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APRESENTAÇÃO

Construção de pautas de condutas e atividades de pesquisa na área de
saúde são indispensáveis para elevar a qualidade dos Serviços de Saúde.

De forma semelhante, obter dados através de atividades de pesquisa
e alcançar conclusões durante a elaboração de pautas de conduta ajudam
profissionais de saúde a definir a melhor opção de tratamento para um dado
paciente, com uma determinada condição de saúde, em uma infra-estrutura
específica de tratamento.

Embora essas duas atividades sejam habitualmente consideradas se-
paradamente e pareçam ter existência dissociada, existe entre elas uma
simbiose vital:

Construir uma pauta de condutas, baseada na literatura, sobre um
determinado tema - preferencialmente pontual - de interesse prático; signi-
fica compilar, analisar e resumir o melhor e mais comprovado conhecimento
existente em saúde, em um momento específico do tempo. Durante esse
processo, é inevitável deparar-se com práticas efetivas ainda sem comprova-
ção satisfatória; com a possibilidade de extensão de intervenções e cuidados
para áreas onde ainda não são realizados ou o surgimento de inúmeros ou-
tros temas que requerem maior investigação. Nesse momento, alcança-se a
fronteira do conhecimento científico e listam-se as possibilidades de investi-
gação futura. E como parte de um ciclo que se retroalimenta, novas pesqui-
sas orientam revisões nas condutas, que abrem outras e diversas janelas de
pesquisa...

O valor da construção de pautas de conduta, portanto, é duplo: a)
compilar e determinar a melhor e mais bem determinada prática existente
para os problemas de saúde que interessam a uma unidade e b) definir o
horizonte de pesquisa em uma determinada instituição.

É com satisfação que apresento os volumes iniciais das Pautas de Con-
duta do Hospital Pelópidas Silveira, construídas pelo esforço do nosso corpo
clínico e destinadas a marcar o início da qualificação do HPS como unidade
de referência em cárdio-neuro, no âmbito SUS no Brasil.

Carolina Martins
Diretora de Ensino e Pesquisa

Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira
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CONDUTAS EM ANESTESIA

Temas

I- Transferência interna de pacientes

II- Avaliação pré-operatória
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I - TRANSFERÊNCIA INTERNA DE PACIENTES

* Na impossibilidade do anestesista e determinado pela premência do
exame, plantonista da emergência ou cirurgião poderá acompanhar pacien-
te.

II - AVALIAÇÃO PRÉ OPERATÓRIA

O anestesista escalado deve avaliar o paciente que irá submeter-se à
procedimento cirúrgico/hemodinâmica na enfermaria, antes da transferên-
cia interna para bloco ou hemodinâmica. Isso possibilita a solução de pen-
dências pré-operatórias em tempo hábil e/ou evita transferência desnecessá-
ria ao bloco cirúrgico/hemodinâmica.

O impresso de avaliação anestésica deve ser preenchido.
Havendo contra-indicações anestésicas que não possam ser solucio-

nadas no mesmo período, as circunstâncias devem ser registradas no pron-
tuário e todo esforço realizado para contato direto (verbal) do anestesista e
médico assistente.

Cabe ao anestesista indicar tipo de anestesia indicada para cada pro-
cedimento.
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CONDUTAS EM CARDIOLOGIA

Temas

I - Endocardite

II - Infarto agudo do miocárdio com ST
supradesnivelado

III - Infarto agudo do miocárdio sem ST
supradesnivelado

IV - Valvopatias

V - Choque cardiogênico

VI - Avaliação perioperatória para cirurgia não-cardíaca

VII - Pós-operatório de cirurgia cardíaca
CA
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I - ENDOCARDITE
1. Epidemiologia:
Nos últimos anos, houve uma significativa diminuição do número de

casos associados à valvopatia reumática enquanto que foi evidenciado um
aumento significativo de infecção relacionada a próteses valvares, dispositi-
vos intracardíacos (ex: marcapasso, cdi, etc), uso de drogas intravenosas,
hemodiálise e acessos venosos centrais.

É notável também a ascensão do Staphylococcus como principal agen-
te causador de endocardite infecciosa, substituindo os estreptococos. Os
principais fatores de risco para infecção por este agente são: doença renal crô-
nica em hemodiálise, diabetes mellitus e presença de dispositivos intravasculares
(acesso venoso central, marcapasso, CDI, cateter de quimioterapia).

2. Microbiologia:

3. Quadro clínico:
1- Surgimento de um novo sopro cardíaco sugestivo de regurgitação valvar
2- Eventos embólicos sem etiologia definida
3- Presença de sepse sem foco definido (principalmente se nas hemo-

culturas houver isolamento de organismos causadores de  endocardite)
4- Febre associada a algum dos seguintes fatores:

• presença de prótese valvar,  valvopatia prévia ou cardiopatia
congê nita

• presença de dispositivo intracardíaco (ex: marcapasso, CDI)
• história prévia de endocardite
• uso de drogas intravenosas
• imunossupressão
• história de procedimento associado a bacteremia nos últimos

dias/semanas
• quadro clínico de IC
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• novo distúrbio de condução (ex: BAV de primeiro grau, BAVT)
• hemoculturas com crescimento de organismos conhecidos por

causar endocardite
• fenômenos periféricos (ex: nódulos de Osler, manchas de

Janeway, manchas de Roth)
• sinais neurológicos focais
• evidência de embolia pulmonar (casos de endocardite de câma

ras direitas)
• abscessos periféricos sem etiologia (ex: abscesso esplênico, re

nal ou cerebral).
4. Diagnóstico:
Uma vez surgindo a suspeita clínica de endocadite infecciosa devido a

algum dos achados do quadro anterior, 2 exames complementares são fun-
damentais para a confirmação do diagnóstico: o ecocardiograma e as
hemoculturas. O ecocardiograma transtorácico é sempre o exame de ima-
gem inicial para avaliar a suspeita de endocardite. A depender dos achados
do exame, decide-se sobre a necessidade de realização do ecocardiograma
transesofágico.
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Mesmo nos casos em que o ecocardiograma transtorácico já confirma
claramente o diagnóstico de endocardite, o ecocardiograma transesofágico
(ETE) deve ser fortemente considerado. Isto porque este possui sensibilida-
de e especificidade mais alta para a detecção de complicações (ex: abscesso
perianular) além de ser mais preciso na mensuração do tamanho das vegeta-
ções. Nos casos em que o ecocardiograma transtorácico é normal, a quali-
dade da imagem deste exame é adequada e a suspeita clínica de endocardite
é baixa, pode-se optar pela não realização do ETE.

Em relação às hemoculturas, algumas dicas são importantes:

Os critérios modificados de Dukes são os mais utilizados para dar o
diagnóstico de endocardite. Lembrar que os mesmos têm especificidade e
sensibilidade ao redor de 80%, ou seja, servem como um guia para o diag-
nóstico mas estão longe de ser uma verdade absoluta não devendo portanto
substituir o julgamento clínico.



Pauta de Condutas

23

O padrão-ouro para o diagnóstico de endocardite infecciosa é a avali-
ação patológica da válvula acometida. Assim sendo, nos casos em que for
necessária a troca valvar, sempre se lembrar de encaminhar a válvula nativa
retirada para a anatomia patológica (avaliação microscópica, realização de
culturas e se possível de exames moleculares como PCR).

Sempre investigar focos de infecção que possam ter sido a origem da
bacteremia que causou a endocardite. Sempre avaliar com cuidado a cavida-
de oral do paciente procurando lesões predisponentes. Caso nada seja acha-
do, solicitar panorâmica da mandíbula para pesquisar focos dentários ocul-
tos.

CA
RD

IO
LO

GI
A



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

24

5. Tratamento:
O uso de antibióticos é a pedra fundamental do tratamento da

endocardite infecciosa. Como as defesas naturais do organismo têm pouca
eficácia em combater a infecção, é necessário o uso de antibióticos bactericidas
e não de bacteriostáticos. Além disso, a associação de antibióticos é mais
eficaz que a monoterapia para a maioria dos agentes causadores de
endocardite. De forma geral, o início do antibiótico não deve ser posterga-
do, recomendando-se dar a primeira dose da medicação logo após o térmi-
no da coleta das hemoculturas.

A duração do tratamento de endocardite de valva nativa varia de 2 a 6
semanas, a depender do organismo envolvido. Já no caso de infecção de
prótese valvar o tratamento deve ser de no mínimo 6 semanas. Isto se deve
ao fato das próteses valvares serem com maior freqüência afetadas por agentes
que exibem o fenômeno de tolerância ao antibiótico. Tais organismos não
são resistentes às medicações mas a sua eliminação só é obtida através de
cursos prolongados de antibióticos.

Caso seja necessário realizar troca de valva nativa durante o tratamen-
to de endocardite, deve-se manter no pós-operatório o esquema
antibioticoterápico recomendado para valva nativa e não o usado para
endocardite de prótese. Mesmo se for necessária cirurgia de troca valvar, o
primeiro dia de antibiótico deve ser considerado o dia em que a medicação
foi efetivamente iniciada. Só há necessidade de se reiniciar a contagem dos
dias após a cirurgia caso as culturas da válvula retirada sejam positivas. Neste
caso, direcionar o antibiótico de acordo com os resultados da cultura.
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Sendo isolado o germe por hemoculturas, o esquema antibiótico deve
ser direcionado para o agente causador. A American heart Association (AHA)
sugere os seguintes esquemas:

Particularidades:
• Se for endocardite de prótese valvar, prolongar o tratamento por 6

semanas (gentamicina permanece em 2 semanas).
• Se há suspeita de Enterococo, sempre associar Gentamicina e pro-

longar tratamento por 6 semanas.
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Recentemente o uso da Daptomicina foi aprovado para tratamento de
endocardite de coração direito associado a bacteremia. A dose utilizada foi
de 6mg/Kg/dia. Estudos menores sugerem o possível uso desta droga em
endocardite de coração esquerdo. Ainda não existe a aprovaçãoo do uso da
Teicoplaminna e Linezolida em pacientes com endocardite, embora haja re-
latos de séries de casos com sucesso principalmente com o uso da
Teicoplamina.

6. Tratamento cirúrgico:
Em até 50% dos casos a abordagem cirúrgica da endocardite faz-se

necessária. Os  motivos principais são:

• Insuficiência cardíaca (indicação mais comum de cirurgia na
endocardite): principalmente nos casos de endocardite de valva aórtica
em relação ao acometimento mitral.

• Infecção não controlada apenas por antibióticos: geralmente por ex-
tensão perivalvular da infecção (ex: formação de abscesso perivalvar).
Tal complicação é bem mais freqüente em endocardite de prótese
do que na infecção de valva nativa

•  Prevenção de embolia

O momento da cirurgia pode ser dividido em 3 categorias:

• Emergência (em menos de 24 horas)
• Urgência (dentro de dias após a indicação)
• De forma eletiva, após o término de 1 ou 2 semanas de tratamento

com antibiótico.
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Antes da realização da cirurgia de troca valvar deve-se observar se há
indicação de coronariografia pré-operatória a não ser em cirurgias de emer-
gência. Evitar realização de coronariografia em casos em que houver gran-
des vegetações em valva aórtica devido ao risco de embolização. Nestes
casos, considerar a realização de angiotomografia de coronárias para excluir
a presença de coronariopatia.

7. Complicações:
Uma das principais complicações da endocardite infecciosa é o desen-

volvimento de manifestações embólicas, tendo o  Staphylococcus aureus
como principal agente causador. A maioria dos casos de embolia ocorre na
primeira semana de diagnóstico da infecção. Após duas semanas de trata-
mento, a incidência desta complicação diminui bastante. Assim, quando a
cirurgia for realizada para prevenção de tromboembolismo o ideal é que
seja feita precocemente (menos de 1 semana a partir do diagnóstico).
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O sistema nervoso central é o sítio mias acometido pelos fenômenos
embólicos. A ocorrência de um acidente vascular cerebral isquêmico geral-
mente não deve alterar a programação de cirurgia cardíaca para tratamento
da endocardite. Contudo, se houver grave comprometimento neurológico
do paciente (ex: coma) deve-se repensar os benefícios que a cirurgia pode
proporcionar ao indivíduo. Nos casos de hemorragia intracraniana o ideal é
que a cirurgia cardíaca seja postergada por pelo menos 1 mês.

Pacientes que vinham em uso de anticoagulante oral e que cursam
com AVCi embólico durante episódio de endocardite infecciosa devem ter a
medicação suspensa, deixando-se em seu lugar heparina não-fracionada em
bomba de infusão contínua por pelo menos 2 semanas. Controlar o tempo
de tromboplastina ativada com atenção. Caso ocorra transformação
hemorrágica do AVC, a heparina tem tempo de meia-vida mais curto que a
varfarina além de ter seu efeito facilmente revertido pelo uso de protamina.

Já pacientes que cursam com AVCH devem ficar sem qualquer medi-
cação anticoagulante. Caso o paciente possua prótese valvar mecânica, deve
se discutir com uma equipe multidisciplinar o melhor momento de se iniciar
heparina não-fracionada em bomba de infusão contínua.

Aneurismas micóticos ocorrem mais frequentemente no sistema ner-
voso central. Devem ser investigados em qualquer paciente com endocardite
infecciosa que desenvolva sintomas neurológicos (cefaléia, sinais focais, etc).
Tomografia computadorizada ou angioressonância são boas opções, mas o
padrão-ouro ainda é a arteriografia.

Outra complicação bastante comum é a insuficiência renal aguda que
pode ocorrer em até 30% dos pacientes com endocardite infecciosa.

Pacientes com endocardite infecciosa podem ainda evoluir com infarto
agudo do miocárdio secundário à embolização de material séptico para as
coronárias.
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8. Particularidades:
Endocardite em situações especiais:
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9. Prognóstico:
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10. Profilaxia:
• As recomendações em relação à profilaxia de endocardite infeccio-

sa têm mudado bastante desde 2007. Atualmente as sociedades americana e
européia de cardiologia são bastante restritivas em relação às indicações de
profilaxia para endocardite infecciosa. Já a Sociedade Brasileira de Cardiologia
(SBC) através de suas diretrizes de cuidados perioperatórios assim como da
diretriz de valvopatias é mas liberal no uso de antibiótico profilático antes de
determinados procedimentos. Recomendamos seguir as orientações da SBC.

• Para simplificar estas indicações, observar os quadros a seguir:

CA
RD

IO
LO

GI
A



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

32

• Recomendação I de profilaxia - se preencher os critérios das 2 tabe-
las verdes

• Recomendação IIa - se 1 tabela verde associada a uma amarela
• Recomendação IIb - se as 2 tabelas amarelas presentes
• Recomendação III - se a situação se enquadrar na tabela vermelha

Uma vez decidido sobre a necessidade de profilaxia, é necessário es-
colher-se o antibiótico a ser usado:
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II - INFARTO DO MIOCÁRDIO COM
SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST
(IAM CSST)

1. Diagnóstico
ECG: Devera ser realizado dentro dos primeiros 10 minutos da entra-

da (pela enfermagem antes mesmo do atendimento médico, logo após o
acolhimento e classificação de risco). Incluir as derivações V3R, V4R, V7 e V8
se diante de um infarto de parede inferior ou suspeita de acometimento de
ventrículo direito e parede posterior. As principais anormalidades esperadas
no IAM CSST são:

• Supradesnívelamento do segmento ST: nova ou presumivelmente
nova elevação em duas ou mais derivações contíguas (>2 mm nas precordiais
e >1 mm nas frontais).

• Bloqueio de ramo esquerdo (BRE): novo ou presumivelmente
novo.

O ECG devera ser repetido em intervalos de 3 a 6 horas, ou diante de
qualquer situação nova (episódio de dor, instabilidade hemodinâmica).

A radiografia de tórax é um exame de pouco valor nas SCAs, utilizado
para descartar outras causas de dor torácica (dissecção de aorta, p.ex.). Mes-
mo assim, sempre deve ser realizado, ainda na sala de emergência.

2. Manuseio geral e terapia medicamentosa adjuvante:
• Direcionamento do paciente:
SCA com supra de ST: área vermelha e encaminhamento ao laborató-

rio de hemodinâmica (vide fluxo a seguir). Solicitar internação na UCO (Uni-
dade Coronária)

• Monitorização do paciente (MCC, PNI e oximetria)
• Administrar O2 sob catéter nasal 3 L/min
• Acesso venoso periférico em MSE.
• Ácido Acetil Salicílico na dose de 200 mg mastigáveis, manuten-

ção de 100 mg ao dia.
• Clopidogrel: ataque de 600 mg - exceto em maiores de 75 anos

que receberão dose de 300 mg, manutenção com 75 mg ao dia. Quando
disponível (ainda nao padronizado), a preferencia devera ser por
Prasugrel: ataque de 60 mg, VO, manutenção com 10 mg ao dia, exceto
em > 75 anos ou < 60 kg que receberão ataque de 30 mg e manutenção de
5 mg. Nos pacientes com AVC/AIT prévio (Prasugrel contra-indicado). Obs.:
ATC primária com implante de stent usar tienopiridínicos por um tempo
mínimo de 30 dias e de pelo menos 12 meses nos stents farmacológicos.

• Analgesia: Morfina 10 mg - diluir em 8 ml de água destilada e admi-
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nistrar 3 ml a cada 5 minutos para controle da dor.
• Heparina: Não fazer na sala de emergência - o paciente deverá

receber heparina na sala de hemodinâmica.
• Nitrato: Administrar Isossorbida SL para afastar possibilidade de

angina vasoespástica. Repetir ECG após 5 minutos. Iniciar infusão venosa de
nitroglicerina por até 48 horas e após isossorbida por via oral para dor de
origem isquêmica, hipertensão arterial ou congestão pulmonar. O uso de
nitrato está contraindicado no tratamento do infarto de ventrículo direito e
em pacientes que fizeram uso de inibidores da fosfodiesterase para disfunção
erétil nas ultimas 24 horas (48 horas para tadalafila)

• Betabloqueador: Metoprolol venoso 5 mg (máximo de 15 mg)
apenas no paciente estável hemodinamicamente e com baixo risco de de-
senvolver choque cardiogênico. Iniciar nas primeiras 24 horas Atenolol oral
25 mg, 24/24h (dose ideal 50-100 mg, 24/24h), se suspeita ou após conheci-
mento de disfunção ventricular usar Metoprolol 25 mg, 12/12h (dose ideal
50 mg, 12/12h). Contraindicação para o uso de betabloqueadores: FC < 60
bpm, PAS < 100 mmHg, intervalo PR > 0,24 segundos, BAV de 2º e 3º
graus, história de asma ou DPOC grave, DVP grave, disfunção ventricular
grave, classe Killip ? II.

• Inibidor da ECA: Iniciar de rotina nas primeiras 24 horas do qua-
dro. Iniciar com Captopril oral 6,25 mg (primeira dose) e 2 horas após
12,5 mg, 12/12h (dose ideal 50 mg, 8/8h), ainda durante a internação trocar
pelo Enalapril em dose equivalente (dose inicial de 2,5 mg e ideal 10 mg, 12/
12h).

• Bloqueador do Receptor da Angiotensina: Os IECA permane-
cem como primeira opção no infarto agudo do miocárdio, ficando a
Losartana como alternativa para os pacientes intolerantes a esses agentes,
nos casos de disfunção ventricular com ou sem sintomas e nos pacientes
portadores de hipertensão arterial. Iniciar com uma dose de 40 mg/dia, au-
mentada até que se atinja a dose-alvo (100 mg/dia) ou a maior dose tolerada.

• Bloqueador da Aldosterona: Espironolactona 25 mg, VO, dia,
nos pacientes com FE< 40% e sinais de IC ou DM (creatinina < 2,5 mg/dL
? e < 2,0 mg/dL ?; K+ < 5,0 mEq/L ??)

• Estatina: Iniciar de rotina nas primeiras 24 horas de internação.
Sinvastatina 40 mg, VO, a noite.

• Inibidor GPIIb/IIIa - devem ser utilizados como terapia adjuvante
na ATC primária (a critério do hemodinamicista - Abciximab ou Tirofiban).
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Fluxograma de atendimento:

Tabela 1. Escore TIMI para estratificação de risco no IAMCSST

Naqueles com escore inferior a dois, a mortalidade hospitalar é infe-
rior a 2%; escore 5, o risco é intermediário, com mortalidade de 10%;
escores acima de 8 estão associados com mortalidade maior que 20%.

3. Rotinas para realização do cateterismo
• Contato com o hemodinamicista de plantão.
• O transporte do paciente deverá ser feito com o cardiologista acom-

panhando o paciente.
• Iniciar profilaxia para nefropatia por contraste (SF 0,9% 1ml/Kg/

min) salvo contra-indicações.
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Trombólise química
(quando ATC primária não disponível e com ?t < 12 horas, salvo con-

tra-indicações)
Utilizar preferencialmente Tenecteplase.  Nos pacientes acima da 75

anos devido ao risco de sangramento utilizar Estreptoquinase.
• Tenecteplase: em bolus, IV, dose única.
Doses: < 60 kg = 30 mg; 60 - 69 kg = 35 mg; 70 - 79 kg = 40 mg; 80

- 89 kg = 45 mg e ? 90 kg = 50 mg.
• Estreptoquinase: 1,5 milhões UI em 100 ml de SG5% ou SF 0,9%

em 30-60 minutos.
Contraindicações absolutas aos fibrinolíticos: qualquer

sangramento intracraniano, AVCI nos últimos 3 meses, dano ou neoplasia do
SNC, trauma significativo na cabeça ou rosto nos últimos 3 meses,
sangramento ativo ou diástese hemorrágica (exceto menstruação), qualquer
lesão vascular cerebral conhecida (malformação arteriovenosa) e suspeita de
dissecção de aorta.

Contraindicações relativas aos fibrinolíticos: História de AVCI >
3 meses ou patologias intracranianas não listadas nas contraindicações, gra-
videz, uso atual de antagonista da vitamina K (quanto maior o INR maior o
risco de sangramento), sangramento interno < 2-4 semanas, RCP traumáti-
ca ou prolongada (> 10 min), cirurgia < 3 semanas, HA não controlada (PAS
> 180 mmHg ou PAD > 110 mmHg), punções não compressíveis, história
de HA crônica importante e não controlada, úlcera péptica ativa, exposição
prévia de SK (mais de 5 dias) ou reação alérgica prévia.

Anticoagulação:
Em pacientes que foram submetidos a terapia trombolítica ou naque-

les onde não houve sucesso na ATC primária, a terapia anticoagulante está
indicada.

• Enoxaparina 30 mg em bolus EV seguido por 1,0 mg/Kg SC a cada
12 horas (máximo de 100 mg para as duas primeiras doses). ? 75 anos, não
fazer bolus, dose de manutenção SC de 0,75 mg/Kg (máximo de 75 mg para
as duas doses iniciais). Para pacientes com clearance de creatinina estimado
menor que 30 ml/min, devemos dar preferência para anticoagulação com
heparina não fracionada. Em casos onde não se possa monitorizar o TTPa, a
HBPM pode ser uma alternativa, embora menos segura. A dose recomenda-
da é de 1,0 mg/Kg a cada 24 horas.

• Fondaparinux 2,5 mg EV em bolus, seguido de SC a cada 24 ho-
ras, enquanto internado ou máximo de 8 dias. Ainda não padronizado, po-
rem em fase de padronização para que seja a primeira escolha na
anticoagulação.
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Tabela 2 - Correção da dose da heparina de acordo com o TTPa:

Estimar a gravidade dos pacientes através da classificação de Killip (ta-
bela 2), porém a terapia a ser preconizada será sempre a reperfusão, a não
ser que haja alguma contra-indicação, fator limitante ou paciente admitido
tardiamente (> 12 horas).

Tabela 3 - Classificação clínica da SCA com supra-ST (Killip)

UNIDADE DE CARDIOINTENSIVISMO:

Admissão:
• Monitorização do paciente (MCC, PNI e oximetria)
• O2 sob catéter nasal 3 L/min
• ECG de 12 derivações
• HGT
Exames complementares:
• Hemograma, coagulograma, função renal, hepática, ionograma e

perfil lipídico (este, a ser realizado na manha seguinte ao atendimento).
• Raios X de tórax, se não tiver sido realizado na emergência
• Curva enzimática:
• CK-MB massa: Seriar a cada 8 horas até início de sua queda. Em

seguida, uma vez ao dia até a normalização.
• Troponina: Não realizar no Infarto do miocárdio com

supradesnivelamento do segmento ST.
Prescrição:
AAS, tienopiridínico, IECA, estatina, beta-bloqueador e

espironolactona.
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Anticoagulação (apenas se utilizado trombolítico).
Não fazer profilaxia para TEV em pacientes deambulando.
Critérios de Alta para enfermaria:
• Respiração espontânea, ausência de droga vasoativa.
• Ausência de arritmias, dor torácica ou dispnéia
• Tempo mínimo de permanência na Unidade de Cardiointensivismo:

• Pós ATC - eletivo: 12 horas
• Pós ATC - urgência: 48 horas
• IAM sem intervenção: 48 horas
• Angina instável: 24 horas

III - INFARTO DO MIOCÁRDIO SEM
SUPRADESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST
(IAM SSST) E ANGINA INSTÁVEL (AI)

1. Diagnóstico Diferencial
• Dissecção aguda da Aorta, pericardite aguda, miocardite, estenose

aórtica.
• Tromboembolismo pulmonar, pneumonia, pneumotórax.
• Refluxo/espasmo esofágico, úlcera péptica, colecistopatias.
• Distúrbios músculoesqueléticos.
• Distúrbios de ansiedade e depressão.
• Herpes-zoster.
2. Manuseio geral:
• Todo paciente classificado pela enfermagem com suspeita clínica de

síndrome coronária, deverá ser levado à área vermelha da emergência (trans-
porte em cadeira de rodas ou maca). Somente apos a autorização do medi-
co, este paciente poderá ser direcionado a outra área do hospital. Quando
for realizar protocolo de dor torácica, o mesmo poderá ser liberado para a
área amarela.

