definir o procedimento e fluxo de encaminhamento do corpo após óbito 

por Morte Encefálica (ME) no HPS, em se tratando de um paciente não 

doador de órgãos e tecidos. 

 

ABRAGÊNCIA: 

Emergência, UTI´s, SRPA  

 

COMPETÊNCIA: 

Equipe multidisciplinar 

INTRODUÇÃO: 

Morte encefálica (ME) é a parada total e irreversível das funções encefálicas 

de causa conhecida e constatada de modo indiscutível, caracterizada por 

coma aperceptivo, ausência de resposta motora supra-espinhal e apnéia. 

Resolução CFM 1480/97 

O diagnóstico independe da possibilidade de doação e deve ser registrado, 

em prontuário, junto ao Termo de Declaração de ME.  
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Esses documentos devem conter a descrição dos 02 exames clínicos 

sequenciais que demonstram ausência dos reflexos do tronco cerebral, e o 

relatório de 01 exame complementar. 

A notificação da suspeita de morte encefálica é compulsória e deve ser 

feita ao CIHDOT (ramal 830392) e ao Serviço Social HPS (Ramal 830380) 

Constatando a ME: 

 É necessário: 

1. O paciente possua identificação e registro hospitalar 

2. A causa do coma seja conhecida e estabelecida 

3. O paciente não esteja hipotérmico O paciente não esteja usando 

drogas depressoras do SNC 

4. O paciente não esteja com hipotensão arterial (PA acima de 90X60 

mmHg) 

 

Constatada a ME: 

A Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOOT)  

HPS deverá ser comunicada pelo setor onde foi constatada a ME.  O 

enfermeiro ou técnico de enfermagem de plantão da CIHDOOT HPS  

notifica, através de ligação telefônica, à Central de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos (CNCDO) do Estado,  informando nome, idade, 

causa da morte, nome do médico que constatou a ME e o Hospital onde o 

paciente se encontra.  A notificação independe do desejo familiar de 

doação ou da condição clínica do paciente.  

 

Observação: Após o diagnóstico de ME, a declaração de óbito deverá ser 

preenchida com a data e hora do último exame. 

 

Suspensão do suporte terapêutico: 
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É legal e ética a suspensão dos procedimentos de suportes terapêuticos 

quando determinada a morte encefálica em não doador de órgãos, tecidos 

e partes do corpo humano para fins de transplante, nos termos da Lei. 

Para tal procedimento, deve haver comunicação e esclarecimento sobre a 

morte encefálica aos familiares do paciente ou seu representante legal, 

fundamentada e registrada no prontuário.  

Resolução CFM 1826/2007  

 

A suspensão do suporte ventilatório e medicamentoso após constatada a 

Morte Encefálica, é privativa do Médico. 

Não há sequência definida pra suspensão do suporte.  

 

Sequência sugerida: 

1) Desligar monitor 

2) Suspensão de dietas enterais e parenterais. Retirada de SNE e 

transfusos de dieta. 

3) Suspensão de infusões venosas e drogas. Retirar acessos, transfusos 

e bombas.  

4) Retirar drenos e cateteres cirúrgicos 

5) Retirar SVD e outras monitorizações invasivas 

6) Desconectar cabos, transdutores e eletrodos de monitorização 

7) Desligar o ventilador 

 

Procedimento de Encaminhamento do Corpo: 

Constatada a PCR, realizar: 

 

 Preparo do corpo (Veja Pautas Etapas da preparação do 

corpo,Materiais Necessários à Preparação do Corpo eProcedimento 

de preparo do corpo) 
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• Anotações de enfermagem em prontuário (Veja Pauta Anotações de 

Enfermagem em Prontuário após óbito no HPS) 

• Encaminhamento do corpo ao necrotério ( Veja Pautas Procedimento 

de Encaminhamento e Fluxos de Encaminhamento. Veja também 

POP Necrotério HPS Número 11: Transportando o Cadáver ao 

Necrotério e POP Necrotério HPS  Número 15: Liberando Corpo para 

os Familiares) 

• Comunicação de irregularidades durante o procedimento (se 

aplicável) 

 

235. PROCEDIMENTOS E FLUXOS APÓS ÓBITO NO HPS – 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

OBJETIVO: 

Definir procedimentos e fluxos de encaminhamento do corpo após óbito 

no HPS 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Maqueiros, Médicos, Serviço Social, 

Psicologia. 

 

INTRODUÇÃO: 

É necessário tratar o momento do óbito com ética independente de como o 

profissional encara a morte.  

A EQUIPE DE ENFERMAGEM DEVE: 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

395 
 

1. Comunicar óbito ao CIHDOTT e Serviço Social HPS 

2. Permitir que os familiares tenham alguns minutos com o cadáver no 

setor 

3. Entregar à família os objetos pessoais e pedir para assinar o livro de 

protocolo (Ver Pauta Cuidados e Procedimentos com Pertences 

Pessoais de Paciente Após Óbito) 

4. Identificar o cadáver (Veja Pauta Identificação do corpo após óbito 

no HPS)  

5. Preparar o corpo (Ver Pauta Preparação do Corpo após Óbito no 

HPS) e enviar ao necrotério (Leia também POP Necrotério Número 

11: Transportando o Cadáver ao Necrotério) 

6. Fazer anotações no prontuário. (Ver Pauta Anotações de 

Enfermagem em Prontuário após Óbito no HPS) 

 

236. PROTOCOLO DE FIXAÇÃO DE SONDA NASOGASTRICA OU 

NASOENTERAL 

 

 Quando a sonda estiver colocada corretamente, fechar sua 

extremidade ou conectá-la à borracha de látex e bolsa coletora se 

para finalidade de drenagem; 

 Desengordurar a pele com água e sabão no local da fixação; 

 Seque bem, sem friccionar; 
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 Fixar a sonda, com um pedaço de fita hipoalergênica ou 

esparadrapo, em dois pontos: um ponto no dorso do nariz e o outro 

ponto na bochecha;  

 A sonda não deve ficar dobrada nem puxar a narina; 

 Em caso de vermelhidão ou 

machucado na pele, fixar a 

sonda em outro local; 

 A fixação deve ser trocada a 

cada banho para evitar que 

seja retirada acidentalmente: 

 Retire a fixação antiga, 

 Limpe o nariz com água e 

sabão, 

 Seque bem, sem friccionar, 

 Fixe a sonda conforme a ilustração, sem passar na frente dos olhos 

ou da boca. 

 

237. PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE HPS: 

PREENCHIMENTO MANUAL E COLOCAÇÃO 

 

OBJETIVO: 

Garantir a correta identificação do paciente, a fim de reduzir a ocorrência 

de incidentes. O processo de identificação do paciente deve assegurar que 

o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina. Desta forma, este 

procedimento tem como finalidade orientar os profissionais envolvidos na 

http://www.westmariana.com/fotogastrostomia1.jpg
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assistência ao paciente HPS a como preencher corretamente a pulseira de 

identificação do paciente de forma MANUAL e sua adequada colocação.  

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Membros da Equipe 

Multiprofissional. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

 A identificação de todos os pacientes (internados ou atendidos no 

serviço de emergência, imagem e hemodinâmica) deve ser realizada 

em sua admissão no serviço através de uma pulseira. Essa informação 

deve permanecer durante todo o tempo em que o paciente estiver 

submetido ao cuidado no HPS. 

1. Todo paciente admitido no HPS deverá ser identificado através da 

utilização da pulseira de identificação. 

 

2. No momento do acolhimento (Classificação de Risco) do paciente no 

HPS, o funcionário responsável pelo atendimento deverá realizar a 

colocação da pulseira de identificação neste paciente. 

 

3. Ainda no acolhimento, o paciente e acompanhante devem ser 

orientados quanto à importância da permanência do paciente com a 

pulseira de identificação até o momento da alta hospitalar. 

 

4. Caso seja identificado, em qualquer setor HPS, pacientes sem 

pulseira de identificação, esta deverá ser providenciada 

imediatamente por qualquer membro da equipe multiprofissional. 

 

5. Caso seja necessária a retirada da pulseira de identificação para 

realização de algum procedimento no membro identificado, 
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providenciar a confecção de uma nova pulseira e afixar em outro 

membro, antes da retirada da anterior. 

 

6. A pulseira de identificação do paciente HPS deve conter as seguintes 

informações:  

 

 Registro Hospitalar HPS 

 Sexo (Masculino ou Feminino) 

 Nome completo do paciente 

 Data de nascimento 

 Nome completo da mãe 

 

7. Essas informações, quando preenchidas na forma MANUAL, devem 

estar na ordem apresentada no item 6, de maneira legível, com 

caneta esferográfica e do lado não áspero da pulseira de 

identificação. (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

OBS1: Preferencialmente, as pulseiras de identificação do paciente devem 

ser preenchidas de maneira AUTOMÁTICA no Setor Classificação de Risco 

HPS, utilizando etiqueta específica para esse procedimento. Salvo, quando 

o equipamento responsável por esta confecção estiver inoperante. Para 

mais informações sobre o preenchimento AUTOMÁTICO verifique POP 

específico sobre esse tema. 

Lado correto 

Fig.1 
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8. Os locais de preferência para colocação da pulseira de identificação 

são os membros superiores (MMSS). 

 

9. Depois de inseridas as informações do paciente e selecionado o local 

para colocação da pulseira, faça o ajuste de modo que esta fique 

confortável no braço do paciente.  

OBS2: Nos casos em que não houver possibilidade da colocação da pulseira 

de identificação nos membros superiores, esta deverá ser colocada nos 

membros inferiores. Já em outros casos, faz-se necessário o rodizio de 

membros. Isso pode ser necessário na presença de: edema, amputações, 

dispositivos vasculares, etc.  

 

10. Todos os técnicos de enfermagem HPS durante assistência aos 

pacientes deverão observar a presença da pulseira de identificação do 

paciente e a qualidade do preenchimento das informações. 

 

11. O enfermeiro responsável pelo setor deve também avaliar se todos 

os pacientes possuem pulseira de identificação, devendo 

providenciar uma nova em caso de perda ou dano.  

12. Nas situações em que algum paciente não possua pulseira de 

identificação ou as informações nela contidas estiverem ilegíveis ou 

apagadas, este incidente deverá ser notificado através do censo 

diário (planilha de notificação de eventos adversos) para construção 

do indicador de falhas na identificação. 

 

OBS3: Nos casos de pacientes sem documento de identificação (quando 

não houver a informação do nome completo) deverá preencher a pulseira 

de identificação com as seguintes informações: Registro Hospitalar HPS e 
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sexo. No local do nome do paciente deve constar NÃO IDENTIFICADO. 

 

ATENÇÃO: A pulseira de identificação possui lacre inviolável e exige 

cuidado no preenchimento de suas informações e colocação no paciente, 

por isso, não deverá conter rasuras. Não é recomendado utilizar idade, 

diagnóstico, setor, endereço, número do leito ou do quarto para identificar 

o paciente (ou outras informações diferentes das mencionadas no item 

6).Verifique continuamente a integridade da pele do membro no qual a 

pulseira está posicionada. 

 

238. QUANDO E COMO ESTABELECER CONTATO COM O PSF – 

CONCEITOS 

 

OBJETIVO: 

Conceituar Integralidade, Referência e Contra referência do SUS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, e Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Médicos, Assistentes Sociais, Fisioterapeutas, Nutricionistas e 

Psicólogos. 

 

CONCEITOS: 

 

INTEGRALIDADE: Princípio do SUS, a Integralidade é um conjunto articulado 

e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do 

SUS. 

 

REFERÊNCIA: 
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Encaminhamento do usuário para atendimento em níveis de especialização 

mais complexos (especialidades, hospitais). 

 

CONTRA REFERÊNCIA: 

Encaminhamento para o menor grau de complexidade, quando a 

necessidade de cuidado do paciente for mais simples (unidade de saúde – 

PSF). 

 

239. QUANDO E COMO ESTABELECER CONTATO COM O PSF – 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

OBJETIVO: 

Ressaltar a importância da continuidade da atenção dispensada ao 

paciente após a alta hospitalar para a garantia do sucesso terapêutico. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, e Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Médicos, Assistentes Sociais, Fisioterapeutas, Nutricionistas e 

Psicólogos. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

 É importante salientar que o ciclo completo da Assistência Hospitalar 

NÃO SE ESGOTA, exclusivamente, na atenção dispensada aos 

pacientes DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO intra-hospitalar 

propriamente dita. 
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 O sucesso terapêutico depende da possibilidade concreta de adotar-

se a sequencia de cuidados que devem ser observados APÓS A ALTA 

HOSPITALAR. 

 É fundamental que os pacientes egressos (e de acordo com suas reais 

necessidades) possam ser ACOMPANHADOS E APOIADOS POR 

EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS, capazes de dispensar os cuidados de 

saúde apropriados, mesmo em ambiente domiciliar. 

 

240. QUANDO E COMO ESTABELECER CONTATO COM O PSF –  

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE 
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241. QUANDO E COMO ESTABELECER CONTATO COM O PSF – PAPEL 

DA ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO: 

Determinar o papel da enfermagem no encaminhamento do paciente ao 

PSF e na continuidade da atenção dispensada ao paciente após a alta 

hospitalar. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, e Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Médicos, Assistentes Sociais, Fisioterapeutas, Nutricionistas e 

Psicólogos. 

 

PAPEL DA ENFERMAGEM: 

 

 ORIENTAÇÃO, dando continuidade a terapêutica do usuário ao seu 

autocuidado 

 PRÁTICA de REFERÊNCIA ou CONTRA REFERÊNCIA 

 PROCESSO DE COMUNICAÇÃO: 
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ARTICULAÇÃO COM O PSF 

1º) Identificar unidade de referência do usuário, através de 

endereço 

2º)Encaminhar resumo médico e/ou de enfermagem antes da alta 

hospitalar 

3º)Monitoramento do atendimento da demanda. (Contra-

referência) 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTROS E FLUXO DE COMUNICAÇÃO:  

 

 PARA CONCRETIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA 

REFERÊNCIA É IMPORTANTE: A existência de registros e comunicação 

por telefone ou informatizada; O estabelecimento de fluxos de 

encaminhamento de cliente. 

 

 Todos os pacientes HPS, após a alta hospitalar, deverão ser 

encaminhados ao PSF para acompanhamento e apoio pelas equipes 

multiprofissionais capazes de dispensar os cuidados de saúde 

apropriados, mesmo em ambiente domiciliar. 

 

 O fluxo do encaminhamento deverá acontecer da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

FLUXO DO ENCAMINHAMENTO 

1º) Paciente recebe alta do HPS 

2º)Enfermeira do setor prepara encaminhamento (em 

formulário específico) 

3º)Enfermeira aciona Serviço Social* do HPS que entra em 

contato com PSF 

*Se necessário, dependendo das necessidades de cada paciente, deve-se acionar também outros 
profissionais da equipe multidisciplinar para realizar o encaminhamento 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

405 
 

242. RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA EM NEUROCIRURGIA DE 

COLUNA – COMPLICAÇÕES 

 

OBJETIVO: 

Definir as possíveis complicações decorrentes de neurocirurgias de coluna. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fisioterapia. 

 

COMPLICAÇÕES: 

 Hemorragia 

 Disfagia  

 Lesão da medula 

 Inferiores 

 Lesão da sensibilidade 

 Imobilidade dos 

membros 

 

243. RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA EM NEUROCIRURGIA DE 

COLUNA – CONCEITO E TIPOS 

 

OBJETIVO: 

Conceituar e definir os tipos de neurocirurgia de coluna. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Fisioterapia. 

 

 Neurocirurgias de Coluna no HPS 

Artrodese 
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Trauma Raqui-Medular ( TRM ) 

Hérnia de disco  

 

 Artrodese 

A Artrodese é um procedimento cirúrgico que limita a mobilidade de uma 

parte da coluna. É uma fusão de vértebras decorrente de alguns motivos 

como dor, deformidade, fratura ou tumores que acometem a coluna 

vertebral.  

 

 Trauma Raquimedular (TRM) 

O trauma raquimedular é aquele que acomete a coluna vertebral e seu 

conteúdo: a medula espinhal e as raízes nervosas. O quadro pode variar 

desde uma simples cervicalgia (dor no pescoço) até um tetraplegia 

(paralisia dos quatro membros) e morte. 

 

 Hérnia de Disco 

A hérnia de disco é o deslocamento de um disco intervertebral. Em geral, é 

ao nível dos discos 4 e 5 das vértebras lombares, e entre a quinta vértebra 

lombar e o sacro.  

 

244. RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA EM NEUROCIRURGIA DE 

COLUNA – CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO: 

Definir orientações sobre os cuidados de enfermagem na recuperação pós-

anestésica em pacientes submetidos à neurocirurgia de coluna. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA). 
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COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fisioterapia. 

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM GERAIS 

 

1. RESUMO DOS ACHADOS 

a) Exame Neurológico Prévio 

b) Cirurgia Realizada: 

Artrodese 

Trauma Raqui-Medular (TRM) 

Hérnia de disco 

c) Achados Transoperatórios 

d) Objetivos do Período Pós-Operatório: 

Acompanhar Nível de Consciência 

Restabelecimento seguro da dieta 

Monitorização de drenos e sondas  

Exames Pós- Operatórios  

 

2 . MONITORIZAÇÃO NEUROLÓGICA 

 

a) Escala de Coma de Glasgow a cada 2 horas 

b) Verificação dos Sinais Vitais a cada 1 hora: 

Temperatura 

Pressão Arterial 

Frequência Cardíaca 

Frequência Respiratória

 

c) Realizar o registro dos PARÂMETROS da: 

Diurese 

Drenos (Hemovac - DVE)           

d) Realizar Curativos  

e) Verificação da Saturação de Oxigênio (Sat O2)  



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

408 
 

ATENÇÃO: 

Realizar Mudança de Decúbito 2|2 horas  

 

1. SINAIS DE ALERTA  

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA: 

 Quando a diminuição do nível de Consciência é ≥ 2 pontos 

ECGlasgow em relação ao pré-operatório; 

 Não atingir ECGlasgow Pré-operatório 

 

PUPILAS: 

 Ausência de Resposta Luminosa  

 Diferença no Diâmetro Pupilar- ANISOCORIA 

 

NOVO DÉFICIT NÃO PRESENTE PRÉ-OPERATÓRIO 

OBSERVAR A PRESENÇA DE SANGRAMENTO VULTOSO:  

Narinas  

 Ferida Operatória 

 Dreno 

 

VERIFICAR PRESENÇA DE HIPOTENSÃO ( < 90 X 60) E HIPERTENSÃO( ≥140 

X 90) 

HIPOTERMIA E HIPERTERMIA  

OBSERVAR AGITAÇÃO E  CRISE CONVULSIVA 

CHECAR PRESENÇA DE VÔMITOS REPETIDOS E CEFALEIA 

VERIFICAR SE A PIC > 20 E SAT O2 < 96 

DIURESE < 1 ML|KG|H OU  > 4 ML|KG|H 

OBSTRUÇÃO TUBO (ROLHAS) E EXTUBAÇÃO  

 

OBSERVAÇÃO: 
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Nas cirurgias de artrodese cervical anterior e /ou posterior, é realizado a 

mobilização com colar cervical e em bloco 

Realizar Mudança de Decúbito de acordo com Relogio de Pele HPS  

 

245. RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA EM NEUROCIRURGIA DE 

CRÂNIO – CUIDADOS GERAIS DE ENFERMAGEM  

 

OBJETIVO: 

Definir os cuidados de enfermagem na recuperação pós-anestésica em 

neurocirurgia de crânio. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Médicos 

Fisioterapeutas 

 

ABRANGÊNCIA: 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) 

Cuidados de Enfermagem Gerais 

 

I. RESUMO DOS ACHADOS 

1. Exame Neurológico Prévio 

2. Tipo de Cirurgia Realizada: 

3. Achados Transoperatórios 

4. Objetivos do Período Pós-Operatório: 

a) Vigilancia do nível de consciência e identificação precoce de 

queda do nível de consciencia 

b) Restabelecimento seguro da dieta 

c) Monitorização de Drenos e Sondas (PARAMETROS) 

d) Exames Pós- Operatórios  
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II. MONITORIZAÇÃO NEUROLÓGICA 

1. Escala de Coma de Glasgow a cada 2 horas 

2. Avaliação Pupilar a cada 2 horas: 

a) FORMA PUPILAR:  

SIMETRIA PUPILAR 

RESPOSTA LUMINOSA 

VELOCIDADE DE REAÇÃO 

3. Verificação dos Sinais Vitais a cada 1 hora: 

a) Temperatura 

b) Pressão Arterial 

c) Frequência Cardíaca 

d) Frequência Respiratória 

4. Realizar o registro dos PARÂMETROS da: 

a) Diurese 

b) Drenos (Hemovac - DVE)          A cada 2 horas  

5. Realizar Curativos  

6. Verificação da Saturação de Oxigênio (Sat O2) e Pressão 

Intracraniana- (PIC) 

ATENÇÃO: 

Realizar Mudança de Decúbito 2|2 horas  

 

III. SINAIS DE ALERTA  

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA: 

 Quando a DIMINUIÇÃO do nível de Consciência é ≥ 2 pontos 

ECGlasgow em relação ao pré-operatório; 
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 Não atingir ECGlasgow Pré-operatório 

 

PUPILAS: 

 Ausência de Resposta Luminosa  

 Diferença no Diâmetro Pupilar- ANISOCORIA  

 

NOVO DÉFICIT NÃO PRESENTE PRÉ-OPERATÓRIO 

OBSERVAR A PRESENÇA DE SANGRAMENTO VULTOSO:  

 Narinas  

 Ferida Operatória 

 Dreno 

 

VERIFICAR PRESENÇA DE HIPOTENSÃO ( < 90 X 60) E HIPERTENSÃO( ≥140 

X 90) 

HIPOTERMIA E HIPERTERMIA  

OBSERVAR AGITAÇÃO E  CRISE CONVULSIVA 

CHECAR PRESENÇA DE VÔMITOS REPETIDOS E CEFALEIA 

VERIFICAR SE A PIC > 20 E SAT O2 < 96 

DIURESE < 1 ML|KG|H OU > 4 ML|KG|H 

OBSTRUÇÃO TUBO (ROLHAS) E EXTUBAÇÃO  

 

246. RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA EM NEUROCIRURGIA DE 

CRÂNIO – CIRURGIAS DO CRÂNIO 

 

OBJETIVO: 

Definir alguns tipos de cirurgias do crânio. 

 

COMPETÊNCIA: 
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Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Médicos 

Fisioterapeutas 

 

ABRANGÊNCIA: 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) 

 

Cirurgias Cranianas: 

 

1. Craniotomia: É uma operação cirúrgica em que um retalho ósseo é 

temporariamente removido do crânio para acessar o cérebro e recolocado 

ao final do procedimento 

 

2. Craniectomia: É quando o retalho ósseo do crânio é retirado e não é 

reposto imediatamente. 

Dependendo do caso retalho ósseo do crânio fica armazenado no abdome 

para futura cranioplastia  

 

  

 

 

 

3.Cranioplastia: 

 

É a correção da craniectomia. 

É muito comum o uso de 

próteses para substituir o 

retalho ósseo  

 

4.Trepanação/trepanações 
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Criação de um ou mais orifícios através do crânio. Na colocação de uma 

derivação ventricular ou cateter de monitorização da PIC o procedimento 

realizado é uma trepanação. 

 

247. REGISTRO PADRÃO DE ADMISSÃO DA ENFERMAGEM HPS - 

ANAMNESE 

 

OBJETIVO: 

Conceituar Anamnese, explicar seus objetivos e listar os elementos que 

compõe.  

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

 

CONCEITO: 

 É a primeira etapa da Sistematização da Assistência de enfermagem. 

Segundo Porto, 2001, Anamnese significa Ana=trazer de volta, 

recordar mnese= memória. Trazer à mente todos os fatos 

relacionados à doença. 

 É realizada através da técnica da entrevista, permitindo ao 

profissional de saúde identificar problemas, determinar diagnósticos, 

planejar e implementar a sua assistência.  

 

OBJETIVOS DA ANAMNESE: 
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 Estabelecer a relação profissional/paciente 

 Obter os elementos essenciais da história clínica 

 Conhecer os fatores pessoais, familiares e ambientais relacionados 

com o processo saúde/doença 

 Obter os elementos para guiar o exame físico 

 Definir a estratégia de investigação complementar 

 Direcionar a terapêutica em função do entendimento global a 

respeito do paciente 

 

PARTES DA ANAMNESE: 

 Identificação 

 Queixa Principal 

 História da doença Atual 

(HDA) 

 Antecedentes Familiares 

 Revisão de sistemas 

 Antecedentes Pessoais/ Hábitos 

de vida 

 

248. REGISTRO PADRÃO DE ADMISSÃO DA ENFERMAGEM HPS – 

CONCEITO E SEUS COMPONENTES 

 

OBJETIVO: 

Conceituar o que é o registro padrão da enfermagem e seus componentes. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 
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CONCEITO: 

 É um tipo de registro de enfermagem preenchido pelo enfermeiro na 

entrada e permanência do paciente no hospital. 

 

PARTES DO REGISTRO DE ENFERMAGEM: 

O registro padrão de admissão da enfermagem é composto pela: 

Anamnese e Exame Físico 

 

249. REGISTRO PADRÃO DE ADMISSÃO DA ENFERMAGEM HPS - 

CUIDADOS NO PREENCHIMENTO  

 

OBJETIVO: 

Expor os cuidados necessários durante o preenchimento do registro de 

admissão da enfermagem HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 

 

CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE ADMISSÃO DA 

ENFERMAGEM HPS 

 

Para a execução da ADMISSÃO DE ENFERMAGEM é necessária a atenção 

para alguns detalhes, tais como: 

 

 SER LEGÍVEL, COMPLETA, CLARA, CONCISA E OBJETIVA 

 Devem ser precedidas de: DATA, HORA E SETOR 

 Não conter RASURAS 
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 Quando tiver erros utilizar os termos “digo”, NUNCA CORRETORES 

ORTOGRÁFICOS 

 Conter apenas ABREVIATURAS PREVISTAS EM LITERATURA 

 Não conter erros ORTOGRÁFICOS 

 Ao final de cada admissão, conter: CARIMBO, ASSINATURA E NÚMERO 

DO COREN DO PROFISSIONAL 

 

250. REGISTRO PADRÃO DE ADMISSÃO DA ENFERMAGEM HPS – 

ELEMENTOS DA ANAMNESE 

 

OBJETIVO: 

Conhecer os elementos da anamnese. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

 

PARTES DA ANAMNESE: 

 

 Identificação 

 Queixa Principal 

 História da doença Atual (HDA) 

 Antecedentes Familiares 

 Revisão de sistemas 

 Antecedentes Pessoais/ Hábitos de vida 

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

417 
 

 

 

251. REGISTRO PADRÃO DE ADMISSÃO DA ENFERMAGEM HPS – 

ELEMENTOS DO EXAME FÍSICO 

 

OBJETIVO:  

Conhecer quais são os elementos de compõem o exame físico. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros. 