• Realizar ECG de 12 derivações (pela enfermeira na presença ou não
do médico de plantão), em até 10 minutos!

• Monitorização do paciente (MCC, PNI e oximetria)
• Administrar O2 sob catéter nasal 2 L/min
• Acesso venoso periférico
3. Terapia medicamentosa adjuvante:
• Ácido Acetil Salicílico na dose de  200 mg mastigáveis, manuten-

ção de 100 mg ao dia.
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• Clopidogrel: ataque de 300 mg - exceto em maiores de 75 anos
que não receberão dose de ataque, manutenção com 75 mg ao dia.

• Analgesia: Morfina 10 mg - diluir em 8 ml de água destilada e admi-
nistrar 3 ml a cada 5 minutos para controle da dor. Administrar
benzodiazepínicos (Clonazepam 0,5 mg, VO) em pacientes de alto risco.

• Nitrato: Administrar Isossorbida 5mg SL para afastar possibilida-
de de angina vasoespástica. Repetir ECG após 5 minutos. Iniciar infusão ve-
nosa de nitroglicerina por até 48 horas e após isossorbida por via oral para
dor de origem isquêmica, hipertensão arterial ou congestão pulmonar. O
uso de nitrato está contraindicado em pacientes que fizeram uso de inibidores
da fosfodiesterase para disfunção erétil nas ultimas 24 horas (48 horas para
tadalafila)

• Betabloqueador: Metoprolol venoso 5 mg (máximo de 15 mg)
apenas no paciente estável hemodinamicamente e com baixo risco de desen-
volver choque cardiogênico. Iniciar nas primeiras 24 horas Atenolol oral 25
mg, 24/24h (dose ideal 50-100 mg, 24/24h), se suspeita ou após conheci-
mento de disfunção ventricular usar Metoprolol 25 mg, 12/12h (dose ideal
25 mg, 12/12h). Contraindicação para o uso de betabloqueadores: FC < 60
bpm, PAS < 100 mmHg, intervalo PR > 0,24 segundos, BAV de 2º e 3º
graus, história de asma ou DPOC grave, DAOP grave, disfunção ventricular
grave, classe Killip ? II.

• Inibidor da ECA: Iniciar de rotina nas primeiras 24 horas do qua-
dro. Iniciar com Captopril oral 6,25 mg (primeira dose) e 2 horas após 12,5
mg, 12/12h (dose ideal 50 mg, 8/8h), ainda durante a internação trocar pelo
Enalapril em dose equivalente (dose inicial de 2,5 mg e ideal 10 mg, 12/
12h).

• Bloqueador do Receptor da Angiotensina: Os IECA permane-
cem como primeira opção no infarto agudo do miocárdio, ficando a
Losartana como alternativa para os pacientes intolerantes a esses agentes,
nos casos de disfunção ventricular com ou sem sintomas e nos pacientes
portadores de hipertensão arterial. Iniciar com uma dose de 25 mg/dia, au-
mentada até que se atinja a dose-alvo (100 mg/dia) ou a maior dose tolerada.

• Antagonista de Canal de Cácio: Diltiazem 60 mg, VO, três a
quatro vezes, em pacientes com risco intermediário e alto, com contra-indi-
cação aos betabloqueadores e pacientes com angina variante (Prinzmetal).
Pode-se usar na presença de isquemia refratária para pacientes em uso ade-
quado de nitratos e beta-bloqueadores e sem disfunção ventricular. O uso
de derivados diidropiridínicos de início de ação rápida em pacientes sem uso
adequado de beta-bloqueadores está contra-indicado.

• Estatina: Iniciar de rotina nas primeiras 24 horas de internação.
Sinvastatina 40 mg, VO, a noite.
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• Anticoagulação: No caso de cateterismo de urgência não fazer
heparina na sala de emergência - o paciente receberá heparina na sala de
hemodinâmica. A anticoagulação deverá ser suspensa após realização de ATC
em pacientes que obtiveram sucesso no procedimento. Em pacientes em
que foi optado por tratamento conservador, ou seja, quando o cateterismo
não for realizado de urgência, administrar Enoxaparina 1mg/Kg 12/12h ate
48 horas do ultimo episodio de dor torácica. Para pacientes com clearance
de creatinina estimado menor que 30 ml/min, devemos dar preferência para
anticoagulação com heparina não fracionada. Em casos onde não se possa
monitorizar o TTPa, a HBPM pode ser uma alternativa, embora menos segu-
ra. A dose recomendada é de 1,0 mg/Kg a cada 24 horas. A alternativa, ainda
não padronizada em nosso serviço e o Fondaparinux 2,5 mg SC, uma vez
ao dia.

Tabela 2 - Correção da dose da heparina de acordo com o TTPa:

• Inibidor GPIIb/IIIa - devem ser utilizados como terapia adjuvante
na ATC primária (a critério do hemodinamicista - Tirofiban).

Outras orientações:
- Solicitação de marcadores enzimáticos de necrose.
- Solicitação de radiografia de tórax no leito.
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4. Fluxograma de atendimento:

Pacientes de baixo risco podem ser estratificados com exames
indutores de isquemia a nível ambulatorial ou em internamento breve. O
tratamento baseia-se na terapia antiagregante e anti-isquêmica, não havendo
necessidade de anticoagulação com heparina.

Pacientes de risco intermediário devem ser internados e submetidos
a terapia antiagregante, anti-isquêmica e anticoagulante. Alguns pacientes de
risco intermediário também poderão ser submetidos a estratégia invasiva
precoce (cateterismo cardíaco dentro das primeiras 24 horas) a depender
da evolução clínica e de avaliação do emergencista.

Pacientes de alto risco devem ser submetidos a estratégia invasiva preco-
ce, além das medidas para antiagregação máxima, anticoagulação e terapia anti-
isquêmica.
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*Pontuação total de 0-7. Se entre 0,1 e 2 = baixo risco; 3 e 4 = risco inter-
mediário; 5, 6 e 7 = alto risco.
** Depressão do segmento ST ? 0,5mm ou alteração dinâmica do ST (de-
pressão ? 0,5mm).

*Troponina e CK-MB massa
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5. Rotinas na realização do cateterismo

• Iniciar profilaxia para nefropatia por contraste (SF 0,9% 1ml/Kg/
min) salvo contra-indicações.

6. Admissão na Unidade Coronária:

6.1. Admissão:
• Monitorização Cardiaca Continua + oximetria + PNI
• O2 úmido sob cateter ou máscara facial
• ECG de 12 derivações
• HGT
• Realização do Escore Crusade para estimar risco de sangramento

6.2. Exames complementares:
• Hemograma, coagulograma, função renal, hepática, ionograma
• Raio x de tórax se não tiver sido realizado na emergência
• Curva enzimática:

•CK-MB massa: primeira dosagem com 3 horas do início da dor e
segunda dosagem com 9 horas do início da dor. Seriar a cada 8
horas até início de sua queda. Em seguida, 1x ao dia até a norma-
lização.

•Troponina: apenas 2 dosagens, incluindo a da emergência (no IAM
SEST)

6.3. Prescrição:
Deverá conter AAS, tienopiridínico, IECA, estatina, beta-bloqueador

e anticoagulação.
Não fazer profilaxia para TEV em pacientes deambulando.
6.4. Critérios de Alta para enfermaria:
• Respiração espontânea, ausência de droga vasoativa.
• Ausência de arritmias, dor torácica ou dispnéia
• Tempo mínimo de permanência na Unidade Coronária:

• Pós ATC - eletivo: 12 horas
• Pós ATC - urgência: 48 horas
• AM sem intervenção: 48 horas
• Angina instável: 24 horas sem dor torácica
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IV - VALVOPATIAS

ESTENOSE AÓRTICA

1. Historia natural:
• As causas mais comuns são: calcificação relacionada a idade, válvula

aórtica bicúspide e febre reumática. Em geral, existe um longo período de
latência antes do desenvolvimento de sintomas.

• Fatores de risco para doença arterial coronária (DAC) estão relaci-
onados a maior incidência de calcificação da válvula aórtica e a progressão da
estenose é mais rápida.

• Morte súbita pode ocorrer como primeiro achado da estenose aórtica
grave, mas usualmente os sintomas que indicam gravidade da doença são:
angina, síncope ou dispnéia. Uma vez sintomáticos, os pacientes têm sobrevida
média de 2 a 3 anos.

2. Classificação:

3. Manejo:
3.1. Consulta cardiológica:
Anual se estenose leve a moderada. Semestral se estenose grave.
Lembrar sempre da profilaxia secundária de pacientes reumáticos.
Educação continuada quanto ao curso clínico da doença e sintomas de

gravidade.

3.2. Terapia medicamentosa:
Não há terapia específica para prevenir sintomas. O manejo de fato-

res de risco para DAC pode retardar progressão da doença em alguns casos.
Pacientes com congestão pulmonar podem beneficiar-se de diuréticos

ambulatorialmente. Em situações críticas, o nitroprussiato pode ser usado
com cautela.

3.3. Ecocardiograma:
O Ecocardiograma e útil no diagnóstico da EAo e classificação de gra-

vidade da doença. Sua função e avaliar o grau de hipertrofia e tamanho
ventricular, a função sistólica do VE e o  acometimento de outras valvas.

Deve ser solicitado como reavaliação dos pacientes que desenvolve-
ram sintomas ou de forma rotineira nas seguintes situações:



Pauta de Condutas

45

• EAo leve: a cada 2 anos
• EAo moderada: anualmente
• EAo grave: semestralmente
Pode-se lancar mao também do ETE quando as imagens do ETT fo-

rem inadequadas para definir gravidade da EAo e do Eco Stress para avalia-
ção de EAo na presença de disfunção ventricular esquerda como detalhado
adiante:

Ecocardiograma com strees farmacológico (ECO - Stress): Ava-
liação de estenose aórtica grave com função ventricular deprimida e gradien-
te baixo

3.4. Cateterismo cardíaco:
Indicado para realização de medidas hemodinâmicas quando os testes

não invasivos são inconclusivos ou os achados são discrepantes com a clínica
do paciente. Deve ser realizado também em homens maiores que 40 anos
ou mulheres maiores que 45 anos de idade que serão submetidos a troca
valvar aórtica. Em pacientes com idade inferior a citada, o cateterismo deve
ser realizado caso exista fatores de risco para doença arterial coronariana
(DAC)

4. Cirurgia para troca valvar aórtica:
• Todos os pacientes sintomáticos.
• Pacientes assintomáticos com estenose crítica: área menor que

0,7cm2, gradiente maior que 60 mmHg e velocidade de fluxo maior que
5,0m/seg, independente de sintomas.

• Pacientes com EAo grave ou moderada que serão submetidos a
revascularização miocárdica, cirurgias de aorta ou outra troca valvar.

• Pacientes com EAo grave e disfunção ventricular.
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• Pacientes com EAo grave com resposta anormal ao exercício.
• Pacientes com EAo grave com indícios de rápida progressão: maio-

res que 50 anos, calcificação importante ou DAC concomitante. (vide tabela
a seguir)

Em pacientes com estenose aórtica grave, porem assintomáticos, a
decisão do momento cirúrgico pode ser difícil. Alguns fatores nos levam a
pensar na indicação mais precoce de cirurgia. Estes fatores são:

5. Valvotomia por catáter balão:
Pode ser uma alternativa em pacientes hemodinamicamente instáveis

como ponte para cirurgia de troca valvar aórtica ou como tratamento palia-
tivo em pacientes sem condições clínicas para cirurgia de troca valvar aórtica.

6. Implante percutâneo de bioprótese aórtica:
Embora ainda nao disponível em nossa instituição, o implante

percutâneo ou trans-apical de prótese aórtica tem sido um procedimento
que vem ganhando espaço em uma população especifica, especialmente na-
queles em que a mortalidade cirurgia excede a taxa de 15%.
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INSUFICIÊNCIA AÓRTICA

1. Historia natural:
As causas mais comuns são doença reumática, degeneração valvar pela

idade, endocardite infecciosa e dilatação da raiz da aorta por hipertensão ou
doença de Marfan.

Assintomáticos com FE normal:
• Progressão para disfunção ventricular ou sintomas de IC é de

4,3% por ano.
• Mortalidade menor que 0,2% ao ano
• A grande maioria desenvolve disfunção ventricular antes dos sintomas
     Assintomáticos com FE deprimida:
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• 25% dos pacientes ao ano desenvolverão sintomas
     Sintomáticos:
• Mortalidade maior que 10% em pacientes com angina e maior que

20% nos com insuficiência cardíaca.
• A indicação cirúrgica faz-se necessária imediatamente

2. Classificação:

3. Manejo:
3.1. Consulta cardiológica:
• Assintomáticos, IAo leve, FE normal, sem dilatação de VE: consultas

anuais. Ecoardiograma a cada 2 ou 3 anos a não ser que haja o surgimento de
sintomas ou alterações no exame físico.

• Assintomáticos, FE normal, porém com IAo grave ou dilatação im-
portante de VE (maior 6,0cm no DDVE): consulta semestralmente com eco
a cada 6 ou 12 meses

3.2. Terapia medicamentosa:
Os vasodilatadores são os medicamentos de escolha e devem ser uti-

lizados nas seguintes situações:
• pacientes sintomáticos ou portadores de disfunção ventricular.
• Como ponte para cirurgia em pacientes muito sintomáticos ou com

severa disfunção ventricular
• É discutível a terapia a longo prazo para pacientes assintomáticos,

com IAo grave e com FE normal

3.3.  Ecocardiograma:
• Diagnóstico da IAo, sua etiologia e classificação de gravidade, além

da avaliação da dimensão da raiz da aorta.
• Avaliação de hipertrofia e tamanho ventricular, função sistólica e

acometimento de outras valvas.
• Reavaliação rotineira anual em pacientes assintomáticos e com IAo

severa
• Reavaliação em pacientes com qualquer grau de insuficiência e mu-

dança nos sintomas
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3.4. Cateterismo cardíaco:
• Homens maiores que 40 anos ou mulheres maiores que 45 anos de

idade que serão submetidos a troca valvar aórtica
• Medidas hemodinâmicas quando os testes não invasivos são

inconclusivos ou os achados são discrepantes com a clínica.

4. Cirurgia para troca valvar aórtica:
• Todos os pacientes sintomáticos
• Pacientes assintomáticos com IAo grave e disfunção ventricular no

repouso (FE<  50%)
• Pacientes assintomáticos com IAo grave, FE normal porém impor-

tante dilatação ventricular (DDVE> 75mm ou DSVE > 55mm)
• Pacientes com IAo grave ou moderada que serão submetidos a

revascularização miocárdica, cirurgias de aorta ou outra troca valvar
• Pacientes com IAo moderada que serão submetidos a cirurgia de

aorta proximal ou cirurgia de revascularização miocárdica
• Pode ser considerada a indicação cirúrgica quando o paciente tiver

DDVE entre 70 e 70mm e DSVE entre 50 e 55mm e desenvolver sintomas
de IC em teste de esforço.
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ESTENOSE MITRAL

1. História natural:
Os primeiros sintomas surgem quando a área valvar torna-se menor

que 2,5cm2, e, em geral, são precipitados por exercícios fisicos, stress emo-
cional, infecção, gravidez ou desenvolvimento de fibrilação atrial. Após o
desenvolvimento dos sintomas, é necessário quase uma década para que
estes sintomas possam se tornar incapacitantes.

Em pacientes assintomáticos ou minimamente sintomáticos, a sobrevida
em 10 anos é maior que 80%. A mortalidade é de aproximadamente 3 anos
quando a HAP se desenvolve.

A fibrilação atrial ocorre em 30 a 40% dos pacientes com EM e tam-
bém é responsável por diminuição na sobrevida nestes pacientes (principal-
mente relacionado a embolizações sistêmicas). Os marcadores de mau prog-
nóstico são a presença de sintomas, desenvolvimento de HAP e FA.

2. Classificação:

3. Manejo:
3.1. Consulta cardiológica:
• Em assintomáticos, qualquer que seja o grau da estenose mitral,

consultas anuais devem ser realizadas. Em pacientes sintomáticos, a inter-
venção está indicada.

3.2. Terapia medicamentosa:
• Diuréticos: usar diuréticos de alça em pacientes com sinais de con-

gestão pulmonar. A espironolatona deve ser utilizada em pacientes com IC
direita.

• Beta-bloqueadores devem ser introduzidos em pacientes com EM
moderada a importante em indivíduos sintomáticos ou naqueles
assintomáticos com fibrilação atrial. Os digitálicos são úteis em pacientes
com FA e dificuldade de controle de FC.

• Os bloqueadores do canal de cálcio não diidropiridínicos são uma
alternativa em pacientes com contra-indicação ao uso de beta-bloqueadores.

• Anticoagulação está indicada para pacientes com FA (paroxística,
persistente ou permanente); para pacientes em ritmo sinusal, porém com
história de embolização sistêmica prévia e na presença de trombo intra-
cavitário. Deve ser considerada também em pacientes com AE > 55mm e
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evidência de contraste espontâneo ao eco.
• Recentemente tem sido recomendado a associação do AAS em bai-

xas doses em pacientes com recorrência de eventos cardioembolicos ja ade-
quadamente antociagulados.

3.3. Ecocardiograma:
• Diagnóstico da EM, severidade do acometimento hemodinâmico,

acometimento valvar concomitante e avaliação da morfologia valvar.
• Determinar o escore de Wilkins e triar pacientes para intervenção

percutânea. Neste escore são avaliados mobilidade dos folhetos, acometi-
mento do aparelho sub-valvar, espessamento dos folhetos e grau de
calcificação. Pacientes com escore igual ou menor que 8 são candidatos a
tratamento percutâneo.

• Reavaliação em pacientes com qualquer grau de estenose e mudan-
ça nos sintomas

• Ecocardiograma com stress em pacientes que apresentem
discordância entre achados ecocardiográficos e achados clínicos. Um aumento
no gradiente transmitral para 15 mmHg ou aumento para 60 mmHg na PSAP
é indicativo de intervenção.

• Ecocardiograma trans-esofágico para avaliar a presença de trombos
intra-cavitários e grau de insuficiência mitral em pacientes que serão subme-
tidos a valvotomia por cateter balão.

• Avaliação de desenvolvimento de HAP em pacientes assintomáticos
com achados clínicos estáveis com o seguinte intervalo:

• EM grave: anualmente
• EM moderada: a cada 2 anos
• EM leve: a cada 3 anos

3.4. Cateterismo cardíaco:
• Medidas hemodinâmicas quando os testes não invasivos são

inconclusivos ou os achados são discrepantes com a clínica.
• Cineangiografia em pacientes com suspeita de DAC associada ou no

pré-operatório de cirurgia cardíaca em homens maiores que 40 anos ou
mulheres maiores que 45 anos de idade

4. Indicações de valvotomia por cateter balão:
• Pacientes sintomáticos com EM moderada ou severa com anatomia

valvar favorável, sem trombos intra-cavitários ou insuficiência mitral impor-
tante.

• Pacientes assintomáticos com PSAP > 50 mmHg e EM moderada
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ou severa com anatomia valvar favorável, sem trombos intra-cavitários.
• Pode ser considerada (classe IIb) em pacientes assintomáticos que

desenvolveram FA desde que tenham anatomia valvar favorável e ausência
de trombos intra-cavitários.

• Pacientes com EM moderada a importante, com IC CF III ou IV com
morfologia não favorável a valvotomia percutânea, porém com alto risco
cirúrgico.

5. Indicações para troca ou plastia valvar mitral:
• Pacientes sintomáticos, com EM moderada a grave quando:
• Valvotomia por cateter balão está indisponível ou tem contra-indi-

cação a este procedimento
• presença de eventos embólicos recorrentes apesar da anticoagulação
• Concomitância de insuficiência mitral moderada a grave.
• Paciente assintomático, com PSAP > 80 mmHg ou eventos embólicos

recorrentes que não são candidatos a valvotomia percutânea
• Concomitância de valvopatia aórtica ou tricúspide significativa
A cirurgia conservadora da valva mitral (comissurotomia) deve sem-

pre ser a primeira opção nos casos de indicação cirúrgica.
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INSUFICIÊNCIA MITRAL

1. História natural:
Os pacientes com IM leve ou moderada crônica tendem a manterem-

se assintomáticos por anos e a progressão de sintomas é extremamente va-
riável. Os sintomas aparecem quando existe sobrecarga de volume resultan-
do em disfunção ventricular esquerda e posteriormente comprometimento
hemodinâmico com diminuição de débito cardíaco e congestão pulmonar.

2. Classificação:

3. Manejo:
3.1. Consulta cardiológica:
• Pacientes assintomáticos, com IM leve, sem sinais de aumento

ventricular ou disfunção de VE ou HAP, seguimento anual. Nestes casos, o
ECO anual não se faz necessário, a não ser que haja mudanças nos sintomas
ou no exame físico.

• Em pacientes assintomáticos com IM moderada, as consultas tam-
bém devem ser anuais, porém sempre acompanhadas de ecocardiograma.

• Pacientes assintomáticos com IM grave devem ser reavaliados a cada
6 a 12 meses. Teste de stress pode ser útil para pacientes com sintomas
duvidosos para avaliação de PSAP e grau de IM.

• A avaliação do tamanho e função ventricular no pré-operatório tem
valor prognóstico importante. Sinais de bom prognóstico são FE > 60% e
DSVE < 40mm.

3.2. Terapia medicamentosa:
• Em pacientes com IM crônica e assintomáticos, não há nenhum es-

tudo que mostre que algum tipo de terapêutica possa mudar o prognóstico,
desde que não haja hipertensão e disfunção ventricular.

• Em pacientes com disfunção ou dilatação ventricular, está indicado
o uso de inibidores de ECA e beta-bloqueadores (especialmente o carvedilol).

• Em pacientes com fibrilação atrial, está indicado anticoagulação ple-
na e controle de FC com beta bloqueadores, bloqueadores do canal de cál-
cio ou mais raramente amiodarona.
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• Em pacientes com IM aguda, o nitroprussiato associado a diuréticos
deve ser usado desde que estejam normotensos com fins a estabilizar
hemodinâmica pré cirurgia. Em pacientes  com sinais de falência de VE, a
Dobutamina está indicada. O balão intra-aórtico também pode ser utilizado
como ponte para cirurgia.

• Em pacientes sintomáticos, a cirurgia está indicada, mesmo que te-
nham função ventricular normal.

3.3. Ecocardiograma:
• Avaliação de tamanho e função ventricular, tamanho de VD e AE e

níveis de PSAP em qualquer paciente que se suspeite de IM, além de delinear
a etiologia do defeito valvar.

• Reavaliação em pacientes com qualquer grau de insuficiência e mu-
dança nos sintomas.

• Ecocardiograma com stress pode ser útil para pacientes
assintomáticos com IM grave, para avaliação da tolerância ao exercício e
níveis de PASP.

• Ecocardiograma transesofágico está indicado no pré e no intra-ope-
ratório em pacientes que têm indicação de plastia valvar ou naqueles em que
o ECO TT não foi capaz de elucidar anatomia ou grau de IM.

• Ecocardiograma transesofágico pode ser útil em pacientes
assintomáticos e com IM grave, na decisão da indicação cirúrgica.

3.4. Cateterismo cardíaco:
• Medidas hemodinâmicas quando os testes não invasivos são inconclusivos

ou quando os achados são discrepantes da apresentação clínica.
• Avaliação das pressões pulmonares e da insuficiência mitral quando

há discordância entre o nível de HAP e a severidade da IM.
• Precedendo cirurgia cardíaca em pacientes com alto risco de desen-

volvimento de doença arterial coronári, homens maiores que 40 anos ou
mulheres maiores que 45 anos de idade.

4. Indicações para cirurgia valvar mitral:
Na grande maioria dos casos, deve-se tentar preservar a válvula reali-

zando apenas plastia da mesma e, em casos onde faz-se necessária a troca
valvar, o aparelho sub-valvar deve ser conservado, o que tende a preservar
função ventricular. Em casos de cirurgia conservadora da valva mitral, exis-
tem maiores índices de sobrevida e menor mortalidade peri-operatória.
Quando o defeito encontra-se no folheto posterior, a taxa de sucesso na
plastia é significativamente maior.
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A cirurgia está indicada quando:
• IM aguda severa em pacientes sintomáticos.
• IM crônica em pacientes com IC CF II, III ou IV mesmo na ausência

de disfunção ventricular.
• Pacientes assintomáticos com IM grave e disfunção ventricular leve a

moderada (FE entre 30 e 60%) e DSVE ? 40mm.
• Pacientes assintomáticos com IM grave e sem disfunção ventricular,

devem ser encaminhados para centros onde a plastia valvar possa ser realiza-
da por cirurgiões experientes. Estes mesmos pacientes podem ser conside-
rados, especialmente se desenvolvem fibrilação atrial ou hipertensão arterial
pulmonar.