 

ELEMENTOS DO EXAME FÍSICO – Compreende o exame de: 

 

 Cabeça e Couro cabeludo 

 Face 

 Pescoço 

 Tórax 

 Sistema Respiratório 

 Além de DADOS DE INTERESSE para a enfermagem 

 

252.  REGISTRO PADRÃO DE ADMISSÃO DA ENFERMAGEM HPS – 

EXAME FÍSICO 

 

OBJETIVO: 

Conceituar e listar os elementos do Exame Físico 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 
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COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

 

CONCEITO DE EXAME FÍSICO 

É uma parte integrante de qualquer AVALIAÇÃO DA ENFERMAGEM, 

juntamente com a anamnese, ele é básico para coletar dados necessários 

para RESOLVER PROBLEMAS e MANEJAR PACIENTES 

 

Etapa relevante para o planejamento do cuidado do enfermeiro, busca 

avaliar o cliente através de sinais e sintomas, procurando por 

anormalidades que podem sugerir problemas no processo de saúde e 

doença. Este exame deve ser realizado de maneira sistematizada,  

 

253. REGISTRO PADRÃO DE ADMISSÃO DA ENFERMAGEM HPS – 

CONCEITO E FINALIDADE DOS REGISTROS DA ENFERMAGEM 

 

OBJETIVO: 

Conceituar e definir a finalidade dos registros de enfermagem. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

 

CONCEITO E SEUS COMPONENTES: 
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CONCEITO: 

É um tipo de registro de enfermagem preenchido pelo enfermeiro na 

entrada e permanência do paciente no hospital. 

PARTES DO REGISTRO DE ENFERMAGEM: 

O registro padrão de admissão da enfermagem é composto pela: 

Anamnese e Exame Físico 

 

FINALIDADES: 

Os registros efetuados pela equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico e 

auxiliar de enfermagem) têm a finalidade essencial de fornecer 

informações sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre 

os membros da equipe de saúde e garantir a  

 

continuidade das informações nas 24 horas, condição indispensável para a 

compreensão do paciente de modo global. 

 

 Os registros realizados no prontuário do paciente tornam-se um 

documento legal de defesa dos profissionais, devendo, portanto, 

estar imbuídos de autenticidade e de significado legal. Os mesmos 

refletem todo o empenho e força de trabalho da equipe de 

enfermagem, valorizando, assim, suas ações. 

 

254. REGISTRO PADRÃO DE ADMISSÃO DA ENFERMAGEM HPS – 

OBJETIVOS DA ANAMNESE  

 

OBJETIVO: 
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Listar quais são os objetivos da Anamnese. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros 

 

OBJETIVOS DA ANAMNESE: 

 

 Estabelecer a relação profissional/paciente 

 Obter os elementos essenciais da história clínica 

 Conhecer os fatores pessoais, familiares e ambientais relacionados 

com o processo saúde/doença 

 Obter os elementos para guiar o exame físico 

 Definir a estratégia de investigação complementar 

 Direcionar a terapêutica em função do entendimento global a respeito 

do paciente 

no sentido céfalo-caudal, através de uma avaliação minuciosa de todos os 

segmentos do corpo utilizando as técnicas propedêuticas: inspeção, 

palpação, percussão e ausculta. 

 

ELEMENTOS DO EXAME FÍSICO – Compreende o exame de: 

 Cabeça e Couro cabeludo 

 Face 

 Pescoço 

 Tórax 

 Sistema Cardiovascular 

 Sistema Gastrintestinal 

 Sistema Geniturinário 

 Sistema Neuromuscular 
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 Sistema Respiratório 

Além de DADOS DE INTERESSE para a enfermagem 

 A documentação de enfermagem, inserida no prontuário do paciente, 

é importante como fonte de ensino e pesquisa, servindo à auditoria, à 

avaliação do cuidado e às questões legais, o que determina a 

necessidade de conhecimento dos deveres e obrigações por parte dos 

profissionais de enfermagem. 

 

255. ROTINA DE MANUSEIO DAS MEDICAÇÕES NÃO PADRONIZADAS 

NO HPS 

 

OBJETIVO: 

Promover a prática segura no uso de medicamentos não padronizados na 

instituição (trazidos pelo paciente/cuidador-familiar). 

 

COMPETÊNCIA: 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

 Assegurar uma assistência de enfermagem segura 

 Uniformizar condutas entre equipes multiprofissionais, garantindo 

comunicação clara entre profissionais de saúde HPS. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

8) Ao admitir o paciente no HPS o enfermeiro e o médico coletam os 

dados de tratamentos em curso, externo ao HPS, fazendo o registro em 

prontuário (CONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA). 
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9) Após a coleta de dados, todos os medicamentos trazidos pelo paciente 

devem ficar sob a guarda do mesmo ou de seu cuidador-familiar. 

 

10) O médico deve avaliar a continuidade ou não do tratamento prévio e 

registrar na prescrição todos os medicamentos a serem utilizados 

durante o tratamento atual no HPS.  

 

OBS: A medicação não padronizada no HPS (que está sob guarda do 

paciente/cuidador-familiar) deverá ser sinalizada na prescrição com o 

seguinte indicativo: “COM PACIENTE”. Essa sinalização pode ser 

realizada pelo médico ou enfermeiro HPS que assiste o paciente.  

 

11) Ao enfermeiro cabe o aprazamento do horário da administração da 

medicação. 

 

12) O preparo e administração da medicação, no horário aprazado, deverão 

ser realizados pelo técnico de enfermagem HPS, sob supervisão do 

enfermeiro. 

 

13) Após a administração da medicação o técnico de enfermagem deverá 

checar o horário de sua administração e assinar em prescrição médica. 

 

14) A prescrição medica deve ser validada a cada 24 horas, sendo 

reavaliada nesse prazo a continuidade do tratamento com medicação 

não-padronizada. 

 

256. ROTINA DE PESAGEM E MEDIDA DO PACIENTE HPS– 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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OBJETIVO: 

Apontar a aferição do peso e altura do paciente como ferramenta utilizada 

para subsidiar e monitorar a proposta terapêutica e conduta nutricional. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, incluindo o 

Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fisioterapeutas e 

Nutricionistas. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

 O estado nutricional do paciente hospitalizado vem sendo 

amplamente discutido ao se considerar os efeitos negativos da 

desnutrição à saúde desse grupo em particular 

 Uma das condições encontradas queCONTRIBUIpara a PIORA DO 

ESTADO NUTRICIONAL e CLÍNICA do paciente é a NÃO AFERIÇÃO DO 

PESO E ALTURA (desnutrição não identificada). 

 Ambas as medidas (PESO e ALTURA) são imprescindíveis para 

estabelecimento do DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL e das PRESCRIÇÕES 

DIETÉTICA e FARMACOLÓGICA 

 Pacientes acamados e impossibilitados de deambular demandam 

equipamentos e alternativas tecnológicas capazes de atender a 

necessidade de realizar pesagem no leito. A exemplo pode-se citar as 

balanças integradas as camas hospitalares. Contudo, apresentam 

custo elevado, não sendo uma realidade nos hospitais. 
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 Frente a estas constatações, diversos MÉTODOS E TÉCNICAS para a 

Interpretação do Estado Nutricional vêm sendo adotados, 

especialmente pelos profissionais Nutricionistas, para a avaliação do 

paciente acamado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257.  ROTINA DE PESAGEM E MEDIDA DO PACIENTE HPS– 

MENSURAÇÃO DE PESO E ALTURA 

 

OBJETIVO: 

Estabelecer a rotina de mensuração do peso e altura dos pacientes 

hospitalizados no HPS 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS com pacientes internados, incluindo o 

Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fisioterapeutas e 

Nutricionistas. 

 

MENSURAÇÃO DE PESO E ALTURA: 

 

AFERIÇÃO do PESO e ALTURA 
 Ferramenta para 

subsidiar e monitorar  

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

425 
 

 Avaliar as condições clínicas do paciente quanto à locomoção até a 

balança ou encaminhar a balança até o paciente 

 Transportar a balança com cuidado, até o paciente, se necessário 

 Observar para que o paciente esteja com roupas leves, bexiga vazia 

 Ligar a balança, esperar que o visor zere 

 Orientar o paciente a retirar o calçado 

 Auxiliar o paciente a subir na balança, colocando-o no centro da 

mesma, com os pés unidos, os braços soltos ao longo do corpo 

 Posicionar o paciente de costas para a balança com a coluna e a 

cabeça ereta e solicitar ao paciente que mantenha o olhar à frente 

 Atentar para que o paciente permaneça parado e não toque em nada 

 Ler o visor do peso indicado (quilo e gramas) 

 Anotar o peso no prontuário do paciente com data e horário da 

aferição  

 Realizar a medida diariamente, sempre no mesmo horário, 

preferencialmente pela manhã, em jejum (principalmente os 

pacientes cardíacos, renais e em uso de trombolítico) 

 PARA AFERIÇÃO DA ALTURA, ainda em cima da balança, solicitar ao 

paciente que olhe para frente, mantendo o corpo ereto 

 Travar a haste à altura do paciente 

 Solicitar ao paciente que desça da balança, auxiliando-o 

 Fazer a leitura do dado obtido  

 Descer e travar a haste 
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 Anotar a altura no prontuário do paciente com data e horário da 

aferição 

 Mensurar peso e altura na admissão de cada paciente (TODOS OS 

SETORES) 

 IMAGINOLOGIA: Mensurar peso e altura antes da realização do 

ecocardiograma, holter e exames com contraste. 

 

258.  ROTINA DE PESAGEM E MEDIDA DO PACIENTE HPS– 

MENSURAÇÃO DE PESO E ALTURA DE PACIENTES ACAMADOS 

 

OBJETIVO: 

Estabelecer a rotina de mensuração do peso e altura dos pacientes 

acamados hospitalizados no HPS. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores com pacientes internados do HPS, incluindo o 

Ambulatório. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Fisioterapeutas e 

Nutricionistas. 

 

MENSURAÇÃO DE PESO E ALTURA DE PACIENTES ACAMADOS: 

 

 Utilizar os registros da Nutrição 

 Em casos de urgências e na ausência do registro da Nutrição, deve-

se utilizar a Escala de Silhuetas para determinar o peso e o Método 
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da Altura Recumbente para estimar a altura do paciente acamado 

e/ou impossibilitado de deambular. 

 Altura Recumbente - Procedimento: O indivíduo deve estar em 

posição supina e com leito horizontal completo. Marcar o lençol na 

altura da extremidade da cabeça e da base do pé no lado direito do 

indivíduo. Medir a distância entre as marcas utilizando uma fita 

métrica flexível e estimar a altura 

 Escala de Silhuetas - Procedimento: O IMC do paciente é estimado 

de acordo com a escala de silhuetas e o Peso estimado é 

determinado utilizando-se a fórmula do IMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= IMC   x ALTURA2 (RECUMBENTE) 

ESTIMATIA   

 

DE PESO 
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259. TRANSPORTE DE PACIENTES DO E PARA O HELIPONTO HPS  
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260.  SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 

NEUROLÓGICO 

 

OBJETIVO: 

Avaliar na admissão o sistema neurológico do paciente. 

 

ABRAGÊNCIA: 

Todos os Pacientes Internos nos setores de neurologia do Hospital Pelópidas 

Silveira. 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 

Ficha de admissão do paciente. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

A avaliação de um paciente neurológico durante a admissão precisará 

entrevistar o paciente, membros da família e outras pessoas que possam 

colaborar com as informações. 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Verificar sinais vitais; 

2. Explicar o procedimento e sua finalidade; 

3. Elaborar um plano de cuidados de enfermagem para uma avaliação 

completa; 

4. Incluir os dados como: os fatores pessoais; história pessoal ou familiar; 

atividades de vida diária; medicações que faz uso; se apresenta alguma 

dor, cefaleia, problemas de equilíbrio ou convulsão; 

5. Realizar anotação na ficha de admissão. 
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261.  SITES E REFERÊNCIAS EM ENFERMAGEM EM CARDIO E NEURO – 

BDENF 

 

OBJETIVO: 

Orientar consultas à base de dados BDENF. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os profissionais HPS. 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

 O acesso deverá ser realizado pelo link: http://enfermagem.bvs.br/ 

 Na página inicial digite o assunto de interesse na barra de buscas. 

 O filtro para refinamento da pesquisa poderá ser realizado a partir de 

informações como ano de publicação, tipo de base de dados, assunto 

principal, país, tipo de estudo, aspecto clínico, tipo de documento, entre 

outros, no lado direito da página. 

 Para abertura do artigo, basta clicar sobre o título apresentado no 

resultado das pesquisas. 

 

262.  SITES E REFERÊNCIAS EM ENFERMAGEM EM CARDIO E NEURO – 

CONCEITOS 

 

OBJETIVO: 

Conceituar base de dados. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 
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Todos os profissionais HPS. 

 

CONCEITOS:       

 

BASE DE DADOS: simples repositório de informação relacionado com 

determinado assunto ou finalidade. Ou seja, é uma coleção de dados ou itens 

de informação estruturados de determinada maneira que permite a sua 

consulta, atualização e outros tipos de operação processados por meios 

informáticos. 

 

263.  SITES E REFERÊNCIAS EM ENFERMAGEM EM CARDIO E NEURO – 

ESCOLHENDO A BASE DE DADOS 

 

OBJETIVO: 

Conhecer as principais bases de dados com publicações na área de 

enfermagem. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Todos os profissionais HPS. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

A busca efetiva de artigos atualizados dentro da área de enfermagem deverá 

ser realizada através do acesso a base de dados confiáveis, utilizando de filtros 

para o direcionamento a bases especializadas. 

 

 O Bibliotecário é o profissional capacitado a oferecer informações sobre 

consultas à base de dados, podendo ser requisitado sua recomendação ou 

direcionamento a respeito do tema. 
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PRINCIPAIS BASES DE DADOS DIRECIONADAS À ENFERMAGEM: 

 

BDENF: Fonte de informação composta por referências bibliográficas da 

literatura técnico-cientifica brasileira em Enfermagem. Sua operação, 

manutenção e atualização é coordenada pela Escola de Enfermagem da UFMG e 

Centros Cooperantes REDE BVS ENFERMAGEM. Contém artigos das revistas 

mais conceituadas da área de Enfermagem, e outros documentos tais como: 

teses, livros, capítulos de livros, anais de congressos ou conferências, 

relatórios técnico-científicos e publicações governamentais, multimídia de 

anatomia. 

 

PORTAL CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

O Portal da Capes foi lançado em novembro de 2000 e está disponível para 

algumas instituições de nível superior e hospitais. Dá acesso a mais de 34 mil 

títulos de periódicos, acesso a livros eletrônicos, bases de dados e outros 

recursos, como o Primal Pictures, um atlas multimídia de anatomia. Cada 

editor tem uma plataforma diferenciada, ou seja, a interface de um periódico 

publicado pela Elsevier será diferente de outro publicado pela Wiley. 

 

THE NEW ENGLAND JOURNAL: The New England Journal of Medicine (NEJM) é 

uma revista médica geral semanal que trás publicações de novas pesquisas 

médicas e artigos de revisão. O The New England Journal of Medicine (NEJM) é 

publicado pela Sociedade Médica de Massachusetts e está entre os jornais 

médicos com revisão paritária mais prestigiados e o mais antigo a ter um 

publicado continuamente. 

 

264. SITES E REFERÊNCIAS EM ENFERMAGEM EM CARDIO E NEURO – THE 

NEW ENGLAND JOURNAL 

 

OBJETIVO: 

Orientar consultas à base de dados The New England Journal. 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores HPS. 

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

435 
 

COMPETÊNCIA: 

Todos os profissionais HPS. 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

 O acesso ao NEJM deverá ser realizado pelo link: http://www.nejm.org/ 

 Na barra de buscas, localizada no lado superior direito da página, digite o 

assunto de interesse e clique no ícone procurar. 

 As buscas só poderão ser realizadas com palavras no idioma inglês 

 Alguns filtros poderão ser utilizados para refinamento da pesquisa, e 

estão localizados no lado esquerdo da página. 

 Para abertura do artigo, basta clicar sobre o título apresentado no 

resultado das pesquisas. 

 

 

265. TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

OBJETIVO:  

A – ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA ORAL 

1 – DEFINIÇÃO: 

São medicações administrada pela boca, cuja absorção ocorre através da 

mucosa gástrica, com o objetivo de permitir autonomia ao usuário no regime 

terapêutico, facilitando a continuidade do seu tratamento pós alta no seu 

domicílio e promovendo o auto cuidado e encorajando o cliente a ser 

independente de acordo com suas necessidades. 

 

2 – QUEM ADMINISTRA: 

O enfermeiro, os técnicos de enfermagem, o cuidador  e o paciente com 

orientação e supervisão da enfermagem. 

 

3 – MATERIAL NECESSÁRIO: 

- 01 bandeja; 

- Medicamento a ser administrado identificado (dose,hora, cliente,leito, data e 

via de administração); 

- 01 copo descartável pequeno; 

http://www.nejm.org/
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- 01 copo descartável grande ou 01 seringa descartável compatível com o 

volume da medicação. 

- 01 copo descartável com água, se necessário; 

- 01 par de luvas de procedimento, se necessário; 

 

3.1 – PRÉ-EXECUÇÃO: 

- Conferir prescrição médica (dose, hora, cliente, leito, data e via 

administração); 

- Manter os medicamentos dentro das embalagens, abrindo apenas na hora da 

administração; 

- Lavar as mãos; 

- Reunir o material necessário e colocar em bandeja. 

 

3.2 - EXECUÇÃO: 

- Identificar-se para o cliente e/ou acompanhante; 

- Confirmar o nome e o leito do cliente; 

- Orientar o cliente e/ou acompanhante quanto ao procedimento; 

- Elevar o decúbito do cliente; 

- Oferecer a medicação a ser ingerida ou administrar com seringa na lateral da 

boca; 

- Oferecer copo com água; 

- Observar deglutição do medicamento; 

-Lavar a cavidade oral após a administração dos medicamentos; 

-Descartar de forma correta os medicamentos que se tenha contaminado;  

-Manter o cliente confortável e o ambiente organizado. 

 

3.3 PÓS-EXECUÇÃO: 

- Desprezar o material utilizado em local pré-determinado; 

- Realizar higienização da bandeja com álcool à 70%; 

- Lavar as mãos; 

- Checar prescrição médica; 

- Realizar anotação de enfermagem, caso intercorrências. 

 

3.4 – AVALIAÇÃO: 

 - Administração correta da medicação, atingindo seus efeitos terapêuticos. 
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- Vigiar o cliente regularmente para detecção de reações adversas ao 

medicamentos. 

4 – RISCOS / TOMADA DE DECISÃO: 

- Planeja ações caso ocorram efeitos adversos; 

- Reação alérgica / Efeitos colaterais: comunicar ao médico presença de sinais 

e sintomas; 

- Realizar registro de enfermagem P 

- Permanecer vigilante até o desaparecimento dos sinais e sintomas e comunicar ao médico 

- Caso os sinais e sintomas não desapareçam e realizar o registro do mesmo. 

 

B – ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO VIA SUBCUTÂNEA 

 

1- DEFINIÇÃO: 

São medicações administrada em região subcutânea com objetivo de 

promover absorção contínua e lenta de determinada medicação provocando o 

mínimo de traumatismo tecidual. 

Tendo o objetivo de promover autonomia ao usuário no regime 

terapêutico, pra que o mesmo pós alta possa ter  facilidade  a da continuidade 

ao seu tratamento em seu domicílio, encorajando o cliente a ser independente. 

 

2 – QUEM ADMINISTRA: 

O enfermeiro, os técnicos de enfermagem, o cuidador e o paciente com orientação e 

supervisão da enfermagem, seguindo a prescrição médica, necessidade do 

cliente. 

 

3 – MATERIAL NECESSÁRIO:  

- Medicação à ser administrada; 

- 01 Par de luvas de procedimento; 

- Álcool 70%;  

- Algodão;  

-01 seringa de 01ml, se necessário; 

-01 agulha 13x4,5, se necessário;  

-01 agulha 40x12, se necessário; 

-01bateriade gelo, se necessário;   

-01 bandeja; 
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3.1 – PRÉ-EXECUÇÃO: 

- Lavar as mãos; 

- Conferir prescrição médica (dose, hora, cliente,leito,data e via 

administração); 

- Manter os medicamentos dentro das embalagem, abrindo apenas na hora da 

administração; 

- Preparar o material necessário e colocar em bandeja. 

 

3.2 – EXECUÇÃO: 

- Identificar-se para o cliente e/ou acompanhante; 

- Checar o nome e o leito do cliente; 

- Orientar o cliente e/ou acompanhante quanto ao procedimento; 

- Assegurar que o cliente não é alérgico a algum dos componentes do 

medicamento. 

- Atender à privacidade do cliente 

- Observar o estado da pele, no local onde vai ser aplicado  o medicamento. 

- Avaliar o local a ser puncionado, verificando  a existência de irritação ou 

inflamação cutâneo, registrando a existência dos mesmos. 

- Colocar o cliente em posição adequada para aplicação; 

- Proceder antissepsia da área escolhida; 

- Calçar luvas antes da punção. 

- Fazer a prega de tecido segurando entre os dedos polegar e o indicador, com 

a mão não dominante; 

- Introduzir a agulha, com ângulo de 45º A 90º, dependendo da quantidade de 

tecido subcutâneo no local;(com agulha 13X4,5 puncionar a 90º);  

- Soltar a prega cutânea; 

- Administrar medicação lentamente; 

- Retirar a agulha com um movimento rápido, sem friccionar; 

- Não reencapar agulha; 

- Realizar rodízio de local de punção; 

- Aplicar crioterapia, se prescrição médica; 

- Não massagear o local puncionado; 

- Descartar de forma correta os medicamentos que se tenha contaminado;  

- Manter o cliente confortável e o ambiente organizado. 
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3.3 – PÓS-EXECUÇÃO: 

- Desprezar o material utilizado  coretamente; 

- Realizar higienização da bandeja com álcool à 70%; 

- Lavar as mãos; 

- Guardar o material utilizado em local adequado; 

- Checar a prescrição médica. 

- Realizar anotação de enfermagem, caso intercorrências. 

 

3.4 – AVALIAÇÃO: 

- Avaliar o local a ser puncionado, integridade cutânea, verificando a 

existência de irritação , hematomas, edemas, inflamação cutâneo, registrando 

a existência dos mesmos. 

- Alterna os locais de aplicação, para prevenir a integridade cutânea 

- Administração correta da medicação, atingindo seus efeitos terapêuticos. 

- Analisar os efeitos secundários do medicamento antes da sua administração, 

planejando ações a serem desenvolvidas caso ocorram efeitos adversos. 

- Vigiar o cliente regularmente para detecção de reações adversas aos 

medicamentos. 

 

4 – RISCOS / TOMADA DE DECISÃO: 

- Planeja ações caso ocorram efeitos adversos; 

- Reação alérgica e efeitos colaterais: acionar médico responsável e/ou 

plantonista; 

- Hematoma: comunicar médico responsável, administrar medicação prescrita 

e observar evolução; 

- Hiperemia/edema: comunicar médico responsável e observar evolução. 

- Realizar registro de enfermagem; 

- Permanecer vigilante até o desaparecimento dos sinais e sintomas e 

comunicar ao médico caso os sinais e sintomas não desapareçam e realizar o 

registro do mesmo. 

 

Elaboração: 
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Elaboração enfª Leiliane Mota, enfª Monica Papaléo, enfª  Mariana Fort, enf º 

Thiago Nipo 

Administração de medicação via oral 

 

266. LPP - CLASSIFICAÇÃO DAS ÚLCERAS POR PRESSÃO 

 

OBJETIVO:  

Definir os estágios das Úlceras Por Pressão (LPP) e, bem como listar fatores de 

risco e medidas preventivas. 

 

ABRANGÊNCIA:  

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

As LPP geralmente são graduadas em estágios I, II, III e IV para classificar o 

grau de danos observados nos tecidos. 

 

Estágio I: pele intacta com hiperemia de uma área localizada que não 

embranquece, geralmente sobre proeminência óssea. Pode apresentar-se 

dolorosa. 

 

 

 

 

 

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

441 
 

 

Estágio II: perda parcial da espessura dérmica. De coloração vermelho-

pálida. Podendo apresentar-se ainda como uma bolha (preenchida com 

exsudato seroso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio III: perda de pele na sua espessura total. O tecido subcutâneo pode 

estar visível, sem exposição de osso. 
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Estágio IV: perda de pele na sua espessura total, com extensa destruição 

ou necrose de músculos, podendo haver exposição óssea e de tendões. 
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267. LPP – ESCALA DE BRADEN 

 

OBJETIVO: Explicar a Escala de Braden. 

 

ABRANGÊNCIA: Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 
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Grau de Risco  Pontuação 

Muito Elevado  0 a 9 pontos 

Elevado  10 a 12 pontos 

Moderado  13 a 14 pontos 

Baixo  15 a 18 pontos 

 

 

268. ÚLCERAS POR PRESSÃO (LPP) – INTRODUÇÃO 

 

Veja também: Panfleto Educativo HPS: Úlcera por Pressão 

 

OBJETIVO: 

Definir Úlceras Por Pressão (LPP) 

 

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

As úlceras por pressão são eventos adversos diretamente relacionados à 

imobilidade (acometem clientes hospitalizados, acamados e/ou com seus 

movimentos restringidos) e estão direta e intimamente relacionados com 

os cuidados prestados pela equipe de enfermagem. 
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O National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), órgão americano e 

responsável pelas publicações e diretrizes referentes às úlceras por 

pressão, define como: “áreas de necrose tissular, que tendem a se 

desenvolver quando o tecido mole é comprimido, entre uma proeminência 

óssea e uma superfície externa, por um longo período de tempo”. 

Outros termos frequentemente usados são:

 

 Úlceras de decúbito 

 Escara 

 Escara de decúbito 

 

OBS: Por ser a pressão o agente principal para a sua formação, 

recomenda-se a adoção do termo – Úlcera por Pressão (LPP). 

Fatores de Risco 

As LPP podem ser ocasionadas por fatores internos e externos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269. ÚLCERAS POR PRESSÃO (LPP) - MEDIDAS PREVENTIVAS 

OBJETIVO:  

Explicar as medidas preventivas para Úlceras Por Pressão (LPP) 
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ABRANGÊNCIA:  

Todos os setores do HPS. 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

Tem o objetivo de aliviar a pressão sobre a pele, garantindo a irrigação 

normal do tecido cutâneo e inclui: 

1. Dispositivos redutores de pressão 

 

2. Programação apropriada para mudança de decúbito: No HPS toda 

mudança de decúbito acontece a cada 02 horas. 
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6. Garantir nutrição adequada 

 Pacientes de alto risco devem receber avaliação nutricional na 

admissão e acompanhamento contínuo; 

 Agressivo suporte nutricional deve ser indicado se necessário. 

 

2. Manter cuidado apropriado da pele e controlar incontinência 

 A pele deve ser mantida limpa e bem hidratada; 

 Para pacientes incontinentes, barreira de umidade ou selantes 

(Cavilon); 

Dispositivos de controle devem ser usados quando barreiras tópicas 

não são eficazes. 

O risco de úlcera por pressão deve ser reavaliado periodicamente e 

sempre que houver mudanças no estado do paciente e todas as 

avaliações de risco devem ser documentadas no prontuário. 

Limitação do Dano de Úlceras por Pressão 

Estágio I 

 Mudança de decúbito 2/2h – com hidratação da pele a cada mudança; 

 Evitar interrupção do suporte nutricional; 

 Instalar colchão pneumático 

 Uso de ácidos graxos essenciais (AGE) sobre a pele; 

 Uso de curativo de hidrocolóide fino ou dispositivos aliviadores de 

pressão de espuma em regiões de proeminências ósseas. 
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Estágio II 

 Mudança de decúbito 2/2h – comhidratação da pele a cada mudança; 

 Evitar interrupção do suporte nutricional; 

 Instalarcolchão pneumático; 

 Uso de ácidos graxos essenciais (AGE) sobre a pele; 

 Uso de curativo de hidrocolóide fino ou hidrogel, dispositivos 

aliviadores de pressão de espuma em regiões de proeminências 

ósseas. 

 

Estágio III e IV 

 Mudança de decúbito 2/2h – hidratação da pele a cada mudança; 

 Evitar interrupção de suporte nutricional; 

 Instalar colchão pneumático; 

 O uso de curativos do tipo filme depende do tipo de tecido afetado 

e do tipo de secreção 

 

 

 

 

 

 

 

 

270.  USO DO MONITOR DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE - COLETA 

DE SANGUE CAPILAR 
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OBJETIVO:  

Padronizar o procedimento de monitorização da glicemia capilar. 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem 

 

CADA GLICOSÍMETRO REQUER UM PROCEDIMENTO PADRÃO ESPECÍFICO.  

SIGA AS ORIENTAÇÕES ABAIXO PARA MEDIR GLICEMIA COM ACCU-CHEK  

 

ACTIVE.  

 

1) USO PREVISTO: 

1.1) O monitor de glicemia Accu-Check Active destina-se à determinação 

quantitativa da glicemia dos pacientes do HPS em sangue capilar fresco. 

 

1.2) O sistema de monitorização da glicemia é composto pelo monitor de 

glicemia e pelas tiras-teste (Fig. 01 e Fig. 02). 

 

1.3) O monitor de glicemia somente pode ser utilizado para o uso que se 

destina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2) O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O MONITOR DE GLICEMIA ACCU-

CHEK ACTIVE:  

 

Figura Figura 
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2.1) Em todos os procedimentos executados com o monitor de glicemia, 

observe a conduta padrão para o controle de infecção e para o manuseio 

de objetos potencialmente contaminados com material humano. USE 

LUVAS DE PROTEÇÃO e APLIQUE O SANGUE ENQUANTO A TIRA-TESTE 

ESTIVER FORA DO MONITOR DE GLICEMIA. 

 

2.2) Para um teste de glicemia, o monitor leva aproximadamente 5 

segundos para realizar a medição. 

 

2.3) Não é necessário pressionar nenhum botão para medir a glicemia. 

2.4) Realização de testes de glicemia em mais de um paciente com o 

mesmo monitor Accu-Chek Active: Aplicação de sangue mais segura e 

cômoda com a tira-teste FORA do monitor de glicemia. O sangue é 

colocado na tira-teste e só então a tira é colocada no monitor. 

 

3) ANTES E MEDIR A GLICEMIA: 

 

3.1) Cada embalagem de tiras-teste contém um chip de código. Cada vez 

que for usada uma nova embalagem de tiras-teste, deve-se retirar do 

monitor o chip de código anterior e substituí-lo pelo da nova embalagem 

de tiras-teste. Essa ação deve ser feita por quem retirar a embalagem de 

tiras-teste da farmácia (com a solicitação assinada pela enfermeira). 

 

3.2 Compare o número de código do chip com o número de código 

impresso na etiqueta do frasco de tiras-teste. O número com três 

dígitos no chip (Exemplo: 689) deve corresponder ao número com 

três dígitos na etiqueta. (Fig.03) 

 

3.3) Se o número de código no visor não corresponder ao número de 

código no frasco de tiras-teste, NÃO devem ser efetuados testes de 
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glicemia e deve-se retornar com o chip e embalagem de tiras-teste para a 

farmácia. 

 

ATENÇÃO: Chips de código de outras embalagens de tiras-teste podem 

gerar FALSOS RESULTADOS, tratamentos inadequados e sérios danos à 

saúde do paciente.  

3.5) Deixe o monitor de glicemia desligado e insira o chip de código até 

encaixá-lo, sem girar e sem aplicar força, na fenda localizada na lateral do 

monitor de glicemia. (Fig.04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) PREPARAÇÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 

4.1) Para realizar um teste de glicemia, são necessários: 

 

 O monitor de glicemia COM chip de código inserido 

 As tiras-teste da mesma embalagem do chip de código 

 Um lancetador para obtenção de sangue (Fig.05) 

 Luvas de proteção 

 Algodão embebido em álcool a 70% para anti-sepsia da pele 

Figura 04 Figura 03 
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5) REALIZAÇÃO DO TESTE DE GLICEMIA – LIGANDO O MONITOR DE 

GLICEMIA 

 

5.1) Retire uma tira-teste do frasco de tiras-teste. Tampe de novo o frasco 

imediatamente.  

5.2) Segure a tira-teste de modo que as SETAS e o QUADRADO VERDE 

fiquem voltados para CIMA. Introduza cuidadosamente a tira-teste na guia, 

na direção da seta, até perceber que a tira-teste se encaixou. (Fig. 06). 

 

5.3) Automaticamente, o monitor de glicemia irá LIGAR-SE e executar um 

teste padrão do visor por cerca de 2 segundos. (Fig. 07). 

 

5.4) Após o teste do visor, será exibido o número do código (689 é apenas 

um exemplo). 

Figura 05 
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5.5) Verifique se esse número de código corresponde ao número de código 

da etiqueta do frasco de tiras-teste (Fig.09). 

 

5.6) Após o número de código, surgirão no visor o SÍMBOLO DA TIRA-

TESTE e o SÍMBOLO DA GOTA (piscando de forma intermitente para marcar 

o tempo) (Fig.10). Um sinal sonoro será emitido.                                                                                               

 

6) APLICAÇÃO DO SANGUE – TIRA-TESTE FORA DO MONITOR DE GLICEMIA 

 

6.1) Limpe o local da punção com algodão embebido em álcool a 70% e 

puncione a lateral da ponta do dedo do paciente com o lancetador nas 

áreas recomendadas para a obtenção de sangue (Fig. 11A). 

 

6.2) Estimule a formação da gota de sangue, pressionando o fluxo 

sanguíneo em direção à ponta do dedo do paciente (Fig. 11B). 

 

6.3) Com uma tira-teste limpa, ligue o monitor de glicemia conforme 

instruções do item 5 (Veja o item Ligando o monitor de glicemia). 

 

Teste Padrão do 

Visor 

No Chip de 

Código 

Figura 06 Figura 07 Figura 08 

Figura 09 Figura 10 
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6.4) Quando os símbolos da tira-teste e da gota intermitente surgirem no 

visor: PUXE A TIRA-TESTE, RETIRANDO-A DO MONITOR DE GLICEMIA (Fig. 

12). 

 

6.5) Aplique a gota de sangue no centro da área verde da tira-teste. Os 

símbolos da tira 

teste e da gota intermitente começarão a piscar no visor (Fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6) Introduza cuidadosamente a tira-teste na guia da tira-teste, na 

direção da seta, até perceber que a tira-teste encaixou. A tira-teste deve 

ficar completamente encostada sobre a tampa. A medição terá início. O 

símbolo da ampulheta (marca tempo) intermitente indica que a medição 

está em andamento (Fig.14). 

 

6.7) Após cerca de 8 segundos, a medição estará concluída. O resultado do 

teste aparecerá no visor e um sinal sonoro será emitido (Fig. 15). 

 

6.8) Puxe a tira-teste, retirando-a do monitor de glicemia. O monitor de 

glicemia irá desligar-se automaticamente (Fig. 16). 

Figura 13 Figura 12 Figura 11 
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6.9) Descarte as luvas e a tira-teste utilizadas obedecendo os preceitos de 

Descarte de Resíduos em Ambiente Hospitalar (Cartilha de Descarte HPS). 

 

6.10) Realize a higienização das mãos (conforme Pauta de Condutas HPS 

Vol.1, pág. 131/132). 

6.11) Anote o resultado do teste obtido no formulário específico do 

paciente.  

 

OBSERVAÇÃO 01: Você terá cerca de 20 segundos para aplicar sangue na 

tira-teste e inseri-la novamente no monitor de glicemia. Nos últimos 5 

segundos, um sinal sonoro será emitido a cada segundo. Se, nesse 

intervalo de tempo, a tira-teste não for reinserida ou se a quantidade de 

sangue aplicado for insuficiente, o monitor exibirá a mensagem de erro. 

 

OBSERVAÇÃO 02: Caso a mensagem de erro E-2 seja emitida, insira uma 2a 

TIRA-TESTE LIMPA para RELIGAR o monitor de glicemia e refaça o teste, 

reinserindo a tira-teste com o sangue já aplicado. Se necessário, 

acrescente sangue aplicando uma SEGUNDA GOTA. 

 

Figura 14 Figura 15 Figura 16 
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7) ENTENDA O MONITOR: SÍMBOLOS EXIBIDOS ANTES, DURANTE OU APÓS 

UM TESTE DE GLICEMIA E SEUS SIGNIFICADOS: 
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271. FRACIONAMENTO DO ÁLCOOL ETÍLICO À 70% E CLOREXIDINE 

 

OBJETIVO: 

Regulamentar o fracionamento do álcool etílico à 70%, a fim de garantir a 

qualidade do produto envasado/manipulado 

 

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Farmacêuticos e Auxiliares de 

Farmácia. 

 

FRACIONAMENTO DO ÁLCOOL ETÍLICO À 70%  

 

1) As pissetas utilizadas nos setores devem ser levadas pelo técnico de 

enfermagem, vazias e com tampa, ao expurgo do CME.  

a) O técnico de enfermagem do setor levará as pissetas usadas, vazias 

e com tampa ao expurgo do CME e receberá, no arsenal do CME, em 

sistema de troca, pissetas limpas, envasadas, com tampa e etiqueta 

de identificação com validade. 

 

OBS.: Horário de entrega de material no expurgo do CME: 

 

 09:00h às 19:00h (Plantão Diurno)  

 21:00h às 07:00h (Plantão Noturno) 

 

2) Recebimento (CME): 

b) O CME receberá pelo expurgo as pissetas vazias, trazidas pelo 

técnico de enfermagem do setor, verificando se as mesmas estão 

íntegras e com tampa. 

c) Desprezar qualquer conteúdo residual. 
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d) Imergir as pissetas em solução de detergente enzimático por 

aproximadamente cinco minutos. 

e) Enxaguar as pissetas e iniciar o ciclo na termodesinfectora e 

secadora. 

 

3) Cultura de Vigilância: 

f) O Enfermeiro (do CME e/ou da CCIH) deverá realizar o swab da área 

da bancada de realização do envase do álcool, antes e após o 

preparo do procedimento. 

g) Enviar material coletado e identificado para o laboratório 

h) O número do protocolo da cultura de vigilância deverá ser 

encaminhado à CCIH, para acompanho do resultado. 

 

4) Preparo para envase (CME): 

i) Realizar higienização das mãos (conforme Pauta de Condutas HPS 

Vol.1, pág131/132). 

j) Realizar limpeza da bancada de preparo com Anio Surf e pano tipo 

“perfex” em sentido unidirecional, utilizando luvas plásticas. 

k) Realizar higienização rigorosa das mãos antes de manipular as 

pissetas e sempre que houver pausa no processo 

l) Utilizar os equipamentos de proteção individual: Máscara, luvas 

plásticas, propé e touca. 

m) Realizar o envase (enchimento)de todas as pissetas de uma única 

vez e em seguida tampar todas, fazendo a identificação com a 

etiquetaespecífica. 

 

5) Identificação das pissetas (CME): 

n) Identificar a pisseta com a etiqueta específica do álcool à 70%, 

acrescentar a data de envase (enchimento) no local destinado à esse 
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registro, juntamente com o nome legíveldo responsável pelo envase 

em local também já definido. 

 

 

 

 

 

 

 

6) Resgate das pissetas: 

o) Após o envase (enchimento) e identificação, continua-se o fluxo 

unidirecional, destinando as pissetas para o arsenal, onde serão 

resgatadas, em sistema de troca, pelos técnicos de enfermagem dos 

setores. 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

As PISSETAS DE CLOREXIDINA passam por esse mesmo processo, contudo 

o envase será realizado nas unidades assistenciais. 

 

 

 

 

 

 

272. PREENCHIMENTO DO CENSO DIÁRIO E COMUNICADO DE 

EVENTOS 

 

OBJETIVO:  

 
ÁLCOOL ETÍLICO 70% 

DATA DE ENVASE _____/_____/_____ 

VÁLIDO POR 7 DIAS 
RESPONSÁVEL: _____________________ 

 
CLOREXIDINA 

DATA DE ENVASE _____/_____/_____ 

VÁLIDO POR 7 DIAS 

RESPONSÁVEL: _____________________ 
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Padronizar o preenchimento do censo diário (Figura 1 e 2) e do 

comunicado de eventos (Figura 3) visando a segurança do paciente e 

melhoria na qualidade do atendimento. 

 

COMPETÊNCIA:  

Enfermagem e demais profissionais do HPS 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

 

 É OBRIGATÓRIA A NOTIFICAÇÃO de eventos adversos associados à 

assistência à saúde. Para isso, o HPS colocou à disposição  

 de todos os profissionais o Censo Diário e o Comunicado de Eventos 

 A notificação compulsória  de eventos adversos  é fundamental para 

que  as medidas necessárias  para evitar sua recorrência 

sejam tomadas no tempo correto. 

 

1) O QUE VOCÊ PRECISA SABER: 

 

O Comunicado de Evento assegura a segurança do paciente em 

diferentes áreas: 

 

a) Processos de identificação de pacientes  

b) Procedimentos cirúrgicos seguros 

c) Prescrição, transcrição, dispensação e administração de 

medicamentos  

d) Prevenção de quedas  

e) Prevenção de úlceras por pressão  

f) Comunicação entre profissionais dos serviços de saúde 

g) Perda de sondas e cateteres  

h) Uso de hemocomponentes  

i) Uso seguro de equipamentos e materiais 
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2) CONCEITOS-CHAVE DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE 

SEGURANÇA DO PACIENTE DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE: 

 

SEGURANÇA DO PACIENTE:  

Reduzir a um mínimo aceitável, o risco  de  dano  desnecessário  associado  

ao  cuidado  de saúde. 

 

DANO:  

Comprometimento da  estrutura  ou  função  do  corpo  e/ou  qualquer  

efeito  dele  oriundo, incluindo-se  doenças,  lesão,  sofrimento,  morte,  

incapacidade  ou  disfunção,  podendo, assim, ser físico, social ou 

psicológico. 

 

RISCO:  

Chance de um incidente ocorrer. 

 

INCIDENTE:  

Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente. 

 

CIRCUNSTÂNCIA NOTIFICÁVEL: 

 Incidente com potencial dano ou lesão 

 

NEAR MISS/QUASE FALHA:  

Incidente que não atingiu o paciente 

 

INCIDENTE SEM LESÃO: 

 Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano 

 

EVENTO ADVERSO: 
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 Incidente que resulta em dano ao paciente 

 

EVENTO SENTINELA : 

Incidente que resulta em óbito 

 

3) ROTINAS DE PREENCHIMENTO DO CENSO DIARIO: 

 

- O Censo Diário ficará disponível em cada setor do HPS e através do 

prontuário eletrônico 

- A responsabilidade do preenchimento será do Enfermeiro do setor 

 

4) PASSOA A PASSO DO PREENCHIMENTO DO CENSO DIARIO: 

 

a) O Censo analisa 10 tópicos, que podem estar subdivididos em letras  

b) Na coluna data, assinalar o numero de eventos identificados, no 

setor, na data 

c) O indicador é construído com número do tópico/letra/data/número 

do registro (existentes na data)  

d) O indicador permite vincular o censo e comunicações de eventos 

realizadas 

Exemplo: Se no dia  15,  dois  eventos  foram  computados  no  tópico  

8 (hemocomponentes),  letra  a  (falha  no  uso  de  

(hemocomponentes) o indicador de cada uma dessas ocorrências será:  

- 8 (tópico). a (letra). 15(data).  1 (número)=  8.a.15.1 

- 8 (tópico). a (letra). 15 (data). 2 (número) = 8.a.15.2 

 

OBS. Todos os eventos deverão ser computados, porem os que estão em 

negrito e/ou com asterisco (*), deverão ser registrados 

no verso com: data, indicador, nome completo do paciente, registro, leito 

hora, assinatura e coren do enfermeiro 

 

OBS 1.  Os itens em negrito  e/ou com asterisco (*)  requerem 

obrigatoriamente o preenchimento do comunicado de eventos   e  
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envio imediato á Gerencia de Risco
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FIGURA 01 e 02 – CENSO DIÁRIO: 
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Figura 02: Verso 
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5) PASSO A PASSO DO PREENCHIMENTO DO COMUNICADO DE EVENTOS: 

 

ATENÇÃO: O COMUNICADO DE EVENTO DETALHA A OCORRÊNCIA 

RELATADA NO CENSO 

 

1. Preencher todos os itens  

2. Deverá ser preenchido o nome, registro, setor, leito, indicador data e 

hora do evento 

3. Deverá ser assinalado o tipo de notificação: 

Queixa técnica (equipamentos, artigos e medicamentos) ou evento  

Assinalar o evento OBS: o indicador permite vincular evento delatado no 

censo com o comunicado correspondente 

4. Assinalar o grau de dano para o paciente: nenhum, leve, moderado, 

grave ou óbito  

5. Descrever como foi à ocorrência  

6. Descrever a ação tomada para o evento 

7. No caso do evento com material preencher todos os itens: 

8.1- Nome do produto/equipamento 

8.2- Lote/patrimônio ou numero de série 

8.3- Data da fabricação/ultima manutenção/validade  

8.4-Numero do registro no ministério da saúde/ANVISA 

8.5- Fabricante 

8.6- Distribuidor  

8.7- Colocar Nome e Carimbo do profissional 

 

OBSERVAÇÃO 01: * O Núcleo de Segurança do Paciente acompanhará os 

comunicados, esclarecendo as ocorrências quando necessário.  
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OBSERVAÇÃO 02: Os  eventos  que  estão  sinalizados  com  negrito  ou  

asterisco  (*)  deverão  ser  comunicado  a  Gerencia  de  Risco  de 

imediato. 

 

OBSERVAÇÃO 03:  O Comunicado de Eventos poderá ser preenchido sem a 

obrigatoriedade da identificação do profissional é poderá ser colocado na 

caixa de acrílico (de uso da ouvidoria), que encontra se em cada setor 

 

OBSERVAÇÃO 04:  Os comunicados enviados através da caixa de acrílico 

serão repassados ao setor da Qualidade-HPS, diariamente. 
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ATENÇÃO: O COMUNICADO DE EVENTO DEVE SER PREENCHIDO PARA CADA 

OCORRÊNCIA MARCADA NO CENSO EM NEGRITO E/OU ASTERISCO. O  

COMUNICADO DETALHA O EVENTO ESPECIFICO E DEVE SEGUIR PARA 

GERENCIA DE RISCO DE IMEDIATO. 

 

273. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDICAÇÕES VENOSAS DOS PACIENTES 

DO HPS 
 

OBJETIVO 

 

Garantir a adequada identificação das medicações em uso, reduzir os 

riscos de acidentes ocasionados pela não identificação das medicações e 

garantir segurança dos pacientes internados e em observação na 

instituição. Este procedimento operacional tem a finalidade de orientar os 

profissionais de enfermagem envolvidos na assistência ao paciente na 

forma adequada de identificar as medicações administradas aos pacientes 

do HPS. 

 

COMPETÊNCIA 

Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A identificação adequada de todas as medicações administradas aos 

pacientes e do diluente deve ser realizada na etiqueta padrão utilizada na 

instituição. A etiqueta identificadora deverá permanece no recipiente 

durante todo o tempo de infusão da medicação. A identificação do equipo 

(e sua data) devem respeitar a normatização dos equipos segundo a Pauta 

de condutas HPS. 

 

13. Todos os pacientes internados (ou em observação) em uso de 

medicações venosas no HPS deverão ter as suas soluções identificadas com 

etiqueta devidamente preenchida nos campos obrigatórios: a) nome do 
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paciente, b) registro clínico hospitalar, c) leito, d) solução em uso, e) 

volume administrado. Também constam na etiqueta a descrição do f) início 

da infusão, g) término planejado, h) fase em que sem encontra, i) 

gotejamento, finalizando com j) data e h) assinatura do profissional de 

enfermagem que preparou e administrou a medicação no paciente. 

 

14. O preenchimento dos dados da etiqueta segue à risca a identificação 

e a prescrição médica do paciente. É de responsabilidade do profissional a 

veracidade das informações coletadas e repassadas do paciente, como 

também da preparação e colocação no frasco do medicamento, mantendo 

as técnicas assépticas, de lavagem das mãos e preparação de medicações 

HPS de acordo com as Pautas de Conduta HPS. 

 

15. Segue abaixo o modelo das etiquetas identificadoras, seu 

preenchimento e forma adequada de fixação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Em nenhuma hipótese será aceita a identificações dos frascos de 

soro com canetas tipo piloto ou qualquer tipo de escritas diretamente em 

contato com as embalagens dos produtos.  Esse procedimento NÃO está 

de acordo com as normas institucionais e há riscos de absorção da tinta, 

contaminação do produto em questão e risco para segurança do paciente. 
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17. Todos os setores do HPS deverão ter em seus estoques etiquetas de 

identificação em quantidades necessárias para seu quantitativo de 

pacientes. O abastecimento é realizado através do Almoxarifado - HPS 

 

18. A escrita deve ser legível e a padronização do preenchimento de 

tinta de caneta esferográfica azul para os plantões diurnos e o uso de 

caneta esferográfica vermelha para o plantão noturno.  

 

OBS1: Nos casos em que as vazões das medicações venosas forem 

administradas por bombas de infusão contínua (B.I.C.) torna-se necessária 

a identificação na bomba da droga que está sendo administrada. Segue 

abaixo modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Todos os técnicos de enfermagem e enfermeiros HPS durante 

assistência aos pacientes deverão observar a presença da identificação das 

soluções administradas  nos paciente, sua legibilidade e validade. 

 

Os enfermeiros gerentes deverão durante a sua inspeção diária do seu 

setor, leito a leito observar continuamente se as normas de identificação 

institucional estão sendo seguidas pela equipe de enfermagem do setor.  

 

274. PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS GELADEIRAS/FREEZERS 

 

OBJETIVO: 

Padronizar ações com garantia de soluções seguras e imediatas no caso de 

defeitos na cadeia de frio (geladeiras ou freezer) e/ou no corte de energia 

elétrica 
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COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Farmacêuticos, Auxiliares de 

Farmácia, Técnicos de Laboratório. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Os equipamentos de refrigeração podem deixar de funcionar pelo não 

fornecimento de energia elétrica ou por falha do equipamento. Para evitar 

a perda dos materiais refrigerados/congelados (hemocomponentes, 

hemoderivados, medicamentos, vacinas, etc) é necessário dispor de 

recursos estratégicos que orientem medidas de prevenção e controle do 

risco associado à ocorrência deste tipo de evento. 

 

DEFINIÇÃO: 

 

TEMPERATURAS ADEQUADAS: 

Cadeia ou rede de frio: sistema que inclui o armazenamento, transporte, 

manipulação e condições de refrigeração desde o laboratório produtor até 

o momento que os produtos são utilizados 

1) Refrigeração de Medicamentos (Farmácias e Enfermarias) = +2 a +8OC  

2) Refrigeração de Concentrados de Hemácias (AGT) = +2 a +6OC  

3)Freezer dos Plasmas Frescos Congelados (AGT) = -20 a -22OC 

4) Refrigeração de Reagentes (AGT) = +2 a +8OC 

 

NORMAS E PREMISSAS: 

 

1) As geladeiras e freezers das UTIs, bloco cirúrgico, hemodinâmica e 

farmácia estão diretamente ligadas aos três geradores que dão suporte à 

unidade. 
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2) Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica, evitar abrir os 

refrigeradores e freezers da rede de frios mantendo o equipamento 

fechado e monitorar, rigorosamente, a temperatura interna através de 

termômetros/termo-higrômetros. 

 

3) Se por algum motivo técnico não houver o restabelecimento da energia 

por 60 minutos, as enfermarias e emergência devem transferir os materiais 

que requerem temperaturas especiais para um dos setores descritos acima 

(com suporte do gerador). 

 

4) No caso de falha no equipamento (geladeiras/freezers) transferir os 

materiais para outra geladeira ou freezer disponível no setor. 

 

5) Não havendo outra geladeira ou freezer disponível, ou na eventualidade 

de falha nos geradores, utilizar a(s) caixa(s) térmica(s). 