• A plástica da valva mitral deve ser considerada em pacientes com IM
crônica, importante em pacientes assintomáticos com FE > 60% e DsVE <
40mm em nosso centro, com cirurgiões experientes.
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ESTENOSE TRICUSPIDE

1. Historia Natural:
A principal etiologia e a doença reumática e geralmente esta associada

ao acometimento valvar mitral. Outras causa de estenose tricúspide são tu-
mores de AD, endocardite infecciosa e atresia congênita.

2. Classificação:
Não ha gradação de estenose tricúspide como nas outras patologias

valvares. A estenose tricúspide e considerada importante quando o gradien-
te médio e superior a 5 mmHg ou a área valvar e menor que 1,0cm2

3. Manejo:
 O tratamento clinico baseia-se na terapia diurética para melhorar sin-

tomas congestivos e betabloqueadores para aumentar tempo de enchimen-
to ventricular. Os bloqueadores do canal de cálcio nao diidropiridinicos e o
digital pode ser associado aos betabloqueadores para melhor controle de
FC ou em substituição quando existe contraindicação ao uso dos mesmos.

4. Tratamento intervencionista:
A valvuloplastia por cateter balão geralmente e a primeira escolha no

tratamento intervencionista para a estenose tricúspide. Este método tem se
mostrado seguro e eficaz, com baixas taxas de complicações. A cirurgia con-
vencional fica e uma alternativa em pacientes com anatomia desfavorável a
valvuloplastia. Esta indicada a cirurgia também em casos de insufuciencia
tricúspide concomitante e para pacientes que serão submetidos a cirurgia
cardíaca por acometimento de outra valva.

INSUFICIENCIA TRICUSPIDE

1. História Natural:
Pode ser classificada como primaria ou secundaria. A principal etiologia

do acometimento primário e a doença reumática. Outras etiologias como
anomalia de Ebstein, doenças congênitas, endocardite infecciosa e degene-
ração mixomatosa podem estar envolvidas. O acometimento secundário e
bem mais prevalente e geralmente ocorre por dilatação do anel valvar por
IC esquerda, HAP e consequentemente, acometimento de câmaras direitas.

2. Manejo:
O tratamento clinico geralmente e feito com diuréticos em caso de

sintomas congestivos. Os betabloqueadores e IECAs devem ser utilizados
em caso de disfunção ventricular.

hps
Realce
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3. Tratamento intervencionista:
Nos casos de IT isolada, o tratamento cirúrgico poderá ser opção

quando o tratamento clinico for falho e os sintomas exuberantes. Quando
existe o acometimento mitral concomitante, a plastia tricúspide deve ser
indicada se houver IT importante. Em casos de IT moderada, a anuloplastia a
DeVega esta indicada quando o anel tricúspide for superior a 40mm (21mm/
m2) e houver dilatação de câmaras direitas.

Em casos de cirurgia mitral previa e persistência ou evolução para IT
importante sintomática, a plastia tricúspide esta indicada exceto se houver
disfunção ventricular direita importante, hipertensão pulmonar (> 60mmHg)
ou lesão mitral significativa.

ESTENOSE PULMONAR
A etiologia mais comum e a estenose pulmonar valvar congênita, res-

ponsável por ate 7% de todas as cardiopatias congênitas. O acometimento
reumático isolado da valva pulmonar e raro. Os sintomas variam de acordo
com a gravidade da estenose e manifestam-se em geral na segunda década
de vida.

O principal tratamento para estenose pulmonar e a valvoplastia pul-
monar por cateter balão. Esta indicada em pacientes sintomáticos com gra-
diente de pico superior a 30 mmHg ou naqueles assintomáticos com gradi-
ente superior a 40 mmHg.

INSUFICIENCIA PULMONAR
A principal etiologia e a hipertensão pulmonar com consequente dila-

tação do anel valvar e IP secundaria. Pode ocorrer também por dilatação de
raiz de artéria pulmonar secundário a síndrome de Marfan, endocardite in-
fecciosa, no pós-operatório de correção de Fallot ou apos correção de EP
por valvuloplastia por cateter balão.

O tratamento cirúrgico esta indicado apenas quando existe o desen-
volvimento de sintomas.
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V - CHOQUE CARDIOGÊNICO

1. Introdução:
O choque cardiogênico (CC) é caracterizado por um estado de

perfusão tecidual inadequada decorrente de disfunção cardíaca. Apresenta
alta mortalidade (50-70%), daí a necessidade do diagnóstico precoce e tra-
tamento efetivo. O infarto agudo do miocárdio (IAM) é a causa mais comum
de choque cardiogênico. Outras etiologias, como a evolução natural da insu-
ficiência cardíaca (IC) de etiologia não isquêmica, principalmente a cardiopatia
chagásica e valvar, também são comuns no nosso meio. O acometimento do
ventrículo esquerdo, aparato valvar mitral, septo interventricular e do pró-
prio ventrículo direito são possíveis mecanismos responsáveis pela disfunção
cardíaca do choque.

O choque cardiogênico clássico resulta de uma hipotensão aguda e
diminuição no volume sistólico induzidas pela disfunção miocárdica e
consequente vasoconstrição periférica. A combinação de um baixo débito
cardíaco e da resistência vascular sistêmica (RVS) elevada podem resultar em
uma redução acentuada na perfusão tecidual. No entanto, esses parâmetros
hemodinâmicos não são a regra no choque cardiogêncio. Dados do estudo
SHOCK (ref) demonstraram que 18% dos pacientes após infarto do
miocárdio apresentam vasodilatação relativa ao invés de vasoconstrição. Essa
vasodilatação, de provável etiologia inflamatória, semelhante à observada na
sepse, pode desempenhar um papel importante na patogênese tanto do cho-
que quanto do risco de infecção, visto que parte desses pacientes apresenta-
ram hemoculturas positivas.

2. Fatores de risco:

3. Diagnóstico:
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Dicas práticas para o reconhecimento e clínico da falência car-
díaca:

• Pressões de enchimento elevadas na IC crônica são caracterizadas
por ortopnéia e pressão venosa jugular aumentada.

• Crepitações estão ausentes em mais de 80% dos pacientes com IC
crônica.

• Baixa pressão de pulso (PA sistólica - PA diastólica), denominada
"PA pinçada" reflete estados de baixo débito cardíaco e é preditor de morta-
lidade na exacerbação da IC.

• Pulso pedioso presente permite uma estimativa de IC (Atençaõ!
Trat-se da mesma abreviatura acima? Ou índice cardíaco?) > 2,5 L/min/m2.

4. Exames complementares:
4.1. Exames laboratoriais: Troponina/Creatinofosfoquinase MB

(CKMB), lactato, gasometria arterial e venosa central, Peptídeo atrial
natriurético? (BNP): Identificam extensão do infarto e prognóstico. Mesmo
na etiologia não isquêmica, elevação de marcadores de necrose cardíaca está
associada a aumento de mortalidade.

4.2. Radiografia de Tórax: avalia tamanho da área cardíaca e con-
gestão pulmonar

4.3. Eletrocardiograma: avalia evidência de isquemia e distúrbios
do ritmo cardíacos.

4.4. Ecocardiograma: avaliação da contratilidade miocárdica e com-
plicações mecânicas. É fortemente recomendado na monitorização do status
volêmico, pressão pulmonar, da interdependência interventricular e do mo-
vimento septal (movimento paradoxal do septo - efeito Berheim reverso -
indicativo de grave sobrecarga de volume e prenúncio de colapso circulató-
rio).

O ecocardiograma hemodinâmico se presta também à avaliação da
variação do diâmetro da veia cava durante a respiração, bastante útil na ava-
liação da resposta à expansão volêmica no paciente grave. É o chamado
índice de distensibilidade da veia cava inferior (VCI), validado em pacientes
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sob ventilação mecânica quando a veia cava apresenta movimento inverso
durante o ciclo respiratório e o índice de colapsabilidade da cava superior
(VCS) pelo transesofágico. Seguem-se as seguintes fórmulas:

* Variação >18% da VCI ou >36% da VCS identificam pacientes com po-
tencial para aumento do débito cardíaco após expansão volêmica.

5. Monitorização hemodinâmica:
5.1. Macro-hemodinâmica:
• Monitorização da Pressão Arterial: recomenda-se a

monitorização invasiva da pressão arterial de forma rotineira. Em doentes
críticos, a PA não invasiva pode ser subestimada em até 40 mmHg.

Em pacientes sob ventilação mecânica, sedados, em modalidade con-
trolada a volume, com volume corrente > 8 mL/kg e PA invasiva, pode-se
calcular a variação da pressão de pulso (Delta PP), que, quando superior a
13%, identifica candidatos respondedores a volume. (Delta PP = diferença
entre a máxima pressão de pulso na inspiração e a mínima pressão de pulso
na expiração, dividida pela média dos dois valores).

• Monitorização da pressão venosa central e da artéria pulmo-
nar: as mediadas estáticas de pressão venosa central (PVC) e de artéria
pulmonar nem sempre são úteis para tomada de decisão, já que podem
sofrer interferência de uma série de variáveis (refluxo tricúspide, hiperten-
são pulmonar, disfunção esquerda e direita graves, etc). Entretanto, a análise
da variação da PVC (delta PVC ? 1 mmHg) durante o ciclo respiratório em
pacientes com ventilação espontânea identifica candidatos respondedores a
provas de volume. Um delta de PVC < 3 mmHg após prova de volume,
sendo acompanhado de aumento da PA, reflete resposta favorável à prova
de volume.

5.2. Micro-hemodinâmica
A avaliação da micro-hemodinâmcia é fundamental no tratamento pre-

coce de choque cardiogênico. Não se deve esperar a redução da diurese ou
da pressão arterial, por exemplo, para serem iniciadas as intervenções ne-
cessárias. Assim, deve-se ter em mente o conceito de hipoperfusão tecidual
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oculta, que já demanda intervenção rápida e eficaz. A hipoperfusão tecidual
oculta é caracterizada pela presença de dados vitais e parâmetros
hemodinâmicos normais, mas variáveis de perfusão tecidual alteradas (lactato
aumentado, excesso de base aumentada, saturação venosa central de oxigê-
nio reduzida, diferença venoarterial de CO2 (delta PCO2) aumentado).

• Perfusão tecidual:
Saturação venosa de O2: representa medida indireta do consumo

global de O2. Mede-se ao nível do átrio direito ou veia cava superior (Sat.
venosa central de O2. VN 65%) ou da artéria pulmonar (Sat venosa de O2.
VN 70%).

Lactato: obtido do sangue arterial ou venoso misto, tem valor diag-
nóstico e prognóstico.

Excesso de base: a lesão renal agudo prejudica sua avaliação. Quan-
do BE< - 4 mmol/L, indica hipóxia tecidual.

Diferença venoarterial de CO2 (Delta PCO2): em situações de
baixo fluxo e aumento da extração de O2, ocorre aumento da diferença
arteriovenosa de PCO2. (VN < 10, idealmente < 6).

6. Tratamento:
O tratamento fundamental do choque cardiogênico no infarto agudo

do miocárdio consiste na revascularização (percutânea ou cirúrgica)
coronariana nas primeiras 18 horas do inicio do choque em pacientes nas
primeiras 36 horas após o infarto do miocárdio. O estudo SHOCK (referên-
cia) demonstrou que a revascularização miocárdica precoce melhora a
sobrevida em um ano quando comparada à estabilização clinica agressiva,
incluindo fibrinólise e balão intra-aórtico. Deve-se preferir a angioplastia
coronariana em pacientes em choque, mesmo no acometimento triarterial.
Exceção daqueles pacientes com complicações mecânicas como insuficiên-
cia mitral aguda ou comunicação interventricular.

6.1. Medidas gerais: Garantir suporte básico e avançado de vida.
Oxigenação adequada com pressão positiva contínua (CPAP) ou dois niveis
de pressão positiva na via aérea (BIPAP), quando necessário; corrigir distúr-
bios hidro-eletrolíticos; providenciar sedação e analgesia e ajustar a volemia
e pressão arterial.

6.2. Medicações cardiovasculares: Medicações de uso habitual nas
síndromes coronarianas agudas devem ser utilizadas da mesma forma, pois
reduzem área isquêmica e a mortalidade. Exceção deve ser dada ao uso dos
tienopiridínicos (ex: clopidogrel, ticlopidina), devido ao alto percentual de
pacientes em que a revascularização miocárdica cirúrgica pode ser indicada.
De forma semelhante, beta-bloqueadores (ex:propranolol, atenolol,
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bisoprolol, carvedilol, metoprolol, etc) e bloqueadores dos canais de cálcio
(ex: diltiazem, amlodipina, verapamil, etc)  devem ser evitados.

6.3. Ajuste da volemia - Provas de volume devem ser realizadas
com 250 ml de soro fisiológico em 10 minutos em pacientes sem sinais de
congestão pulmonar. Caso haja melhora da PA e ausência de aparecimento
de sinais de hipervolemia (crepitantes, delta PVC, delta PP, parâmetros
ecocardiográficos). A manobra de elevação dos membros (leg elevation) au-
menta o retorno venoso (pré-carga) e ajuda a predizer respondedores a
volume.

6.4. Vasodilatadores: Terapia fundamental em pacientes com PA
sistólica acima de 90 mmHg. Preferir nitroglicerina nos pacientes coronarianos.
Nitroprussiato tem melhor efeito hemodinâmico (vasodilatador arterial e
venoso). Tolera-se queda da PA de 10% (ou 30% nos hipertensos). Interes-
sante notar que muitos pacientes apresentam aumento da PA após início do
nitroprussiato, devido à melhora do débito cardíaco. Atenção para intoxica-
ção por tiocianato e metemoglobinemia e para uso concomitante com
sildenafil e similares.

6.5. Vasopressores - devem ser utilizados em substituição aos prefe-
ridos quando a PA sistólica for inferior a 80-90 mmHg. Embora não haja
nenhuma evidência definitiva da superioridade de um vasopressor sobre o
outro, sugerimos iniciar com norepinefrina, que pode causar menos arritmias
do que a dopamina. Em estudo recente (referência?) que comparou
noradrenalina vs dopamina no choque em geral, não houve diferença na
mortalidade dos dois grupos. Entretanto, a análise do subgrupo de pacientes
em choque cardiogênico demonstrou menor mortalidade no grupo
noradrenalina.

6.6. Inotrópicos - Devem ser utilizados de forma cautelosa, prefe-
rencialmente quando a terapia for guiada por parâmetros objetivos de micro-
hemodinâmica (saturação venosa de O2, excesso de base, delta de CO2,
etc). Dobutamina (máximo 15 mcg/kg/min) pode ser utilizada isoladamente
quando PA sistólica > 70 mmHg. Promove aumento do fluxo coronariano
através do aumento do débito cardíaco. Pode ser associada a vasopressores
quando hipotensão grave. Os inibidores da fosfodiesterase (Milrinone - dose
0,375-0,75 mcg/kg/min) podem ser utilizados, principalmente em pacientes
em uso de betabloqueadores e naqueles com hipertensão pulmonar e com
disfunção do ventrículo direito. Estão associados à hipotensão arterial e au-
mento de mortalidade por arritmias cardíacas. Mais recentemente, os agen-
tes sensibilizadores do cálcio (levosimendan - dose 0,1-0,2 mcg/kg/min) vêm
sendo utilizados em pacientes com IC grave, mas sem hipotensão.

6.7. Balão intra-aórtico (BIA) - Indicado em pacientes em que a
terapia farmacológica não foi capaz de restaurar a hemodinâmcia de forma
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rápida e eficaz. Deve ser colocado antes ou durante a angiografia coronária.
Aumenta o débito cardíaco devido à redução na pós-carga do ventrículo
esquerdo e causa aumento na pressão de perfusão coronariana. Pode ser
utilizado em outras etiologias de choque cardiogênico como ponto para trans-
plante cardíaco ou para recuperação miocárdica em IC aguda com choque
cardiogênico.

Legenda: ECG: eletrocardiograma; ECO: ecocardiograma; RX: radiografia de tó-
rax; BIA: balão intra-aórtico; CATE: cineangiocoronariografia.
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VI - AVALIAÇÃO PERIOPERATÓRIA
PARA CIRURGIA NÃO-CARDÍACA

1. Introdução:
Os eventos cardiovasculares como o infarto agudo do miocárdio são a

principal causa de morte no período perioperatório, dai a importância de
uma avaliação clinica cuidadosa. Atualmente, termos como "Paciente liberado
para a cirurgia" devem ser evitados pelo cardiologista. O mais apropriado é
dizer se o risco cardiológico do paciente é baixo, intermediário ou alto e
quais as possíveis medidas que podem ser tomadas para minimizar tal risco.
Estabelecemos como rotina em nosso serviço, a avaliação cardiológica nas
seguintes situações:

2. Exames Complementares:
Ao iniciar uma consulta de pré-operatório, deve-se solicitar os exa-

mes gerais de forma racional, pedindo somente exames que poderão definir
melhor os riscos do paciente. A solicitação de exames em excesso e que são,
em geral, desnecessários, não irão alterar as condutas orientadas.
Eletrocardiograma deve ser realizado em todos os casos em que  o pare-
cer cardiológico for solicitado.
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Pacientes que foram submetidos a alguma forma de avaliação funcio-
nal nos últimos 2 anos (ex: teste ergométrico, cintilografia com dipiridamol,
etc) e que não tiveram alteração da sintomatologia desde então podem ir
para cirurgia sem necessidade de repetição do exame. Isto também se aplica
a pacientes que tiveram revascularização cirúrgica completa realizada há mais
de 6 meses e  menos de 5 anos e que estão estáveis clinicamente.

3.Avaliação do Risco Intrínseco da Cirurgia:
Os procedimentos cirúrgicos não cardíacos podem ser classificados

como de risco alto, intermediário ou baixo, de acordo com a probabilidade
de desenvolver eventos cardíacos (morte ou infarto agudo do miocárdio não
fatal) no período perioperatório.
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4. Avaliação do Risco Global:

Existem várias formas de se estimar o risco cardiológico perioperatório
de um paciente. Os algoritimos complementam a avaliação pessoal, mas nao
sao isentos de falhas. No algoritimo de Lee, adotado por nosso serviço, po-
demos estimar o risco de eventos cardiovasculares seguindo a seguinte pon-
tuação:

• Grau I: risco 0,4% - nenhuma variável presente
• Grau II: risco 0,9% - apenas uma variável presente
• Grau III: risco 7% - duas variáveis presentes
• Grau IV: risco 11% - três ou mais variáveis presentes
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5. Estratégias para redução do risco cardiovascular
em cardiopatas:
Níveis de PAS<180 mmHg e de PAD<110 mmHg não contraindicam

procedimentos eletivos. Caso a PA esteja em níveis maiores do que estes,
recomenda-se um melhor controle tensional antes da cirurgia. Deve-se con-
tinuar com todos os antihipertensivos do paciente mesmo no dia da cirurgia.
A ingestão de comprimidos com pequeno volume de água não atrapalha o
jejum necessário antes do procedimento.

Estenoses valvares são mal toleradas no período perioperatório e, se
sintomáticas, devem ser corrigidas antes de procedimentos eletivos. Já
regurgitações valvares não costumam trazer grandes malefícios desde que
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bem controladas clinicamente. De uma forma geral, valvopatias com indica-
ção de intervenção devem ser abordadas antes da realização de cirurgias
não cardíacas eletivas.

Com exceção de cirurgias de emergência, pacientes com condições
cardíacas agudas (tabela abaixo) não devem ser submetidos a procedimen-
tos cirúrgicos devendo o mesmo ser postergado até compensação da
cardiopatia.

Pacientes com risco cardiovascular global elevado, devem realizar seu
pós-operatório em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os pacientes que forem encaminhados para a UTI devem ser subme-
tidos aos seguintes cuidados:

6.Terapia farmacológica no perioperatorio de  cirurgia
nao cardíaca:
As indicações de uso de betabloqueador no perioperatório de acordo

com a Segunda Diretriz de Avaliação Perioperatória da Sociedade Brasileira
de Cardiologia e que serão adotadas pela instituição são:
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As drogas estudadas com este fim são o atenolol, o bisoprolol e o
metoprolol. Recomenda-se que a medicação seja iniciada pelo menos 1 se-
mana antes da cirurgia, almejando-se uma FC entre 55 e 65 bpm, evitando-
se hipotensão arterial (PAS<100 mmHg). A droga deve ser mantida por
pelo menos 1 mês após o procedimento. Para pacientes que tenham contra-
indicações ao uso de betabloqueadores (ex: broncoespasmo ativo) pode-se
utilizar a clonidina.

Pacientes que fazem uso de AAS devem ter a medicação continuada
no período perioperatório sempre que possível. Os procedimentos em que
é totalmente necessário suspender-se a medicação são pacientes que serão
submetidos a neurocirurgias ou ressecção transuretral de próstata. Nestes
casos parar a medicação pelo menos 1 semana antes da cirurgia. No caso de
pacientes que usam clopidogrel a medicação deve ser suspensa idealmente 5
dias antes da cirurgia. O mesmo pode ser recomendado para pacientes em
uso de ticagrelor. Já nos indivíduos que usam prasugrel, recomenda-se que a
medicação seja suspensa 7 dias antes de procedimentos cirúrgicos. Caso o
paciente tenha stent farmacológico implantado há menos de 1 ano ou stent
convencional colocado há menos de 1 mês deve se avaliar a situação caso a
caso.

As estatinas devem ser introduzidas pelo menos 15 dias antes do pro-
cedimento nas seguintes situações:

7. Revascularizacao miocárdica precedendo a cirurgia
não cardíaca:
As indicações de revascularização no período perioperatório são as

mesmas do paciente em geral (lesão de tronco de coronária esquerda, do-
ença trivascular com FE<50%, etc ). Devemos atentar para o intervalo mí-
nimo e o ideal em que devemos aguadar para a realização de cirurgias não
cardíacas após procedimentos de revascularização:
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8. Recomendacoes especiais para pacientes
em uso de marcapasso cardíaco:
Pacientes que colocaram marcapasso definitivo nos últimos 60 dias

devem ter procedimentos eletivos postergados uma vez que há risco de
episódio de bacteremia com conseqüente infecção do sítio de implantação
do MCP. Se cirurgia eletiva, consulta com especialista para avaliar carga e
função do MP e realização de programação de segurança. Se o paciente for
portador de Cardiodesfibrilador Implantável (CDI), o especialista deve estar
presente na sala de cirurgia. Em caso de cirurgias de emergência ou quando
nao houver tempo ou disponibilidade de avaliação do arritmologista, as se-
guintes recomendações devem ser seguidas:

9. Profilxia de endocardite infecciosa:
Em relação a profilaxia de endocardite, utilizamos em nosso serviço as

recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia publicadas em 2011.
De acordo com o procedimento a ser realizado, as drogas preconizadas
são:

10. Profilaxia de Tromboembolismo venoso (TEV):
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As recomendações adiante seguem de acordo com o perfil do pacien-
te e porte do procedimento cirúrgico:

Em pacientes já anticoagulados, as seguintes recomendações devem
ser seguidas:
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VII - PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA
1. Admissão do paciente na UTI
 O paciente deve ser transportado, proveniente do bloco cirúrgico,

em maca, acompanhado do anestesista e de um membro da equipe cirúrgi-
ca. O mesmo, em geral, chega em assistência ventilatória mecânica e sob
efeito de sedação realizada para anestesia geral do ato cirúrgico. O intensivista
deve receber o paciente e fazer a monitorização inicial.

O cateter de artéria pulmonar deve ser inserido no pré-operatório
em pacientes com maior risco de complicações, em especial portadores de
disfunção ventricular, insuficiência renal, cirurgia combinada de valva e bypass
coronariano, reoperação, hipertensão pulmonar, e portadores de
comorbidades graves. Nos pacientes com evolução desfavorável e que não
possuam o dispositivo, a inserção poderá ser realizada o POI. Em pacientes
submetidos a monitorização hemodinâmica através de cateter de artéria
pulmonar (catéter de Swan Ganz), os seguintes parâmetros devem ser
objetivados:

2. Exames do POI
2.1. ECG de 12 derivações: detecção de bradi ou taquiarritmias,

distúrbios de condução, alterações de ST ou onda T que sugiram isquemia
miocárdica, pericardite e distúrbios do potássio. Este ECG servirá também
como padrão para detecção posterior de IAM trans ou pós-operatório.

2.2. RX de tórax no leito em AP:
• Avaliar o posicionamento do tubo orotraqueal, cateter venoso cen-

tral e drenos
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• Afastar pneumo e/ou hidrotórax.
• Avaliar expansibilidade e simetria pulmonar.
• Avaliar dimensão do mediastino e da área cardíaca.

2.3. HGT (hemoglico-teste):
O objetivo é manter a glicemia capilar entre 70 e 180mg/dl.
A conduta nos pacientes diabéticos ou com hiperglicemia relacionada

ao trauma cirúrgico deve seguir os seguintes passos:
• Substituir soro glicosado das soluções-padrão por solução salina a 0,9%
• A primeira glicemia capilar superior a 180mg/dl deve ser corrigida

com insulina SC. Após 1 hora a glicemia capilar deve ser repetida e, se per-
manecer superior a 180mg/dl, a insulinoterapia venosa contínua deve ser
iniciada.