 

6) Como preparar a caixa térmica: 

6.1) Colocar as baterias térmicas congeladas dentro da caixa térmica 

6.2) Colocar um termômetro/termo-higrômetro dentro da caixa térmica e 

registrar as temperaturas nas planilhas específicas 

6.3) Realizar antissepsia da caixa térmica antes e após cada uso 

 

7) Após o retorno da energia e estabilização das temperaturas de 

armazenagem das geladeiras e freezers da rede de frio, retornar os 

materiais deslocados ao seus respectivos lugares de armazenamento, 

usando novamente as caixas térmicas. 

 

7) Registre a ocorrência, anotando as providências tomadas e o 

período de duração do corte no fornecimento de energia elétrica 

e/ou da falha no equipamento e comunique à coordenação e ao 
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Setor de Manutenção HPS para que sejam tomadas as devidas 

providências adicionais. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DAS GELADEIRAS/FREEZERS DA AGÊNCIA 

TRANSFUSIONAL (AGT) (Veja POP-AGT-06/2016) 

 

1) Separar uma ou mais caixa(s) térmica(s) para as bolsas de concentrado 

de hemácias (CH) e outra(s) para plasma fresco congelado (PFC). 

2) Colocar os CH de forma ordenada (em pé) nas caixa(s) térmica(s) 

3) Evitar o contato direto das baterias térmicas com as bolsas de CH, 

utilizando mantas térmicas 

4) Colocar as bolsas de PFC de forma ordenada e registrar a temperatura 

conforme especificações do POP-AGT-00/2016 

5) Na falta da resolução da não conformidade, os hemocomponentes e 

hemoderivados devem ser encaminhados ao Hemope conforme 

especificações do POP-AGT-06/2016 

6) Mecanismos de segurança da AGT: 

6.1) Geladeiras e Freezer ligados aos geradores que dão suporte à 

unidade. 

6.2) Controle da temperatura com alarmes e leituras de temperatura 

mínima, máxima e atual. 

 

275. CHECAGEM DOS PRODUTOS SOLICITADOS AO ALMOXARIFADO 

HPS 

 

OBJETIVO 

Orientar quanto à checagem correta dos produtos solicitados ao 

almoxarifado administrativo 

 

COMPETÊNCIA 

Assistente Administrativo 

 

1) PROCEDIMENTO 
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Após solicitação do(s) produto(s) no sistema PARI (Pronto Atendimento 

Registro de Internação)do MV 2000i ao almoxarifado administrativo (ver 

POP N° 12 - Solicitação de Produtos ao Almoxarifado Administrativo): 

 

Obs 1: Enfermeiro deverá respeitar o Cronograma de pedidos/entrega – 

almoxarifado administrativo (anexo A) 

1.2) Encaminhar a solicitação impressa, assinada e carimbada pelo 

enfermeiro gerente do setor ao almoxarifado administrativo 

 

Obs 2: Na ausência do enfermeiro gerente o enfermeiro assistencial poderá 

assinar a via impressa da solicitação 

 

1.3) No dia subsequente, a partir das 8 horas, o assistente administrativo 

deverá resgatar o(s) produto(s) solicitado(s)  

1.4) Durante a entrega, o almoxarife irá realizar a checagem dos produtos 

solicitados em voz alta, juntamente com o assistente administrativo da 

unidade solicitante, realizando desta forma a DUPLA CHECAGEM 

 

1.5) Após finalização da DUPLA CHECAGEM, o assistente administrativo e 

almoxarife, irão assinar a folha impressa dos produtos solicitados  

 

2) ASSINATURAS 

2.1 Assistente administrativo realizará assinatura no espaço nomeado 

“RECEBIDO POR” 

2.2) Almoxarife realizará assinatura no espaço nomeado “PREPARADO POR” 

e “RESPONSÁVEL” 

2.3) Após assinaturas, o assistente administrativo, retornará ao setor com 

os pedidos solicitados 
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ANEXO A: CRONOGRAMA DE PEDIDOS/ENTREGA – ALMOXARIFADO 

ADMINISTRATIVO 

 

276. SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS AO ALMOXARIFADO 

ADMINISTRATIVO 

 

OBJETIVO 

Solicitar produtos ao almoxarifado administrativo 

 

COMPETÊNCIA 

Assistentes Administrativos 

 

PROCEDIMENTO 

1. Acesse o Sistema PARI (Pronto Atendimento Registro de Internação) do 

MV 2000i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faça login no módulo PARI 
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3. Na aba “solicitações” clique em “produtos ao estoque” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Na tela aberta, preencha os quesitos abaixo: 

a. No campo “destino da solicitação” marque a opção “2-setor” 

b. No campo “solicita para o estoque” preencha com a numeração “2” 

correspondente ao almoxarifado administrativo  

c. Defina o setor solicitante no ícone “setor” clicando na figura da “seta 

para baixo” 

d. Digite o código do produto no campo “produto”.  

e. Digite no campo “Qtd” a quantidade desejada do(s) produto(s) 
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5. Após o prenchimento das informações, clique em “imprimir” para enviar 

a solicitação e realizar impressão do comprovante. Uma mensagem de 

confirmação da 

solicitação é apresentada na tela. Clique em “ok” para abrir a janela de 

impressão 

é apresentada na tela. Clique em “ok” para abrir a janela de impressão 

 

6. Defina em qual impressora será impressa a solicitação e clique 

“imprimir” 
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7. Para finalizar, clique no ícone “sair” e confirme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277. CHECAGEM DAS FITAS DE MEDICAMENTOS SOLICITADAS À 

FARMÁCIA HPS 
 

OBJETIVO 

Orientar quanto à checagem correta da fita de medicamento solicitada à 

farmácia garantindo a segurança da assistência ao paciente HPS 

 

COMPETÊNCIA 

Técnico de Enfermagem  

 

1) PROCEDIMENTO 

 

1.1) As FITAS DE MEDICAMENTOS são enviadas aos setores, pelo auxiliar 

de farmácia, em horários padronizados, de forma individualizada e selada 

segundo o horário de aprazamento contido nas prescrições médicas para 

as próximas 24h 

1.2) As fitas possuem impresso específico ”Saída para Paciente” (Fig. 01)  

com dados sobre identificação do paciente e registro de todo material nela 

contido 

1.3) O técnico de enfermagem recebe as fitas de medicamentose confere TODO 

MATERIAL de acordo com a PRESCRIÇÃO MÉDICA e APRAZAMENTO DO 
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ENFERMEIRO, através de DUPLA CHECAGEM (PRESCRIÇÃO E FITA) na 

presença do auxiliar de farmácia responsável pela entrega (Fig.02) 

 

1.4) Após a checagem, o técnico de enfermagem deverá assinar no espaço 

nomeado “RECEBIDO POR” no documento ”Saída para Paciente” (Fig. 01)   

como forma de confirmação de recebimento do material  

 

Obs. 1: O documento “Saída para Paciente” após assinatura ficará 

arquivado na farmácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

278. USO DO TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PARA O 

MONITORAMENTO E REGISTRO DA TEMPERATURA E UMIDADE 

RELATIVA DO AR 

 

OBJETIVO:  

Padronizar o procedimento de monitorização e registro da temperatura e 

umidade relativa do ar 

Figura 01 Figura 02 
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COMPETÊNCIA:  

Enfermeiros  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

O termo-higrômetro digital (Fig.01) é um instrumento de medição das 

temperaturas interna, externa e da umidade relativa do ar no ambiente 

onde se encontra. Possui a  

capacidade de armazenar os respectivos valores máximos e mínimos das 

temperaturas alcançadas ao longo de um período de tempo. 

O processo de monitoramento de temperatura e umidade, realizado 

através do termo-higrômetro, proporciona uma gestão de controle 

eficiente sobre os equipamentos que mantêm a temperatura ideal do 

ambiente de armazenamento dos medicamentos. 

 

1) DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

 

1.1) O enfermeiro deverá acompanhar e registrar diariamente (às 08:00h e 

às 20:00h) em planilha específica as temperaturas atual, mínima e 

máxima, da geladeira e do ambiente e a umidade do ambiente, utilizando 

o termo-higrômetro. 

 

1.2) OBRIGATORIAMENTE, o termo-higrômetro deverá ser resetado logo 

após os registros das temperaturas mínimas e máximas diárias (às 08:00h 

e às 20:00h)  para garantir a precisão das informações e a qualidade dos 

produtos armazenados. 

 

1.3) Os registros devem ser feitos em planilha específica, armazenada em 

pasta específica e identificada para tal fim (Fig.02) 
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1.4) O termo-higrômetro somente pode ser utilizado para o uso que se 

destina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O TERMO-HIGRÔMETRO:  

 

  

 

Figura 01 

 
Figura 02 
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2.1) Uma vez ligado, o visor do termo-higrômetro mostrará a temperatura 

e umidade atual (observe se todos os dígitos aparecem). O VISOR SUPERIOR 

MOSTRARÁ A TEMPERATURA E O INFERIOR MOSTRARÁ A UMIDADE (Fig.03): 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) Para selecionar o modo IN (local onde encontra-se o termo-

higrômetro) ou OUT (local onde encontra-se o sensor da ponta do cabo)  

pressione o botão IN/OUT localizado na parte posterior do instrumento 

(Fig.04):  

 

2.3) No modo IN (temperatura interna onde se encontra o termo-

higrômetro) pressione o botão MAX/MIN (Fig.05) uma vez ele mostrará a 

temperatura máxima, duas vezes mostrará a temperatura mínima. 
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2.4) Selecione o modo OUT(temperatura externa onde se encontra o sensor 

na ponta do cabo), pressionando o botão IN/OUT (Fig.04), e repita o 

procedimento 2.3 – pressione 

botão MAX/MIN uma vez ele mostrará a temperatura máxima, duas vezes 

mostrará a temperatura mínima. 

 

2.5) Para apagar os valores máximos e/ou mínimos armazenados, 

pressione o botão MAX/MIN para conseguir observar os valores atuais que 

se deseja apagar e pressione o  

botão RESET por alguns segundos. Uma vez resetado os valores, o 

instrumento começa a armazenar novamente. 

 

 

  

BOTÃO MAX/MIN 
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279. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS LEITOS HPS 
 

OBJETIVO 

 

Garantir a correta identificação do paciente, a fim de reduzir a ocorrência 

de incidentes. O processo de identificação do paciente deve assegurar que 

o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina. Desta forma, este 

procedimento tem como finalidade orientar os profissionais envolvidos na 

assistência a como identificar corretamente os leitos dos pacientes no HPS. 

 

COMPETÊNCIA 

Assistentes administrativos, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 A identificação de todos os leitos dos pacientes nos setores HPS deve ser 

realizada através da placa de identificação, colocada durante sua admissão 

no serviço. Essa placa deverá permanecer no leito durante todo o tempo 

em que o paciente estiver submetido ao cuidado no HPS. 

1. Todo paciente admitido no HPS deverá ser identificado em seu leito 

através da utilização da placa de identificação. 

2. Após classificação do paciente no HPS e encaminhamento ao setor de 

destino, o assistente administrativo responsável pelo setor deverá 

realizar a confecção e  

impressão da placa de identificação do paciente conforme 

padronização HPS e afixá-la em seu leito. 

3. O paciente e acompanhante devem ser orientados quanto à 

importância da permanência da placa de identificação em seu leito 

até o momento da alta hospitalar. 

4. Caso seja identificado, em qualquer setor HPS, pacientes com leito 

sem placa de identificação, esta deverá ser providenciada 

imediatamente por qualquer membro da equipe multiprofissional. 
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5. Caso seja necessária a remoção da placa de identificação para 

realização de algum procedimento no leito (Limpeza, desinfecção), ou 

a mesma estiver extremamente danificada, uma nova placa deverá ser 

providenciada. 

6. O modelo padrão da placa de identificação do paciente HPS 

encontra-se disponível em todos os desktops dos 

computadores HPS e deve conter as seguintes informações: 

 

 Nome completo do paciente 

 Data de nascimento 

 Idade 

 Sexo (Masculino ou Feminino) 

 Registro Hospitalar HPS 

 Atendimento Hospitalar HPS 

 Setor e data de admissão 

 Nome completo da mãe 

 Senha de regulação 

 Perfil clínico do paciente (neurologia, cardiologia, neurocirurgia, 

clínica 

 médica) 

 Riscos            

OBS1: O local de preferência para colocação da placa de identificação é na 

parte externa do protetor inferior do leito (peseira), que fica ao nível dos 

pés do paciente. Quando a disposição da maca/leito não permitir a 

visualização adequada da placa de identificação, esta deverá ser colocada 

em um local para a fácil visualização de todos. 

7. A placa de identificação deverá ser impressa em folha de ofício A4 e 
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fixada com fita adesiva transparente 44 mm de largura. 

8. Todos os técnicos de enfermagem HPS durante assistência aos 

pacientes deverão observar a presença da placa de identificação do 

paciente e sua integridade. 

9. O enfermeiro responsável pelo setor deve também avaliar se todos os 

leitos com pacientes possuem placa de identificação, devendo 

providenciar uma nova em caso de perda ou dano.  

Nas situações em que algum leito com paciente não possua placa de 

identificação ou as informações nela contidas estiverem ilegíveis ou a 

mesma danificada, este incidente deverá ser notificado através do censo 

diário (planilha de notificação de eventos adversos) para construção do 

indicador de falhas na identificação. 
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280. ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE TRANSPORTE NA CIRURGIA 

SEGURA HPS 

OBJETIVO 

Definir as atribuições do agente de transporte, elemento qualificado 

da assistência HPS, no protocolo de cirurgia segura. 

 

COMPETÊNCIA 

Agentes de transporte HPS com formação técnica em enfermagem  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 O agente de transporte HPS é o profissional com habilidades 

técnicas específicas na área de enfermagem, encarregado da 

realização do transporte intra-hospitalar de pacientes. 

 

 As ações do agente de transporte são regidas por normas e 

procedimentos operacionais no HPS para garantir qualidade e 

segurança no atendimento ao paciente. 

 

 DE PACIENTES PARA O BLOCO CIRÚRGICO/RADIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA 

 

NO BLOCO CIRÚRGICO/RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

1) CONFIRMAÇÃO TELEFÔNICA: 

 

a) A enfermeira do Bloco Cirúrgico/Radiologia Intervencionista OU 

agente de transporte deve realizar contato telefônico com o setor de 

origem do paciente,  
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b) O funcionário do Setor de origem que fornece as informações 

deve ter a capacidade de responsabilizar-se pelas confirmações 

necessárias e ter seu nome registrado nos registros relativos a essa 

etapa. 

 

c) os itens abaixo devem ser questionados um a um e registrados 

juntamente com data e horário do contato 

 

d) Para agilizar o processo o funcionário do Setor de origem deve 

responder “SIM” ou “NÃO” aos questionamentos abaixo. Apenas o 

item 1.3 (Marcação Sítio Cirúrgico) comporta a resposta “NÃO SE 

APLICA”  

e) O registro do contato é obrigatório para o Bloco Cirúrgico e pode 

ser realizado no formulário-padrão de cirurgia segura HPS (anexo ao 

Livro de Registro do Bloco e/ou Prontuário Eletrônico) 

 e) Assinatura do funcionário que registrou o contato no Bloco 

Cirúrgico deve ser colocada no campo específico (quando usando 

registros físicos). 

 

ATENÇÃO:O agente de transporte se dirige ao setor APENAS quando 

todos os itensabaixo forem confirmados com membro da equipe do 

Setor: 

 

1.1) Termo de Consentimento para Internamento e Registro de 

Dados completo e assinado? 
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1.2) Termo de Consentimento para Procedimento Cirúrgico completo 

e assinado? 

1.3) Marcação do sítio cirúrgico realizada ? (Veja abaixo) 

1.4)  Paciente está em precaução (Isolamento)? 

1.5) O paciente necessita de oxigênio, respirador de transporte ou 

equipamento especial para transporte? 

 

B) NO SETOR DE ORIGEM DO PACIENTE 

O agente de transporte deve verificar pessoalmente os itens abaixo e 

assinalar o registro no campo específico no formulário-padrão 

cirurgia segura HPS, acrescentando sua assinatura.  

Essa verificação é independente do registro da enfermeira do setor e 

deve ser realizada contra visão direta de cada item pelo agente de 

transporte HPS. 

2.1) Termo de Consentimento para Internamento e Registro de 

Dados completo e assinado? 

2.2) Termo de Consentimento para Procedimento Cirúrgico completo 

e assinado? 

2.3) Paciente tem alergia? Se sim; está com pulseira de identificação 

de alergia? 

2.4) Há reserva sanguínea CONFIRMADA para o paciente? 

 

3) NO PACIENTE: 

3.1) Paciente está com pulseira de identificação?  

 

3.2) Identificação do paciente condiz com dados da pulseira? 

(conferir 2 dados) (Veja POP HPS: Pulseira de Identificação do 

Paciente HPS: Preenchimento Manual e Colocação).  
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3.3) O paciente sendo verificado é o paciente escalado para o 

procedimento nessa data e horário? 

3.3) Marcação do sítio cirúrgico foi realizada? Está adequada? (Veja 

Figura 1) 

 

ATENÇÃO:A marcação do sítio cirúrgico deve ser realizada pelo 

MÉDICO unicamente. Se lateralidade não for aplicável ao caso em 

questão, o MÉDICO deve registrar no prontuário: MARCAÇÃO DO 

SÍTIO CIRÚRGICO NÃO SE APLICA. 

 

 

 

3.4) Acesso Venoso (AV) encontra-se pérvio, identificado com 

número do cateter e data? 

3.5) Paciente está de bata, propés e touca? 

3.6) Paciente segue com órteses ou próteses? 

3.7) Paciente segue com prontuário, exames de imagem e prescrição 

do dia? 
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ATENÇÃO: O transporte do paciente deve ser realizado APENAS 

quando todos os itens acima forem contemplados e de acordo com 

as seguintes instruções: 

 

 Posicione o cobertor no nível do tórax do paciente, cobrindo 

parte do tronco e membros 

 Mantenha grades do maca/leito elevadas 

 Instale o monitor e o oxímetro de pulso (MONITORIZAÇÃO 

PADRÃO) 

 Instale o cateter de oxigênio, se necessário  

 Siga com checklist completo, assinado e carimbado pela 

enfermeira do setor de origem e agente de transporte 

 

ATENÇÃO: Sempre que possível, enquanto realiza os passos acima 

converse com o paciente, explique suas ações e estabeleça clima de 

tranquilidade para iniciar o transporte.  

 

ATENÇÃO: DURANTE O TRANSPORTE, lembre: 

 Atente para drenos, sondas, coletores e acessos no paciente, 

evitando tração e retirada indesejada 

 Monitorize frequência respiratória, pulso e estado de 

consciência do paciente 

 Evite distrações, conversas paralelas, ruídos desnecessários e 

mantenha atitude profissional adequada ao momento. O 

transporte do paciente é um momento importante no cuidado 

ofertado. 
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 Sempre que possível explique de modo simples as etapas e 

tranquilize o paciente. 
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CONDUTAS EM FARMÁCIA 
 

Temas 

 

 

 

1. Processo de Dispensação de Produtos (Origem: Farmácia 

Satélite do Bloco / Hemodinâmica / Destino: Paciente. 

2. Processo de Fracioinamento dos Medicamentos e 

Materiais Médicos (Origem: Estoque da CAF / Destino: 

Farmácias Satélite e Dispensação Interna) 

3. Fluxo de Dispensação de Produtos (Origem: DI / 

Destino: Setores Solicitantes) 

4. Processo de Armazenamento com seus Parâmetros e 

Diretrizes que permitam transportar e armazenar os 

Produtos Recebidos 

5. Processo de Devolução de Produtos 

6. Processo de Acompanhamento de Perdas 

7. Processo de Monitoramento de Validade 

8. Processo de Monitoramento de Temperatura e Umidade 

9. Processo de Acompamento de Estoque Crítico 

10. Processo de Curativos Especiais. 

11. Farmácia (Antimicrobianos) 

F
A

R
M

Á
C

IA
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12. Medicamentos Fotossensíveis 
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1. PROCESSO DE DISPENSAÇAÕ DE PRODUTOS (ORIGEM: FARMÁCIA 

SATÉLITE DO BLOCO/HEMODINÂMICA/ DESTINO: PACIENTE) 

 

OBJETIVO: 

 

Explanar as atividades relacionadas ao processo de dispensação de 

produtos, tendo como origem a farmácia satélite do bloco 

cirúrgico/Hemodinâmica e como destino direto o paciente, visando 

estabelecer uma estrutura segura e ágil durante o procedimento cirúrgico. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO: 

 

É responsabilidade do (a) Coordenação / Direção a manutenção deste 

processo, devendo ser revisado a cada seis meses. 

Eventuais ajustes ou modificações podem ser identificados por qualquer 

colaborador da área e indicadas ao gestor responsável, devendo ser 

submetidos à aprovação e implantação. 

Todos os colaboradores da área deverão ter fácil acesso à consulta deste 

documento em sua última versão aprovada. 

 

NORMAS E PREMISSAS: 

 

Este processo aborda especificamente a rotina dos hospitais que 

apresentam uma farmácia nomeada como Satélite para atender de forma 

mais eficiente os setores mais próximos. 

Fica estabelecido que as Farmácias Satélites do Bloco Cirúrgico e 

Hemodinâmica atenderão a todos os Pacientes destes setores, com 

medicamentos e material médico, devendo os itens classificados como 

medicamentos ser liberados mediante prescrição médica. 
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Considerando a particularidade destes setores, é obrigação das Farmácias 

Satélites em questão, após o término das cirurgias, cobrar aos respectivos 

médicos a elaboração e entrega das prescrições médicas referentes aos 

medicamentos ministrados. 
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Entradas 
 

Resumo do Subprocesso 

 

Saídas 

- 

Atendimento 

e 

classificação 

do paciente 

- 

Identificação 

dos 

medicamento

s / materiais 

médicos para 

uso no 

paciente 

 

- 

Administraçã

o dos 

medicamento

s 

- Alta do 

paciente 

  

Setores 
Sistemas 

utilizados 

- Farmácia 

Satélite do 

Bloco 

Cirúrgico 

- Setor do 

Bloco 

Cirúrgico 

- Farmácia 

Satélite da 

Hemodinâmic

a 

- Setor da 

Hemodinâmic

a 

Sistema MV 

 

POPs de referência  Processos de referência 

Todos os itens pertencêntes ao kit 
deverão estar cadastrados para realizad 
a saída no código do kit 

A farmácia satélite deverá receber a 
demanda de solicitação de kits de acordo 
com a programação de cirurgias 

Necessidade de itens extras, além dos 
produtos existentes no kit deverão ser 
solicitadas e controladas por formulário 

No final da cirurgia a farmácia deverá 
receber o kit com os itens que não foram 
utilizados, ficha de sala e proceder com 
a devolução no MV  
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GLOSSÁRIO / DEFINIÇÃO: 

 

Ficha de Sala: Ficha que apresenta as informações do paciente que 

realizará a cirurgia, bem como os medicamentos e materiais médicos 

utilizados. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Cadastrar os itens que irão compor o Kit 

As Farmácias Satélites do Bloco Cirúrgico e Hemodinâmica possuem 

kits distintos, contendo medicamentos e materiais médicos específicos 

para execução de cada cirurgia. 

Os kits disponíveis para atendimento das demandas deverão estar com 

todos os medicamentos e materiais médicos devidamente cadastrados 

num código de barras do próprio kit para que as saídas dos produtos 

sejam realizadas de forma única. 

2. Montar o Kit com os produtos cadastrados 

De acordo com os medicamentos e materiais médicos específicos para 

atendimento dos procedimentos cirúrgicos, vincular os produtos ao kit 

cirúrgico e em seguida o kit deverá ser montado. 

3. Realizar a Saída do Kit para o paciente 

De acordo com a programação de cirurgias, a equipe de farmácia 

deverá realizar a saída do kit em nome do paciente, passando o leitor 

no código de barras do kit com todos os itens vinculados. 

- Cadastro de itens para kits; 

- Dar saída no sistema em Kit; 

- Devolver itens não utilizados no 

sistema. 

- Recebimento de Materiais 

- Organização e Armazenamento dos 

produtos em estoque 

- Movimentações do estoque 

- Reposição do estoque 
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4. Entregar o Kit para a cirurgia 

O auxiliar de farmácia deverá entregar ao ‘Circulante’ o kit cirúrgico 

contendo dentro do mesmo a impressão do relatório da composição 

do kit específico para cirurgia a ser realizada. 

5. Assinar o controle de liberação de Kits 

A farmácia deverá possuir um controle de Liberação de Kits, realizado 

através do Mapa Cirúrgico onde existem todas as informações 

referentes à Cirurgia, inclusive os dados do paciente para qual o kit 

está sendo entregue e campo para assinatura do ‘Circulante’ que 

levará o kit para cirurgia. 

6. Iniciar a cirurgia 

A cirurgia deverá ter início apenas com os medicamentos e materiais 

médicos que compõem o kit cirúrgico. 

7. Solicitar itens extras para a cirurgia 

Durante a cirurgia, caso seja identificado à necessidade de 

medicamentos ou materiais médicos extras, deverão ser solicitados 

pelo ‘Circulante’ à Farmácia Satélite do Bloco ou Hemodinâmica. 

8. Anotar no formulário de ‘Saída para Paciente’ 

Antes da entrega dos itens solicitados ao circulante, o auxiliar de 

farmácia deverá anotar em formulário intitulado ‘Formulário Saída para 

Paciente’, os itens que serão utilizados para complementação da 

cirurgia. 

9. Solicitar assinatura do circulante no formulário comprovando a retirada 

O auxiliar de farmácia deverá solicitar ao ‘Circulante’ que o mesmo 

assine o formulário de itens extras, comprovando a retirada destes na 

farmácia satélite. 

10. Concluir a cirurgia 

A cirurgia do paciente será concluída pelo médico responsável. 

11. Recolher a “Ficha de Sala”, as prescrições e o kit utilizado 
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O ‘Circulante’ deverá recolher da sala de cirurgia as prescrições e o kit 

usado, juntamente com a ficha de sala em nome do paciente com os 

produtos que foram utilizados. 

12. Providenciar cópia da “Ficha de Sala” para entregar na farmácia 

O ‘Circulante’ deverá providenciar uma cópia da ficha de sala e 

entregar para a farmácia satélite do bloco ou hemodinâmica. 

13. Arquivar as vias originais no prontuário 

As vias originais da ficha de sala deverão ser arquivadas no prontuário 

do paciente no Bloco Cirúrgico ou Hemodinâmica. 

14. Entregar a sobra do kit e a cópia da “Ficha de Sala” 

O ‘Circulante’ deverá entregar as prescrições e o kit com as sobras à 

Farmácia Satélite, juntamente com a ficha de sala em nome do paciente 

com os produtos que foram utilizados. 

15. Conferir Formulário de itens extras x Ficha de Sala x Kit entregue 

O responsável pelo recolhimento da sobra dos itens deverá proceder 

com a conferência sobre os itens entregues, o formulário de itens 

extras e o documento denominado ficha de sala a fim de constatar a 

conformidade. 

16. Solicitar justificativa pela divergência 

Caso seja identificado alguma divergência no comparativo a farmácia 

deverá solicitar uma justificativa pela não conformidade. 

17. Realizar a devolução dos itens não utilizados 

Após recebimento dos itens do kit que não foram utilizados na cirurgia 

e constatação da conformidade com os formulários de controle, o 

responsável pela farmácia deverá proceder com a devolução sistêmica 

dos produtos para retorno ao estoque da farmácia. 

18. Solicitar a prescrição ao Médico responsável 
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Os medicamentos que estiverem no formulário ‘Saída para Paciente’ e 

que não possuírem prescrição médica deverão ser solicitados pela 

Farmácia Satélite ao médico responsável. 

19. Providenciar a reposição do Kit 

A equipe da farmácia satélite deverá proceder com a reposição do kit 

utilizado para atender a demanda das próximas cirurgias, de acordo 

com a programação. 

20. Arquivar documentações 

O Auxiliar de Farmácia deverá arquivar as cópias das prescrições e o 

formulário ‘Saída para Paciente’. 

 

 

2. PROCESSO DE FRACIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS MÉDICOS (ORIGEM: ESTOQUE DA CAF / DESTINO: 

FARMÁCIAS SATÉLITES E DISPENSAÇÃO INTERNA) 

 

OBJETIVO 

 

Propor uma visão estruturada do processo de fracionamento dos 

medicamentos e materiais médicos, abordando desde o abastecimento 

pelo estoque da CAF até a dispensação para as farmácias satélites e 

dispensação interna, proporcionando uma estrutura de controle eficaz. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

É responsabilidade do (a) Coordenação / Direção a manutenção deste 

processo, devendo ser revisado a cada seis meses. 

Eventuais ajustes ou modificações podem ser identificados por qualquer 

colaborador da área e indicadas ao gestor responsável, devendo ser 

submetidos à aprovação e implantação. 
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Todos os colaboradores da área deverão ter fácil acesso à consulta deste 

documento em sua última versão aprovada. 
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Entradas  Resumo do Subprocesso  Saídas 

- Identificação 

da necessidade 

de 

reabasteciment

o do sub 

estoque para 

atendimento 

das demandas 

 

 

 - 

Dispensaçã

o e entrega 

dos 

produtos 

fracionado

s aos 

estoques 

da DI e 

satélites. 

  

  

  

  

  

  

Setores   Sistemas 

utilizados 

- CAF 

- 

Fracionamento 

- DI 

- Farmácias 

Satélites 

  

 

- Sistema 

MV 

  

  

 

 

 

POPs de referência  Processos de referência 

- Verificação do saldo do estoque 

em sistema; 

- Solicitação de itens; 

- Geração de etiquetas com lotes e 

validades; 

- Atendimento da solicitação de 

itens; 

- Geração do relatório de 

Transferência de Produtos entre 

Estoques. 

 - Recebimento de Materiais 

- Organização e 

Armazenamento dos 

produtos em estoque 

- Movimentações do estoque 

- Reposição do estoque 

 

O fracionamento deverá verificar se o 
saldo em estoque atende a demanda 
do dia 

Deverá solicitar a CAF os itens 
necessários para reabastecimento do 
estoque fracionamento 

Deverá verificar os itens que 
necessitam  incluir etiquetas com o 
código de barras 

Etiquetar todos os itens recebidos e 
alocar no sub estoque 

Atender as solicitações de produtos 
originadas da DI ou farmácia satélite 
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NORMAS E PREMISSAS 

 

Este processo aborda especificamente a rotina dos hospitais que 

apresentam um sub estoque chamado fracionamento que solicita itens 

para fracionar e atende as solicitações via sistema MV. 

Fica estabelecido que o Fracionamento atenderá todas as farmácias 

satélites e dispensação interna com medicamentos fracionados, devendo 

os itens não fracionáveis serem solicitados diretamente a CAF. 

O estoque ‘Fracionamento’ será abastecido pelo estoque CAF para 

posteriormente liberar itens fracionados para os demais estoques (Satélites 

e ‘DI’). 

 

GLOSSÁRIO / DEFINIÇÃO 

 

- CAF: Central de abastecimento farmacêutico 

- DI: Dispensação Interna 

- Lote: uma remessa de itens de suprimento 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Verificar se o saldo em estoque atende a demanda do dia 

O farmacêutico deverá consultar se o saldo de produtos em estoque é 

suficiente para atender a demanda diária de solicitações. 

2. Acompanhar recebimento dos pedidos da DI/Farmácias Satélites 

O farmacêutico deverá acompanhar o recebimento das solicitações da 

DI e farmácias satélites para preparação do abastecimento do 

fracionamento. 

3. Solicitar os itens para abastecimento do Fracionamento 

Após identificação dos itens necessários para abastecimento do 

fracionamento, o farmacêutico ou auxiliar de farmácia deverá proceder 
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com a solicitação desses produtos ao estoque da CAF através do 

sistema MV. 

4. Imprimir solicitação para retirada dos itens 

Deverá imprimir o documento de solicitação dos itens necessários para 

abastecimento e entregar a equipe da CAF. 

5. Verificar os itens no estoque com o lote e a validade mais próximo do 

vencimento 

Para proceder com a saída dos produtos para abastecimento do 

fracionamento, a CAF deverá verificar os itens no estoque que 

apresentam o lote e a validade mais próximo do vencimento. 

6. Separar os itens de acordo com a solicitação 

Deverá separar todos os itens solicitados fracionamento adotando o 

critério de itens com lote e data de validade com vencimentos mais 

próximos. 

7. Realizar o “atendimento da solicitação” 

A equipe da farmácia CAF deverá proceder com o atendimento 

sistêmico da solicitação através da rotina ‘atender solicitação de 

produtos’, passando todos os produtos no leitor de código de barras. 

8. Imprimir relatório de Transferência de Produtos entre Estoques 

O responsável pelo estoque da CAF deverá imprimir o relatório 

nomeado como ‘Transferência de Produtos Entre Estoques’ como 

comprovação do atendimento no sistema. 

9. Assinar e entregar os itens ao fracionamento 

Deverá assinar o documento confirmando a entrega dos itens 

solicitados pelo fracionamento. 

10. Receber e conferir os itens solicitados 

O responsável pelo recebimento dos produtos solicitados pelo 

fracionamento deverá receber e conferir os produtos entregues pela 

CAF. 

11. Assinar o Relatório de Transferência de Produtos entre Estoques 
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Deverá assinar o documento confirmando o recebimento dos produtos 

em conformidade com a solicitação. 

12. Fracionar os itens solicitados 

Após o recebimento dos produtos para abastecimento do 

fracionamento, os funcionários deverão iniciar o processo de 

fracionamento, separando os itens entregues em caixa por unidade. 

13. Verificar itens que precisam cadastrar lote e validade do produto 

Deverá verificar na lista de fornecedores que serão necessários 

cadastrarem o lote e validade do produto, pois alguns fornecedores 

colocam o lote e validade em cada unidade de produto existente na 

caixa, não sendo necessário o cadastro desse lote e alguns 

fornecedores só colocam o lote e validade na caixa fechada, sendo 

necessário o cadastro individual do lote e validade desses produtos. 

14. Utilizar as informações de cadastro do fornecedor 

Caso seja identificado na lista que o fornecedor já possui o cadastro do 

lote e validade por unidade de produto, não será necessário 

cadastramento do lote, devendo manter as informações do fornecedor. 

15. Gerar etiquetas com lote e validade dos itens fracionados 

A equipe do fracionamento deverá iniciar o processo de geração das 

etiquetas com as informações de lote e validade dos itens fracionados, 

devendo identificar os produtos que a etiqueta será impressa e colada 

manualmente em cada unidade do produto e as etiquetas que serão 

geradas pela máquina de fracionamento. 

16. Registrar produtividade do dia no formulário de Controle de 

Produtividade 

Deverá registrar as informações do processo de fracionamento no 

formulário ‘Controle de Produtividade’ diariamente. 

17. Armazenar os itens no estoque 
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Os itens fracionados e com a etiqueta de lote e validade deverão ser 

armazenados no sub estoque do fracionamento, onde aguardarão as 

demandas da DI e Farmácias Satélites. 

18. Receber o pedido impresso 

Para dispensação dos produtos para DI e Farmácias Satélites o 

fracionamento precisará receber o documento de solicitação de 

produtos com as informações requisitadas pelo sistema MV. 

19. Separar os itens solicitados 

Os auxiliares de Farmácia do Fracionamento deverão realizar a 

separação dos itens para atendimento da solicitação. 

20. Atender a solicitação através no sistema MV 

O auxiliar de farmácia do fracionamento deverá atender a solicitação, 

através do número da via impressa, confirmando o pedido. O relatório 

'Transferência de  

Produtos entre Estoques' deverá ser impresso para possibilitar a 

conferencia da DI/Farmácia satélite no momento do recebimento. 

21. Assinar requisição 

O auxiliar de farmácia responsável por atender a solicitação deverá 

assinar o campo 'Entregue Por', confirmando o atendimento da 

solicitação. 

22. Imprimir relatório de Transferência de Produtos entre Estoques 

Deverá imprimir o relatório de ‘Transferência de Produtos Entre 

Estoques para contestação da baixa sistêmica. 

23. Entregar os itens na DI/Farmácia Satélite  

Um auxiliar de farmácia da CAF deverá entregar os itens atendidos, na 

DI/Farmácia Satélite que realizou a solicitação. 

24. Confrontar os itens com a solicitação 

O auxiliar da Farmácia Satélite, no momento do recebimento, deverá 

conferir se os itens que constam no relatório de transferência são os 

mesmos e se estão conformes em quantidades e especificidade. 
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25. Assinar o documento ‘Transferência entre Estoques’ 

Após a conferência o auxiliar da DI/Farmácia Satélite deverá assinar a 

Solicitação de Transferência no campo 'Recebido Por' e rubricar o 

relatório de 'Transferência entre estoques'. 

26. Arquivar os documentos 

O fracionamento deverá arquivar os dois documentos (Solicitação de 

Transferência de Produtos e o relatório 'Transferência Entre Estoques') 

devidamente assinados. 

 

3. FLUXO DE DISPENSAÇÃO DE PRODUTOS (ORIGEM: DI / DESTINO: 

SETORES SOLICITANTES) 
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OBJETIVO 

 

Transmitir de forma estruturada o fluxo de dispensação de produtos, 

tendo como origem a DI e como destino os setores solicitantes, 

proporcionando uma melhor gestão de controle e organização das 

atividades do processo. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

É responsabilidade do (a) Coordenação / Direção a manutenção deste 

processo, devendo ser revisado a cada seis meses. 

 

Entradas 
 

Resumo do Subprocesso 
 

Saídas 

-

Acompanhamento 

dos saldos de 

produtos 

alocados nos 

setores para 

reposição da cota 

 

- 

Reposição 

da cota 

dos 

produtos 

nos 

setores 

  

Setores 
Sistemas 

utilizados 

- Farmácia DI 

- Setores 

- Sistema 

MV 
 

POPs de referência  Processos de referência 

- Realização da Rotina “Saída para 

Setor”; 

 

- Farmácia Satélite da 

Emergência x setores 
 

A  DI deverá conferir a posição da 
cota em cada setor visando 
identificar os produtos para 

reposição 

Os produtos que estiverem com o 
saldo inferior ao valor da cota 

deverão ser anotados para 
posterior reposição 

O auxiliar de farmácia deverá 
separar os produtos para 

reposição, realizar a saída no 
sistema MV e entregar os 

produtos 
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Eventuais ajustes ou modificações podem ser identificados por qualquer 

colaborador da área e indicadas ao gestor responsável, devendo ser 

submetidos à aprovação e implantação. 

Todos os colaboradores da área deverão ter fácil acesso à consulta deste 

documento em sua última versão aprovada. 

 

NORMAS E PREMISSAS 

 

O estoque ‘Fracionamento’ será um estoque de transição, sendo 

abastecido pelo estoque CAF e liberando itens fracionados para o estoque 

DI. 

Materiais de uso coletivo são materiais que serão usados por mais de um 

paciente, portanto não existe necessidade de realização e retenção de 

prescrição médica. 

O reabastecimento da cota só será realizado através do sistema de troca, 

ou seja, o reabastecimento só será realizado mediante recolhimento da 

embalagem vazia. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Conferir o cronograma de visitas 

Primeiramente, o auxiliar de farmácia que fará a rota deverá verificar 

o setor a ser visitado, de acordo com o cronograma de visitas. 

2. Imprimir a cota da sala a ser visitada para servir de guia 

Em seguida o auxiliar de farmácia deverá imprimir a cota dos 

setores que serão visitados para servir como guia de controle. 

3. Conferir a posição da cota em cada sala 

O auxiliar de farmácia deverá ir aos setores para conferir a posição 

da cota de produtos de uso coletivo em cada um deles. 
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4. Anotar as quantidades que estão abaixo da cota para a reposição 

Para os itens que estiverem com as quantidades inferiores ao 

estabelecido em cota, o Auxiliar de Farmácia deverá anotar as 

quantidades necessárias para repor a cota. O regime é o de troca, 

ou seja, só haverá a reposição dos itens com o recolhimento das 

embalagens vazias. 

5. Realizar a rotina “Saída para Setor” 

Uma vez concluída a rota de conferência de cotas, o auxiliar deverá 

proceder com a separação dos itens identificados para reposição e 

realizar a rotina ‘Saída de Produtos para Setor’. 

6. Receber os itens de complemento da cota 

Os enfermeiros dos setores deverão proceder com o recebimento e 

a conferência dos produtos para reposição da cota. 

7. Assinar o documento “Saída para Setor” 

Após a conferência, o Enfermeiro responsável deverá assinar o 

documento 'Saída de Produtos para Setor', confirmando o 

recebimento em conformidade. 

8. Arquivar documento “Saída para Setor” 

O documento assinado deverá ser arquivado pela DI como forma de 

comprovação do atendimento. 

4. PROCESSO DE ARMAZENAMENTO COM SEUS PARÂMETROS E 

DIRETRIZES QUE PERMITAM TRANSPORTAR E ARMAZENAR OS 

PRODUTOS RECEBIDOS 

 

OBJETIVO 

Transmitir aos envolvidos no processo de armazenamento, parâmetros e 

diretrizes que permitam aos responsáveis transportar e armazenar de 
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forma adequada os produtos recebidos no estoque da unidade, garantindo 

eficiência de espaço, tempo e condições de armazenamento. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO: 

 

É responsabilidade do (a) Coordenação / Direção a manutenção deste 

processo, devendo ser revisado a cada seis meses. 

Eventuais ajustes ou modificações podem ser identificados por qualquer 

colaborador da área e indicadas ao gestor responsável, devendo ser 

submetidos à aprovação e implantação. 

Todos os colaboradores da área deverão ter fácil acesso à consulta deste 

documento em sua última versão aprovada. 

 

NORMAS E PREMISSAS: 

 

Este manual é destinado à regulamentação das rotinas de armazenamento 

dos medicamentos e materiais hospitalares alocados nos estoques das 

Farmácias nas unidades IMIP Gestão. 

As informações relacionadas a medicamentos ou materiais hospitalares 

serão registradas de maneira informatizada, através da utilização do 

módulo MGES – Sistema de Gerenciamento de Estoque, por exemplo: a) 

descrição do produto; b) fornecedor; c) custo médio de aquisição; d) valor 

total em estoque; e) endereçamento, dentre outras. 
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Entradas  Resumo do Subprocesso  Saídas 

- Recebimento 

de materiais 

- Entrada dos 

Produtos no 

sistema MV 

 

 

 - 

Monitoramento 

dos saldos em 

estoque 

- identificação 

da necessidade 

de reposição 

do estoque 

  

  

  

  

  

  

Setores   Sistemas 

utilizados 

- Estoques da 

farmácia 

  

- Sistema MV 

  

  

  

  

  
 

POPs de referência  Processos de referência 

 - N/A 

Entradas  Resumo do Subprocesso  Saídas 

- Recebimento 

de materiais 

- Entrada dos 

Produtos no 

sistema MV 

 

 

 - 

Monitoramento 

dos saldos em 

estoque 

- identificação 

da necessidade 

de reposição 

do estoque 

  

  

  

  

  

  

Setores   Sistemas 

utilizados 

- Estoques da 

farmácia 

  

- Sistema MV 

  

  

  

  

Após o recebimento de 
produtos o responsáveis pelo 
estoque deverão verificar as 
condições do estoque para 

armazenamento dos produtos 

Deverão verificar se o ambiente 
apresenta-se sem incidência de 

luz solar, se possui a 
temperatura ideal,  apresenta-

se limpo e organizado 

Deverá alocar os produtos no 
estoque obedecendo as 

diretrizes e as especificações 
sugeridas pelo fabricante. 

Após o recebimento de 
produtos o responsáveis pelo 
estoque deverão verificar as 
condições do estoque para 

armazenamento dos produtos 

Deverão verificar se o ambiente 
apresenta-se sem incidência de 

luz solar, se possui a 
temperatura ideal,  apresenta-

se limpo e organizado 

Deverá alocar os produtos no 
estoque obedecendo as 

diretrizes e as especificações 
sugeridas pelo fabricante. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Antes de alocar os produtos recebidos em seu respectivo estoque, é 

fundamental a observação de alguns aspectos da sala em que os 

produtos serão armazenados, tais como: 

a) Ausência de incidência de luz solar direta; 

 Objetiva manter as características físico-químicas dos produtos. 

b) Ausência de mofo/bolor nas paredes, piso ou teto; 

 Evita a penetração de umidade e possíveis alterações físico-

químicas nos produtos. 

c) Ventilação adequada; 

 Mantém a temperatura do ambiente uniforme. 

d) Local limpo e organizado; 

 Objetiva garantir segurança nas atividades de rotina. 

e) Cumprimento do empilhamento máximo sugerido pelo fabricante; 

 Objetiva garantir a integridade física dos produtos. 

f) Armazenamento sob pallets, longe das paredes e tetos; 

 Permite a reposição ou a retirada de produtos do estoque, assim 

como, uma circulação adequada de ar e a limpeza do ambiente.  

g) Existência de telas nas janelas; 

h) Proteção contra a entrada de pragas, insetos e roedores. 

 

  
 

POPs de referência  Processos de referência 

 - N/A 
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2. Após a verificação das condições físicas da sala, o Auxiliar de Farmácia 

verifica se no sistema já existem endereços cadastrados para o 

produto recebido. 

 

3. Caso não haja endereçamento, o Auxiliar de Farmácia deve acessar o 

módulo MGES do sistema MV2000 efetuando o cadastro do respectivo 

endereço de cada produto. 

 

4. Se o produto em questão já possuir endereço, o Auxiliar de Farmácia 

separa todos os medicamentos e materiais hospitalares por Lote e 

Validade, de modo a agrupar aqueles com mesmo lote e evidenciar 

aqueles com vencimento próximo, colocando-os nas estantes, pallets 

ou prateleiras mais acessíveis. 

 

5. Em seguida, alocar os produtos em seus respectivos endereços, 

respeitando a Ordem Alfabética, Forma Farmacêutica ou propriedades 

inerentes a cada produto (exemplo: termolábeis, inflamáveis, etc.). 

 

6. O Auxiliar de Farmácia deverá empilhar as caixas dos produtos 

farmacêuticos em estrados e/ou estantes, obedecendo ao limite 

máximo permitido pelo fabricante, observando ainda todas as 

condições destacadas no item 1. 

 

5. PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS  

 

OBJETIVO 

Instruir os envolvidos no processo de devolução de produtos, 

demonstrando de maneira mais eficiente sobre como proceder com a 

devolução dos itens, quando os mesmos não forem utilizados pelo 
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paciente, contando com a colaboração dos profissionais da farmácia e da 

enfermagem. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

É responsabilidade do (a) Coordenação / Direção a manutenção deste 

processo, devendo ser revisado a cada seis meses. 

Eventuais ajustes ou modificações podem ser identificados por qualquer 

colaborador da área e indicadas ao gestor responsável, devendo ser 

submetidos à aprovação e implantação. 

Todos os colaboradores da área deverão ter fácil acesso à consulta deste 

documento em sua última versão aprovada. 

 

NORMAS E PREMISSAS 

 

As devoluções deverão ser realizadas para a Farmácia que realizou a 

liberação dos itens ao paciente, podendo ser a DI ou as Farmácias 

Satélites. 

Rotina Hospital: É obrigação da enfermagem zelar pelo relatório ‘Saída 

para Paciente’ e manter o mesmo juntamente com os medicamentos e 

materiais médicos dentro da Fita do Paciente para realizar a devolução dos 

produtos atribuídos ao paciente. 

Rotina UPA: É obrigação da enfermagem solicitar a devolução dos produtos 

via sistema MV e anexar a solicitação de devolução aos produtos a serem 

devolvidos e devolver imediatamente a farmácia. 
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GLOSSÁRIO / DEFINIÇÃO 

Evasão do paciente: Fuga do paciente, antes da avaliação médica e alta. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Identificar os produtos que não foram consumidos pelo paciente 

Os responsáveis pela administração dos medicamentos e materiais 

médicos utilizados pelos pacientes deverão identificar os casos de 

Entradas 
 

Resumo do Subprocesso  Saídas 

-Recusa do 

paciente 

-Alta do 

paciente 

-Óbito do 

paciente 

-Evasão do 

paciente 

 

 

 - Retorno 

do produto 

não 

consumido 

para a 

farmácia 

que 

realizou a 

dispensação 

  

  

  

  

Setores 
  Sistemas 

utilizados 

- Setores 

- Farmácia DI 

- Farmácia 

Satélite 

 

  

- Sistema 

MV 

  

  

  

  

  
 

POPs de referência  Processos de referência 

- Geração da solicitação de 

devolução. 
- N/A 

A enfermagem deverá identificar os 
casos de itens não utilizados pelo 

paciente 

A devolução do produto deverá 
ocorrer ficamente e sistêmicamente 

A devolução deverá ser atendida 
pela equipe da farmácia que 

realizou a dispensação 

Os produtos devolvidos deverão 
ser realocados no estoque que 

recebeu os produtos não utilizados 
pelo paciente 
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recusa, evasão de paciente, alta, óbito, etc. que repercutiram na 

ausência de consumo dos itens prescritos pelo médico. 

2. Registrar a devolução desses produtos no módulo PAGU 

A enfermagem Deverá solicitar a devolução de todos os produtos 

identificados como ausência de consumo pelo paciente no sistema MV. 

3. Imprimir a solicitação de devolução 

O documento de solicitação de devolução deverá ser impresso pelo 

sistema MV para confirmação de que o procedimento foi realizado 

sistemicamente. 

4. Deixar as fitas de devolução em local específico 

A Enfermagem do setor deverá colocar as fitas para devolução em local 

indicado e apropriado para o recolhimento por parte da farmácia, 

sempre duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra à noite. 

1. Anexar a solicitação de devolução aos produtos 

O técnico de enfermagem do setor deverá anexar à solicitação de 

devolução juntamente com os produtos que serão devolvidos a 

farmácia que realizou a dispensação do produto.  

2. Encaminhar os produtos que serão devolvidos para a farmácia (UPAS) 

O técnico de enfermagem deverá levar imediatamente os produtos que 

serão devolvidos a Farmácia para conferência, conclusão e 

atendimento da devolução no sistema MV. 

3. Receber produtos para devolução 

Para o processo de devolução em UPAs a farmácia deverá receber os 

produtos encaminhados pela enfermagem. 

4. Recolher as fitas 

Na rotina de devolução de produtos para os Hospitais, o auxiliar de 

farmácia deverá recolher as fitas que foram colocadas no local de 

recolhimento. Sob nenhuma hipótese o auxiliar de farmácia poderá 

recolher fitas encontradas em qualquer outro local. 

5. Confrontar o relatório de devolução com os produtos que serão 

devolvidos 
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Os responsáveis pela farmácia deverão conferir o relatório de 

solicitação de devolução com os itens físicos a fim de identificar se o 

procedimento foi realizado de forma correta. 

6. Solicitar ajuste da informação (físico e sistema) 

Após a conferência, caso seja identificado divergências, o responsável 

pela farmácia deverá solicitar a justificativa da divergência para a 

equipe da enfermagem. 

7. Atender a solicitação de devolução no sistema 

O auxiliar de farmácia deverá realizar a rotina de ‘ATENDIMENTO DA 

DEVOLUÇÃO’, para todos os itens em conformidade. 

8. Arquivar documento de solicitação de devolução 

O documento demonstrando o processo de devolução de produtos 

efetuados pelo sistema deverá ser arquivado na farmácia que recebeu 

a devolução. 

9. Alocar os produtos no referido local em estoque 

Os produtos devolvidos ao estoque deverão ser alocados nos 

respectivos locais em estoque. 

 

 

6. PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DE PERDAS 

 

OBJETIVO 

 

Demonstrar aos envolvidos no processo de perdas, sobre as principais 

atividades que deverão ser executada após a identificação de um produto 

danificado, quebrado, fora da validade, visando guia-los de forma eficiente 

nas ações corretivas. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

É responsabilidade do (a) Coordenação / Direção a manutenção deste 

processo, devendo ser revisado a cada seis meses. 
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Eventuais ajustes ou modificações podem ser identificados por qualquer 

colaborador da área e indicadas ao gestor responsável, devendo ser 

submetidos à aprovação e implantação. 

Todos os colaboradores da área deverão ter fácil acesso à consulta deste 

documento em sua última versão aprovada. 

 

NORMAS E PREMISSAS 

 

A unidade deverá ter área de segregação especificamente para 

armazenamento de materiais a realizar baixa no sistema. 

Cada produto vencido, danificado e/ou quebrado deverá ser descartado 

conforme tipo de descarte aplicável ao mesmo. 

A baixa sistêmica dos produtos deverá ser executada pelos farmacêuticos 

responsáveis da unidade. 