A solução padrão a ser iniciada consta de SF 0,9% 100ml  + insulina
regular 100UI

A dose de infusão basal e calculada de acordo com o peso do paciente:
Infusão Basal (inicial): de 1 a 3,5 Ui/h
Ajustar dose da infusão1/1h conforme HGT:

2.4. Gasimetria arterial:
Enquanto se procede ao desmame da ventilação mecânica, a gasimetria

arterial deve ser realizada a cada 1 hora. Os dados de gasimetria incluem ph
do sangue arterial, quantificação dos gases sanguíneos, dosagem de bicarbo-
nato, Ht/Hb, sódio e potássio além da dosagem do lactato.  Após a extubação
e estabilização metabólica e hidro-eletrolítica, a gasimetria deve ser realiza-
da a cada 4 a 6h.

• Evitar alcalose respiratória, que é causa de vasodilatação.
• Evitar acidose respiratória, causa de vasoconstrição e arritmia cardíaca.
• Evitar acidose metabólica, que diminui sensibilidade às drogas

vasoativas e aumenta a chance de sangramentos. Também causa de arritmias.
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2.5. Rotina de admissão:
Hemograma completo com plaquetas, TPAE, TTPa
Uréia, creatinina, sódio, potássio, cloreto, magnésio, cálcio, fósforo,
glicemia
TGO, TGP, bilirrubinas totais e frações
CPK e CK-MB em pacientes revascularizados

A partir do 1º. DPO, esta rotina deve ser solicitada diariamente, exceto
por transaminases, bilirrubinas e enzimas cardíacas. Estas, exceto em paci-
entes com suspeita de IAM tran-operatório.

3. Prescrição do pós-operatório imediato:
3.1. Dieta zero até 2 a 4h após a extubação (dependendo do nível de

consciência e sintomatologia)
3.2. Antibiótico: Cefazolina 1g EV de 6/6h por 48h da cirurgia
Se paciente com internamento maior que 72 horas, fazer profilaxia

com vancomicina 1g EV de 12/12h diluído em solução salina a 0,9% 100ml
em 1hora. Se paciente estiver em tratamento para endocardite infecciosa,
manter esquema antibiótico em uso.

3.3. Proteção gástrica com ranitidina 50mg 8/8h caso esteja em uso
de Clopidogrel ou Omeprazol 40mg/d em jejum.

3.4. Analgesia:
Dipirona 2ml + AD 8ml EV de 6/6h.
Complementar com tramadol 100mg + SF 0,9% 100ml até 6/6h.
Quando o paciente tiver sua VO liberada, substituir Tramadol por

Codeína + Paracetamol 30mg VO até de 6/6h
3.5. Profilaxia para TEV: iniciar Enoxaparina 40mg SC 1x ao dia após

a retirada dos drenos salvo contra-indicações (plaquetas < 100.000, INR
>1,5, sangramento ativo ou queda progressiva de Ht/Hb). Em pacientes
com IRC, preferir heparina não fracionada. Em obesos mórbidos, fazer dose
dobrada da Enoxaparina. A profilaxia deve ser mantida até a sua alta hospitalar.

4. Cuidados com drenos torácicos e mediastinais:
• Os drenos devem ser colocados em aspiração contínua e sua posição

(mediastinal e pleural) deve ser verificada. Na presença de grande quantidade
de coágulos, a "ordenha" dos tubos é importante para mantê-los pérvios.

• Borbulhamento contínuo no frasco coletor pode ser indicativo de
pneumotórax, fístula broncopleural, aspiração de ar devido a uma conexão
entre o dreno torácico e o tubo de drenagem ou por um dos orifícios late-
rais do dreno que se tenha deslocado para fora da cavidade pleural. (CO-
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MUNICAR DE IMEDIATO AO CIRURGIÃO).
• Enfisema subcutâneo: considerar pneumotórax (ver local de punção

central e  raios X do tórax comunicando de imediato o cirurgião).

5. Ventilação Mecânica

Desmame: A extubação devera ser realizada o mais precoce quanto
possível (idealmente entre 4 e 6 horas). Iniciar desmame de AVM assim
que paciente:

• Hemodinamicamente estável
• Sem arritmias graves
• Com drogas vasoativas em doses estáveis e com tendência à retirada/

desmame
• Vigil e tranqüilo
• Força muscular preservada
• Sem sangramentos anormais.

6. Parâmetros de normalidade das primeiras horas:
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7. Soluções-padrão das drogas vasoativas utilizadas
no pós-operatório:

8. Alta da UTI

8.1. Prescrição para a enfermaria:
• Retirar PAM e sonda vesical de demora
• Dieta com pouco sal, laxante
• Manter antibiótico por 48h
• Manter analgesia com Dipirona venosa e Paracetamol + Codeína

até 3º DPO.
• Profilaxia de TVP: como já referido anteriormente, manter a

profilaxia até a lata hospitalar.
• Iniciar Aspirina se plaquetas superiores a 100.000 e seguintes situa-

ções:
• próteses biológicas (300mg/d)
• coronarianos (100mg/d). Se endarterectomia, associar Clopidogrel

75mg/d
• Warffarin 5mg/d em portadores de próteses metálicas
• Betabloqueador: em pacientes com estabilidade hemodinâmica,

sem bradiarritmia e com FC superior a 68bpm.
• Nos coronarianos ou valvulares com função ventricular normal:

iniciar Atenolol 25 a 100mg/dia, salvo contra-indicações. Impor-
tante para prevenção de fibrilação atrial.



Pauta de Condutas

77

• Em pacientes com disfução ventricular, iniciar Metoprolol (25 a
100mg/dia) ou Carvedilol (3,125 a 50mg/dia) de acordo com níveis
tensionais, freqüência cardíaca e uso prévio do beta-bloqueador.

• Reiniciar medicações de uso prévio
• Remover cateter central no 4o. DPO
• Repetir radiografia de tórax no 4o. DPO rotineiramente e sempre

que houver suspeita de complicações (derrame pleural, atelectasia, pneumo-
nia)

• Realizar ecocardiograma em pacientes valvulares antes da alta, pre-
ferencialmente após o 3º DPO.

• Reavaliar hemograma, contagem plaquetária, função renal e
ionograma no 4o. DPO.

• Se paciente clinicamente estável, feridas operatórias com bom as-
pecto, radiografia de tórax e exames laboratoriais normais, o paciente deve-
rá receber alta hospitalar no 5o. DPO. Marcar acompanhamento ambulatorial
dentro dos próximos 30 dias.

 Pós-operatório complicado

1. Hipertensão Arterial Sistêmica
Definida como PAS > 140 mmHg ou PAM > 100 mmHg. Deve ser

tratada agressivamente no POI para evitar sangramento, ruptura na linha de
anastomose, sobrecarga de VE e acidente vascular encefálico.

Conduta:
• Nitroprussiato de Sódio: 0,5 a 2,0µg/Kg/min. Cuidado com

hipotensão durante fase de reaquecimento secundária a redistribuição da
volemia e queda acentuada da RVS.

• Nitroglicerina: 25 a 300 µg/Kg/min. Droga de escolha nos
coronarianos revascularizados por evitar roubo de fluxo descrito com o
nitroprussiato.

Reiniciar drogas hipotensoras quando VO liberada, geralmente em
doses menores em relação ao pré-op.

2. Sangramento pós-operatório anormal
As causas mais comuns sao disfunção plaquetária e heparina residu-

al da CEC não totalmente revertida (dose insuficiente de protamina ou
heparina recirculante). Considerar como anormal se > 500ml/h na 1ª hora,
> 300ml/h por 2 horas ou > 100ml/h nas primerias 4h do POI. Tentar corri-
gir causas possíveis como hipertensão, dificuldade de alcançar normotermia
e alterações do coagulograma.
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Conduta:
• manutenção da normotermia e equilíbrio metabólico
• Corrigir instabilidade hemodinâmica caso presente
• Iniciar Protamina 50mg - 1 amp + SG 5% 50ml EV em 30min -

apenas para sangramento no máximo após 4 horas da última dose de heparina
• Checar coagulograma e função hepática atuais e do pré-operatório
• Corrigir distúrbio de coagulação conforme coagulograma:

• Em pacientes com suspeita de reação transfusional, restrição volêmica
ou disturbio de coagulação refratário, administrar Prothromplex ® (com-
plexo protrombínico):

Cálculo da dose:
AE desejado (60%) - AE encontrado x 1,3 x peso: total de uni-

dades a ser infundido

1 frasco ampola contem 600 ou 300U - administrar em 10 minutos

Se coagulograma normal e persistência do sangramento, discutir
reoperação (preferencialmente dentro de 3 a 4h do POI), antes de instalada
instabilidade hemodinâmica e consumo dos fatores de coagulação, bem como
politransfusão.

3. Síndromes de baixo débito cardíaco e choque

Em caso de duvidas em relação a etiologia do baixo debito cardíaco,
devemos lancar mao do cateter de artéria pulmonar para obtermos os
parâmetros hemodinâmicos e do ecocardiograma à beira do leito se suspei-
ta de causa mecânica (tamponamento cardíaco, disfunção de prótese, IAM
trans-operatório). Os seguintes parâmetros devem ser analisados:
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Tratamento:
a) Choque hipovolêmico:
Afastar sangramento ativo, poliúria e hipovolemia secundária à insufi-

ciente retorno de fluido pós-CEC.
Administrar solução salina ou ringer lactato até normalização dos

parâmetros de macro e microhemodinamica.
Se Ht < 21%, fazer concentrado de hemácias
Iniciar droga vasoativa se congestão pulmonar, choque refratário ou

PVC > 5cmH2O

b) Vasodilatação:
Secundária ao reaquecimento na saída da CEC.
Usar vasoconstrictores temporariamente até o RVS voltar ao normal:
• Noradrenalina na dose de 1 a 10µg/min (2 a 20ml/h da solução

padrão com 32µg/ml)
• Epinefrina na dose de 0,05 a 2,0 µg/Kg/min - droga alternativa ou

que pode ser associada a norepinefrina no choque refratário. È o vasopressor
de escolha na presença de choque associado a bradicardia e no PO de trans-
plante cardíaco

c) Falência de VE:
• Corrigir bradicardia com MP epicárdico, mantendo FC entre 85 e

100bpm.
• Afastar causas agudas de disfunção como correção cirúrgica inade-

quada, leak ou trombose aguda de prótese, arritmia, distúrbio HE e acidose,
infarto ou isquemia trans-pós-operatória.

• Usar drogas vasoativas como:
• Dobutamina 3 a 15µg/Kg/min se PA normal. Se hipotensão leve

associar noradrenalina em doses mais baixas.
• Noradrenalina 1 a 10µg/Kg/min se PAS < 70 mmHg.
• Nitroglicerina, se PA permitir e RVS/RVP estiverem elevadas.
• Levosimendana: Pode ser utilizado em pacientes com IC prévia

que utilizam β-bloqueador. Não deve ser utilizado em pacientes hipotensos.
Pouco estudado no PO de cirurgia cardíaca.
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• Milrinone: Dose: 0,37 a 0,75 µg/Kg/min. Promove aumento do
inotropismo,  vasodilatação periférica, queda da resistência pulmonar e dis-
creta diminuição da pressão arterial média. Apresenta efeito positivo no
inotropismo do VD. Pode ser utilizado em substituição ou em associação à
dobutamina nos pacientes com IC grave. Habitualmente não se utiliza dose
de ataque no PO de cirurgia cardíaca.

• Oxido nítrico: Dose: 10-20 ppm por via inalatória. Vasodilatador
pulmonar seletivo com ação desprezível na resistência vascular sistêmica.
Pode ser utilizado em casos de hipertensão pulmonar com disfunção do
ventrículo direito. Evitar utilizar em pacientes com disfunção grave de VE.

Suporte mecânico nos casos refratários:

• Balão intra-aórtico (BIA): Utilizado em pacientes com resposta
clínica inadequada à otimização volêmica e terapia inotrópica/vasodilatadora.
Além do contexto do baixo débito cardíaco pós-operatório, pode ser utili-
zado no perioperatório de pacientes com disfunção acentuada do VE, na
presença de isquemia miocárdica, em arritmias ventriculares recorrentes, na
presença de insuficiência mitral isquêmica e na comunicação ventricular pós
infarto.

• Dispositivos de assistência ventricular: seu uso pode ser consi-
derado nos casos de baixo débito refratário ao tratamento farmacológico e
uso de BIA. A assistência ventricular pode ser de ventrículo direito, esquer-
do ou biventricular. Pode ser utilizado como ponte para transplante nos re-
fratários

• Oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO): seu uso é
reservado para condições de baixo débito cardíaco refratário associado à
função pulmonar inadequada. Seu sistema possui uma bomba centrífuga e
um oxigenador de membrana. É mais eficaz em situações complicadas por
hipertensão pulmonar, como nas cirurgias das cardiopatias congênitas.

4. Arritmias no pós-operatório
São comuns e muitas delas desprovidas de valor prognóstico, não ne-

cessitando de tratamento. Presença de distúrbio de condução intraventricular
(BRE ou BRD) ocorrem em cerca de 5 a 15% dos pacientes no PO precoce
e são transitórios, assim como alterações inespecíficas da repolarização.

Conduta geral:
• ECG de 12 derivações: comparar com ECG pré-operatório
• Afastar hipóxia, acidose respiratória/metabólica, hipocalemia,

hipercalemia, hipomagnesemia, anemia, isquemia miocárdica, baixo débito
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cardíaco, tônus simpático aumentado, HAS, pericardite, efeito tóxico de
medicações (digitálicos, bloqueadores dos canais de cálcio)

I. Arritmias supraventriculares

a) Extra Sístoles Supra-ventriculares:
• Suas principais causas são hipóxia e distúrbios HE
• Se não houver instabilidade hemodinâmica, não é necessário trata-

mento.

b) Fibrilação  Atrial:
• Ocorre em até 40% dos pacientes submetidos à CRVM e em até

50% dos pacientes valvulares, com incidência maior entre o 2ºe 3º DPO.
Em cerca de 50% dos casos, a reversão ocorre nas primeiras 48 horas e de
forma espontânea. Contudo, o risco de recorrência é maior, especialmente
entre os valvulares, idosos, portadores de DPOC e pacientes com AE gran-
de.

• Afastar pericardite, distúrbio HE, controlar HAS e isquemia
miocárdica

• Se paciente apresentava ritmo sinusal no pré-operatório e mantém
estabilidade hemodinâmica, tentar cardioversão química:

• Amiodarona 300 a 450mg diluídos em SG 5% 500ml - administrar
em 1h.

• Se não houver causa aparente (hipocalemia por exemplo), houver
recorrência ou substrato anatômico para a arritmia, deixar dose
de impregnação de 1200mg a 1800mg em 24 horas até o total de
10 gramas.

• Em caso de instabilidade hemodinâmica, proceder à cardioversão
elétrica. Iniciar com 200J no desfibrilador monofásico e 100J no
bifásico. Nestes casos, a impregnação com Amiodarona também
deverá ser mantida.

• Se após 24h de tratamento persistir FA, iniciar anticoagulação com:
• Enoxiparina 1mg/Kg/dose de 12/12h (se > 65 anos, fazer ½ a b

da dose). Em caso de IRC, a heparina nao fracionada deve ser
preconizada.

• Warfarin 5mg/d simultaneamente até INR 2,0 a 3,0 (se > 65 aos,
iniciar com 2,5mg/d).

• Em pacientes com FA prévia ou sem resposta às tentaivas de
cardioversão, o controle adequado da FC é o objetivo inicial. O flutter atrial
deve ser tratado como FA exceto pela dose da energia da cardioversão que
deve ser a metade da usada para reverter a fibrilação atrial.
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II. Arritmias ventriculares

a) Extra Sístoles Ventriculares:
São comuns após cirurgia cardíaca, não só o surgimento recente como

o aumento na densidade das pré-existentes. Afastar e corrigir fatores
desencadeantes, entretanto, não há necessidade de tratamento específico
desta arritmia no POI.

b) Taquicardia Ventricular:
• TVNS e TVS sem comprometimento hemodinâmico: afastar distúr-

bio HE e ácido-básico, hipóxia e isquemia miocárdica. TV precoce (nas pri-
meiras 24h do POI) tem pior prognóstico e geralmente está associada a
isquemia/infarto e/ou falência de bomba. TV após 24h tem um melhor prog-
nóstico e pode ser devida a reperfusão de zonas previamente isquêmicas ou
desvio transmembrana de eletrólitos na recuperação pós-operatória.

• Cardioversão elétrica naqueles com instabilidade hemodinâmica com
200J do desfibrilador monofásico e posteriormente manter amiodarona nas
mesmas doses (impregnação venosa, seguida manutenção). Em casos de es-
tabilidade hemodinâmica, a Amiodarona pode ser instituída nas doses ja an-
teriormente descritas.

III. Bradiarritmias:

São comuns após cirurgia aórtica e mitral secundária (geralmente se-
cundário a trauma e edema peritecidual no local de sutura). Usualmente tem
duração inferior a 48 horas e devem ser tratados apenas com MP epicárdico.
Observar por 14 dias para indicar MP definitivo. As bradiarritmias mais co-
muns são a bradicardia sinusal, paradas sinusais e ritmo juncional. Acontece
principalmente em idosos, secundário ao uso de drogas como
betabloqueadores e digitálicos, após hipotermia, além de trauma do nó sinusal
transoperatório.

5. Complicações neurológicas:
• AVC incide em cerca de 1 a 5% das cirurgias cardíacas, chagando a

10 % nos pacientes com mais de 65 anos. Fatores de risco incluem: Sopro
carotídeo pré-operatório (USG doppler de carótidas e vertebrais em todos
os pacientes com mais de 60 anos), AVC ou AIT prévios, FA pós-operatória,
By-pass prolongado (> 2 h) e trombo em VE. Solicitar suporte neurológico
durante a fase aguda.

• Agitação psicomotora, delírio e psicose são frequentes em idosos
na UTI, especialmente com permanência prolongada (> 72 h) - até 18%. O
tratamento inclui alta da UTI quando possível. Caso seja necessário,



Pauta de Condutas

83

haloperidol e clonazepam devem ser iniciados. Se disponível,
dexmedetomidona deve ser a droga de escolha

6. Insuficiência renal:
A insuficiência renal é um fator de risco independente para morbidade

e mortalidade a curto e longo prazo no pós-operatório de cirurgia cardíaca.
A incidência varia entre 2,9 a 7,7%, com um aumento do risco de morte que
pode variar de 8 a 27 vezes quando comparado aos pacientes que não de-
senvolvem insuficiência renal. OS principais fatores de risco para o desenvol-
vimento de IRA no pos-operatorio sao:

Conduta:
• Afastar obstrução do trato urinário, mais comumente cateter vesical.
• Otimizar débito cardíaco  e volemia com normalização da PVC e

POAP. manter PAM> 70 mmHg, IC> 2,2L/min/m2, correção de hipovolemia
com SF0,9%. Evitar uso de colóides.

• Se necessário drogas para elevar DC, preferir vasodilatadores e
inotrópicos (dobutamina) ao invés de vasopressores (noradrenalina).

• Se IRA pré-renal com oligúria persistir após normalização da volemia
e DC, fazer estímulo diurético com furosemida - 20 a 60 mg.

• Se após 12 - 24 h persistir oligúria ou sinais de sobrecarga hídrica,
solicitar avaliação do nefrologista sobre hemofiltração para remoção de so-
brecarga hídrica.

7. Pericardite
Os atritos pericárdicos decorrentes de pericardite surgem, em geral,

no  2º ou 3º DPO e geralmente são assintomáticos. Os atritos pericárdicos
tardios surgem até o final da primeira semana do PO e também são conside-
rados benignos. Se causar de dor tipo pleurítica, usar analgésicos comuns.
Os AINHs sao reservados para pacientes com dor refratária.

A Pericardite surge geralmente no primeiro mês do PO e configura a
chamada "Síndrome pós-pericardiotomia". O tratamento deve ser instituído se:
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• Dor importante ou febre
• Surgimento de arritmias supraventriculares (FA, ESSV ou flutter atrial)
• Alteração ECG importante (supra de ST difuso)

Tratamento:
• Indometacina 50mg VO de 12/12h como primeira escolha por 5 a

7 dias. Manter paciente bem hidratado e monitorizar função renal após 48h
do seu início, mantendo vigilância cada 48h.

• Hidrocortisona 100mg EV de 8/8h por 48 h e após, Prednisona
60mg/d por 5 dias, nos casos refratários aos AINES (48h de tratamento sem
resposta).

8. Disfunções gastrintestinais
Morbidade abdominal ocorre em cerca de 0,2 a 5,5% dos pacientes

em PO de cirurgia cardíaca, com uma taxa de mortalidade média de cerca de
33%, sendo responsáveis, no total, por aproximadamente 15% do total de
óbitos dos pacientes de cirurgia cardíaca.

As causas de agressão aos órgãos abdominais durante cirurgia car-
díaca:

• Ateroembolismo
• Hipoperfusão causada por vasoconstricção durante circulação

extracorpórea.
• Instabilidade hemodinâmica no perioperatório, levando à baixo flu-

xo sanguíneo e isquemia da mucosa.
• Liberação de mediadores inflamatórios durante a CEC, como os

leucotrienos, fator de necrose tumoral e formação de plasmina, que levam a
dano endotelial, das células da mucosa e da matriz extracelular.
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9. Insuficiência adrenal
Complicação presente em até 0,1% dos pacientes submetidos à cirur-

gia cardíaca e que pode ser exacerbada pela circulação extracorpórea. Paci-
entes usuários crônicos de corticoterapia devem receber reposição de dose
de estresse para evitar crise adrenal; como a cirurgia cardíaca é considerada
um estresse grave, deve-se repor hidrocortisona 50 mg IV de 6/6h. Em caso
de suspeita clínica, a coleta de exames laboratoriais (teste do ACTH e coleta
do cortisol) não deve retardar o início do tratamento, que deve ser imedia-
to.

10. Disfunção tireoidiana
Os níveis séricos de T3 livre no PO de cirurgia cardíaca estão frequen-

temente reduzidos. À despeito de seus efeitos benéficos sobre o débito car-
díaco e sobre a resistência vascular sistêmica, não há na literatura, até o
presente momento, dados convincentes de que a reposição desse hormônio
traga benefícios. Parece que a reposição de T3 no PO de pacientes com
função tireoidiana normal no pré-operatório deva ser reservada para os ca-
sos de baixo débito refratário. Para pacientes que recebiam hormônio
tireoidiano no pré-operatório, deve-se reiniciar a reposição do mesmo, o
mais precocemente possível no PO.
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CONDUTAS DA COMISSÃO DE
CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONA-

DA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS)

Temas

I - CCIRAS: Atribuições e competências

II - Conceitos e critérios diagnósticos das infecções

III - Classificação de cirurgias/procedimentos pelo
potencial de contaminação

IV - Vigilância epidemiológica e indicadores
epidemiológicos das infecções hospitalares

V - Controle e vigilância de bactérias multi-resisten-
tes na admissão de pacientes

VI - Orientação para punção e manejo do acesso
venoso periférico

VII - Prevenção de infecção do trato urinário associa
da ao cateter vesical de demora

VIII - Recomendações para troca de dispositivos/
sondas/cateteres

Isolamento e precauções

IX - Precaução padrão

X - Precauções de contato

XI - Precauções para aerossóis

XII - Precauções para gotículas

CC
IR

AS



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

88

I - CCIRAS: ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
De acordo com a Portaria MS 2616/98, a Comissão de Controle de

Infecção Associada à Assistência à Saúde de cada unidade deverá:

1. Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de
infecção hospitalar através da:

1.1 Implantação de um Sistema de Vigilância Epidemiológica das In-
fecções Hospitalares, de acordo com o Anexo III;

1.1.2 Adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas
técnico-operacionais, visando a prevenção e controle das infecções hospita-
lares;

1.1.3 Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da insti-
tuição, no que diz respeito à prevenção e controle das infecções hospitala-
res;

1.1.4 Uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médi-
co-hospitalares;

1.2 Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo
Sistema de Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar as
medidas de controle propostas pelos membros executores de CCIH;

1.3 Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre
que indicado, e implantar medidas imediatas de controle;

1.4 Elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, perio-
dicamente, à autoridade máxima de instituição e às chefias de todos os seto-
res do hospital, a situação do controle das infecções hospitalares, promo-
vendo seu amplo debate na comunidade hospitalar;

1.5 Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e roti-
nas técnico-operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presen-
tes nas infecções em curso no hospital, por meio de medidas de precaução e
de isolamento;

1.6 Adequar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e
rotinas técnico-operacionais, visando à prevenção e ao tratamento das in-
fecções hospitalares;

1.7 Definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêu-
tica, política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médi-
co-hospitalares para a instituição;

1.8 Cooperar com o setor de treinamento ou responsabilizar-se pelo
treinamento, com vistas a obter capacitação adequada do quadro de funcio-
nários e profissionais, no que diz respeito ao controle das infecções hospita-
lares;

1.9 Elaborar regimento interno para a Comissão de Controle de In-
fecção Hospitalar;
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1.10 Cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como
fornecer, prontamente, as informações epidemiológicas solicitadas pelas au-
toridades competentes;

1.11 Notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia, ao orga-
nismo de gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de outras
doenças sob vigilância epidemiológica (notificação compulsória), atendidos
em qualquer dos serviços ou unidades do hospital, e atuar cooperativamente
com os serviços de saúde coletiva;

1.12 Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do
organismo de gestão do SUS, os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos
de infecção associadas à utilização de insumos e/ou produtos industrializa-
dos.

II - CONCEITOS E CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS
DAS INFECÇÕES
 1. Conceitos básicos.
 1. Infecções comunitárias (IC):
a) é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paci-

ente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospi-
tal.

b) a infecção que está associada com complicação ou extensão da
infecção já presente na admissão, a menos que haja troca de microrganismos
com sinais ou sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção;

 2. Infecção hospitalar (IH):
 a) é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste

durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a
internação ou procedimentos hospitalares.

 2. Critérios para diagnóstico de infecção hospitalar, previamen-
te estabelecido e descrito.

 Princípios:
 O diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar informa-

ções oriundas de:
 a) Evidência clínica, derivada da observação direta do paciente ou da

análise de seu prontuário;
 b) Resultados de exames de laboratório, ressaltando-se os exames

microbiológicos, a pesquisa de antígenos, anticorpos e métodos de visualização
realizados.

 c) Evidências de estudos com métodos de imagem;
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 d) Endoscopia;
 e) Biópsia e outros.

 Atenção:
 a) Quando, na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção

comunitária, foi isolado um germe diferente, seguido do agravamento das
condições clínicas do paciente, o caso deverá ser considerado como infec-
ção hospitalar;

 b) Quando se desconhecer o período de incubação do microrganis-
mo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no
momento da internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifesta-
ção clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas
após a admissão;

c) São também convencionadas infecções hospitalares aquelas mani-
festadas antes de 72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas
a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos, realizados durante este
período;

d) Os pacientes provenientes de outro hospital que se internam com
infecção, são considerados portadores de infecção hospitalar do hospital de
origem infecção hospitalar. Nestes casos, a Coordenação Estadual/Distrital/
Municipal e/ou o hospital de origem deverão ser informados para computar
o episódio como infecção hospitalar naquele hospital.

III - CLASSIFICAÇÃO DE CIRURGIAS/PROCEDIMENTOS
PELO POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO

As infecções pós-cirúrgicas devem ser analisadas conforme o potenci-
al de contaminação da ferida cirúrgica, entendido como o número de mi-
crorganismos presentes no tecido a ser operado.

A classificação das cirurgias deverá ser feita no final do ato cirúrgico,
pelo cirurgião, de acordo com as seguintes indicações:

 a)  Cirurgias Limpas:
São aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de

descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou
falhas técnicas grosseiras, cirurgias eletivas com cicatrização de primeira in-
tenção e sem drenagem aberta. Cirurgias em que não ocorrem penetração
nos tratos digestivos, respiratório ou urinário;

b) Cirurgias Potencialmente Contaminadas
São aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana

pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de
processo infeccioso e inflamatório e com falhas técnicas discretas no trans-
operatório. Cirurgias com drenagem aberta enquadram-se nesta categoria.
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Ocorre penetração nos tratos digestivos, respiratório ou urinário sem con-
taminação significativa.

 c) Cirurgias Contaminadas:
São aquelas realizadas em tecidos recentemente traumatizados e aber-

tos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja
difícil ou impossível, bem como todas aquelas em que tenham ocorrido fa-
lhas técnicas grosseiras, na ausência de supuração local. Na presença de
inflamação aguda na incisão e cicatrização de segunda intenção, ou grande
contaminação a partir do tubo digestivo. Obstrução biliar ou urinária tam-
bém se inclui nesta categoria.

d) Cirurgias Infectadas:
São todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou

órgão, em presença de processo infeccioso (supuração local) e/ou tecido
necrótico.

IV - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E INDICADORES
 EPIDEMIOLÓGICOS DAS INFECÇÕES HOSPITALARES

Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares é a observação
ativa, sistemática e contínua de sua ocorrência e de sua distribuição entre
pacientes, hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam o
risco de sua ocorrência, com vistas à execução oportuna das ações de pre-
venção e controle.

A CCIH deverá escolher o método de Vigilância Epidemiológica mais
adequada às características do hospital, à estrutura de pessoal e à natureza
do risco da assistência, com base em critérios de magnitude, gravidade,
redutibilidade das taxas ou custo;

São indicados os métodos prospectivos, retrospectivos e transver-
sais, visando determinar taxas de incidência ou prevalência.

São recomendados os métodos de busca ativos de coleta de dados
para Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares.

Todas as alterações de comportamento epidemiológico deverão ser
objeto de investigação epidemiológica específica.

Os indicadores mais importantes a serem obtidos e analisados perio-
dicamente no hospital (especialmente em UTI) são:

a)Taxa de Infecção Hospitalar:
Calculada tomando como numerador o número de episódios de in-

fecção hospitalar no período considerando como denominador o total de
saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no mesmo período;

b) Taxa de Pacientes com Infecção Hospitalar
Calculada tomando como numerador o número de doentes que apre-
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sentam infecção hospitalar no período considerado, e como denominador o
total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no período;

 c) Distribuição Percentual das Infecções Hospitalares
Por localização topográfica no paciente, calculada tendo como nume-

rador o número de episódios de infecção hospitalar em cada topografia, no
período considerado, e como denominador o número total de episódios de
infecção hospitalar ocorridos no período;

d) Taxa de Infecções Hospitalares por Procedimento
Calculada tendo como numerador o número de pacientes submetidos

a um procedimento de risco que desenvolveram infecção hospitalar, e como
denominador o total de pacientes submetidos a este tipo de procedimento.
Exs: taxa de infecção do sitio cirúrgico, de acordo com o potencial de conta-
minação, taxa de infecção urinária após cateterismo vesical, taxa de pneu-
monia após uso de respirador.

e) Freqüência das Infecções Hospitalares por Microrganismos
ou por Etiologia

Calculada tendo como numerador o número de episódios de infecção
hospitalar por microrganismo, e como denominador o número de episódios
de infecções hospitalares que ocorreram no período considerado.

f) Coeficientes de Sensibilidade aos Antimicrobianos
Calculado tendo como numerador o número de cepas bacterianas de

um determinado microrganismo sensível e determinado antimicrobiano e
como denominador o número total de cepas testadas do mesmo agente
com antibiograma realizado a partir das espécimes encontradas.

g) Indicadores de uso de antimicrobianos
 Percentual de pacientes que usaram antimicrobianos (uso profilático

ou terapêutico) no período considerado. Pode ser especificado por clínica
de internação. É calculado tendo como numerador o total de pacientes em
uso de antimicrobiano, e como denominador o número total de pacientes
no período.

 h) Freqüência com que cada antimicrobiano é empregado em
relação aos demais

Calculada tendo como numerador o total de tratamentos iniciados
com determinado antimicrobiano no período, e como denominador o total
de tratamentos com antimicrobianos iniciados no mesmo período.

 i) Taxa de letalidade associada a infecção hospitalar
Calculada tendo como numerador o número de óbitos ocorridos de

pacientes com infecção hospitalar no período considerado, e como denomi-
nador o número de pacientes que desenvolveram infecção hospitalar no pe-
ríodo.
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 Relatórios e Notificações
A CCIH deve elaborar periodicamente um relatório com os indicado-

res epidemiológicos interpretados e analisados para divulgação a todos os
serviços e à direção, promovendo o debate na comunidade hospitalar.

O relatório deverá conter informações sobre o nível endêmico das
infecções hospitalares sob vigilância e as alterações de comportamento
epidemiológico detectadas, bem como as medidas de controle adotadas e
os resultados obtidos.

É desejável que cada cirurgião receba, anualmente, relatório com as
taxas de infecção em cirurgias limpas referentes às suas atividades, e a taxa
média de infecção de cirurgias limpas entre pacientes de outros cirurgiões de
mesma especialidade ou equivalente.

O relatório de vigilância epidemiológica e os relatórios de investiga-
ções epidemiológicas deverão ser enviados às Coordenações Estaduais/
Distrital/Municipais e à Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar do
Ministério da Saúde, conforme as normas específicas das referidas Coorde-
nações.

V - CONTROLE E VIGILÂNCIA DE BACTÉRIAS
MULTI-RESISTENTES NA ADMISSÃO DE PACIENTES

O Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira, em virtude de seu
atendimento de alta complexidade, recebe pacientes de diversas unidades
hospitalares. Assim, faz-se necessário rigoroso controle no momento da ad-
missão desses, para identificar a microbiota colonizante de importância
epidemiológica. Para tal, foi instituída coleta de swab no momento da chega-
da do paciente que se enquadra em algum dos critérios abaixo, bem como
daqueles internados em terapia intensiva, com periodicidade semanal. En-
quanto não são divulgados os resultados, permanecem sob medidas de pre-
caução de contato.

Os germes de importância epidemiológica investigados no HPS são:
Staphylococcus aureus oxacilina/meticilina resistentes, Enterococcus resis-
tentes à Vancomicina (VRE), bactérias gram negativas produtoras de beta-
lactamase de espectro estendido (ESBL) e enterobactérias produtoras de
carbepenemase. Após seu isolamento em qualquer material orgânico, o pa-
ciente deverá permanecer em precaução de contato até o momento de sua
alta hospitalar, bem como identificação clara no prontuário, para numa even-
tual reinternação, serem instituídas de imediato as medidas de isolamento.

Para maior efetividade das orientações, a equipe da CCIH – HPS rea-
liza palestras com os profissionais de saúde, promovendo a integração de
todos os componentes neste processo, sensibilizando-os para o adequado
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cumprimento das normas.

Critério 1. Transferido de outro hospital, proveniente de unidade de tera-
pia intensiva, independente do tempo que ficou internado.

Critério 2. Transferido de outro, proveniente de setor de emergência, quan-
do houver história de procedimentos invasivos ( cirurgia, intubação traqueal,
punção venosa profunda, colocação de dreno, punção lombar, etc.)

Critério 3. Transferido de outro hospital, proveniente de quarto ou enfer-
maria quando internado no hospital de origem por pelo menos sete dias de
internação.

Critério 4. Proveniente de asilo ou em programa de atendimento domiciliar.

Critério 5. Procedente da residência, com historia de internação em quar-
to ou enfermaria por pelo menos sete dias nos últimos seis meses.

Critério 6. Paciente com história pregressa de colonização e/ou adoecimento
por MRSA, enterobactérias produtoras de ESBL e carbepenemase, VRE e
Acinetobacter Spp.

ORIENTAÇÕES SOBRE SWAB
• Vigilância na admissão hospitalar - SWAB
Tem como objetivo detectar bactérias multirresistentes de importân-

cia epidemiológica. São realizados swab nasal e retal, para a pesquisa destes
germes, nos pacientes que se incluem nos critérios descritos acima.

Pacientes de risco para infecção ou colonização por MRSA
• Longa permanência hospitalar;
• Uso prévio de antimicrobianos de amplo espectro;
• Internação em UTI ou unidade de queimados;
• Ter infecção de sítio cirúrgico;
• Leito próximo ao de um paciente colonizado ou infectado por

MRSA.

Procedimento:
Proceder ao rastreamento por meio do MRSA em secreção nasal,

lesões cutâneas abertas, ostomias e secreção traqueal ( pacientes com TOT
ou traqueostomia).

A pesquisa de MRSA em secreção nasal é realizada através da fricção
mecânica (três vezes em cada narina), de um swab umedecido em água des-
tilada estéril, na região anterior das narinas. A coleta do swab é executada
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pelos profissionais de enfermagem na admissão hospitalar, encaminhado ao
laboratório imediatamente após a coleta, devidamente identificado como
swab de vigilância. A secreção traqueal deve ser colhida por aspiração com
equipamento específico.

A pesquisa das demais bactérias de vigilância é realizada por meio de
swab retal. Umedecer o swab com água destilada estéril e realizar a coleta
na ampola retal. Em pacientes com feridas extensas, deve-se colher material
destes locais, para detectar colonização por MRSA.

Vigilância semanal:
 É realizada sistematicamente nos pacientes internados nas unidades

de terapia intensiva. Considerando que tais ambientes acolhem os casos mais
graves, utilizam antimicrobianos de largo espectro frequentemente, e os
pacientes não raro têm permanência prolongada, faz-se primordial a con-
centração de esforços no sentido de rastrear e bloquear os casos coloniza-
dos/infectados, a fim de conter a disseminação nosocomial destes germes.

CC
IR

AS



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

96

VI - ORIENTAÇÕES QUANTO AO ACESSO VENOSO
PERIFÉRICO NA ADMISSÃO

Para todo o paciente oriundo de outro hospital, que necessite perma-
necer com o acesso venoso, deverá ser realizada a troca deste dispositivo. A
punção deverá ser identificada com data, hora e nome do profissional que a
realizou. Na presença de sinais flogísticos, contaminação ou complicações,
recomenda-se a substituição. O tempo de permanência máximo preconiza-
do é de 72 horas. Após este período, o dispositivo deverá ser trocado, me-
diante punção em novo sítio.

VII - PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO TRATO
URINÁRIO ASSOCIADA AO CATETER VESICAL

INDICAÇÃO:

•  Paciente que apresenta retenção urinária aguda ou obstrução da bexiga;
•  Paciente que requer acurado controle do débito urinário e estão critica-

mente doentes;
•  Utilização em procedimentos cirúrgicos selecionados: pacientes submeti-

dos a cirurgia urológica ou outra cirurgia em estruturas contíguas do trato
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geniturinário, paciente submetido a cirurgia de duração prolongada (cate-
ter inserido por este motivo deve ser removido em SRPA);

•  Pacientes com previsão de receber grandes volumes de infusões ou
diuréticos durante a cirurgia;

•  Necessidade de monitorização intra-operatória do débito urinário;
•  Para duração prolongada no pós-operatório sem indicações apropriadas

(por exemplo, a reparação estrutural da uretra ou estruturas contíguas,
efeito prolongado da anestesia epidural, etc)

•  Para auxiliar na cicatrização de feridas abertas sacral ou perineal em paci-
entes com incontinência;

•  Paciente que requer imobilização prolongada (por exemplo, potencial-
mente instáveis da coluna torácica ou lombar, múltiplas lesões traumáti-
cas, como fraturas de bacia);

•  Para melhorar o conforto em cuidados paliativos, se for necessário;
•  Paciente com problemas neurológicos
•  Paciente com manifestações crônicas de déficits cognitivos, incontinênci-

as ou deficiência;

TÉCNICA:
•  Realizar higiene das mãos antes e após a inserção ou manipulação do

dispositivo do cateter;
•  Profissional treinado com conhecimento da técnica correta de inserção,

de assepsia e de manutenção;
•  Preferível à inserção com auxílio de dois profissionais;
•  Usar técnica asséptica e material estéril;
•  Usar luvas estéreis, solução antisséptica estéril (PVPI degermante e aquo-

so ou clorexidina degermante e aquosa) e luva estéril para limpeza
periuretral e gel lubrificante de uso único para inserção;

•  Usar campo fenestrado;
•  Trocar luva estéril para introduzir o cateter;
•  Inflar balão com água destilada estéril;
•  Fixar corretamente o cateter para impedir movimentação e tração;
•  Quando clinicamente indicado usar cateter de menor diâmetro possível,

consistente com boa drenagem, para minimizar o trauma do colo da bexi-
ga e da uretra;

•  Se o cateterismo intermitente for indicado, executá-lo em intervalos re-
gulares para evitar a hiperdistensão da bexiga;

•  Após o término do procedimento, o enfermeiro deverá identificar a bolsa
colocando a data da inserção,a hora e o nome do profissional que realizou
o procedimento.
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MANUTENÇÃO:
•  Após a inserção asséptica do cateter urinário, manter um sistema de dre-

nagem fechado;
•  Manter desobstruído o fluxo da urina, sem bloqueio por dobras do cate-

ter ou do coletor;
•  Evitar tração ou mobilização incorreta da sonda vesical (refluxo de urina);
•  Mantenha o saco de coleta abaixo do nível da bexiga em todos os momen-

tos. Não descanse o saco no chão;
• Esvazie a bolsa regularmente usando um recipiente de coleta limpo e espe-

cífico para cada paciente, evitar o contato da torneira de drenagem com o
recipiente de coleta estéril;

• Não limpe a área periuretral com anti-sépticos para evitar infecção en-
quanto o cateter está no lugar. Rotina de higiene (por exemplo, a limpeza
da superfície meatal diariamente durante o banho) é apropriada;

• Uso das precauções padrão (higienize as mãos antes e após contato com a
bolsa coletora), incluindo o uso de luvas e avental se necessário, durante
qualquer manipulação do cateter ou sistema de coleta;

• Trocar todo sistema caso o circuito fechado tenha sido violado;
•  Se a quebra da técnica asséptica, desconexão ou vazamento ocorrer subs-

tituir o cateter e sistema de coleta utilizando uma técnica asséptica e equi-
pamento estéril;

• A menos que haja risco de obstrução (por exemplo, como pode ocorrer
com sangramento após cirurgia da próstata ou bexiga) irrigação da bexiga
não é recomendado;
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VIII - RECOMENDAÇÕES PARA PERÍODO DE TROCA
DE DISPOSITIVOS

IX - PRECAUÇÃO PADRÃO

Esta medida deve ser aplicada em todas as situações durante o atendi-
mento ao paciente, independentes de suspeita de doença transmissível. Além
disso, essas medidas visam prevenir a transmissão hospitalar de
microorganismos, inclusive quando a fonte é desconhecida.

1. Precaução Padrão
Devem ser seguidas para TODOS OS PACIENTES, independente da

suspeita ou não de infecções.
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Como Proceder nesse caso:

•  Lave com água e sabonete ou friccione as mãos com álcool 70% (se as
mãos não estiverem visivelmente sujas) antes e após o contato com qual-
quer paciente, após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou
secreções.

•   Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções
ou membranas mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com
o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.

•  Use óculos, máscara e/ou avental quando houver risco de contato de
sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz,
roupa e superfícies corporais.

•    Descarte, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-
las ou reencapá-las.

X - PRECAUÇÕES DE CONTATO
Está indicada para situações em que exista possibilidade de transmis-

são de agentes infecciosos por contato direto ou indireto. Isto é, contato
entre pacientes, contato através do profissional de saúde (mãos) ou contato
por meio de artigos.

Precaução Padrão
Devem ser seguidas para TODOS OS PACIENTES independente da suspeita ou não de infecções.

Higienização das mãos    Luvas e Avental     Óculos e Máscara    Caixa pérfuro-cortante
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Como Proceder nesse caso:

•  Higienize as mãos antes e após o contato com o paciente; use óculos,
máscara cirúrgica e avental quando houver risco de contato com sangue
ou secreções; e descarte adequadamente os pérfuro-cortantes.

•   Use luvas e avental em toda manipulação do paciente, de cateteres e de
sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies
próximas ao leito. Coloque-os imediatamente antes do contato com o
paciente ou com as superfícies e retire-os logo após o uso, higienizando
as mãos em seguida.

•   Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância míni-
ma entre dois leitos deve ser de um metro.

•  Equipamentos como termômetro, esfignomanômetro e estetoscópio
devem ser de uso exclusivo do paciente.

•   Transporte do paciente: deverá ser evitado. Quando necessário, o mate-
rial infectante deverá estar contido com curativo, avental ou lençol, para
evitar contaminação de superfícies. O profissional deverá seguir as pre-
cauções de contato durante todo o trajeto, para qualquer contato com o
paciente.

•   Não utilização de adornos (anéis, alianças, relógios, pulseiras).

XI - PRECAUÇÕES PARA AEROSSÓIS

A transmissão por aerossóis se diferencia da transmissão por gotículas,
em virtude do menor tamanho das partículas (menores que 5 micra). Estas
podem ficar suspensas durante horas no ar após serem eliminadas pela res-
piração, fala ou tosse, e ainda podem ser carreadas por correntes de ar para
diferentes ambientes.

Destinam-se às situações de suspeita ou confirmação de tuberculose
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pulmonar ou laríngea, sarampo, varicela e herpes zoster disseminado ou em
imunossuprimido.

Como Proceder nesse caso:

•   Higienize as mãos antes e após o contato com o paciente; use óculos,
máscara e avental quando houver risco de contato com sangue ou secre-
ções; e descarte adequadamente os pérfuro-cortantes.

•   Mantenha a porta do quarto SEMPRE fechada e coloque a máscara PFF2
(N95) antes de entrar no quarto.

•   Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode
ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo.

•  Pacientes com suspeita ou confirmação de tuberculose resistente ao tra-
tamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com
tuberculose.

•   O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário,
ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do
quarto.

XII - PRECAUÇÕES PARA GOTÍCULAS

Estão indicadas para pacientes com doenças transmitidas por via aé-
rea, que eliminam partículas maiores que 5 micra e que, portanto, atingem
até 1 metro e depois se depositam no chão. Não há transmissão por partícu-
las suspensas no ar. Ex: coqueluxe, caxumba, doença meningocócica,
rubéola.

   Higienização das mãos   Máscara PFF2 (N-95)  Máscara Cirúrgica   Quarto privativo
              (profissional)             (paciente durante

                                                                                            o transporte)

Precaução para Aerossóis
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Exemplos de doenças transmitidas por gotículas:

Doença Meningocócica e Rubéola.

Este tipo de isolamento destinam-se para situações em que existam
pacientes sob suspeita ou confirmação da transmissão de microrganismos
por via aérea (exceto tuberculose laríngea e pulmonar, sarampo, varicela e
herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido).

Como proceder nesse caso:

•   Higienize as mãos antes e após o contato com o paciente; use óculos,
máscara cirúrgica e avental quando houver risco de contato com sangue
ou secreções; e descarte adequadamente os pérfuro-cortantes.

•   Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode
ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. A dis-
tância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.

•  O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele
deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do
quarto.

Higienização das mãos       Máscara Cirúrgica    Máscara Cirúrgica      Quarto privativo
              (profissional)            (paciente durante

                                                                                           o transporte)

Precaução para Gotículas
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CONDUTAS EM CLÍNICA MÉDICA

Temas

I -  Diagnóstico e tratamento de infecção do trato
urinário

II -  Pneumonia adquirida na comunidade

III -  Lesão renal aguda
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I - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE INFECÇÃO
DO TRATO URINÁRIO

1) BACTERIÚRIA ASSINTOMÁTICA (BA)

DEFINIÇÃO:
Isolamento de uma bactéria em uma amostra de urina, coletada de

forma correta, em indivíduo sem sinais e sintoma de infecção do trato urinário.

A presença de piúria em sumário de urina não é suficiente para o
diagnóstico de bacteriúria.

As definições variam de acordo com a população estudada:
• Mulheres: 2 uroculturas consecutivas com isolamento da mesma

espécie no valor     > 100.000 UFC/ml;
•Homens: 1 urocultura com isolamento de uma única espécie no

valor > 100.000 UFC/ml;
•Pacientes cateterizados: 1 urocultura com isolamento de uma única

espécie no valor > 100 UFC/ml;

SCREENING E TRATAMENTO:
Para pacientes com risco aumentado de desenvolverem bacteremia:
1. Gestantes
2. Pré-operatório de cirurgia urológica em que se é esperado

sangramento de mucosas (ex: ressecção prostática transuretral);
3. Pré-operatório de artroplastia de quadril em que se espera

cateterização  uretral no pós-operatório;

Nas seguintes populações, não há necessidade de screening e trata-
mento, por não alterar prognóstico (evolução para ITU, reinfecção) e au-
mentar o desenvolvimento de resistência bacteriana:

1. Mulheres (pré-menopausa e não gestantes);
2. Diabéticos;
3. Pacientes em uso de cateter uretral;
4. Idosos em comunidade e em unidades de saúde;

2) ITU ASSOCIADA A CATETER URETRAL

IMPORTÂNCIA:
ITU associada a cateter urinário é a principal causa de bacteremia

nosocomial secundária (20%).
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A mortalidade associada a essa condição é aproximadamente 10%.
O risco de desenvolvimento de bacteriúria aumenta 3 a 10% a cada

dia de cateterização. Destes, 10 a 25% evoluem para ITU sintomática.

FATORES DE RISCO:
1. Sexo feminino;
2. Diabéticos;
3. Cateterização prolongada;
4. Colonização bacteriana do saco coletor;
5. Erros nos cuidados com o cateter;

DEFINIÇÃO:
Presença de febre, dor suprapúbica, dor em ângulo costo-vertebral,

ou outros sintomas sistêmicos não explicados por outra causa (alteração de
consciência, hipotensão, evidência de síndrome sistêmica da resposta infla-
matória), associado a um dos achados laboratoriais:

1. Urocultura com > 100.000 UFC/ml de uma espécie;
2. Urocultura com > 1.000 UFC/ml + alterações do sumário de urina

(piúria, leucocitúria, nitrito +, visualização de bactérias ao Gram);

Obs: pacientes que tiveram o cateter retirado e desenvolvem ITU no
prazo de 48h, são considerados cateterizados.