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

526 
 

GLOSSÁRIO / DEFINIÇÃO 

- N/A. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Recolher produtos vencidos, danificados e/ou quebrados 

O Auxiliar de Farmácia deverá recolher o produto danificado, vencido 

e/ou quebrado conforme tipo de descarte aplicável ao mesmo. 

2. Preencher formulário “Acompanhamento de Perdas” 

Em seguida, ele deverá preencher o formulário "Acompanhamento de 

Perdas" e anexar ao produto. O formulário contém data, local onde se 

encontra o produto, responsável pelo recolhimento, se foi vencido, 

quebrado ou danificado, assinatura do farmacêutico, código do 

produto, descrição do produto, unidade, quantidade, lote e validade. 

3. Alocar os produtos em suas respectivas áreas previamente definidas 

O Auxiliar de Farmácia deverá colocar os produtos recolhidos 

juntamente com o formulário "Acompanhamento de Perdas" em área 

específica de segregação. 

4. Confrontar os produtos segregados com os formulários 

O Farmacêutico da unidade deverá confrontar as informações contidas 

no formulário "Acompanhamento de Perdas" com os produtos 

recolhidos. 

5. Realizar a baixa sistêmica  

O Farmacêutico da unidade deverá realizar a baixa dos produtos no 

Sistema MV, de acordo com o motivo da baixa. 

6. Imprimir o relatório de “Baixas Realizadas” 

O relatório das baixas realizadas deverá ser impresso para 

comprovação da baixa sistêmica dos produtos e o farmacêutico deverá 

carimbar e assinar o relatório das baixas realizadas. 
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7. Acionar a empresa responsável pela coleta dos produtos 

O Farmacêutico da unidade deverá acionar a empresa contratada 

responsável pelo gerenciamento de resíduos hospitalares. 

8. Anexar o relatório de baixas aos produtos que serão descartados 

Em seguida, ele deverá anexar o relatório de baixas realizadas aos 

produtos que serão descartados. 

9. Arquivar documento 

O Farmacêutico deverá arquivar a documentação referente às baixas 

(relatório "Acompanhamento de Perdas" e relatório das baixas 

realizadas no Sistema MV). 

7. PROCESSO DE MONITORAMENTO DE VALIDADE 

 

OBJETIVO 

 

Estabelecer os princípios necessários para a gestão adequada do processo 

de monitoramento de validade para os medicamentos e materiais médicos 

existentes nas farmácias, objetivando melhorias no processo de controle e 

evitando a permanência dos itens fora do prazo de validade em estoque. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

É responsabilidade do (a) Coordenação / Direção a manutenção deste 

processo, devendo ser revisado a cada seis meses. 

Eventuais ajustes ou modificações podem ser identificados por qualquer 

colaborador da área e indicadas ao gestor responsável, devendo ser 

submetidos à aprovação e implantação. 

Todos os colaboradores da área deverão ter fácil acesso à consulta deste 

documento em sua última versão aprovada. 
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NORMAS E PREMISSAS 

 

O farmacêutico deverá elaborar escala mensal para os auxiliares de 

farmácia responsáveis pela realização das verificações de validade. 

As verificações de validade deverão ocorrer diariamente, em todos os 

estoques da unidade e se aplicará tanto para medicamentos quanto para 

materiais médicos. 

Os produtos vencidos deverão ser segregados para baixa sistêmica pelo 

farmacêutico responsável. 
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GLOSSÁRIO / DEFINIÇÃO 

- N/A. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Verificar na escala mensal o responsável pela conferência 

O Auxiliar de Farmácia deverá realizar a verificação da validade dos 

produtos armazenados, conforme a respectiva área de 

responsabilidade do funcionário, definida por escala mensal elaborada 

pelo farmacêutico. 

2. Sinalizar com etiquetas coloridas de acordo com prazos de validade 

O Auxiliar de Farmácia deverá sinalizar com etiqueta de cor verde os 

medicamentos a vencerem no terceiro mês subsequente; com etiqueta 

amarela os medicamentos a vencerem no segundo mês subsequente; 

Entradas  Resumo do Subprocesso  Saídas 

- Gestão física e 
sistêmica sobre 
a validade dos 

itens em 
estoque 

 

 

 
- Baixa dos 
produtos 

com a 
validade 
vencida 

  

  

  

  

  

    

Setores   Sistemas 
utilizados 

- Farmácias em 
geral 

  

- Sistema 
MV 

  
  

  

  

  

 
POPs de referência  Processos de referência 

- N/A  - Baixa de Produtos 

A equipe de farmácia, instruida 
pelo farmacêutico deverá verificar 

diariamento os produtos com 
vencimento próximo 

Deverá sinalizar com a etiqueta 
verde os produtos que vencerão 
nos próximos 3 meses, amarela 

nos 2 meses seguintes e 
vermelha no mês vigente 

Deverá atualizar mensalmente o 
status dos produtos mudando a 
cor das etiquetas e realizando a 

baixa dos produtos fora da 
validade 
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com etiqueta vermelha os medicamentos com vencimento no mês 

entrante. 

3. Negociar a troca dos produtos a vencer com fornecedor ou outra 

unidade 

O farmacêutico deverá entrar em contato com as coordenações 

internas para tentar viabilizar o consumo dos produtos ou com os 

fornecedores e hospitais para tentar viabilizar a permuta dos mesmos. 

4. Preencher o formulário de monitoramento de validade 

O Auxiliar de Farmácia deverá preencher o Relatório de Monitoramento 

de Validade, alimentando as informações dos produtos que irão vencer 

nos próximos três meses. 

5. Recolher itens vencidos e destinar para o descarte 

Se for constatada existência de medicamentos vencidos no mês de 

verificação, o auxiliar de farmácia deverá fazer o recolhimento dos 

mesmos.  

6. Consolidar os relatórios “Monitoramento de validade”  

O farmacêutico deverá  consolidar até o quinto dia útil de cada mês em 

planilha única, os Relatórios de Monitoramento de Validade, 

preenchidos pelos auxiliares de farmácia de todos os setores, 

verificando se os medicamentos listados nos meses anteriores foram 

realmente recolhidos, atualizados e/ou tiveram saída. 

7. Arquivar documentação 

Os relatórios de Monitoramento de Validade com o histórico do mês 

deverá ser arquivado na farmácia. 

 

8. PROCESSO DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE 

 

OBJETIVO 
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Conscientizar os envolvidos sobre a importância do processo de 

monitoramento de temperatura e umidade das farmácias, proporcionando 

uma gestão de controle mais eficiente sobre os equipamentos para 

manutenção da temperatura ideal do ambiente de armazenamento dos 

produtos. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

  

Entradas  Resumo do Subprocesso  Saídas 

- 

Acompanhamen

to da 

temperatura e 

umidade do 

ambiente e 

temperatura da 

geladeira. 

 

 - Registro das 

informações 

de 

temperatura 

no formulário 

de 

acompanhame

nto. 

 

 

 

 

 

  

Setores 
  Sistemas 

utilizados 

- Farmácias em 

geral 
- N/A 

 

POPs  Processos de referência 

- N/A.  - N/A 

Os auxiliares de farmácia devem 
veri-ficar diariamente as 

temperaturas do ambiente e da 
geladeira e resetar o 

termohigrômetro 

Deverão registrar as informações 
no formulário de controle de 

temperatura 

O farmacêutico deverá 
acompanhar e assinar 

diariamente atestando a 
conformidade das temperaturas 

Em caso de variações deverá 
tomar providências para 
solucionar o problema 
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É responsabilidade do (a) Coordenação / Direção a manutenção deste 

processo, devendo ser revisado a cada seis meses. 

Eventuais ajustes ou modificações podem ser identificados por qualquer 

colaborador da área e indicadas ao gestor responsável, devendo ser 

submetidos à aprovação e implantação. 

Todos os colaboradores da área deverão ter fácil acesso à consulta deste 

documento em sua última versão aprovada. 

NORMAS E PREMISSAS 

 

O auxiliar de farmácia deverá registar diariamente às 08:00h e às 17:00h, 

em formulário específico, as temperaturas mínima, máxima e atual, das 

geladeiras, ambiente e a umidade das salas, utilizando Termohigrômetro. 

O equipamento termohigrômetro deverá ser resetado logo após o registro 

das marcações diárias para garantir a precisão das informações. 

 

 

GLOSSÁRIO / DEFINIÇÃO 

 

Termohigrômetro: é um instrumento de medição das temperaturas interna, 

externa e da umidade relativa do ar no ambiente. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Verificar informações registradas no termohigrômetro  

O Auxiliar de Farmácia verifica duas vezes por dia as informações 

apontadas pelos termohigrômetros de cada farmácia. 

2. Registrar informação nos respectivos formulários 
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Em seguida, registra nos respectivos formulários as informações de: 

temperatura e umidade de cada ambiente das farmácias; e temperatura 

das geladeiras. 

3. Resetar as informações registradas no termohigrômetro 

Após a anotação das informações, o Auxiliar de Farmácia reseta os 

registros anteriores de temperatura mínima e máxima indicados no 

termohigrômetro. 

4. Comunicar ao Farmacêutico as variações de temperatura 

Em caso de variação de temperatura fora dos padrões, o Farmacêutico 

deve ser comunicado para que possa averiguar a causa da mesma e 

tomar providências para sanar o problema. 

 

5. Tomar providências quanto à variação de temperatura e/ou umidade 

O farmacêutico responsável deverá tomar as devidas providências para 

solucionar o problema de variação de temperatura, verificando se o 

problema é no equipamento ou no ambiente interno (ar condicionado). 

6. Conferir os formulários de registro 

O Farmacêutico deverá conferir diariamente os registros de 

temperatura realizados pelo auxiliar de farmácia. 

7. Assinar formulários 

Após a conferência, o farmacêutico deverá assinar os formulários no 

final de cada dia atestando o acompanhamento diário. 

8. Arquivar documentação 

No final de cada mês, o Farmacêutico arquivará os formulários com o 

histórico de medição de temperatura da geladeira e do ambiente. 

 

9. PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTOQUE CRÍTICO 

 

OBJETIVO 
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Proporcionar aos responsáveis pelas farmácias da unidade uma gestão de 

controle sobre o acompanhamento do estoque crítico, permitindo ao 

gestor do estoque identificar de forma o momento e quantidade certa para 

ressuprimento de cada item do estoque através do relatório do sistema 

MV. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

É responsabilidade do (a) Coordenação / Direção a manutenção deste 

processo, devendo ser revisado a cada seis meses. 

Eventuais ajustes ou modificações podem ser identificados por qualquer 

colaborador da área e indicadas ao gestor responsável, devendo ser 

submetidos à aprovação e implantação. 

Todos os colaboradores da área deverão ter fácil acesso à consulta deste 

documento em sua última versão aprovada. 

 

NORMAS E PREMISSAS 

 

São classificados como “Produtos de Estoque Crítico” todos os 

medicamentos e materiais hospitalares com estoque suficiente para suprir 

as necessidades da unidade por determinado período de acordo com a 

curva ABC/XYZ. 

Produto em Ponto de Pedido é todo produto que se encontra em Estoque 

Crítico e deve ser solicitada a compra direta do mesmo. 
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GLOSSÁRIO / DEFINIÇÃO 

Ponto de Ressuprimento: É um parâmetro de alerta no dimensionamento 

de estoques. É um nível de estoque que ao ser atingido sinaliza o 

momento de se fazer uma nova compra, evitando posterior ruptura do 

estoque. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Consultar lista de “Produtos Críticos” 

O farmacêutico deverá executar a rotina diária de consulta da "Lista 

dos Produtos Críticos" disponível no Sistema MV. 

Entradas  Resumo do Subprocesso  Saídas 

- 

Consultar 

os 

produtos 

críticos no 

sistema 

MV 

- Verificar 

os 

produtos 

em ponto 

de pedido 

 

 

 

- Acionar o 

ressuprimento 

do estoque 

  

  

  

  

  

  

Setores 
  Sistemas 

utilizados 

- 

Farmácias 

  

- Sistema MV 

  

  

  

 
 

POPs de referência  Processos de referência 

- Visualização da lista de 

produtos críticos. 
 - Compras Diretas 

O responsável pela farmácia deverá 
consultar a lista de produtos críticos 
para verificar os itens em ponto de 

pedido 

Deverá verificar primeiramente se 
existem ordens de compras em aberto 
aguardando a entrega do fornecedor 

Caso apresente ordens de compras 
em aberto deverá monitorá a entrega 

dos itens solicitados 

Deverá proceder com a compra direta 
dos produtos críticos caso não 

possuia OCs em aberto nem itens em 
outras farmácias da unidade 
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2. Identificar os produtos em ponto de pedido 

Deverá identificar na lista a relação de produtos que se encontram em 

ponto de pedido para tomar providência quanto ao ressuprimento. 

3. Verificar se existem ordens de compras (OCs) em aberto 

O farmacêutico deverá verificar se existem ordens de compra em 

aberto que possam ser cobradas ao fornecedor. 

4. Havendo OCs em aberto, verificar tempo de entrega com o fornecedor 

O farmacêutico entrará em contato com o fornecedor a fim de 

questionar os prazos de recebimento dos produtos. 

5. Acompanhar a entrega dos pedidos 

Após ter ciência dos prazos, o farmacêutico deverá acompanhar a 

entrega dos respectivos produtos para reposição do estoque. 

6. Verificar disponibilidade em outra farmácia satélite da unidade 

Caso não existam ordens de compra em aberto no sistema, o 

farmacêutico deverá verificar se há estoques em outras farmácias 

satélites da unidade. 

7. Solicitar transferência de produtos a farmácia satélite 

Havendo disponibilidade em outra farmácia satélite, o farmacêutico 

deverá solicitar uma transferência via sistema MV para abastecimento. 

8. Providenciar a compra dos produtos críticos 

Se não houver disponibilidade, o farmacêutico fará uma solicitação de 

compra direta dos produtos com Estoque Crítico. 

 

10. PROCESSO DE CURATIVOS ESPECIAIS 

 

OBJETIVO 
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Instruir os envolvidos no processo de dispensação dos itens classificados 

como curativos especiais, proporcionando um melhor direcionamento e 

segurança nas atividades desenvolvidas. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

É responsabilidade do (a) Coordenação / Direção a manutenção deste 

processo, devendo ser revisado a cada seis meses. 

Eventuais ajustes ou modificações podem ser identificados por qualquer 

colaborador da área e indicadas ao gestor responsável, devendo ser 

submetidos à aprovação e implantação. 

Todos os colaboradores da área deverão ter fácil acesso à consulta deste 

documento em sua última versão aprovada. 
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Entradas  Resumo do Subprocesso  Saídas 

- Receber 

formulários 

para 

liberação de 

curativos 

especiais 

 

 

 - 

Dispensação 

dos 

curativos 

especiais 

para o setor 

solicitante 

  

  

  

  

  

Setores   Sistemas 

utilizados 

- Farmácias 

satélites 

- Setores 

solicitantes 

  

- Sistema 

MV 

  

  

  

  
 

POPs de referência  Processos de referência 

- Saída para paciente.  - N/A 

Entradas  Resumo do Subprocesso  Saídas 

- Receber 

formulários 

para 

liberação de 

curativos 

especiais 

 

 

 - 

Dispensação 

dos 

curativos 

especiais 

para o setor 

solicitante 

  

  

  

  

  

Setores   Sistemas 

utilizados 

- Farmácias 

satélites 

- Setores 

solicitantes 

  

- Sistema 

MV 

  

  

  

  
 

Os setores solicitantes deverão 
receber da CCIH a liberação para 

os curativos especiais 

Deverão encaminhar a 
autorização para retirada dos 

itens na farmácia satélite 

A farmácia satélite deverá conferir 
as informações solicitadas com a 

autorização da CCIH 

Deverá separar, realizar a baixa 
sistêmica e entregar os produtos 

solicitados 

Os setores solicitantes deverão 
receber da CCIH a liberação para 

os curativos especiais 

Deverão encaminhar a 
autorização para retirada dos 

itens na farmácia satélite 

A farmácia satélite deverá conferir 
as informações solicitadas com a 

autorização da CCIH 

Deverá separar, realizar a baixa 
sistêmica e entregar os produtos 

solicitados 
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NORMAS E PREMISSAS 

Considera-se ‘Curativo Especial’, todo o curativo que necessita de 

avaliação prévia da CCIH, antes de sua utilização no paciente. 

Nas Farmácias Satélites, os Curativos Especiais só serão dispensados para 

os pacientes mediante o recebimento do formulário de ‘Liberação de 

Curativos Especiais’ preenchido, carimbado e assinado pelo Enfermeiro da 

CCIH. 

 

GLOSSÁRIO / DEFINIÇÃO 

 

- CCIH: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Receber formulários da CCIH 

2. Uma vez por semana, o burocrata do setor deverá receber da CCIH os 

formulários de 'Liberação de Curativos Especiais'. 

3. Encaminhar formulários a Farmácia satélite 

Em seguida, o burocrata deverá encaminhar os formulários às 

respectivas Farmácias Satélites (Satélite da UTI ou Satélite das 

Enfermarias). 

4. Conferir se o formulário está preenchido e autorizado pela CCIH 

O auxiliar de farmácia deverá conferir se os formulários estão 

corretamente preenchidos com: a) nome do paciente; b) data da 

liberação; c) número de atendimento; d) setor em que o paciente está 

internado; e) quantidades de itens solicitados; f) assinatura e carimbo 

do Enfermeiro da CCIH. 

POPs de referência  Processos de referência 

- Saída para paciente.  - N/A 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

540 
 

5. Solicitar ajuste para o setor solicitante  

Caso haja alguma divergência nas informações registradas no 

formulário o auxiliar de farmácia deverá solicitar a correção do 

formulário ao enfermeiro do setor solicitante. 

6. Separar os itens solicitados 

Se os formulários estiverem corretamente preenchidos, o auxiliar de 

farmácia deverá proceder com a separação dos itens solicitados. 

7. Realizar a rotina ‘Saída para Paciente’ através do leitor de código de 

barras de todos os produtos 

Em seguida, auxiliar de farmácia deverá realizar a rotina ‘Saída para 

Paciente’ no sistema MV passando todos os itens no leitor de código 

de barras. 

8. Imprimir duas vias do documento 

Após a saída sistêmica, deverão ser impressas duas vias do documento 

de “Saída para Paciente”. 

9. Entregar os itens solicitados 

Os itens solicitados só deverão ser entregues aos técnicos de 

enfermagem ou enfermeiros dos setores, mediante suas respectivas 

assinaturas no documento de “Saída para Paciente”. 

10. Solicitar a assinatura no documento ‘Saída para Paciente’ 

Deverá solicitar a assinatura do solicitante no documento ‘Saída para 

Paciente’ para comprovação de recebimento dos itens em acordo com 

a solicitação. 

11. Arquivar formulário 

Após a dispensação dos curativos especiais, o auxiliar da farmácia 

satélite deverá proceder com o arquivamento da via de “Saída para 

Paciente” e do formulário de 'Liberação de Curativos Especiais'. 

 

11. FARMÁCIA (ANTIMICROBIANOS) 
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OBJETIVO 

 

Fornecer instruções aos envolvidos nas atividades de dispensação de itens, 

tendo como especificação os antimicrobianos, proporcionando uma 

estrutura de controle e segurança no processo. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

É responsabilidade do (a) Coordenação / Direção a manutenção deste 

processo, devendo ser revisado a cada seis meses. 

Eventuais ajustes ou modificações podem ser identificados por qualquer 

colaborador da área e indicadas ao gestor responsável, devendo ser 

submetidos à aprovação e implantação. 

Todos os colaboradores da área deverão ter fácil acesso à consulta deste 

documento em sua última versão aprovada. 

 

NORMAS E PREMISSAS 

 

Considera-se ‘Medicamento Antimicrobiano’, todo o medicamento voltado 

ao tratamento de infecções microbianas sensíveis. 

Todas as liberações de medicamentos antimicrobianos somente devem ser 

realizadas mediante retenção dos seguintes documentos: a) prescrição 

médica; e b) ‘Solicitação de Antimicrobiano de Uso Restrito’. Ambos devem 

estar devidamente assinados e carimbados pelos respectivos médicos 

solicitantes. 
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GLOSSÁRIO / DEFINIÇÃO 

 

- Antimicrobiano: descreve a substância usada para tratar infecções e 

inclui antibióticos, desinfectantes e anti-sépticos. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Protocolar as prescrições e formulários 

A enfermagem dos setores deverá protocolar as prescrições e os 

formulários de ‘Solicitação de Antimicrobiano de uso restrito’ antes do 

envio a DI e às farmácias satélites. 

2. Receber prescrições e formulários 

Entradas  Resumo do Subprocesso  Saídas 

- 

Preenchimento 

da prescrição 

dos 

antimicrobianos 

pelo médico 

 

 

 - Dispensação 

dos 

medicamentos 

antimicrobianos 

para o para o 

paciente. 

  

  

  

  

  
  

Setores   Sistemas 

utilizados 

- Setores 

- Farmácia DI 

- Farmácia 

Satélite 

  - Sistema MV 

  

  

  

  

  
 

POPs de referência  Processos de referência 

- Saída para paciente  - N/A 

O técnico de enfermagem deverá 
protocolar a prescrição médica do 

paciente 

A prescrição deverá ser recebida 
pela farmácia que procederá com 
a conferência sobre a prescrição 

O responsável pela farmácia 
deverá separar, realizar a baixa e 
entregar os produtos solicitados 

O técnico de enfermagem deverá 
receber e conferir os itens 

solicitados 
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A DI ou farmácias satélite receberão as prescrições médicas e 

formulários devidamente carimbados e assinados pelo médico 

responsável pela avaliação. 

3. Solicitar complementação dos dados 

A DI ou farmácias satélites verificarão se os dados das prescrições e 

formulários estão completos, com nome do paciente, número do 

atendimento, clínica, horário de administração aberto, assinatura e 

carimbo do médico. Caso os dados não estejam completos, o auxiliar 

de farmácia deverá devolver a prescrição e solicitar à enfermagem do 

setor a complementação dos dados. 

1. Tirar cópia da “Solicitação de Antimicrobiano de Uso Restrito” 

O auxiliar de farmácia deverá tirar uma cópia do documento 

‘Solicitação de Antimicrobiano de Uso Restrito’. 

2. Anexar cópia da solicitação de microbianos na pasta de solicitações 

A cópia da ‘Solicitação de Antimicrobiano de Uso Restrito’ será 

anexada à pasta de solicitações de antimicrobianos. 

3. Separar os itens de medicamento e material hospitalar 

Os auxiliares de farmácia deverão separar os itens para dispensação, 

de acordo com o documento de solicitação impresso. 

4. Bipar os medicamentos e materiais médicos e efetivar a saída para 

paciente 

O auxiliar de farmácia deverá realizar a rotina de 'Saída para Paciente', 

junto com os demais medicamentos, passando todos os produtos no 

leitor de código de barras. 

5. Imprimir duas vias do documento de saída 

Deverão ser impressas duas vias do documento de ‘Saída para 

Paciente’, devendo uma ser anexada à prescrição médica e a segunda à 

fita do paciente. 

6. Aguardar o recolhimento da solicitação original 
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O auxiliar de farmácia deverá aguardar o Burocrata da CCIH recolher as 

solicitações de antimicrobiano que ainda não tenham passado pela 

avaliação do Médico da CCIH. 

7. Entregar os medicamentos solicitados 

Os medicamentos separados pelo auxiliar de farmácia deverão ser 

entregues aos técnicos de enfermagem do setor solicitante. 

8. Receber e conferir os itens com o documento da saída 

Os técnicos de enfermagem dos setores deverão receber os 

medicamentos, conferindo sempre as quantidades e especificidades 

com o documento de ‘Saída para Paciente’ anexo. 

9. Assinar o documento “Saída para Paciente” 

Após conferência, os Técnicos de Enfermagem deverão assinar o 

documento ‘Saída para Paciente’, como forma de confirmação de 

recebimento. 

10. Arquivar o documento juntamente com a prescrição 

A DI e Farmácias Satélites deverão proceder com o arquivamento das 

Prescrições Médicas e do documento ‘Saída para Paciente, atendidas e 

assinadas. 

 

12. MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS 

 

OBJETIVO: 

 

Fornecer subsídios básicos de orientação farmacêutica e informações 

técnicas e científicas à equipe de saúde. 

Avaliar a eficácia do processo implantado pela farmácia, através da análise 

da pesquisa de satisfação aplicada aos profissionais de enfermagem, 

visando obter informações necessárias para a identificação de melhorias e 

a elaboração de plano de ações. 
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CONCEITO: 

 

A energia radiante de fonte luminosas naturais ou artificiais, seja 

ultravioleta (UV) ou visível, é capaz de afetar a estabilidade de produto 

fotossensíveis, uma vez que pode iniciar e acelerar reações de degradação 

fotoquímica. Tais reações podem levar alterações do princípio ativo do 

medicamento e diminuir seus efeitos. Em alguns casos, a instabilidade de 

um medicamento é perceptível por alteração da cor, odor e viscosidade do 

produto. Em alguns casos, algumas alterações químicas não são evidentes 

e só podem ser confirmadas, somente por análises químicas. 

 

Preparo e Administração dos Medicamentos  

 

* A lavagem das mãos deve preceder todos os procedimentos envolvidos 

no preparo de medicamentos; 

 

* Medicamentos incompatíveis não devem ser misturados entre si ou em 

solução, devendo também ser evitada a administração simultânea no 

mesmo horário ou via; 

 

* Quando for necessária a administração simultânea de dois medicamentos 

injetáveis verifique se eles são compatíveis. Caso não sejam, prepare cada 

um separadamente; entre a administração do primeiro medicamento e do 

segundo, administre 10 a 20 ml de água destilada e somente em seguida 

administre o outro medicamento;  

 

* Se o medicamento contiver um princípio vasoativo administrado de forma 

contínua, não interrompa. Verifique a possibilidade de escolher outra via 

de acesso para a administração do medicamento. Na impossibilidade de 

outra via, evite infusões simultâneas prolongadas;  
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* Não é recomendável a administração simultânea de qualquer 

medicamento com hemoderivados e hemocomponentes; 

 

* Antes de administrar qualquer medicamento, assegure-se de que ele 

está na temperatura ambiente, evitando dessa forma a ocorrência de 

hipotermia; Durante a reconstituição, diluição e administração dos 

medicamentos, observe qualquer mudança de coloração e formação de 

precipitado ou cristais. Caso ocorra um desses eventos, interrompa o 

processo, procure a orientação do Farmacêutico e notifique para a 

Gerência de Riscos; 

 

* Quando o medicamento for administrado pela via IM, não realize a 

mistura de medicamentos na mesma seringa; 

 

* Somente os comprimidos apresentando sulcos poderão ser partidos. Essa 

marca no comprimido nos indica onde podemos parti-lo. Portanto, se 

temos 1 sulco, só podemos partir o comprimido em 2 e se temos 2, 

poderemos partir o comprimido em 4; 

 

* Todos os produtos fotossensíveis deverão ser protegidos da luz durante 

a sua infusão, 

para tanto, utilize o equipo fotossensível apropriado; 

 

* Não utilize agulhas como respiros em tubos de soro ou frascos de 

soluções, pois esta prática leva á contaminação da solução; 

 

Estabilidade dos Medicamentos Pós- Reconstituição e Diluição 
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Reconstitua e dilua os medicamentos, de preferência, imediatamente antes 

do uso. Verifique a estabilidade pós-reconstituição/diluição junto ao 

fabricante do produto que você está utilizando. 