DIAGNÓSTICO:
Pacientes com manifestações sistêmicas de infecção, tais como astenia,

alteração de consciência, hipotensão e acidose metabólica, devem ser inves-
tigados para ITU. A urina deve ser coletada antes do início da antibioticoterapia

PREVENÇÃO:
Evitar cateterização desnecessária; remover o cateter o mais rápido

possível; se o cateter é necessário realizar cateterismo intermitente (Ver
Protocolo Cateterismo Vesical intermitente)
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ABORDAGEM TERAPÊUTICA:

3) CISTITE AGUDA E PIELONEFRITE NÃO-COMPLICADAS:
DEFINIÇÃO:
Cistite apresenta-se clinicamente como disúria, urgência miccional,

dor suprapúbica e/ou hematúria.
Vale ressaltar que sintomas de cistite podem ser sutis em pacientes

em extremos de idade.
Considera-se ITU não-complicada a ocorrência em mulheres em ida-

de fértil, não-grávidas.
Os sintomas de pielonefrite podem incluir ou não os supracitados,
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além de febre, calafrios, dor nos flancos, e náuseas e vômitos.
Disúria pode ser causada também por vaginite ou uretrite.

DIAGNÓSTICO:
Além das queixas clínicas, corrobora-se o diagnóstico com sumário de

urina, urocultura e gram.
O Gram pode ser útil para orientar a escolha da terapêutica empírica

resultados da cultura pendentes.
Importante saber que na ausência de urocultura, o sumário de urina é

suficiente para o diagnóstico de cistite não-complicada se os sintomas são
compatíveis com ITU, salvo se houver razão para suspeitar de resistência aos
antimicrobianos ou outras características que complicam.

Exames de imagem não são rotineiramente necessários, porém po-
dem ser úteis em certas circunstâncias.

•Sumário de urina - Piúria está quase sempre presente. Sua ausência
sugere fortemente um diagnóstico alternativo, ou, em um paciente com
pielonefrite, a presença de uma lesão obstrutiva.

Resultado anormal é  > 10 leucócitos / microL.
Nitrito positivo sugere infecção por bactérias da família

Enterobacteraceae.
•Urocultura - Deve-se solicitar, imprescidivelmente, se os sintomas

não são característicos da ITU; se os sintomas persistirem ou ocorrerem
dentro de três meses após a terapêutica antimicrobiana prévia; se é uma
infecção complicada suspeita e se pielonefrite. Considera-se ITU quando:

•Urocultura + com > 100.000 UFC
•Urocultura + com > 100 UFC + piúria + sintomatologia em mu-

lheres.
•Contagem de colônia > 100.000/mL se vigência de tratamento

antimicrobiano; nos homens; quando outros organismos (que não E. coli e
Proteus) estão presentes. Estão incluídos neste grupo são Pseudomonas,
Klebsiella-Enterobacter-Serratia, espécies e Moraxella, particularmente em
pacientes sintomáticos com uma sonda vesical de demora.

A presença de hematúria é útil uma vez que é comum na configuração
de ITU, mas não em uretrite ou vaginite.

Hematúria não é um preditor de infecção complicada e não sinaliza a
necessidade de terapia prolongada.
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TRATAMENTO:
Cistite:
Vários antibióticos podem ser usados.
1. Nitrofurantoína (100mg VO de 12/12h por 5 dias).
Não deve ser usado se suspeita de Pielonefrite e/ou clearance de
creatinina < 60mL/min.
2. Sulfametoxazol-Trimetoprim (400/80mg - 02 comprimidos VO de
12/12h por 3 dias);
A escolha entre esses agentes deve ser individualizada com base nas

circunstâncias do paciente (alergia, tolerância, respeito), a prevalência de
resistência da comunidade local, disponibilidade e custo. Se esses fatores
impedem o uso dos antibióticos acima, fluoroquinolonas (ciprofloxacina,
levofloxacina, ofloxacina por 3 dias) são razoáveis agentes alternativos, po-
rém, quando possível, as fluoroquinolonas, devem ser poupados na cistite
aguda.

Vários ensaios clínicos randomizados têm demonstrado que as
fluoroquinolonas são muito eficazes para o tratamento da cistite aguda, em-
bora a resistência aumentada limita a utilização desta classe de antimicrobianos
em casos não complicados.

Beta-lactâmicos orais são menos eficazes que fluoroquinolonas e SMT-
TMP.

Agentes beta-lactâmicos aceitáveis incluem amoxicilina-clavulanato,
cefpodoxime, cefdinir e cefaclor, com duração de sete dias.

Outros beta-lactâmicos, como cefalexina, são bem menos estudados,
mas podem ser aceitáveis. Ampicilina ou amoxicilina não deve ser usado
para o tratamento empírico dado baixa eficácia e alta prevalência de resistência
a estes agentes

Pielonefrite:
Urocultura e antibiograma, e hemoculturas devem sempre ser realiza-

dos, e diante destes resultados a antibioticoterapia empírica inicial deve ser
ajustada.

Tratamento ambulatorial é aceitável para os pacientes com doença
leve a moderada que podem ser estabilizados com reidratação e antibióti-
cos.

Em um estudo 44 pacientes com pielonefrite foram submetidos a um
período de observação hospitalar de 12 horas com terapia antibiótica
parenteral, seguidos por conclusão de antibióticos orais em regime
ambulatorial, com eficaz do tratamento de 97%.
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Permanência hospitalar é justificada no contexto de doença grave com
febre alta, dor e debilidade acentuada, incapacidade de manter a hidratação
oral ou tomar medicamentos orais, gravidez ou preocupações sobre a ade-
são do paciente.

Ambulatório - Fluoroquinolona por via oral é tratamento de escolha
para tratamento empírico de pielonefrite (Ciprofloxacina 500 mg VO de 12/
12h por 7 dia ou Levofloxacina 750 mg VO ao dia por 5 a 7 dias).

Ceftriaxone (1 a 2g/dia) ou Aminoglicosídeo (dose diária) deverá ser
escolhido se há resistência a fluorquinolonas.

SMT-TMP se for guiado por cultura deverá ser feto por 14 dias. Beta-
lactâmicos orais são menos eficazes do que outros agentes para o tratamen-
to de pielonefrite. Se o agente patogênico é susceptível deve ser administra-
do por pelo menos 14 dias.

Pielonefrite causada por bactérias produtoras de beta-lactamase (ESBL)
deve ser tratada com um carbapenêmico. Cobertura empírica para bactérias
ESBL é necessária para pacientes com sepse urinária.

Inicialmente, os pacientes tratados com terapia parenteral podem ser
tratados por VO com melhora da sintomatologia.

A duração da terapia com antibióticos não necessitam de ser estendi-
da na configuração de bacteremia, na ausência de outros factores
perturbadores, não há evidência de que a bacteremia indica um pior prog-
nóstico

FOLLOW-UP
Cistite e pielonefrite não-complicadas não necessitam de seguimento

com culturas.
No entanto, se pacientes com cistite ou pielonefrite aguda com sinto-

mas persistentes após 48 a 72 horas de terapia antimicrobiana apropriada ou
recorrência dos sintomas dentro de algumas semanas de tratamento devem
ter uma avaliação para infecção complicada.

Cultura de urina deve ser repetida e tratamento empírico deve ser
iniciada com um outro agente antimicrobiano.
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ABORDAGEM TERAPÊUTICA:
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4) CISTITE AGUDA E PIELONEFRITE COMPLICADAS:
DEFINIÇÃO
Uma infecção do tracto urinário complicada, se localizada no tracto

inferior ou superior e está associada a uma condição subjacente que aumen-
ta o risco de falha da terapia, incluindo o seguinte:

• Diabetes
• Gravidez
• História de pielonefrite aguda anterior.
• Sintomatologia com duração igual ou superior a sete dias ou mais

antes da admissão hospitalar.
• Espectro amplo de uropatógeno resistentes aos antibióticos.
• Hospital infecção adquirida.
• Insuficiência renal.
• Obstrução do trato urinário.
• Presença de um cateter uretral, tubo, nefrostomia ou desvio urinário.
• Instrumentação do trato urinário recente.
• Anormalidade anatômica ou funcional do trato urinário.
• História de infecção do trato urinário na infância.
• Transplante renal.

Em alguns casos, a apresentação clínica pode imitar a doença inflama-
tória pélvica.

Pacientes com pielonefrite complicada aguda podem apresentar sepse
grave, falência de múltiplos órgãos, choque e insuficiência renal aguda.

A pielonefrite complicada pode ser associada com semanas a meses
de sintomatologia de apresentação insidiosa , tais como mal-estar, náuseas,
fadiga, ou dor abdominal.

Pacientes com cistite ou pielonefrite aguda que apresentam sintomas
persistentes após 48 a 72 horas de terapia antimicrobiana apropriada ou
recorrência dos sintomas dentro de algumas semanas de tratamento deve
ter uma avaliação para infecção complicada.

DIAGNÓSTICO:
Exames de screening para ITU devem ser realizados, porém vale res-

saltar que a ausência de piúria pode ocorrer em ITU complicada por obstru-
ção do trato urinário (falso negativo).

Na ITU complicada faz-se necessário exame de imagem.
A USG de rins e vias urinárias e/ou TC de Abd são indicatos em todos

os pacientes com sintomas clínicos persistentes após 48 a 72 horas de
antibioticoterapia apropriada para infecção do trato urinário não complica-
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da aguda, pacientes com pielonefrite que também têm sintomas de cólica
renal ou história de cálculos renais, diabetes, infecção por um organismo
particularmente virulento, imunossupressão, episódios repetidos de
pielonefrite, ou sepse.

A TC é geralmente o estudo de escolha para detectar a infecção do
tracto urinário complicado, por ser mais sensível para a detecção de anorma-
lidades renais causadas pela infecção e delinear a extensão da doença.

A TC sem contraste se tornou o estudo radiográfico padrão-ouro para
demonstrar cálculos, infecções enfisematosa, hemorragia, obstrução e ab-
cessos.

Contraste é necessário para demonstrar as alterações na perfusão renal.
Achados tomográficos podem incluir lesões hipodensas localizadas

devido à isquemia induzidas pela infiltração neutrofílica e edema acentuado.

TRATAMENTO:
Antibioticoterapia empírica deve ser iniciada de imediato com posteri-

or ajuste guiado por antibiograma.
Anormalidades/Obstruções anatômicas devem ser abordadas quando

necessário.
Cistite complicada:
Pacientes com cistite complicada que conseguem tolerar terapia oral

podem ser tratados com uma fluoroquinolona oral (ciprofloxacina 500 mg
VO de 12/12h  ou levofloxacina 750 mg VO ao dia por  5 a 14 dias).

Regimes curtos são apropriados em pacientes com sintomas leves a
moderados e resposta clínica rápida.

Estudos de ITU complicada têm mostrado que as fluoroquinolonas
são comparáveis ou superiores a outros antibióticos de largo espectro, inclu-
indo esquemas parenterais.

Pielonefrite complicada:
Pacientes devem ser internados e tratados por 10 a 14 dias.
Antibióticos de amplo espectro parenteral devem ser usados para o

tratamento empírico.
Os pacientes com doença de gravidade moderada podem ser tratados

com cefalosporinas (Ceftriaxone ou Cefepime) ou fluoroquinolonas
(Ciprofloxacin); pacientes imunossuprimidos, drenagem urinária incompleta,
ou de alto risco para organismos resistentes podem ser tratados com uma
combinação de beta-lactâmico/inibidor beta-lactamase (Ampicilina-Sulbactam
ou Piperacilina-Tazobactam) ou carbapenêmico (Meropenem ou Imipenem).

Pacientes grávidas, intolerantes aos beta-lactâmicos, e com função re-
nal normal, podem receber  aminoglicosídeos se organismos sensíveis.
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A terapia antimicrobiana deve posteriormente ser adaptada às cir-
cunstâncias individuais do paciente com a consideração dos resultados do
antibiograma.

5. CANDIDÚRIA

DIAGNÓSTICO:
Objetivo: distinguir entre contaminação da amostra de urina, coloni-

zação da bexiga, infecção local da bexiga e infecção do trato urinário superi-
or envolvendo parênquima renal.

Observar a presença de sinais e sintomas.
Número de leveduras ou colônias na urocultura ou presença de piúria

não distingue colonização de infecção. Hemoculturas geralmente negativas.
Candidúria persistente, especialmente em diabéticos: realizar exames

de imagem do rim (USG ou Tomografia Computadorizada para avaliar
envolvimento renal.

Alterações que podem ser encontradas associadas com a infecção do
trato urinário superior: hidronefrose, bola fúngica ou abscesso perinefrético

Pacientes com candidúria que tem sintomas ou sinais sistêmicos de-
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vem ser avaliados para infecção disseminada com exames de imagem e
hemoculturas.

Pacientes com doença disseminada com envolvimento renal não tem
tratamento específico para as vias urinárias e sim para infecção disseminada
ao menos que a função renal deteriore ou desenvolvam dor em flancos.

CANDIDÚRIA ASSINTOMÁTICA

Tratar: pacientes neutropênicos, manipulação do trato urinário por
procedimentos urológicos e transplantados.

Tratamento proposto: fluconazol, 200 a 400mg, vo/dia por
anfotericina b (0.3 a 0,6 mg/kg, iv/dia) por 7-14dias dias. Em pacientes em
procedimentos urológicos fazer antes e após o procedimento.

Candiduria persistente: considerar exames de imagem, especial-
mente em pacientes com risco aumentado de bola fúngica (diabéticos e anor-
malidades urológicas)

Reduzir fatores de risco: remoção de sondas e cateteres urológicos
e descontinuação de antibióticos. Caso não seja possível a remoção fazer a
troca de cateteres urológicos e/ou cateterismo vesical intermitente.

CANDIDÚRIA SINTOMÁTICA

Deve sempre ser tratada.
Tratamento de acordo com a espécie de cândida isolada e de acordo

com a presença ou não de infecção disseminada.

Caso haja infecção disseminada seguir protocolo específico.

TRATAMENTO:
Fluconazol
Cistite: em espécies sensíveis a fluconazol fazer 200mg [3mg/kg] VO/

DIA por 14 dias.

Pielonefrite: em espécies sensíveis, fazer fluconazol 200 a 400mg [3 a
6 mg/kg], VO/dia por 14 dias.

Anfotericina B deoxicolato (em espécies resistentes ao fluconazol):

Cistite: 0,3 a 0,6 mg/kg por dia por 7 dias

Pielonefrite: 0,5 to 0,7 mg/kg por dia para pielonefrite por 14 dias.
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Não usar formulações de anfotericina B com lipídios pois não tem boa
penetração no rim e não atingem concentrações adequadas na urina.

Flucitosina
Indicada indicada em pacientes com pielonefrite causada por Candida

resistente ao fluconazol : dose 100mg/kg/dia em 4 dodes. Na cistite usar por
7 a 10 dias e na pielonefrite por 14 dias. Pode ser usada em associação
com Anfotericina B.

Monitorar toxicidade hematológica e hepática, particularmente em
pacientes com insuficiência renal.

II - PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE

Objetivo:
1. Propiciar atendimento rápido, diagnóstico preciso e tratamento

adequado aos pacientes atendidos com suspeita de pneumonia;
2. Determinar necessidades e recursos;
3. Propiciar qualidade no atendimento.
Sinais de alerta:
Deve iniciar o protocolo o profissional que identifique paciente com

história de febre e/ou tosse produtiva e/ou taquidispnéia.
Critérios de inclusão:
Pacientes com quadro de febre, tosse, taquidispnéia.
Critérios de exclusão:
1. Pacientes com taquidispnéia sem sinais de infecção (febre ou tosse
produtiva);
2. Paciente com quadro infeccioso e instabilidade hemodinâmica sem
foco definido.

Paciente atendido com suspeita de PAC
(febre, tosse com expectoração purulenta, dor torácica pleurítica,

dispnéia, calafrios, fadiga, anorexia, prostração, estertores crepitantes, con-
fusão mental, taquipnéia, taquicardia, murmúrio vesicular diminuído)
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Comorbidades: neoplasia / ICC / insuficiência renal / hepatopatia /
seqüela neurológica / pneumopatia

Sinais de gravidade:
1. Confusão mental
2. PAS< 90 mmHg / PAD < 60 mmHg
3. Temp > 38,5° ou < 35°
4. Taquicardia >125 bpm
5. SpO2 <90%
6. Taquipnéia  > 30 ipm
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Escore de Risco (Pneumonia Severity Index) - Índice de Fine

Classes de risco e mortalidade associada

Após classificação do paciente pelo escore e risco de mortalidade de-
finir tratamento e indicação de internamento

Avaliação simplificada da gravidade
Definição simplificada da gravidade da pneumonia comunitária

(internamento indicado se 2 ou mais critérios):
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CURB-65:
C - Confusão Mental
U - Ureia > 90mg/dL
R - Frequência respiratória > 30 irpm
B - PA diastólica < 60 mmHg ou PA sistólica < 90 mmHg
65 - Idade superior a 65 anos

Classes de risco e mortalidade associada

Pacientes classificados em (pelo PSI):

• Classes I /II

           
Tratamento ambulatorial

Contra-indicações para classe I/II para tratamento ambulatorial -
hipoxemia (SatO2< 90%) / instabilidade hemodinâmica /
comorbidades descompensadas / incapacidade de ingestão oral

Fatores que podem contribuir para evolução desfavorável - desnu-
trição / sem residência fixa / sem resposta à terapia oral

• Classes III/ IV e V

  
Internamento hospitalar - UTI? - além da classificação, julgamento clínico

Internação em UTI
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- Exames laboratoriais:
Deverão ser coletados em pacientes com suspeita de PAC com

comorbidades e/ou sinais de alerta:
• Hemograma / uréia / creatinina / enzimas hepáticas / sódio e potás-

sio
• Gasometria - coletada em pacientes com SatO2 <90%, insuficiên-

cia respiratória/ DPOC / instabilidade clínica.
Se hipoxemia, internar e realizar O2 suplementar (através de cálculo

da PO2 ideal)

• Hemocultura - coletada em pacientes com indicação de modifica-
ção terapêutica: 2 amostras em sítios diferentes. Não deve retardar o início
do antibiótico.

Radiografia de tórax em PA e perfil: realizada para diagnóstico,
suspeita de diagnósticos alternativos ou complicações.

TAC de tórax: realizar se quadro clínico exuberante com radiografia
normal, suspeita de complicações (derrame pleural LOCULADO e ABS-
CESSO), diferenciação entre infiltrado e massas pulmonares.

Toracocentese: realizar se derrame pleural com altura > 5cm ou se
loculado

TRATAMENTO
(Iniciar antibioticoterapia em até 4 horas após o diagnóstico

ou em até 1h se paciente em protocolo de sepse):

1. Ambulatorial:
a) Pacientes hígidos (< 65 anos e sem comorbidades):

Monoterapia com Azitromicina 500mg VO 1x/dia por 3 dias
ou Claritromicina Longa Ação 2x500mg VO 1x/dia por 5 dias

b) Doenças associadas ou uso de ATB nos últimos 3 meses
ou > 65 anos: monoterapia com levofloxacino 750mg 1x/dia
VO por 7 dias ou moxifloxacino 400mg 1x/dia VO por 7 dias ou
terapia combinada com amoxicilina 1g VO de 8/8h (ou



Pauta de Condutas

123

amoxicilina-clavulanato 2g VO 12/12h) por 7 dias + azitromicina
500mg VO 1x/dia por 3 dias.

2. Internamentos sem gravidade: Ceftriaxone 2g/dia IV por 7 dias
+ azitromicina 500mg VO 1x/dia por 5 dias ou monoterapia com
moxifloxacino 400mg IV 1x/dia por 7 dias ou levofloxacino 750mg IV 1x/dia
por 7 dias.

3. Internamentos em UTI:
a) Sem fator de risco para Pseudomonas: Ceftriaxone 2g/dia IV

por 7 dias + azitromicina 500mg VO 1x/dia por 5 dias ou monoterapia
com moxifloxacino 400mg IV 1x/dia por 7 dias ou levofloxacino 750mg IV
1x/dia por 7 dias.

b) Com fator de risco para Pseudomonas: Piperacilina/tazobactam
4,5g IV 6/6h ou cefepime 1g IV 8/8h ou meropenem 1g IV 8/8h + levofloxacino
750mg IV 1x/dia ou ciprofloxacino 500mg IV 12/12h.

CRITÉRIOS DE ALTA
• Afebril há 48 horas
• Leucograma e PCR em queda
• Estabilidade hemodinâmica
• Ausência de necessidade de oxigênio suplementar
• Comorbidades controladas (asma, DPOC, ICC, DM, HAS)
• Considerar transferência para Hospital de Convênio caso haja ne-

cessidade de término de antibiótico em ambiente hospitalar, com
paciente estável.

• Podem ser utilizados os seguintes esquemas de antibiótico no mo-
mento da alta em casos em que o paciente estiver utilizando
Ceftriaxone + Azitromicina:

• Zinnat (Cefuroxima) 500mg VO de 12/12h + Azitromicina
500mg/dia

OU
• Moxifloxacino 400mg/dia em monoterapia, já que o Zinnat não

é fornecido pelo hospital e possui custo elevado.
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS
DE PAC E INDICAÇÃO E LOCAL DE INTERNAMENTO

*Quando for o caso, tentar transferência para Hospital de Convênio
por pelo menos 24 horas antes de transferir para Hospital de Referência.
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III - LESÃO RENAL AGUDA
CONCEITO:
Lesão Renal Aguda (LRA) é a redução aguda da função renal em horas

ou dias, em pacientes com função renal normal ou com disfunção renal pré-
via (DRC agudizada).

Refere-se principalmente à diminuição do ritmo de filtração glomerular,
porém ocorrem também disfunções no controle do equilíbrio hidro-
eletrolítico e ácido-básico.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO:
História Clínica e Exame Físico
Devem-se sempre tentar identificar causas (perda de volume

extracelular, infecção, instabilidade hemodinâmica, nefrotoxicidade por drogas
ou contraste radiológico, fatores obstrutivos do trato urinário), fatores de
risco (DM, HAS, DRC previamente ao insulto responsável pela agudização)
e severidade da IRA (AKIN).

Manifestações  clínicas como febre, mal-estar, "rash" cutâneo e sinto-
mas musculares ou articulares podem estar associados a vasculites ou
glomerulonefrites.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL:
Sangue: uréia, creatinina, bicarbonato, sódio, potássio, ácido úrico,
cálcio e fósforo;

Urina: sedimento urinário, sódio, creatinina, osmolaridade;

Imagem: ultra-sonografia e tomografia computadorizada (tamanho, for-
ma, ecogenicidade, simetria e número de rins);

Biópsia renal: casos selecionados (causa desconhecida, evolução
atípica e/ou prolongada, nefrite intersticial por drogas, necrose cortical,
doença ateroembólica).

CL
ÍN

IC
A 

M
ÉD

IC
A



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

126

ESTADIAMENTO NA LESÃO RENAL AGUDA DE ACORDO COM
A CLASSIFICAÇÃO AKIN

PREVENÇÃO:

• É importante estabelecer o nível basal de função renal por dosagem
de creatinina sérica ou depuração de creatinina. Pacientes com disfunção
renal apresentam maior risco de desenvolver lesão renal após procedimen-
tos de risco ou uso de drogas nefrotóxicas;

• Melhore as condições clínicas do paciente: A  medida mais impor-
tante é assegurar que o volume intravascular esteja convenientemente ex-
pandido.   Mantenha pressão arterial média acima de 80 mmHg (ou mais, se
o paciente for hipertenso), hematócrito acima de 30% e oxigenação tecidual
adequada;

• Evite o uso de drogas nefrotóxicas em  pacientes com função renal
já comprometida. Corrija as doses das drogas de acordo com a função renal,
mantenha o paciente adequadamente hidratado e monitorize a função renal.

• Em pacientes de risco para nefropatia induzida por contraste iodado,
fazer sempre profilaxia com solução salina 1 ml/kg/h durante 12h  prévias e
após procedimento e n-acetilcisteína 1200 mg VO 12/12h 24h antes e após o
procedimento que utiliza contraste iodado

• Evite associação de drogas nefrotóxicas;
• Não utilize diuréticos de alça para prevenção de nefrotoxicidade;
• Em caso de mioglobinúria e hemoglobinúria, o uso de solução

expansora com salina isotônica reduz a prevalência e a gravidade da lesão
renal.
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TRATAMENTO CLÍNICO:
• Assegure-se que o volume intravascular esteja expandido;
• Evite hiperhidratação, que poderá causar edema, hipertensão, insufi-

ciência cardíaca e hiponatremia. Se a sobrecarga de volume for um
problema não contornável clinicamente, hemodiálise deve ser indicada
precocemente.

• Previna hipercalemia diminuindo a ingestão de potássio e evite drogas
que interferem com a sua excreção. Trate agressivamente hipercalemias
graves ou sintomáticas através de infusão endovenosa de cálcio, solu-
ções polarizantes (glicose e insulina), uso de agonistas ß2, correção da
acidose e hemodiálise está indicada em casos de hipercalemia refratá-
rias ao tratamento clínico;

• Tome precauções extremas contra processos infecciosos. Evite
antibioticoterapia desnecessária, quebras da barreira cutâneo-mucosa
(sondas, cateteres, etc) e pesquise cuidadosamente a presença de fo-
cos infecciosos;

• Nutra o paciente. Tente obter o balanço nitrogenado menos negativo
possível através da administração de uma relação calórico/proteica
adequada. Evite restrições alimentares severas.

INDICAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE PARECER DA
NEFROLOGIA (PARA O RESTANTE DOS CASOS NÅO RESOLVI-
DOS COM AS ORIENTAÇÕES ACIMA, PARECER DA CLÍNICA MÉ-
DICA):

• IRA AKIN 2;
• IRA na presença de hipercalemia (potássio sérico >5,5);
• IRA na presença de acidose metabólica (bicarbonato sérico <20mEq/

dL);
• IRA na presença de oligúria (volume urinário <400mL/dia);
• IRA na presença de sinais ou sintomas de congestão pulmonar;
• Situações de urgência (vide fluxograma).
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CONDUTAS EM ENFERMAGEM

Temas

I - Higienização das mãos

II - Lavagem e antissepsia das mãos para procedimento
cirúrgico

III - Banho de aspersão

IV - Banho no leito

V - Antissepsia da pele do paciente para procedimento
cirúrgico

Procedimentos

VI - Verificação dos sinais vitais

VII - Curativos de acesso venoso central

VIII - Avaliação de feridas e solicitação dos curativos

IX - Assistência de enfermagem na parada
cardiorrespiratória

X - Entrevista familiar para doação de órgãos

XI - Avaliação do doador de órgão

XII - Protocolo de morte encefálica

XIII - Protocolo para doação de córnea

XIV - Captação de órgãos

XV - Cateterismo vesical intermitente (CAT)
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Exames

XVI - Coleta de sangue

XVII - Coleta de material para urocultura e sumário de
urina

XVIII - Proteinúria das 24 horas

XIX - Glicemia capilar

XX - Endoscopia

XXI - Colonoscopia

XXII - Broncoscopia

Transferências

XXIII - Transferência de paciente grave entre setores de
internação

XXIV - Admissão do paciente na Unidade de Terapia
Intensiva

XXV - Transferência interna dos pacientes da Unidade
de Terapia Intensiva

XXVI - Transferência de paciente da Unidade de Terapia
Intensiva para Bloco Cirúrgico
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I - HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
OBJETIVO:
Remover sujidade, suor e oleosidade, assim como, a flora da  microbiota

transitória da camada mais superficial da pele, evitando a transmissão de
infecções dos pacientes para os profissionais e a transmissão cruzada  entre
os pacientes através das mãos dos profissionais.

ABRANGÊNCIA:
Todos os setores do hospital.

COMPETÊNCIA:
Todos os funcionários do hospital.

PROCEDIMENTO:
INTRODUÇÃO
• A higienização das mãos é a principal e mais simples medida para

prevenção das infecções hospitalares e da multiresistência bacteriana.
Portanto, deve se tornar um hábito incorporado de forma automá-
tica às atividades do profissional de saúde.

INDICAÇÃO PARA USO ESPECÍFICO DE ÁGUA
E SABÃO LÍQUIDO

• Sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas
com fluídos corporais;

• Ao iniciar o turno de trabalho;
• Antes e após realizar atos pessoais (ex: alimentar-se, assoar o nariz,

ir ao toalete, pentear os cabelos);
• Antes de preparo de medicamentos;
• Antes de preparo de alimentos;
• Também podem ser usados água e sabão nas situações abaixo des-

critas para uso de  gel alcoólico.

TÉCNICA PARA USO DE ÁGUA E SABÃO LÍQUIDO

• Abrir a torneira, molhar as mãos e colocar o sabão líquido (+- 2ml);
• Ensaboar e friccionar as mãos durante 40 a 60 segundos, em todas

as suas faces, espaços interdigitais, articulações, unhas e pontas dos
dedos. É importante estabelecer uma seqüência a ser sempre segui-
da, assim a lavagem completa das mãos ocorre automaticamente;

• Enxaguar as mãos retirando toda a espuma e resíduos de sabão;
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• Enxugar as mãos com papel toalha.
• Fechar a torneira com papel toalha, evitando assim recontaminar as

mãos.

INDICAÇÕES PARA USO DE GEL ALCOÓLICO
Deve ser usado nas situações a seguir, desde que as mãos não estejam

visivelmente sujas.
Antes e após contato com o paciente.
Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo, duran-

te o cuidado ao mesmo  paciente  (obs:  recomenda-se  evitar  esta  situação,
procurando  manipular primeiro o sítio mais limpo e por último o mais con-
taminado).

Antes de calçar luvas e após retirá-las.
Antes e após manipular  dispositivos  invasivos (ex: cateteres vasculares

ou urinários, tubo traqueal).
Após contato com materiais ou equipamentos contaminados.
Após contato com objetos ou superfícies próximos ao paciente (ex:

lençóis, cama, bomba de infusão, ventilador mecânico).

TÉCNICA PARA USO DE GEL ALCOÓLICO
Aplicar o gel nas mãos realizando durante 20 a 30  segundos os mes-

mos movimentos indicados acima. Esperar secar.

DEGERMANTES CONTENDO ANTISSÉPTICOS
• Esses degermantes (contento triclosan, povidine-iodo ou clorexidina)

são obrigatórios para higienização das mãos em situações que exi-
gem redução máxima da população bacteriana, como:

• Após cuidar de pacientes portador de bactérias multirresistente;
• Realização de procedimentos invasivos;
• Situações de surto

• No HPS é utilizado o degermante clorexidina  (em substitui-
ção ao sabão líquido comum) em todos os dispensadores das
pias  das unidades de atendimento a pacientes.
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II - LAVAGEM  E ANTI-SEPSIA DAS MÃOS
PARA PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
• Aplicar para todos os profissionais  antes da realização de  qualquer

procedimento cirúrgico, independente do grau de contaminação de
campo operatório.

• Manter as unhas aparadas e sem esmalte colorido.Retirar anéis, alian-
ças, pulseiras e relógios

• Utilizar escovas descartáveis e com cerdas macias.
• Utilizar antisséptico degermante (clorexidina).
• Durante  5 minutos friccionar com a escova todas as faces das  mãos:

espaços interdigitais, articulações, ponta dos dedos, unhas,
leitos subungueais e antebraço. Caso a cirúrgia não seja conta-
minada, a escovação antes da cirúrgia subseqüente pode durar me-
nos tempo (2 a 5minutos ).

• Enxaguar as mãos com água corrente (das pontas dos dedos  para  o
antebraço) e secá-las com compressas estéril.

III - BANHO DE ASPERSÃO

OBJETIVO:
Limpar a pele, controlar os odores cutâneos e promover a auto-esti-

ma, estimular a circulação, fornecer uma oportunidade para examinar a pele
e a mobilidade física, realizar exercícios de amplitude  de  movimento para as
articulações, promover relaxamento e conforto.

ABRANGÊNCIA:
Todo os setores do Hospital Pelópidas Silveira.

SIGLAS:
UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

COMPETÊNCIA:
Enfermeiros e técnicos de enfermagem.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Bata, luvas de procedimento, compressas, toalha, sabonete líquido

(não-saponáceo), material de higiene pessoal, pijamas ou camisolas limpos,
lençóis limpos, saco de roupas sujas.
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PROCEDIMENTO:
1. Lave as mãos.
2. Explique o procedimento e a finalidade ao paciente.
3. Certifique-se de que o banheiro está limpo.
4. Prepare o banheiro colocando a toalha ou tapete de banheiro descartável
no chão próximo ao chuveiro.
5. Acompanhe ou transporte o cliente ao banheiro. Alguns pacientes podem
precisar usar uma cadeira de chuveiro para o transporte.
6. Mantenha o paciente coberto com um lençol de banho até que a água
esteja pronta
7. Ligue o chuveiro e ajuste a temperatura da água.
8. Ajude o paciente dentro do chuveiro, fornecendo a assistência necessá-
ria.
9. Instrua o paciente no uso de barras de segurança e da campainha.
10. Se o paciente for incapaz de tomar banho de chuveiro de maneira inde-
pendente, permaneça com ele em todos os momentos.
11. Se o paciente está tomando banho de chuveiro de forma independente,
verifique-o em 15 minutos. Lave qualquer área que poderia não alcançar.
12. Ajude o paciente a sair do chuveiro. Assista na secagem.
13. Assista o paciente nos atos de se vestir e se arrumar.
14. Ajude o paciente no quarto. Descarte as roupas de cama sujas.

IV - BANHO NO LEITO

OBJETIVO:
Limpar a  pele, controlar os odores cutâneos e  promover a auto-

estima, estimular a circulação, fornecer uma oportunidade para examinar a
pele  e a mobilidade  física, realizar exercícios de amplitude de movimento
para as  articulações, promover relaxamento e conforto.

ABRANGÊNCIA:
Todos os setores do Hospital Pelópidas Silveira.

SIGLAS:
UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

COMPETÊNCIA:
Enfermeiros e técnicos de enfermagem.



Pauta de Condutas

135

MATERIAL NECESSÁRIO:
Bata, luvas  de  procedimento, compressas, toalha  de  banho, lençóis

limpos, bacia, sabonete, produtos pessoais de cuidados da pele, camisola ou
pijamas limpos, aparadeira/papagaio, saco de roupas sujas.

PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos;
2. Explicar o procedimento e finalidade ao paciente;
3. Fechar as portas, janelas ou cortinas;
4. Desocupar a mesa-de-cabeceira;
5. Reunir o material e colocá-lo sobre a mesa-de-cabeceira;
6. Calçar as luvas de procedimento;
7. Oferecer a comadre ao paciente;
8. Desprender a roupa de cama;
9. Colocar a roupa dobrada  e  na  ordem  em  que  vai  ser  usada,  sobre  o
espaldar  da cadeira aos pés da cama;
10. Fazer a higiene oral do paciente;
11. Molhe a compressa e dobre ao redor de seus dedos para formar uma
luva;
12. Limpe os olhos apenas com água, limpando do canto interno para o
externo, usando uma parte diferente da luva de banho para cada olho;
13. Ensaboar a luva de banho;
14. Lavar, enxaguar e enxugar o rosto, pescoço e orelhas;
15. Remover a camisola ou a camisa do pijama, mantendo o tórax protegido
com o lençol;
16. Colocar a toalha sob o braço mais distante de você;
17. Lavar e enxaguar o braço com movimentos longos e firmes do punho à
axila.
18. Colocar a mão do paciente na bacia, lavar e enxugar;
19. Repetir a mesma seqüência para o outro braço e mão;
20. Colocar  a  toalha  sobre  o  tórax  e  abdome  do  paciente,  afastando  o
lençol  até  o púbis;
21. Erguer  a  toalha  com  uma  das  mãos  e  com  a  outra  lavar  e  enxaguar
o  tórax  e abdome com movimentos circulares;
22. Enxugar a parte limpa e observar as condições da pele e mamas;
23. Cobrir com lençol o tórax e abdome, retirando a toalha;
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24 Retire o restante da roupa do paciente, mantendo-o protegido com o
lençol;
25. Colocar a toalha sob a perna mais distante de você;
26. Lavar e enxaguar a perna com movimentos longos e firmes do tornozelo
à raiz da coxa;
27. Enxaguar a perna e a coxa;
28. Repetir a mesma seqüência para a outra perna;
29. Colocar a toalha dobrada sob os pés do paciente;
30. Aproximar dos pés do paciente a bacia e cuba rim com sabonete;
31. Colocar um dos pés na bacia;
32. Lavar, enxaguar e enxugar o pé, principalmente  nos espaços interdigitais,
observando condições das unhas e interdígitos;
33. Repetir a mesma sequência para o outro pé;
34. Retirar a bacia e cuba rim da cama;
35. Virar o paciente em decúbito lateral, colocando a toalha sob suas costas
e nádegas, mantendo-o nesta posição, se  necessário, com  auxílio de outra
pessoa; lavar, enxaguar e massagear as costas, nádegas e cóccix do paciente;
36. Posicionar a comadre e virar o paciente em decúbito dorsal, fazendo-o
ficar com a genitália e períneo sobre a comadre;
37. Realizar higiene íntima do paciente;
38. Proceder à arrumação da cama com paciente acamado;
39. Vestir o paciente;
40. Colocar o lençol de cima sobre o que está cobrindo o paciente e retirar
o de baixo;
41. Deixar o lençol de cima solto, fazendo uma dobra sobre os pés;
42. Recompor a unidade;
43. Retirar as luvas;
44. Lavar as mãos;
45. Fazer as anotações no registro de enfermagem.

V - ANTI-SEPSIA DA PELE DO PACIENTE
PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

• A maior parte das infecções do sitio cirúrgico é devida a
microorganismos provenientes do próprio paciente.

• A profilaxia com antibióticos não é capaz de prevenir a infecção se
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não houver cuidados adequados para minimizar a presença de bactérias no
campo operatório.

• Portanto, a correta limpeza e anti-sepsia são obrigatórias antes de
qualquer procedimento cirúrgico.

• O  tamanho  da  área  da  pele  a  ser  preparada  deve  prever
possíveis  extensões  da incisão, novas incisões e instalações de drenos.

1° Limpeza
• Remover  a  contaminação  mais  grosseira  da  pele  com  solução

degermante  de clorexidina .
• Enxaguar a seguir com compressas embebidas em água estéril ou

soro fisiológico.

2° Anti-sepsia
• Usar solução anti-septica alcoólica do mesmo princípio ativo (ex:

clorexidina) utilizado na limpeza com degermante;
• Friccionar a pele com movimentos circulares, em  sentido  centrífu-

go (do centro para a periferia).
• Não remover o antisséptico. Deixar secar espontaneamente  antes

de realizar a incisão;
• Para anti-sepsia de mucosas, usar solução anti-septica aquosa,  rea-

lizando duas aplicações. Se for usado polvidine  aquoso, aguardar
dois minutos para secagem antes de iniciar a cirurgia.

VI - VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS

OBJETIVO: Padronizar procedimentos de verificação de sinais vi-
tais; temperatura corporal, pulso, frequência respiratória e pres-
são arterial.

ABRANGÊNCIA: Técnico de Enfermagem.

COMPETÊNCIA: Técnico de Enfermagem

PROCEDIMENTO:

Verificação da temperatura corporal: é medida geralmente na re-
gião axilar, mas, também pode ser medida nas regiões inguinal, bucal ou
retal. A temperatura corporal normal quando verificada na região axilar varia
entre 36ºC e 37ºC nos adultos. Já nas regiões bucal e retal a temperatura
apresenta-se 2 a 5ºC graus mais elevada que na região axilar. Seguir as se-
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guintes orientações:
1.1.1 Informar ao paciente as finalidades do procedimentos.
1.1.2 Colocar o paciente em posição confortável.
1.1.3 Fazer assepsia do termômetro com algodão embebido em álcool a
70%, da haste para o bulbo.
1.1.4 Segurar o termômetro pela haste, verificar que está zerado, sem mar-
cação de temperatura.
1.1.5 Enxugar bem a axila do paciente, sem friccioná-la.
1.1.6 Colocar o termômetro em contato com a pele da axila de forma que
o bulbo do termômetro fique no côncavo da axila.
1.1.7 Solicitar ao paciente que comprima o braço na direção do corpo e
flexione o antebraço com a mão espalmada pelo peito, para o termômetro
ficar em posição segura.
1.1.8 Decorrido 7 minutos, retirar o termômetro, segurando-o na haste e
colocá-lo ao nível dos olhos imprimindo, delicadamente o movimento de
rotação entre os dedos, para visualização do valor da temperatura.
1.1.9 Anotar a leitura no prontuário do paciente.
1.1.10 Zerar a marcação do valor da temperatura.
1.1.11 Limpar o termômetro com algodão em bebido em álcool a 70% e
guardá-lo em recipiente apropriado até que seja possíver colocá-lo em reci-
piente apropriado até que seja possível colocá-lo em solução anti-séptica
indicada.

Verificação do pulso: é comumente feita na artéria radial, porém
também pode ser usada nas atérias temporal carótida e femural seguindo as
orientações:

1.2 Perguntar ao paciente qual o seu nome completo e confrontar com as
informações constantes na solicitação de transfusão sanguínea ou na solicita-
ção de exames. Se o paciente estiver inconsciente, fazer a identificação na
pulseira se houver, ou procurar a equipe de enfermagem do setor para iden-
tificar o paciente.
1.3 Informar ao paciente a respeito do procedimento.
1.4 Acomodar o paciente em posição confortável, deitado, com o braço ao
longo e a palma da mão estendida e voltada para baixo, ou sentado com
antebraço e a mão apoiados.
1.5 Colocar com a polpa dos dedos: indicador e médio juntos sobre a arté-
ria radial, altura do pulso fazendo leve pressão sobre ela.
1.6 Ao sentir a pulsação, acionar o cronômetro é inicar a contagem do nú-
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mero de batimentos durante 1 minuto.
1.7 Anotar no prontuário do paciente.
1.8 Valores normais de batimentos por minuto.

Recém-Nascido ............................................... 130 - 160
Criança até 1 ano de idade ............................. 110 - 130
Criança de 1 a 7 ano ......................................... 80 - 120
Criança de 7 Anos .............................................. 80  - 90
Homem-Adulto .................................................. 65  - 72
Mulher-Adulta ..................................................... 70  - 80

2. Frequência respiratória:
2.1 Colocar o paciente em posição confortável e não informar ao mesmo do
procedimento
2.2 Simular a verificação do pulso, acionar o cronômetro e contar 1 minuto
para cada respiração completa (inspiração e expiração)
2.3 Anotar o resultado no prontuário do paciente
2.4 Valor normal dos movimentos respiratórios, 20 movimentos por minu-
to.
Escolher a veia a ser puncionada em área que não possua lesão da pele e,se
necessário, garroteá-la para facilitar a sua visualização, retirando o garrote
em seguida.

3. Verificação da pressão arterial: varia de um indíviduo para o
outro e depende de certos fatores como: Stress, emoção, fadiga, inanição
entre outros. Para verificá-la seguir as seguintes orientações:
3.1 Informar ao paciente do procedimento a ser realizado.
3.2 Acomodar o paciente em posição confortável deitado ou sentado,com o
antebraço apoiado e a palma da mão voltada para cima.
3.3 Colocar o manguito no braço três dedos acima da prega do cotovelo
fixando-o por meio do velco ou colchetes sem apertá-lo demasiadamente.
3.4 Colocar as olivas do estetoscópio nos ouvidos mantendo a curvatura das
biauriculares para frente.
3.5 Colocar a polpa dos dedos indicadores e médio,na dobra do cotovelo e
localizar a pulsação da artéria braquial em seguida colocar o diafragma do
estetoscópio,pressionando lentamente.
3.6 Fechar a válvula da pêra de borracha e insuflar o ar do manguito até que
o manômetro atinja a pressão de 200mmHg
3.7 Fazer a descompressão da artéria, abrindo a válvula vagarosamente e
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verificando a descida gradual do ponteiro do manômetro. O primeiro ruído
da volta da circulação interrompida corresponde a pressão máxima ou
sistólica.
3.8 Manter a válvula aberta, o último ruído ouvido ou parada do som
corresponde a pressão mínima ou diastólica.
3.9 Abrir totalmente a válvula para retirar o ar residual.
3.10 Remover o estetoscópio e o manguito do braço do paciente.
3.11 Anotar o resultado no prontuário.
3.12 Fazer a limpeza das olivas e do diafragma do estetoscópio com algodão
em bebido em álcool a 70%.
3.13 Se os sinais vitais estiverem dentro da normalidade,prosseguir com a
instalação do hemocomponente seguindo as normas.
3.14 Na presença de alguma anormalidade de um dos sinais vitais,comunicar
ao médico assistente e esperar suas orientações.
3.15 Só realizar a transfusão se ordem médica for escrita.

VII - CURATIVOS DE ACESSO VENOSO CENTRAL
OBJETIVO:
Manter o controle  asséptico do procedimento através das técnicas

assépticas  adequadas prevenindo o número de infecções em cateteres  cen-
trais, como também, o controle  do número de implantes e reimplantes dos
mesmos.

ABRANGÊNCIA:
Todos os pacientes internos com Acessos Venosos Centrais na unida-

de hospitalar.

SIGLAS:
AVC - Acesso Venoso Central.

COMPETÊNCIA:
As enfermeiras dos setores e técnica de enfermagem da CCIH.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Luvas de procedimentos, luvas esterilizadas,  gazes, clorexidina aquo-

sa  a 2%, clorexidina  alcoólica a 2% (adulto), tintura de benjoim, filme
transparente, esparadrapo, lâmina de bisturi, algodão e álcool a 70%.
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PROCEDIMENTO:

INTRODUÇÃO:
As trocas dos curativos dos Acessos Venosos Centrais - AVC dos pa-

cientes internos são realizados pelas enfermeiras e técnica de enfermagem
da CCIH utilizando técnicas assépticas adequadas. Controlando o implante
e reimplantes desses cateteres.

TROCAS DE CURATIVOS DOS AVC
1. Observe nas enfermarias do setor a quantidade de pacientes com AVC;
2. Anote nome do paciente, registro, data de nascimento, data da admissão,
idade, local do AVC (jugular, subclávia, axilar, direita ou esquerda), data da
implantação ou retirada;
3. Realize o curativo com filme transparente após 48hs da sua implantação;
4. Faça a assepsia adequada das mãos;
5. Prepare o material;
6. Calce luvas procedimentos;
7. Peça a acompanhante  ou  a  outra  técnica  de  enfermagem  para  segurar
o paciente, se o mesmo for criança;
8. Retire o curativo anterior, com algodão e álcool a 70%;
9. Retire as luvas de procedimentos;
10. Calce as luvas estéreis;
11. Limpe o cateter e toda  a  região  próxima  a  ser  coberta  com  o  filme
transparente com gaze e clorexidina a 2%;
12. Passe gaze umedecida  com  tintura  de  benjoim  na  pele  próxima  ao
cateter para uma melhor fixação do filme transparente;
13. Retire a embalagem do filme transparente;
14. Fixe o filme transparente à pele, com cautela para o mesmo não enru-
gar;
15. Retire a proteção do filme transparente;
16. Coloque a data da realização ou da troca do curativo;
17. Recolha o material;
18. Descarte adequadamente de acordo com o tipo de resíduo;
18. Faça a assepsia correta das mãos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA A REALIZAÇÃO
DOS AVC

• Os curativos  com  filme  transparente  só  devem  ser  realizados
após 48hs após  a implantação do cateter e se o mesmo estiver limpo sem
sangramento;

• Para os casos que mesmo após 48hs após a punção continuem com
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sangramentos, realize curativos compressivos com gaze e esparadrapo;
• Os curativos com filme transparente devem ser trocados a cada 7

dias;
• As hipóteses em que os filmes transparentes devam ser retirados

antes dos 7 dias são: quando o filme estiver enrugado ou quanto a presença
de sangramentos ou secreções.

VIII - AVALIAÇÃO DE FERIDAS E SOLICITAÇÃO
DOS CURATIVOS

OBJETIVO:
Proporcionar  uma  assistência  de  qualidade  ao  paciente;  estabele-

cer  medidas  para realização adequada dos curativos; diminuir as infecções
cruzadas; restaurar as lesões estabelecidas.

ABRANGÊNCIA:
Todos os setores da unidade hospitalar.

SIGLAS:
CCIH- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

COMPETÊNCIA:
Enfermeira da CCIH e Comissão de Feridas.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Formulário de solicitação de curativos.

PROCEDIMENTO:

INTRODUÇÃO:
É  de  responsabilidade  dos  enfermeiros  a  avaliação  sistêmica  da

ferida  e  de  seu portador,  identificando  as  alterações  que  prejudicam  a
evolução  normal  do processo cicatricial e adequação dos curativos para
cada caso.

AVALIAÇÃO DE FERIDAS E SOLICITAÇÃO DE CURATIVOS
1. Atenda as solicitações de avaliação de curativos;
2. Avalie as feridas: identificando a localização,  o  tamanho,  a  profundidade,
o  estágio de cicatrização e o tipo de exsudado.
3. Identifique e indique o curativo adequado para cada caso;
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4. Oriente e supervisione a realização de curativos especiais;
5. Avalie a evolução da ferida ajustando a solicitação do curativo, de acordo
com o momento da lesão;
6. Receber na CCIH as solicitações de curativos preenchidas pelas enfermei-
ras de cada  setor,  trazidas  pelos  burocratas,  que  ficarão  aguardando  a
liberação  da autorização dos curativos padronizados pela enfermeira da
CCIH;
7. Autorize  a  liberação  dos  curativos  padronizados  de  acordo  com  a
necessidade, este deve ser assinado e carimbado pelas enfermeiras da CCIH;
8. Imediatamente devolva para o burocrata dispensar junto à farmácia;
9. Faça solicitação de compra para curativos que não estão padronizados,
seguindo o  mesmo  procedimento  de  solicitação  de  curativos  padroniza-
dos, mas acrescentando no pedido o encaminhamento para setor de compras;
10. Organize as solicitações de curativos liberados diariamente;
11. Faça mensalmente um  relatório  para  controle  de  quantidade  de
curativos liberados.

OBSERVAÇÃO: Nenhum curativo pode ser solicitado sem a revisão e au-
torização da CCIH.

IX - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PARADA
CARDIORRESPIRATÓRIA

OBJETIVO:
Proporcionar uma assistência de qualidade durante uma parada

cardiorrespiratória

ABRANGÊNCIA:
Unidades de terapia intensiva.

SIGLAS:
EPI - Equipamento de Proteção Individual; PCR - Parada Cardio-res-

piratória;  SVV - Sinais Vitais.