 

Armazenamento Pós- Diluição 

 

Caso necessite armazenar o medicamento após reconstituição e/ou 

diluição, utilize etiqueta de identificação com no mínimo as seguintes 

Informações: A etiqueta deverá estar legível, utilize preferencialmente 

letras maiúsculas para o preenchimento e siga rigorosamente as 

informações do fabricante. 

 

Administração de Medicamentos Injetáveis 

 

Antes de iniciar o preparo do medicamento leia atentamente a prescrição 

médica e confira os dados do rótulo do fármaco com os da prescrição; 

Verifique na prescrição o tipo de diluente recomendado e a via de 

administração; Selecione previamente todo o material necessário para 

realizar a diluição do medicamento, evitando que tenha que interromper o 

procedimento de diluição; Lave as mãos com água e sabão e seque-as com 

papel-toalha; Dilua um medicamento de cada  

 

vez; Após a diluição, alguns medicamentos podem ser guardados para 

serem utilizados posteriormente. Nestes casos, identifique corretamente o 

frasco do medicamento; ATENÇÃO: Nem todo medicamento pode ser 

diluído com soro fisiológico e nem todo medicamento pode ser guardado 

na geladeira. Siga as orientações dos fabricantes. 

 

Considerações Gerais 
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A Solução diluída deve ser utilizada imediatamente após efetuada a 

diluição; Somente infundir soluções em temperatura ambiente, com 

aspecto homogêneo sem grânulos ou precipitados. Não deve associar 

outros medicamentos na mesma infusão. Em caso de aparecimento de 

reação adversa, diminua a velocidade de infusão ou interrompa até o 

desaparecimento dos sintomas. A administração deverá ser imediata e 

definidamente suspensa em caso de ocorrência de reação anafilática. 

 

MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS: 

 

 

EQUIPOS: 

  

1038 ANFOTERICINA B 

898 EPINEFRINA 

945 DIPIRONA 

1066 FENTANIL 

906 FUROSEMIDA 

10806 HALOPERIDOL 

988 METRONIDAZOL 

1118 MORFINA 

1064 NALOXONA 

837 NISTANTINA 

1244 NITROGLICERINA 

1025 NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 

1237 NORADRENALINA 

4804 OMEPRAZOL 

927 PROMETAZINA 

24889 POLIMIXINA B 

24491 SULFENTANIL 

867 VITAMINA C 
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CONDUTAS EM FISIOTERAPIA 

 
 

Temas 

 

1. POP Montagem Manutenção do Ventilador Mecânico 

(INTER5 PLUS) 

2. CPAP (Gerador de Fluxo) 

3. Bundle da Fisioterapia em UTI 

4. Exercícios Básicos de Fisioterapia 

5. Avaliação de Riscos para Formação de Tampão 

Mucoso Traqueobrônquico (Rolha) 

6. Fluxograma de Controle Gasometria / AVM – 

(Protocolo de Sara) 

 

  

F
IS

IO
T

E
R

A
P
IA
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1. POP MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO VENTILADOR MECÂNICO 

(INTER 5 PLUS) 

 

APRESENTAÇÃO: 

 

O respirador Inter 5 dispõe de modos 

ventilatórios para ospacientes adultos, 

pediátricos e neonatais. É um aparelho 

simples, através do sensor de fluxo fornece 

dados ventilatórios durante a expiração. A 

programação dos parâmetros ventilatórios é 

feita diretamente através dos botões no seu 

painel de controle. 

 

VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO 

 

Estas válvulas são necessárias para o ajuste pressórico adequado ao 

funcionamentode qualquer ventilador mecânico. 
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MONTAGEM 

Conectar a mangueira na saída de gás do ventilador até o umidificador 

aquoso (se for usar) ou no copo coletor. 
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ATENÇÃO ESPECIAL NA MONTAGEM DA MEMBRANA EXALATORIA 

CONFORME EXPLICADO A SEGUIR ( TODO O FUNCIONAMENTO CORRETO 

DO VENTILADOR DEPENDE PRINCIPALMENTE DESTA MONTAGEM): 

 

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

553 
 

Colocar a membrana diafragma no painel lateral. Depois posicionar a 

válvula deexalação de maneira perpendicular encaixar e girar no sentido 

horário. 

ATENÇÃO NUNCA POSICIONE O DIAFRAGMA NA VALVULA EXALATÓRIA 

PARA POSTERIORMENTE ENCAIXAR NO VENTILADOR 

 

O ramo expiratório é composto por 2 traqueias e 1 copo coletor deve ser 

posicionado na válvula de 

exalação. 

 

 

 

 

A peça y deve ser 

conectada nas duastraqueias ligadas aos ramos inspiratórioe expiratório. 

 
 

 

A linha proximal 

responsável pela 

medida da pressão de 

vias aéreas éconectado 

na parte central da 

peça y e a outra 

extremidade no painel lateral. 

CASO ESTEJA COM O UMIDIFICADOR AQUOSO O SENSOR DE TEMPERATURA 

DEVE SER CONECTADO NO ORIFICIO ABAIXO DA LINHA DE PRESSÃO ( NO 
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RAMO INSPIRATORIO DO PACIENTE E NA LATERAL DO UMIDIFICADOR). 

OCLUIR O SENSOR DE TEMPERATURA CASO NÃO UTILIZAR O UMIDIFICADOR 

AQUOS 

 

O sensor de fluxo deve ser conectado na lateral do ventilador e deve 

serconectado entre a peça y e o paciente, antes do filtro higroscópico. 

O sensor de oxigenio deve ser conectado na saída de gás do ventilador ( 

ramoinspiratório), reconectar a traqueia e conectar o cabo na parte de trás 

do ventilador 

 

 

 

 

O ventilador está pronto para ser 

testado e usado no paciente 
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ATENÇÃO: RETIRAR TAMBÉM O SENSOR DE FLUXO PARA EVITAR DANOS 

 

2. CPAP (GERADOR DE FLUXO) 

 

OBJETIVO: 

Gerar alto fluxo continuo de FiO2, com resistência na fase expiratória. O 

gerador de fluxo deve ser adaptado na mascara de VNI e conectado 

diretamente na rede de O2 ou ar comprimido. 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS ESPERADOS: 

 

1. Aumento da CRF, VR e complacência pulmonar. 
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2. Melhorar ventilação colateral 

3. Prevenir o colapso alveolar 

4. Estabilizar vias aéreas 

CONTRA-INDICAÇÃO: 

 

1. Diminuição do nível de consciência 

2. Agitação psicomotora importante 

3. Recusa do paciente 

4. Trauma ou queimadura na face 

5. Episódios de regurgitação ( relativa) 

6. Hemorragia digestiva alta ( relativa) 

7. Pneumotórax não drenando 

8. Pneumomediastino 

9. Fístula broncopleural 

10. Pós operatório recente de cirurgia de face, vias aéreas superiores ou 

esôfago 

11. Instabilidade hemodinâmica 

 

PROCEDIMENTO 

 

1. Conferir indicação do procedimento 

2. Reunir material necessário ( Fixador cefálico, máscara de VNI, gerador 

de fluxo ( CPAP)) 

3. Identificar o paciente 
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4. Realizar lavagem correta das mãos 

5. Apresentar-se e explicar o procedimento ao paciente e/ou 

acompanhante 

6. Realizar ausculta pulmonar 

7. Elevar decúbito do paciente ( 30 a 45°) 

8. Aspirar previamente as VAS ( caso necessário) 

9. Verificar de mascara está com coxim insuflado 

10. Conectar gerador de fluxo na rede de O2 

11. Fixar a máscara com auxilio do fixador cefálico 

12. Conectar o gerador de fluxo na máscara. 

13. Aumentar fluxo de oxigênio/ ar comprimido e verificar PEEP através de 

manômetro. 

14. Realizar novamente a ausculta pulmonar 

15. Organizar o local do procedimento e descartar material em local 

apropriado 

16. Realizar higienização das mãos 

17. Comunicar equipe e monitorizar paciente – Verificar o bom 

funcionamento do sistema constantemente. 

18. Após tempo necessário de uso, realizar higienização das mãos, retirar 

o equipamento. 

 

CUIDADOS ESPECIAIS 

Utilizar EPI padrão de acordo com o tipo de isolamento 
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AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE: 

 

1. Em sinais de obstrução deve ser necessária a higiene de VAS 

2. Em caso de aumento do trabalho respiratório, retirar equipamento e 

avaliar necessidade de BILEVEL ou intubação. 

 

3. BUNDLE DA FISIOTERAPIA EM UTI 

 

INTRODUÇÃO: 

 

Atualmente, têm sido bastante utilizados os Pacotes ou Bundles de 

Cuidados, os quais reúnem um pequeno grupo de intervenções que, 

quando implementadas em conjunto, resultam em melhorias substanciais 

na assistência em saúde. Diferente dos protocolos convencionais, nos 

bundles nem todas as estratégias terapêuticas possíveis precisam estar 

inclusas, pois o objetivo desse modelo não é ser uma referência 

abrangente do arsenal terapêutico disponível, mas sim, ser um conjunto 

pequeno e simples de práticas baseadas em evidências que, quando 

executadas coletivamente melhoram os resultados para os pacientes. 

 

OBJETIVO: 

Padronizar a avaliação dos pacientes internado em unidade de terapia 

intensiva, a fim de minimizar riscos e fugas de informações.  

 

Leito - UTI - Nome paciente - Nome fisio - 

A  

(Acordar) 

Sedado 

p/neuroproteção 

(    ) 

Sedado por DR 

(    ) 

Necessidade 

de 

aumentar 

sedação           

(    ) 

Sedação pode 

ser reduzida/ 

retirada            

(    ) 

Sem 

sedação       

(    ) 
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B  

(Respirar) 

Incapaz de 

iniciar esforços 

(    ) 

Pode ventilar  em 

modo espontâneo         

(    ) 

Pode iniciar 

um TRE        

(    ) 

TRE sem 

sucesso        

(    ) 

Respiração 

espontânea 

(    ) 

C 

(Coordenação 

- A e B) 

Protocolo de 

despertar diário 

(    ) 

Protocolo de 

Avaliação de Força 

respiratória (    ) 

Protocolo 

de 

Avaliação 

de Força 

periférica      

(    ) 

Protocolo de 

PAV             

 (    ) 

Protocolo 

de 

Mobilização  

(    ) 

D  

(Manejo de 

Delirium) 

RNC 

Ausência de 

sedação               

(    ) 

Agitado/Agressivo  

(    ) 

NC 

Oscilante      

(    ) 

Consciente 

desorientado 

(    ) 

Consciente 

Orientado 

(    ) 

E  

(Exercício) 

NF = 1                  

(    ) 

NF = 2                

 (    ) 

NF = 3        

(    ) 

NF = 4         

(    ) 

NF = 5       

(    ) 
 

 

Descrição de Componentes do Bundle  

A. Acordar: 

Verifica o Nível de consciência (NC) e a possibilidade da retirada precoce 

da sedação, devendo o fisioterapeuta qualificar cada paciente em 5 

estágios quanto ao acordar: 

 

 Sedado p/neuroproteção – Sedação para neuroproteção, aplicado a 

pacientes neuro críticos em fase aguda para redução ou controle de 

Hipertensão intracraniana (HIC). 

 Sedado por DR – Sedado por desconforto respiratório – Aplicado em 

pacientes que não conseguem a adequada sincronia paciente – 

ventilador sem uso de sedativos.  

 Necessidade de aumentar sedação – Aplicado a pacientes que 

necessitem aumentar vazão de sedação devido a agitação ou 

adaptação ventilatória.  

 Sedação pode ser reduzida/ retirada – Aplicado a pacientes que não 

apresentem contraindicações evidentes para a retirada ou redução de 

sedações.  
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 Sem sedação – Aplicado para pacientes sem uso de sedativos de uso 

contínuo.  

 

B. Respirar 

Verifica o grau de estímulo ventilatório espontâneo apresentado pelo 

paciente.  

 

 Incapaz de iniciar esforços – paciente que não apresenta estímulo 

ventilatório espontâneo, verificado através da frequência respiratória 

vista no ventilador mecânico.  

 Pode ventilar em modo espontâneo – Aplicado para pacientes que 

mesmo estando em modos assistidos/controlados apresentem 

condições para ventilar em modos espontâneos. 

 Pode iniciar um TRE – Aplicado a pacientes que já se encontrem em 

modos espontâneos e podem iniciar um teste de respiração 

espontâneo (TRE)  

 TRE sem sucesso – Aplicado para pacientes que foram submetidos a 

um TRE e apresentaram algum tipo de falha, impossibilitando a 

descontinuação da ventilação mecânica.  

 Respiração espontânea – Aplicado para pacientes que já se encontram 

sem suporte ventilatório.  

 

C. Coordenação - A e B) 

Usado para verificar a interação entre despertar e ventilação 

 

 Protocolo de despertar diário – Aplicado para pacientes que tiveram 

sedação desligada de forma protocolada diariamente 

 Protocolo de Avaliação de Força respiratória – Aplicado para pacientes 

que passaram por avaliações de força muscular (PIMAX e PEMAX) 

sucessivas.  
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 Protocolo de Avaliação de Força periférica – Aplicado para pacientes 

que tiveram avaliações de força muscular periférica (MRC) sucessivas.  

 

 Protocolo de PAV – Aplicado para pacientes que tenham sido inseridos 

em um protocolo para o combate de Pneumonia associada a ventilação 

(PAV). 

 Protocolo de Mobilização – Aplicado àqueles que tenham sido inseridos 

em algum tipo de protocolo para mobilização precoce  

 

D. Manejo de delirium 

Verifica o correto manejo para combate ao delirium  

 

 RNC Ausência de sedação – Aplicado para pacientes que apresentem 

rebaixamento do nível de consciência mesmo na ausência de sedação. 

 Agitado/Agressivo – Aplicado para pacientes que apresentem agitação 

psicomotora ou agressividade. 

 NC Oscilante - Aplicado para pacientes que apresentem oscilações do 

nível de consciência mesmo na ausência de sedação. 

 Consciente desorientado - Aplicado para pacientes que estejam 

conscientes, porém sem orientação tempo/espacial.  

 Consciente Orientado - Aplicado para pacientes que estejam 

conscientes e com orientação tempo/espacial. 

 

E. Exercício 

Verifica o grau de mobilidade e relaciona com o tipo de exercício aplicado.  

 

 NF = 1 – Nível funcional 1 – Aplicado ao paciente sedado ou comatoso, 

restrito ao leito realizando mobilizações passivas. 

 NF = 2 - Nível funcional 2 - Aplicado ao paciente livre de sedações ou 

com melhora do nível de consciência, ainda restrito ao leito, porém 

realizando exercícios assistidos ou ativos 
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 NF = 3 - Nível funcional 3 - Aplicado ao paciente que consegue 

manter-se a beirado leito, realizando exercícios assistidos ou ativos 

 NF = 4 - Nível funcional 4 - Aplicado ao paciente que consegue ser 

transferido da cama para poltrona, realizando exercícios assistidos ou 

ativos 

 NF = 5 - Nível funcional 5 - Aplicado ao paciente que consegue andar 

com ou sem auxílio.  

 

4. EXERCÍCIOS BÁSICOS DE FISIOTERAPIA  
 

ORIETAÇÕES: 

 

Esse guia apresenta exercícios fisioterápicos simples que podem ser 

realizados pelos pacientes internados e mesmo após a alta. 

Esse guia não substitui ou dispensa as sessões de fisioterapia, mas 

permite ao paciente e seu cuidador auxiliar o processo de reabilitação 

motora, evitando a imobilidade e prevenindo complicações. 

 

Leia com atenção a orientação para cada exercício, observando as 

gravuras e verifique quais exercícios são necessários para você ou seu 

paciente. 

 

Realize os exercícios com atenção. Inicie com 3 repetições de cada 

um deles. 

 

NA POSIÇÃO DEITADA: 

 

Exercício 1 

Entrelace uma mão na outra e realize movimentos de subir, descer, girar 

para direita e para a esquerda os membros superiores. 

. 
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Faça também movimentos de rotação do antebraço segurando o membro 

pelo punho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício 2 

Dobre as pernas, junte os joelhos e balance os dois para um lado e para o 

outro. Depois faça movimentos de subir e descer o bumbum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercício 3 

Dobre e estique uma das pernas, e depois repita o movimento com a 

outra. Evite passar o calcanhar na cama, pois favorecerá o aparecimento de 

feridas. Movimente o pé para cima, para baixo, para um lado, para o outro 

e em movimentos circulares.  
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NA POSIÇÃO DEITADA OU SENTADA: 

 

Exercício 1 

 

Utilize um elástico em volta dos dedos das mãos e realize movimentos de 

abrir e afastar os dedos. E também levante e abaixe a mão. A bolinha pode 

ajudar a manter a mão aberta e melhorar o posicionamento, mas não deve 

ser pedido ao paciente que faça exercícios de apertá-la, pois favorecerá o 

padrão espástico de fechamento da mão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para pessoas com fraqueza da musculatura da face, realize caretas em 

frente ao espelho sempre na tentativa de manter a mímica facial simétrica, 

sem desvios. 
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Estimule o lado afetado massageando a área com materiais de diversas 

texturas (esponjas, algodão, pincel, bolinhas). Faça isso com o paciente de 

olhos abertos para  que ele se familiarize com os materiais, e depois peça 

para ele fechar os olhos e tente adivinhar a textura ou o objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA FORMAÇÃO DE TAMPÃO MUCOSO 

TRAQUEOBRÔNQUICO (ROLHA) 

 

OBEJTIVO: 

 

Identificar pacientes com risco para formação de tampão mucoso (rolhas) 

para melhor vigilância e intervenção precoce em eventos que ofereçam 

risco a vida. 
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LEITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tipo de Umidificação (FTCU/UA)           

Umidificação Adequada (sim/não)           

Hipersecretividade (sim/não)           

Secreção Espessa (sim/não)           

Tubo endotraqueal (TOT, TQT)           

Nebulização SF9% (sim/não)           

Risco           

Eventos           
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DESCRIÇÃO: 

O Fisioterapeuta deverá preencher pelo menos uma vez ao dia o fluxograma, anexar à passagem de plantão e 

sinalizar o paciente que represente maior risco de formação de tampões mucosos.  

 

6. FLUXOGRAMA DE CONTROLE GASOMETRIA / AVM – (PROTOCOLO DE SARA) 

 

OBJETIVOS: 

Promover através de avaliações sistemáticas um melhor controle da monitorização gasométrica para pacientes 

de SARA.  

 

Leito: _____ Paciente: ________________________________________________________   Idade: _____   PaO2id: _______ 
 

Data Hora 

A

V

M 

∆P PEEP FIO2 FR T.I VC I:E Cest Rva 

G

A 

pH 
PCo

2 
PO2 HCo3 BE 

SPo

2 
IO Decúbito Conduta 
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DESCRIÇÃO: 

 

Para pacientes com mais de duas coletas de gasometria por turno, 

deverá ser usado o fluxograma, preenchido pelo fisioterapeuta de 

plantão.  

 

Lista de Siglas :  

 

 PaO2id – Pressão arterial de Oxigênio ideal, verificada pela 

fórmula de Sorbine : 109 – 0,43x idade.  

 ∆P – Delta de pressão – Verificado diferença entre a pressão 

de Pico e a PEEP, no ventilador mecânico.  

 PEEP – Pressão positiva expiratória final 

 FIO2 – Fração inspiratória de oxigênio, varia entre 21 e 100% 

 FR – Frequência respiratória 

 TI – Tempo inspiratório 

 VC – Volume corrente  

 I:E – Relação entre tempo inspiratório e tempo expiratório 

 Cest – Complacência estática pulmonar 

 Rva – Resistencia do sistema respiratório
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CONDUTAS EM INTENSIVISMO 

 

 
 

Temas 

 

1. Critério de Admissão e Alta 

2. Protocolo de Insulinoterapia 

 

IN
T
E
N

S
IV

IS
M

O
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1.CRITÉRIOS DE ADMISSÃO E ALTA 

 

OBJETIVO: 

 

 Analisar as solicitações de vaga 

 Priorizar a internação de pacientes que se beneficiem do tratamento 

intensivo e com patologia específica.  

 Análise criteriosa e contínua do estado clínico do paciente, verificando 

a estabilização do estado fisiológico. 

ABRANGÊNCIA:  

 Pronto atendimento, centro cirúrgico, unidades de internação e 

instituições externas.  

REFERÊNCIAS NORMATIVAS: 

 Sociedade de terapia intensiva 

 Portaria número 466 MS (junho 1998) 

 Resolução CRM 10/2006 

 Resolução RDC número 7; 24 de fevereiro de 2010 

As referências normativas são necessárias para o entendimento e 

conhecimento legal  do que é um unidade de terapia intensiva, unidade 

especializada assim como em qual termo é conhecido: paciente de risco ou 

grave.  

DEFINIÇÕES: 

Os serviços de tratamento intensivo têm por objetivo prestar atendimento 

a pacientes graves e de risco que exijam assistência médica e de 

enfermagem ininterrupta além de equipamentos e recursos humanos 

especializados.  

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

571 
 

Denomina-se UTI especializada àquela destinada ao atendimento de 

paciente em uma especialidade médica ou selecionado por grupos de 

patologias, podendo compreender: cardiológica; coronária; neurológica; 

respiratório; trauma; queimaduras dentre outras. 

 

As indicações para admissão e alta na UTI e unidade de tratamento semi-

intensivo são atribuições exclusivas do médico intensivista.  

 

Terá indicação para admissão em unidade de tratamento intensivo:  

a) Paciente grave ou de risco com probabilidade de sobrevida e 

recuperação. 

b) Paciente em morte cerebral, por tratar-se de potencial doador de 

órgãos.  

 PACIENTE DE RISCO: Paciente que possui alguma condição 

potencialmente determinante de sua instabilidade. 

 PACIENTE GRAVE: Paciente que apresenta instabilidade de uma ou mais 

de seus sistemas orgânicos, devido a alterações agudas ou 

agudizadas, ameaçadora de vida. 

A priorização na intervenção de pacientes em UTI se faz necessário com a 

finalidade de analisar os casos que mais se beneficiarão do tratamento de 

terapia intensiva, otimizando assim a utilização dos leitos.  

As condições  norteadores recomendadas para admissão em UTI não são 

condições exclusivas para a internação. Os pacientes que apresentem 

instabilidade hemodinâmica e que requerem cuidados intensivos dever ser 

avaliados, observando-se o estado geral; a condição atual; a patologia de 

base; a evolução clínica e as patologias associadas. 

Em cima destas orientações foram definidos critérios para admissão em 

UTI  e um modelo de prioridade  tendo como base indicadores patológicos, 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

572 
 

clínicos e  laboratoriais tentando com isso diminuir a dúvida de quem  

internar:  se bem ou mal demais.  

Definindo também o porquê internar em UTI já que é um local de recursos 

controlados, tecnologia avançada e pessoal especializado à disposição 24h 

por dia.  

 

MODELO DE PRIORIDADE 

 

 Prioridade 1:  Necessidade de tratamento que não pode ser oferecido 

fora de UTI. Usualmente esses tratamentos incluem suporte 

ventilatório, drogas vasoativas contínuas. Nesses pacientes não há 

limite em se iniciar ou introduzir terapêutica necessário.  

 Prioridade 2:  Monitorização intensiva com potencial intervenção 

imediata. Não existe limite terapêutico geralmente estipulado para 

estes pacientes. Exemplos pacientes com co-morbidades crônicas que 

desenvolvem doenças agudas graves clínicas ou cirúrgicas.  

 Prioridade 3:  Complicação reversível em pacientes com doença de 

base irreversível. Esses pacientes podem necessitar de tratamento 

intensivo para aliviar uma doença aguda mas limites do esforço 

terapêutico podem ser estabelecidos como não entubação ou 

reanimação cardio pulmonar.  

 Prioridade 4:  Pacientes fora de possibilidade terapêutica. Pacientes 

geralmente não apropriados para admissão à UTI.  A admissão dever 

ser feito em base individual e em circunstâncias não usuais. Esses 

pacientes podem ser colocados em duas categorias:  

a) Categoria A: Benefício mínimo com os cuidados intensivos devido ao 

baixo risco de intervenção ativa que não possa ser realizado em 

ambiente fora da UTI 

b) Categoria B: Doença terminal ou irreversível com possibilidade de 

morte iminente. 
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INDICADORES DE ADMISSÃO. 

A) INDICADORES PATOLÓGICOS:  

a) Cardíaco:Infarto agudo do miocárdio; angina instável de alto risco; 

choque cardiogênico; arritmia complexa;  emergência hipertesniva; 

recuperação pós – PCR; Edema agudo de pulmão com insuficiência 

respiratória aguda; bloqueio cardíaco avançado; dissecção aórtica.  

b) Respiratório:Insuficiência respiratória aguda; embolia pulmonar com 

instabilidade;  necessidade de fisioterapia respiratório intensiva; 

hemoptise maciça; intubação iminente.  

c) Neurológica: Acidente vascular cerebral com sensório rebaixado; Coma 

(metabólico, tóxico, anóxico); Hipertensão intracraniana com potencial 

herniação; Hemorragia subaracnoidea; Meningite com sensório 

rebaixado; Status epilepticus; Morte encefálica em potencial doador; 

Trauma craniano encefálico com sensório rebaixado.  

d) Patologia tóxica: Instabilidade hemodinâmica após ingestão de droga; 

insuficiência respiratória e convulsão.  

e) Gastrointestinal: Hemorragia gastrintestinal complicado com 

instabilidade hemodinâmica associada a co morbidades; Insuficiência 

hepática fulminante; pancreatite grave; perfuração esofageana.  

f) Patologias endócrinas: Cetoacidose diabética complicada (instabilidade 

hemodinâmica, sensório rebaixado); tempestade tireotóxica; 

insuficiência adrenal instável. 

g) Cirúrgicas: Pós operatório de pacientes requerendo monitorização 

contínua, suporte hemodinâmico, suporte ventilatório, cuidados 

intensivos de fisioterapia e enfermagem.  

h) Diversos: Choque séptico com instabilidade hemodinâmica, lesões por 

choque elétrico, afogamento, hipotermia, hipertermia maligna, 

distúrbio hemorrágicos complicado; politraumatizado 

 



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
  

574 
 

B) INDICADORES CLÍNICOS:  

 

a) Sinais Vitais:   

 Pulso < 40 ou > 150 bpm 

 TAS < 80 mmHg ou 20 mmHg abaixo da usual. TAM < 60 mmHg 

ou TAD > 120 mmHg 

 FR > 35 ipm 

 

b) Exame físico:   

 Anisicoria 

 Queimadura > 10% da superfície corpórea. 

 Obstrução das vias aéreas 

 Coma 

 Cianose 

 Tamponamento cardíaco 

 

C) INDICADORES LABORATORIAIS:  

 Sódio < 110 ou > 170 

 Potássio < 2,0 mEq/L  ou > 7,0 mEq/L 

 PaO2 < 150 mmHg 

 pH < 7,1 ou > 7,7 

 Glicemia > 800 

 Cálcio > 15. 

 ECG e Exames de imagem alterados que determinem repercussão 

hemodinâmica.  

CRITÉRIOS DE ALTA DA UTI 

 

A legislação informa que a alta da UTI deva ser realizado tão logo 

esteja cessado as causas que justificaram sua internação, podendo a 
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critério do intensivista ser encaminhado para unidade de tratamento 

semi  intensivo. 

A literatura médica determina como avaliação para critério de alta a 

avaliação continua do estado clínico a fim de se identificar àqueles 

que não mais necessitem de cuidados intensivos.  E estabelece 

como critério de alta quando:  

1. O estado fisiológico do paciente se estabilizou e a necessidade 

de monitorização e cuidados não são mais necessárias 

2. O estado fisiológico deteriorou e intervenções ativas (agressivas) 

não são mais planejadas. Neste caso a transferência para um 

nível de cuidado intermediário deve ser providenciado. 

3. Quando houver óbito.  

 

6. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ALTA DA UTI: 

Quando da alta o paciente deverá ser acompanhado por um 

relatório de transferência que deverá ser entregue no local do 

destino do paciente.  

O relatório de transferência deve conter no mínimo:  

 Dados referentes ao motivo de internamento na UTI e diagnóstico 

de base.  

 Dados referentes ao período de internação na UTI: realização de 

procedimentos invasivos, intercorrências, infecções, transfusão de 

sangue; tempo de permanência em ventilação mecânica invasiva e 

não invasiva, realização de diálise e exames diagnósticos.  

 referentes a alta e ao preparatório para a transferência, incluindo 

prescrição médica e de enfermagem do dia,  especificando 

aprazamentos de horários e cuidados administrados antes da 

transferência, perfil de monitorização hemodinâmica, equilíbrio 

ácido-báscio, balanço hídrico e sinais vitais da últimas 24h.  
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INDICES CLÍNICOS E LABORATORIAIS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO:  

 

A partir de 2000 começaram a serem realizadas avaliações 

epidemiológicas com relação aos critérios de admissão e alta da UIT. Foi 

observado que houve modificação significativa na mortalidade geral da 

UTI, porém sem grandes alterações na morbidade e readmissão .  

Estudos epidemiológicos ao longo dos anos começaram a definir escores 

para avaliar o risco de admissão e readmissão na UTI assim como escore 

para alerta precoce de gravidade do paciente.   

Uma vez que a demora na identificação resulta no atraso da intervenção e 

no aumento da mortalidade hospitalar, cabe a unidade fazer fluxograma 

para pesquisa ativa de tais pacientes.  

 

A. ESCORE DE ALERTA PRECOCE MODIFICADO - EAPM: 

 

 Consiste uma ferramenta simples na identificação do paciente 

grave. 

 Avalia parâmetros fisiológicos como: Pressão arterial sistólica, 

frequência cardíaca e respiratória, temperatura e o nível de 

consciência.  

 Os que tem EAPM > 3 pontos são os que tem maiores riscos para 

necessitarem de UTI e deveriam sem monitorizados frequentemente 

ou até mesmo indicado UTI. 

 O EAPM é uma ferramenta simples aplicado a beira do leito e que 

pode ser interpretado por médicos e enfermeiros na tentativa de 

identificar o paciente de alto risco e direcionar medidas precoces e 

mais intensivas para evitar a deterioração clínica.  

 Serve também como indicador para admissão na UTI 
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ESCORE 3 2 1 0 1 2 3 

Frequencia 

cardíaca 
 < 40 

41 - 

50 
51- 100 

101 - 

110 

111 - 

120 
>120 

Frequência 

respiratória 
 <9  9 - 14 15 - 20 21-29 >30 

Pressão 

sistólica 

< 

70 

71 -

80 

81 -

100 

101 - 

199 
 >200  

Nível de 

consciência 
   Alerta Confuso 

Resposta 

a dor 
Comatoso 

Temperatura 

 
 <35  

35,1 – 

37,8 
 >37,8  

 

B. ESCORES PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE ADMISSÃO: 

 

 Tem como objetivo diminuir o número de readmissões não 

planejadas na UTI.  

 Identifica os fatores de risco que poderão contribuir para 

readmissão.  

 Alterações fisiológicas que traduzam deterioração clínica e 

determina os pacientes que necessitam de monitorização especial 

nas enfermarias.  A demora na identificação desses pacientes 

implica no atraso de intervenção e na readmissão; associa-se a um 

pior resultado e/ou morte inesperada após alta na unidade 

hospitalar.  

 

FREQUENCIA E FATORES DE RISCO PARA READMISSÃO DE PACIENTES 

CRITICAMENTE ENFERMOS:  

 

Muitos pacientes admitidos em unidade de internação não crítica 

apresentam grande risco para deterioração clínica e infelizmente uma 

deterioração fisiológica frequentemente não reconhecida pode levar a  

graves complicações potencialmente evitávei 
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Na grande maioria das vezes os pacientes em uma unidade de terapia 

intensiva mesmo que tenham superado a fase aguda de sua doença e não 

necessitem mais de cuidados intensivos contínuos, podem permanecer 

altamente dependentes e necessitarem de um grau elevado de cuidados 

em relação a outros pacientes internados nas unidade não críticas, o que 

aumenta o seu risco de readmissão.  Os pacientes readmitidos apresentam 

claramente pior prognóstico.  Sendo então este critério - readmissão 

utilizado como indicador. 

 

Há uma grande variabilidade de taxas de readmissão  na literatura que gira 

em torno de 0,89 a 19% e tal fato ocorre em decorrência de diferentes 

critérios de inclusão e períodos utilizados para definir readmissão. Não é 

claro se a taxa  destes pacientes é dependente da decisão na alta ou do 

nível de cuidados ofertados fora da UTI, ou mesmo a combinação dos dois 

fatores.  

 

A habilidade para identificar o paciente de alto risco para readmissões 

pode permitir  avaliar: o  melhor momento para  a alta da unidade, o grau 

de cuidados necessários nas unidades de internação e a eventual 

necessidade de seguimento pelo médico intensivista fora da UTI.  

 

Diversos estudos foram desenvolvidos tentando identificar fatores de risco 

bem como preditores para readmissão.  

 

a) PREDITORES:  

 Escore de gravidade independente do qual utilizado 

 Co-morbidades crônicas 

 Idosos 

 Número de disfunção orgânica.  
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b) FATORES DE RISCO: 

 Patologias cardiovasculares 

 Origem do paciente. 

 Ventilação mecânica: Maior risco de pneumonia, associação com 

polineuropatia do doente crítico, dificuldade na mobilização de 

secreção e baixa reserva funcional 

 Tempo de internação  

 Anormalidades na alta do paciente.  

 Alta a noite – os trabalhos são inconclusivos com relação a este 

tópico; ainda não é certo se foi o momento da alta ou se é 

determinado por alta forçada.  

 Laboratorial: elevação de PCR 48h antes da programação da alta.  

Utilizando os diversos fatores de risco identificados , diversas ferramentas 

têm sido desenvolvidas e avaliadas com o intuito de melhor predizer o 

risco de pacientes para serem readmitidos. Dentre eles os mais utilizados 

são: 

 

A) ESCORE DE SWIFT:  

 Pontua os seguintes critérios: Origem do paciente, tempo de 

permanência na UTI, a última relação PaO2 e a FiO2; escala de 

Glasgow na alta da UTI e a última PCO2 disponível antes da alta. 

 Quando comparado ao APACHE II o desempenho foi superior para 

discriminar os pacientes que necessitam de readmissão.  

 Foi definido como um ponto de corte de 15 pontos, favorecendo 

a especificidade 83% e sensibilidade de 54%. 

VARIÁVEIS PONTO 

ORIGEM DO PACIENTE ANTES DA UTI 

Emergência/bloco cirurgico 0 

Transferência inter e intra 8 
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hospitalar 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NA UTI 

< 2 0 

2 -10 1 

>10 14 

ÚLTIMA MEDIDA PO2/Fio2  

>400 0 

<400  e  ≥150 5 

< 150 e ≥ 100 10 

< 100 13 

ESCALA DE GLASGOW 

>14 0 

11 - 14 6 

8 - 10 14 

< 8 24 

ULTIMA PACO2 MEDIDA 

<45mmHg 0 

>45mmHg 5 

 

B) NORMOGRAMA DE PREDIÇÃO DE RISCO:  

 Criado por Frost e cols é um escore que individualiza o risco de 

readmissão no paciente crítico.  

 

 Pontua alguns fatores de risco independentemente associado à 

readmissão, identificados no estudo como idade, sexo, 

procedência, APACHE II, permanência na UTI, alta a noite e 

falência renal. Conforme o somatório desta pontuação 

estabelece-se em porcentagem o risco para o paciente ser 

readmitido.  

 O poder discriminatório deste escore foi apenas moderado.  
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C) MINIIZANDO READMISSÃO NA UTI (MIR): 

 Desenvolvido por Quane e cols. É feito através da análise 

multivariada de 6 fatores de risco:  Idade, SAPS II da admissão, 

SOFA da alta, alta a noite e escore de SIRS.  

 Tem uma melhor discriminação que o escore de SWIFT.  

 

PARÂMETROS RELACIONADOS A SEVERIDADE 

DO PACIENTE 

Número de 

pontos 

SAPS II  na admissão Escore do 

SAPS 

Tempo de duração do cateter central + 50 

SOFA no momento da alta + 10 

Escore de SIRS > 2 nos últimos dois dias antes 

da alta 

+ 40 

PARÂMETROS RELACIONADOS A ALTA DA UTI  

Alta a noite + 75 
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1. PROTOCOLO DE INSULINOTERAPIA
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CONDUTAS EM NEUROCIRURGIA 

 

 
 

Temas 

 

 

1. Pareceres Neurocirúrgicos HPS 
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1. PARECERES NEUROCIRÚRGICOS HPS 

 

Essa orientação visa normatizar o fluxo das avaliações (pareceres) 

neurocirúrgicos HPS de modo a otimizar a avaliação dos pacientes 

eminentemente cirúrgicos e garantir apropriada avaliação dos demais 

pacientes. 

O tipo de parecer deve ser definido e mencionado no contato ou na 

solicitação de parecer no prontuário eletrônico PEP-HPS 

 

 

 

 

  

Quadro 1. Pareceres Neurocirúrgicos 

 

PARECERES TIPO A = CIRÚRGICO 

 

1. Craniectomia Descompressiva no AVCI 

supratentorial:  

 Pacientes abaixo de 60 anos 

 AVCI ACM do hemisfério não dominante (direito) 

 Ausência de comorbidades graves ou não controladas (ex: 

coagulopatias, cardiopatias, hepatopatias, insuficiência renal 

ou câncer sem controle sistêmico) 

 Menos de 48h ictus 

 

2. Craniectomia Descompressiva da Fossa Posterior: 

 Pacientes abaixo de 60 anos 

 Ausência de comorbidades graves ou não controladas (ex: 

coagulopatias, cardiopatias,hepatopatias, insuficiência renal 

ou câncer sem controle sistêmico) 

 

3. Hematoma Intracerebral 

 ECGLA igual ou superior a 10 

 

4. Derivação Ventricular: 

 Ventriculomegalia ou hemorragia ventricular 

ECGLA superior a 8 

 

OBS: Na condição de parecer tipo A: manter jejum, solicitar 

classificação sanguínea e hemograma, TPAE, TTPA, 

creatinina 

 

PARECERES TIPO B 

Demais situações  

 

REAVALIAÇÕES – PACIENTES NEUROCIRÚRGICOS 
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CONDUTAS EM NEUROLOGIA 

 

 
 

Temas 

 

1. Heparinização Para Pacientes Neurológicos 

2. Escala de House-Brackmann 
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1. HEPARINIZAÇÃO PARA PACIENTES NEUROLÓGICOS 

 

OBJETIVOS: 

 

Os objetivos do protocolo são de fornecer um sistema seguro de 

heparinização para o paciente neurológico por via venosa administrado 

pela enfermagem através de:  

 

 Padronização da solução de heparinização reduzindo a possibilidade 

de erro; 

 Padronização da coleta de exames laboratoriais de controle; 

 Prescrição médica padronizada. 

 Registro padronizado da dosagem e dos controles laboratoriais. 

 

LOCAL DE INTERNAÇÃO DOS PACIENTES PARA RECEBER PARA RECEBER O 

PROTOCOLO DE HEPARINA NEUROLÓGICO 

 

 UTIs 1 a 3  

 Unidade Vermelha HPS 

 Sala de recuperação HPS  

 

CONTRA-INDICAÇÕES: 

 

CONSTITUEM-SE EXCLUSÕES: 

 

 Possibilidade de usar heparina fracionada de baixo peso molecular por via 

subcutânea; 

 

 Quando não existir consenso na indicação entre o médico assistente, 

o médico intensivista e enfermeiro; 
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 Caso exista relato prévio de intercorrências graves com o emprego de 

heparina por via venosa; 

 Este protocolo deverá ser interrompido sempre que se identificar: 

o Sangramento ativo exteriorizado como: hematêmese, melena, 

enterorragia, hemoptise, hematúria ou hemorragias cutâneo-

mucosas; 

o Rebaixamento do nível de consciência ou novos déficits 

neurológicos; 

o Queda acentuada de hematimetria sem causa identificada; 

o Surgimento de derrame pericárdio, pleural ou peritoneal; 

o A possibilidade de procedimento invasivos e cirurgias. 

ORIENTAÇÕES: 

 

A indicação do emprego de heparina por via venosa é uma decisão médica. 

O médico deverá prescrever por extenso: 

Protocolo de Heparinização Neurológico: 

 

 SF 0,9 % 250 ml; 

 Heparina 2,5 ml (12.500 u); 

 Colher TTPa 6/6 horas. 

 

Após a prescrição do protocolo de Heparinização do Paciente neurológico, 

o enfermeiro é o responsável por preparar e instalar a infusão, registrar no 

impresso própria os horários e resultados do TTPa. 

Na impossibilidade do uso desta rotina por qualquer motivo, uma 

prescrição alternativa por livre escolha do médico assistente ou médico 

intensivista deverá ser prescrita. 

Sempre que o protocolo for interrompido, o médico assistente deverá ser 

notificado. 
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Segue abaixo o impresso modelo de controle de heparinização a ser 

preenchido pelo enfermeiro. 

 

Diluição padrão: Heparina 12500 UI (2,5 ml) + SF 0,9 % 250 ml - a solução 

apresenta 50 UI/ml 

 

Coleta de TTPa de controle: a cada 6 horas após o início da infusão. 

 

Iniciar a infusão ajustada para o peso, conforme especificado na Tabela 1 

 

Tabela 1: Dose inicial ajustada pelo peso. 
 

Peso (Kg) Ml / h 

< 50 10 

50-59 12 

60-69 

70-79 

14 

16 

80-89 18 

90-99 20 

100-109 22 

110-119                    

> 119 

24 

28 

Ajustar a infusão a cada 6h conforme resultado do TTPa, seguindo a 

Tabela 2 

Conduta de Conduta 

 
 

TTPa (seg) Parar 

infusão 

Ajuste da 

Dose 

<40 - 
aumentar                 

5 mL/h 

40-49 - aumentar                 
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3 mL/h 

50-59 - 
aumentar                 

2 mL/h 

60-90 - manter 

91-100 - diminuir 

101-120 - 
diminuir                   

3 mL/h 

> 120 
Por 60 

min 

diminuir                         

5 mL/h 

 

Anotar os ajustes de doses na Tabela 3, enquanto durar o tratamento 

 

Data / 

Hora 

TTPa 

prévia 

Infusão 

prévia 
TTPa atual 

Infusão 

atual 
Responsável 

 

 Não estão previstos bolus adicionais durante a infusão 

 Comunicar o médico e suspender heparina se piora neurológica e/ou 

sangramento ativo 

 

Orientação familiar / paciente pós-procedimento 

- Possíveis sinais/sintomas de sangramentos; 

- Necessidade do controle laboratorial a cada 6 horas; 

 

Desempenho esperado 

 

- Autonomia do enfermeiro; 

- Correta Administração da Heparina. 

 

Pontos críticos/riscos 

- Não seguimento correto do Protocolo; 
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- Subdosagem; 

- Superdosagem 
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2. ESCALA DE HOUSE-BRACKMANN 

 

A escala de House-Brackmann ou classificação de House-Brackmann é um 

escore utilizado para graduar o nível de lesão do nervo em uma paralisia 

do nervo facial. Essa aferição é determinada com a medição do movimento 

superior da porção média do topo da sobrancelha e do movimento lateral 

do ângulo da boca. Cada ponto de referência ganha 1 ponto para cada 

0,25 cm de movimento, até um máximo de 1 cm. Os escores são então 

somados para dar uma pontuação até 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nervo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paralisia_do_nervo_facial&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paralisia_do_nervo_facial&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobrancelha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boca
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CONDUTAS EM NUTRIÇÃO 

 

 
 

Temas 

 

1. O Ambulatório de Nutrição HPS 

2. Fluxograma de Manejo da Constipação Intestinal 

3. Fluxograma de Manejo da Distensão Abdominal 

4. Fluxograma de Manejo da Estase Gástrica 
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1. O AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

 

O aumento da expectativa de vida e da prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis e suas consequências tem ocasionado 

comorbidades, como Diabetes e Hipertensão, que tem como uma das 

principais causas, a alimentação inadequada, incluindo o consumo 

excessivo de alimentos industrializados, ricos em sódio, açucares simples 

e gordura saturada. 

 

A mudança de hábitos alimentares de vida precisa se obtida através 

de processo educativo e adaptação do indivíduo às mudanças necessárias 

para garantir mudança perene do comportamento alimentar. Essa mudança 

deve ocorrer em extensão tal, que a nova dieta venha a constituir parte do 

seu modo de vida costumeiro, sendo um facilitador da adoção de práticas 

alimentares corretas, destacando a necessidade de envolvimento do 

indivíduo na elaboração de seu plano alimentar, não ignorando suas 

condições psicológicas e socioculturais e transmitindo os conhecimentos 

de nutrição necessários às mudanças alimentares e garantindo apoio na 

elaboração do seu plano alimentar. 

 

O profissional Nutricionista faz parte da equipe multidisciplinar, 

visando o atendimento integral, considerando as diversas dimensões 

presentes no processo saúde-doença que influenciam os indivíduos e 

coletividade e pressupõe o conjunto de ações e serviços que visem garantir 

a promoção, proteção, cura e reabilitação dos mesmos. 

Esse projeto delineia as condições necessárias e propostas de ação 

para o  ambulatório de nutrição HPS. 
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O AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO HPS TERÁ COMO OBJETIVOS: 

 Oferecer atendimento aos pacientes cardiopatas e neurológicos, 

encaminhados da enfermaria após alta hospitalar ou pelos médicos do 

ambulatório. Para o acompanhamento do paciente serão marcadas 

consultas de retorno de acordo com a necessidade do mesmo, para 

reavaliar a dieta prescrita ou esclarecer as dúvidas relacionadas à 

programação dietética adotada. Quando o paciente atinge os objetivos 

propostos no início do tratamento, receberá alta com a orientação 

nutricional necessária. 

Pacientes neurológicos com déficits ou sequelas que envolvem a 

capacidade de deglutir e necessitam da alimentação por sonda, poderão 

preparar uma receita de dieta enteral não-industrializada com alimentos in 

natura, possibilitando adequação em termos de nutrientes e com um custo 

mais adequado. Sendo essa a realidade da maioria dos pacientes do 

serviço de Nutrição HPS no que concerne aos pacientes internados, o 

ambulatório de nutrição contemplará essa demanda auxiliando e/ou 

orientando pacientes e familiares da melhor forma de adequar a sua 

alimentação.   

 

 Oferecer orientação nutricional para os pacientes de alta hospitalar, 

de acordo com a solicitação feita pela nutricionista ou pelo médico.  

 Oferecer atendimento aos funcionários da instituição.  

 

Atualmente se fala muito em alimentação saudável e qualidade de 

vida e a partir do momento em que se leva essa informação para empresa, 

o colaborador começa a se conscientizar sobre a importância do assunto. 

Através de uma dieta equilibrada pode-se evitar doenças e complicações, 

que representariam inclusive um grave transtorno para a empresa. O 
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ambulatório de nutrição fará parte do Projeto HPS Mais Saúde, criado para 

os funcionários do Hospital Pelópidas Silveira em 2013. Nesse projeto o 

ambulatório de nutrição funcionará orientando funcionários sobre 

alimentação saudável e os que tiverem alguma comorbidade serão 

encaminhados pela Medicina do Trabalho para o atendimento 

individualizado com a nutricionista do ambulatório.  

 

O ambulatório de nutrição terá portanto a finalidade de fornecer 

orientação nutricional a indivíduos sadios (ação preventiva e de cuidado à 

saúde) e enfermos (ação terapêutica) 

 

1) ATIVIDADES DE ROTINA: 

 

Rotina de atendimento 

 

O atendimento nutricional será efetuado ao pacientes encaminhados 

pelo médico e/ou nutricionista responsável pela clínica, após alta 

hospitalar ou pelos médicos do ambulatório. Os funcionários serão 

encaminhados pela medicina do trabalho. 

Os atendimentos serão realizados segunda e quarta feira no período 

das 08h às 11h, e terça, quinta e sexta feira no período das 12h às 16h.  

As consultas de primeira vez terão duração média de 50 minutos, 

com limite de três consultas por dia, e os retornos aproximadamente 20 

minutos, permitindo o atendimento diário de 10 pessoas, sendo 8 

pacientes HPS e 2 funcionários encaminhados pela medicina do trabalho.  

Caso as vagas destinadas para funcionários HPS não sejam 

preenchidas, poderão ser disponibilizadas para pacientes, estimando-se 
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um número de marcações de 200 pacientes por mês, sendo prioritária 

marcação de pacientes egressos HPS.  

Para o cadastramento do paciente será preenchido no prontuário 

eletrônico um questionário de atendimento com dados sócio-economicos, 

historia clinica, sintomas gastrointestinais, histórico nutricional, anamnese 

alimentar, avaliação antropométrica e exames bioquímicos.  

A dieta será individualmente planejada, respeitando hábitos 

alimentares, preferências, assim como o nível socioeconômico. O paciente 

receberá a dieta no final da consulta. As quantidades dos alimentos serão 

fornecidas em medidas caseiras, com orientação sobre eventuais 

substituições através da equivalência alimentar. 

Panfletos educativos HPS serão utilizados como complementação da 

orientação verbal. 

Para o acompanhamento dos pacientes serão marcadas consultas de 

retorno de acordo com o quadro clínico do mesmo e sua necessidade. O 

objetivo das consultas de retorno é reavaliar a dieta prescrita ou esclarecer 

as dúvidas relacionadas à programação dietética adotada.  

Quando o paciente atingir os objetivos propostos no início do 

tratamento, receberá alta com a orientação nutricional de manutenção 

necessária.  

 

2. FLUXOGRAMA DE MANEJO DA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 

  



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira 

Pauta de Condutas 

 
 

598 
 

 

FLUXOGRAMA DE MANEJO DA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL 

ENFERMAGEM/ MÉDICO/ SUPORTE NUTRICIONAL: 
•  CHECAR HISTÓRIA CLÍNICA, ALTERAÇÕES DO SNC, IMOBILIDADE, HÁBITO 

INTESTINAL ANTERIOR. 
•  CHECAR MEDICAÇÕES (OPIOIDES, ANTIDEPRESSIVOS, 

ANTICOLINÉRGICOS, OBSTIPANTES). 
•  CHECAR PRESENÇA DE DISTENSÃO ABDOMINAL. 
•  CHECAR HIDRATAÇÃO, HIPERVOLEMIA, TEOR HÍDRICO DA FÓRMULA 

ENTERAL. 

MELHORA DA 
CONSTIPAÇÃO 
INTESTINAL? 

SIM 

SUPORTE NUTRICIONAL 
AVALIA SUBSTITUIÇÃO PARA 

DIETA COM FIBRAS 

PACIENTE APRESENTOU 
CONSTIPAÇÃO INTESTINAL? 

MANTER DIETA ENTERAL 

NÃO 

POLIMÉRICAS SEM FIBRAS → ACRESCENTAR FIBRAS SOLÚVEIS E 
INSOLÚVEIS, 7g/dia ATÉ COMPLETAR 20-30g. 

POLIMÉRICAS COM FIBRAS → CHECAR TEOR DE QUALIDADE E FIBRAS 
DA FÓRMULA. 

ATENÇÃO: OBSERVAR DISTENSÃO ABDOMINAL. SE NÃO RESOLVER, 
AVALIAR LAXATIVOS A CRITÉRIO MÉDICO PASSÍVEIS DE 

ADMINISTRAÇÃO PELO ACESSO ENTERAL. 
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3. FLUXOGRAMA DE MANEJO DA DISTENSÃO ABDOMINAL 
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4. FLUXOGRAMA DE MANEJO DA ESTASE GÁSTRICA 
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