COMPETÊNCIA:
Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e fisioterapeutas.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Carro de emergência e desfibrilador, monitor-cardíaco, eletrocardio-

grama.
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PROCEDIMENTO:

INTRODUÇÃO
O enfermeiro deve estar apto a auxiliar e identificar problemas na

PCR, visando sempre rapidez e sincronismo, com a equipe  para  uma  assis-
tência  de  qualidade. Agir com competência necessária conforme a gravida-
de do caso.

PCR
• Utilizar EPI's necessários;
• Verificar o caro de emergência, bem como o desfibrilador;
• Avaliar espaço físico, rede  de  oxigênio, vácuo, medicamentos de

emergência;
• Coordenar a equipe de enfermagem;
• Escalar 03 três técnicos de enfermagem com funções previamente

estabelecidas;
• Colocar o paciente em decúbito dorsal horizontal;
• Manter a cabeça e o tórax no mesmo plano;
• Na constatação de prótese dentária, remover e guardar em local

adequado e identificado;
• Aspirar quando necessário;
• Iniciar suporte básico de vida;
• Abertura das vias aéreas, boa respiração e circulação, desobstrução

das vias aéreas nasais, monitorização cardíaca;
• Verificar acesso venoso para administração de medicamentos;
• Ventilação com máscara - ambú - oxigênio 12 a 15 l/min;
• Atuar em compressões torácicas;
• Reconhecer os sinais premonitórios da PCR;
• Identificar os sinais comprobatórios da PCR;
• Relacionar os traçados eletrocardiográficos da PCR;
• Citar os cuidados com as drogas utilizadas na PCR;
• Monitorização;
• Desfibrilação (Preparo do desfibrilador, gel nas pás e ajuste da carga);
• Caso indicado, auxiliar na desfibrilação;
• Controle de SSVV;
• Oferta de material para intubação endotraqueal, fixação da  cânula

após insuflação do cuff;
• Instalação do aparelho de ventilação mecânica e terapêutica definiti-

va;
• Realizar anotações referentes a PCR;
• Reposição no carro de parada e lacre;
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• Elaborar rotina de checagem de materiais quanto a data de validade
e manutenção.

X - ENTREVISTA FAMILIAR PARA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

OBJETIVO:
Realizar a entrevista com os familiares para autorização do termo.

ABRANGÊNCIA:
UTI, emergência, enfermarias e bloco cirúrgico.

SIGLAS:
Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Trans-
plantes - CIHDOTT.

COMPETÊNCIA:
Enfermeiro e técnico de enfermagem.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Impressos (termo de autorização).

PROCEDIMENTO:

1. Antes de inciar a entrevista, procure conhecer o nome do responsável
legal a quem entrevistar;

2. Dê  preferência  em  entrevistar  a  família  no  local  mais  traquilo
possível,  evitando corredores ou locais de muita movimentação e ruído;
3. Procure  se  possível  convidar  o  médico  plantonista  para  participar  da
entrevista, caso surja alguma dúvida sobre a condição clínica do potencial
doador;
4. Apresente-se aos familiares informando seu nome e função;
5. Procure identificar e realizar a entrevista aos responsáveis pela autoriza-
ção (parente até segundo grau obedecendo a linha sucessória reta e colateral);
6. Procure não negar a participação de outras entes familiares caso solici-
tem, usando sempre o bom senso;
7. Investigue quanto a alguma necessidade física (sanitário, água, comida) e
ofereça a família se possível. Lembre-se que o foco deve ser o acolhimento
da família e não a doação;
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8. Esclareça  a  definição  de  doação,  a  viabilidade  de  doação  de  órgãos
e/ou  tecidos (morte encefálica ou parada cardíaca);
9. Questione o desejo da família em doar tecidos/ou órgãos do seu ente;
10. Questione a família se há dúvidas sobre o processo de doação de ór-
gãos;
11. Não coloque a família em posição de discórdia. A família sempre deve
ser o foco, a autorização  deve  estar  em  comum  acordo  de  todos  os
membros  responsáveis  pela autorização. Caso isso não ocorra, agradeça a
atenção e encerre a entrevista;
12. Nunca barganhe ou aceite barganha/troca no processo de autorização
familiar;
13. Não é permitido que a família conheça o receptor do órgão e/ou tecido
a ser doado;
14. A Central de Transplantes emite uma carta de agradecimento;
15. Nunca estipule prazo para o término do processo de doação. Informe
que o prazo depende das equipes de retirada e outros processos logísticos.
No entanto, garanta que tudo acontecerá o mais rapidamente possível.

Caso de negativa familiar:
1. Não coloque uma carga emocional maior na família caso esta não queira
doar;
2. Agradeça a família pela atenção e esclareça dúvidas que possam surgir;
3. Ofereça o cartão da CIHDOTT caso a família mude de idéia.

Caso a família esteja indecisa:
1. Argumente sempre de modo ético
2. Ofereça o cartão da CIHDOTT caso a família mude de idéia.

Caso a família autorize:
1. Preencha corretamente o termo de autorização familiar em duas vias
OBS:  Não permita espaço em branco ou rasuras no Termo de Autorização;
2. Entregue a segunda via do termo à família;
3. Solicite à família um número de telefone de contato para avisar o término
do processo, bem como entregue um cartão da CIHDOTT para contato da
família, caso ela necessite;
4. Agradeça a família o ato da doação e informe a importância deste gesto;
5. Mostre-se sempre solícito e disponível para contato a qualquer momento
em todo o processo de doação;
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6. No término da doação, entregue o corpo condignamente recomposto a
família
7. Investigue a família quanto a necessidade de ver o corpo;
8. Agradeça mais uma vez a família o ato da doação e informe a importância
deste gesto.

 XI - AVALIAÇÃO DO DOADOR DE ÓRGÃO

OBJETIVO:
Avaliar o potencial doador de órgãos.

ABRANGÊNCIA:
UTI, emergência, bloco cirúrgico e enfermarias.

SIGLAS: UTI
(Unidade de Terapia Intensiva)

COMPETÊNCIA:
Enfermeiro e técnico de enfermagem.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Tubo tampa roxa e vermelha, tubo seco e impressos.

PROCEDIMENTO:

1. Certifique-se da indicação para doação de órgãos de acordo com as Dire-
trizes Básicas para  captação e retirada de múltiplos órgãos e tecidos.
1. Após a primeira avaliação clínica de morte encefálica:
1.1 Preencha os impressos próprios de Notificação de potencial doador de
órgão e Sequência de eventos;
1.2  Solicite a coleta de exames de rotina:
• Classificação sanguínea (se necessário)

•Bioquímica
•Glicemia
•Uréia e Creatinina
•Ionograma (Na, K, Ca, P)
•Amilase
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•Fosfatase Alcalina
•Bilirrubinas (total e direta)
•TGO,TGP
•Hemograma Completo (c/plaquetas)
•TPAE
•GAMA GT
•CPK e CK-MB

2. Discuta com o médico do setor sobre a história, diagnóstico e condição
clínica do potencial doador;
3. Certifique-se junto a equipe do setor sobre a presença de familiares e o
conhecimento destes sobre a condição clínica de seu ente enfermo;
4. Solicite ao enfermeiro ou assistente social do setor adquirir os contatos
dos
familiares mais próximos;
5. Informe a Central de Tranplantes o resultado dos exames acima solicita-
dos;
6. Procure diariamente coletar tais exames para melhor avaliação do poten-
cial doador;
7. Todas as atividades e contatos devem ser registrados no impresso próprio
de sequência de eventos e  notificação de potencial doador de órgãos.

XII - PROTOCOLO DE MORTE ENCEFÁLICA

OBJETIVO:
Constatar e notificar a morte encefálica.

ABRANGÊNCIA:
UTI, emergência e enfermarias.

SIGLAS:
Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO),
Declaração de Óbito (D.O), UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

COMPETÊNCIA:
Enfermeiro, técnico de enfermagem e médico.
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MATERIAL NECESSÁRIO:
Impressos, soro fisiológico, água  destilada  sonda  n°10  ou 12, equi-
po,  seringa de 1ml, heparina e agulha.

PROCEDIMENTO:

1. Para abertura de protocolo de morte encefálica, certifique-se do conheci-
mento da causa da morte encefálica. OBS: O protocolo  só pode  ser  aberto
com causa de morte encefálica conhecida;
2. Levante a história clínica e identificação em prontuário do paciente com
provável morte encefálica;
3. Cheque se o paciente fez uso de drogas depressoras do Sistema Nervoso
Central. Se  SIM, respeite o menor tempo de metabolismo de  cada  droga
(em média 2 a 4 vezes o tempo de meia vida da droga considerando o menor
tempo). Em casos de Insuficência  Renal, discutir com  a  equipe  médica  e/ou
CNCDO  o tempo de metabolização da droga; Vide QUADRO 1 (ANEXO);
4. Considere para abertura do protocolo: Temperatura  >  33,5°C  e  Pres-
são Arterial Sistólica (PAS) maior ou igual a 90mmHg (Adultos), PAS>
70mmHg (lactentes) e PAS > 70+ (2 x idade em anos) para crianças maiores
de dois anos;
5. Prepare  material  para o exame  da  prova  calórica  (Soro  Fisiológico  ou
Água Destilada gelado, equipo comum e sonda n°10 ou 12);
6. Prepare a seringa com heparina para a gasometria do teste de apnéia
(aspire 0,1ml de  heparina  sódica  na  seringa  de  1ml,  lave  as  paredes  da
seringa  e  despreze  a heparina em excesso);
7. Identifique o profissional médico a realizar a 1ª avaliação clínica e contac-
te-o registrando no impresso próprio de sequência de eventos, a data, hora,
nome e telefone;
8. Acompanhe o médico em toda a avaliação clínica, auxiliando-o quando necessário;
9. Cheque  o  preenchimento  adequado  do  protocolo  de  morte  encefálica
(em duas vias) realizado pelo médico.
10. Certifique-se  que  o  médico  informou a família  sobre  a  realização  da
avaliação clínica do protocolo, caso contrário solicite-o que assim o faça.
11. Contacte  a  Central  de  Transplantes  (CNCDO)  para  notificar  o  caso
do  potencial doador, solicitando uma previsão da realização do EEG
(eletroencefalograma)  ou Doppler Transcraniano.
12. Caso o exame complementar seja negativo para  morte encefália,
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aguardar o tempo preconizado para repetição do exame segundo orien-
tação do médico responsável;
13. Deixe pré-agendada a 2ª avaliação clínica com o neurologista ou  clínico,
bem como providencie o resfriamento do soro fisiológico ou água destilada
para a prova calórica.
14. Respeite o intervalo de tempo para a segunda  avaliação clínica  segundo
a faixa etária do possível doador.
15. Vide item 8.
16. Acompanhe  a  realização  do  exame  complementar  seja  ele  entre  os
dois exames clínicos ou após os mesmos)
17. Vide item 10.
18. Após a realização das duas avaliações  clínicas e exame complementar,
solicite ao médico  que  fechou  o  protocolo  ou  médico  do  setor  (UTI  ou
Emergência)  que informe a família sobre o diagnóstico de morte encefálica
concluído;
19. Caso a família esteja ausente solicite a enfermeira ou assistente social
responsável do setor que entre em contato com a família solicitando o seu
comparecimento no hospital;
20. Solicite  ao  médico  responsável  o  preenchimento  do  ATESTADO  DE
ÓBITO ou ENCAMINHAMENTO PARA IML/SVO.
21. Comunique  a  Central  de  Transplantes  (CNCDO)  a  conclusão  do
protocolo  de morte encefálica.
22. Todas as atividades e contatos devem ser registrados no impresso pró-
prio de sequência de eventos.

XIII - PROTOCOLO PARA DOAÇÃO DE CÓRNEA

OBJETIVO:
Notificar a doação de córnea.

ABRANGÊNCIA:
UTI, emergência, enfermarias e bloco cirúrgico.

SIGLAS:  Banco de Olhos  do  Recife  -BORE, Declaração  de  Óbito
-  DO, Instituto  de Medicina Legal -IML, Serviço de Notificação de
Óbito - SVO, UTI - Unidade de Terapia Intensiva.
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COMPETÊNCIA:
Enfermeiros e técnicos de enfermagem.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Impressos, tubo vermelho com coagulante.

PROCEDIMENTO:

1. Certifique-se da indicação para doação de tecidos (considerando idade,
causa).
2. Em caso de dúvida a respeito da causa do óbito ligue para a  central de
transplante.
3. Preencha os impressos próprios de notificação  de  potencial  doador  de
córneas e sequência de eventos
4. Após entrevistar  a família, caso ocorra recusa para o processo, a equipe
deverá encerrar a entrevista externando agradecimento aos familiares. Se
positiva preencher o termo de autorização em 3 vias a  (1ª via prontuário, 2ª
via familiar e a 3ª via  BORE, o termo de autorização da  central de transplan-
te  pode  se encaminhado por FAX). Procurar para a autorização cônjuge ou
parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta até segundo grau.
5. Ligar para a central de transplante para notificar e a mesma encaminhar o
BORE.
6. Comunicar ao funcionário do necrotério a ocorrência do óbito.
7. Coletar amostra de sangue em 02 tubos tampa vermelha com coagulante
junto com a solicitação do exame de córnea.
8. Entregar para o BORE o termo de autorização e mostrar o encaminha-
mento do IML/SVO ou DO.
9. Aguardar do BORE a entrega das duas vias de retirada de globo ocular
(uma via fica no prontuário e a outra será encaminhada para o IML/SVO).
10. Observar se o corpo está integro.
11. No prontuário ficará o termo de autorização, termo de retirada do globo
ocular. E também relatar no prontuário se foi realizada a entrevista familiar.
12. Arquivar  os  documentos  para  a  CIHDOTT:  notificação  de  potencial
doador  de córnea,  termo  de  autorização,  cópia  do  termo  de  retirada
do  globo  ocular  e encaminhamento de SVO/IML ou DO.
13. Agradecer no final a todos que participaram do processo.
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XIV - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS

OBJETIVO:
Realizar a captação de órgãos respeitando os preceitos éticos, de acor-
do com o protocolo existente no Estado.

ABRANGÊNCIA:
UTI, emergência e bloco cirúrgico.

SIGLAS:
Potencial Doador - PD, Antígenos Leucocitários Humanos - HLA  Ins-
tituto de Medicina Legal - IMIL, Registro Geral - RG, Central de Noti-
ficação, Capatação e Distribuição de Órgãos- CNCDO.

COMPETÊNCIA:
Enfermeiro e técnico de enfermagem.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Tubo tampa roxa, vermelha e amarela.

PROCEDIMENTO:

1. Cheque a autorização familiar e após inicie os procedimentos a seguir.
2. Coleta amostras de sangue para a sorologia e Teste do HLA:
      • 4 Tubos com tampa roxa (4 ml em cada)
      • 2 Tubos secos com tampa vermelha / amarelo (4 ml em cada)
      • 2 Tubos com tampa amarela e líquido amarelo (8,5 ml em cada)

OBS: Os dois tubos vermelhos são para a sorologia Os quatro tubos com a
tampa roxa e os dois tubos com tampa amarela são para testes do HLA, no
HLA Diagnósticos. Todos os tubos tanto para sorologia quanto para HLA
seguem por motorista da CNCDO para os seus locais de processamento.
Todos os tubos devem ser indentificados com o nome,  registro hospitalar,
data e nome da instituição em que se encontra o potencial doador.
3. Preencher adequadamente solitação própria do IMIP, a  fim de  ser  envi-
ada juntamente com as amostras;
4. Contacte o Bloco Cirúrgico  comunicando a realização da cirurgia de
captação de órgãos. Informe que  a  equipe necessita  apenas de roupa
cirúrgica, sala /equipamentos, material de penso e circulante. Quanto aos
instrumentais cirúrgicos, gelo, líquidos de preservação são todos trazidos
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pela própria equipe de retirada.
5. Contacte o anestesista de plantão ou sobreaviso sobre a captação. O
anestesista faz-se  necessário para a  manutenção hemodinâmica  do  poten-
cial doador (PD), bem como, administração de miorrelaxantes e antibióti-
cos.
6. Checar toda a documentação necessária antes da entrada do potencial
doador no bloco, em que deve-se constar:

• Protocolo de morte encefálica;
• Termo de autorização familiar;
• Atestado de óbito ou encaminhamento para IML/SVO.

7. Apenas após a chegada da equipe transplantadora e anestesista, o PD
pode entrar no Bloco;
8. Auxilie no transporte do PD para o Bloco Cirúrgico;
9. Entre na sala de captação e acompanhe todo o processo de retirada;
10. Após  o  término  da  cirurgia  de  retirada, solicite ao médico captador
que  preencha devidamente os termos de retirada dos órgãos extraídos (im-
presso de duas vias) e o boletim operatório da cirurgia.
11. Prepare o corpo para ser encaminhado ao necrotério. (Limpar todo o
corpo, realizar curativo delicado na incisão cirúrgica). OBS: Lembre-se, o
corpo deve  ser entregue condignamente recomposto a família.
12. Informe a enfermeira do Bloco e/ou maqueiro sobre  o término da  cap-
tação, segundo a rotina do hospital;
13. Comunicar a família o término da captação dos órgãos;
14. Em caso de atestado de óbito, liberar o corpo  a família  e  funerária  com
funcionário responsável da Instituição  (segundo  rotina). OBS:  No  momen-
to  da liberação do corpo questione a familia se esta deseja ve-lo a fim de
analisar o aspecto estético do corpo;
15. Agradeça mais uma vez o gesto da doação ressaltando a possibilidade  de
salvar  vidas;
16. Em caso de  encaminhamento para IML, libere  o corpo a  família e/ou
funerária junto com o funcionário da Instituição (segundo rotina);
17. Entregue tais documentos: Cópia do Termo de Autorização da Doação;
Cópia dos termo de retirada dos órgãos/tecidos; Encaminhamento para  IML;
documentação doador (RG, Habilitação). Tais documentos  deverão ser  en-
caminhados pela  família  e funerária para a delegacia responsável por aquela
região, a fim de  ser emitido o Boletim de Ocorrência para o IML. Todos os
documentos devem ser entregues a família sob protocolo.
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XV - CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE (CAT)
O que é Cateterismo Vesical Intermitente (CAT)?

É a colocação temporária de um cateter (sonda) na uretra com a fina-
lidade de esvaziar a urina.

O cateterismo intermitente realizado em ambiente hospitalar, por pro-
fissional de saúde, deve seguir a técnica asséptica (CAT com técnica asséptica).

Idealmente, pacientes que realizarão CAT por períodos prolongados
devem  aprender a realizar o auto-cateterismo. Nesses casos, o CAT com
técnica limpa é a forma recomendada. Quando o auto-cateterismo não for
possível (tetraplegia, amputação de membros superiores, etc), o cuidador
deve realizar o CAT com técnica limpa.

O CAT com técnica limpa permite ao paciente ou cuidador esvaziar a
bexiga a intervalos regulares, de acordo com a necessidade., preservando a
função renal.
Quem necessita do Cateterismo Vesical Intermitente (CAT)?

Algumas situações podem dificultar ou impedir o esvaziamento da
bexiga, causando retenção da urina, entre elas: problemas no aparelho
urinário, lesões medulares ou acidentes vasculares cerebrais.

Esses problemas podem ser temporários ou definitivos e a retenção
da urina pode ser parcial ou total.

Na retenção parcial de urina, o paciente consegue urinar, mas a bexiga
esvazia incompletamente. A urina que permanece na bexiga é chamada urina
residual e, dependendo de sua quantidade, pode facilitar a ocorrência de
infecção urinária.

O cateterismo intermitente pode ser indicado temporariamente em
pacientes com disfunções miccionais transitórias (Quadro 1), juntamente com
a avaliação da micção espontânea e seu resíduo. Como tratamento em longo
prazo, é indicado, sobretudo nos casos de disfunção miccional persistente,
neurogênica ou não (Quadro 2).
Quadro-1: Indicações do cateterismo intermitente temporário

• Retenção urinária pós-operatória
• Pós-cirurgias de suspensão vesical
• Colporrafia anterior
• Histerectomia
• Cirurgias proctológicas orificiais
• Cirurgias neurológicas
• Ressecção abdomino-perineal
• Retenção puerperal
• Choque medular
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Quadro-2: Indicações do cateterismo intermitente em longo prazo
• Bexiga neurogênica:
• Arreflexia
• Dissinergia
• Pressão de esvaziamento elevada
• Deterioração do trato urinário superior
• Disreflexia autonômica
• Baixa complacência
• Detrusor hipoativo
• Reconstruções vesicais que requeiram cateterismo intermitente via

uretra ou via estoma continente
Que cuidados deve ter a pessoa que realiza o Cateterismo Intermi-
tente (CAT) com técnica limpa?

A equipe multiprofissional deve orientar pacientes e cuidadores na
realização do CAT com técnica limpa:
Quem realiza o CAT deve:

Lavar as mãos com frequência e antes de iniciar o CAT
Manter unhas curtas e limpas
Aparar pelos pubianos regularmente (não depilar o paciente)
Reunir todo o material antes de iniciar o CAT
Escolher um local limpo e iluminado
Escolher posição confortável

Qual o material necessário para o cateterismo vesical intermitente
(CAT) com técnica limpa?

1. Água e sabão neutro
2. Cateter uretral plástico (sonda) calibre 10 ou 12.
3. Xilocaína gel a 2%.
4. Seringa sem agulha - para lavagem do cateter (sonda).
5. Pote plástico com tampa - para armazenar o cateter.
6. Um espelhinho (para mulheres).
7. Recipiente transparente com graduação para coletar e medir volu-

me da urina.
Como orientar o paciente/cuidador para realizar o Cateterismo
Vesical Intermitente (CAT) com técnica limpa?

Paciente Homem:
• Se o paciente for capaz de urinar, peça que esvazie a bexiga ao

máximo antes de realizar o CAT.
• Segure o pênis com uma das mãos, retificando-o e mantendo a

glande (cabeça do pênis) exposta (Fig. 1).
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• Com a outra mão realize a limpeza: (Fig. 1).
• Lave a região com água e sabão iniciando na glande e na abertura da

uretra, progredindo para a base do pênis.
• Lubrifique a sonda com pequena quantidade de xilocaína gel a 2%.
• Inicie o cateterismo, sem soltar o pênis (Fig. 2).
• Introduza a sonda através da abertura da uretra (Fig. 2).
• Enquanto introduz o cateter (sonda) - devagar e firmemente - esti-

que o pênis, para facilitar a introdução (Fig. 4).
• Quando a urina deixar de fluir, remova o cateter (sonda) lentamente

e reloque a pele que envolve o pênis (prepúcio) em seu lugar habitual.
• Lave suas mãos e o cateter (sonda) com água e sabão.
• Guarde o cateter (sonda) em depósito com tampa, limpo e seco.

ATENÇÃO
Se usar cateter (sonda) de ponta curva assegure-se que a curvatura

esteja para cima no momento de iniciar o CAT.

Paciente Mulher:
• Se a paciente for capaz de urinar, peça que esvazie a bexiga ao

máximo antes de realizar o CAT.
• Sentada, dobrar as pernas e separar os joelhos.
• Posicionar o espelho na frente (do paciente), de modo a ver clara-
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mente a abertura da uretra (Fig. 1).
• Lubrificar a sonda com xilocaína gel a 2%.
• Com uma das mãos, separe os grandes lábios (Fig. 2).
• Com a outra limpe a região de cima para baixo, mantendo distância

da região do ânus (Fig. 2).
• A abertura da uretra está posicionada acima da vagina (Fig. 1).
• Finalizar a limpeza com outra gaze, limpando a abertura da uretra.
• A mão que expõe a abertura da uretra deve permanecer no local

até que o cateter esteja na bexiga (Fig. 3).
• Colocar a ponta do cateter através do meato, cerca de 4 a 6 cm

para dentro da bexiga (Fig. 3).
• Quando a urina começar a sair, introduzir a sonda por mais 1 a 2cm.
• Retirar o cateter quando a urinar parar de sair (Fig. 4).
• Lavar as mãos e o cateter (sonda) com água e sabão.
• Guardar o cateter (sonda) em depósito com tampa, limpo e seco.

ATENÇÃO
Quando o CAT é realizado pelo cuidador, a posição mais confortável

para a paciente é a deitada.
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Intervalo entre os cateterismos:
O intervalo entre os cateterismos (CAT) vai depender da fase do tra-

tamento e da orientação da equipe de acompanhamento.

Se você esvazia a bexiga parcialmente, deve realizar o CAT e observar
o volume de urina retido na bexiga (volume residual).

Se o volume residual for:
>150ml: 4/4h durante o dia e 6/6h à noite
Entre 100 e 150ml: 6/6h
Entre 80 e 100ml: 8/8h
Entre 50 e 100ml: 12/12h
Menor ou igual a 50ml: 24/24h e reduzir CAT até suspensão.

Observações:
• Na técnica limpa, o mesmo cateter uretral pode ser usado por até 3

dias, desde que seja lavado com água e sabão após cada uso, cuidadosamen-
te seco e devidamente armazenado.

• Não usar vaselina como lubrificante no cateter.
• Não forçar a passagem do cateter. Ao encontrar resistência, retire a

sonda e introduza novamente girando-a suavemente.
• Em caso de calafrios, febre, sangramentos, urina turva ou mau chei-

ro, ver Protocolo Tratamento da Infecção do Trato Urinário.

XVI - COLETA DE SANGUE

OBJETIVO:
Padronizar os procedimentos de coleta de sangue.

ABRANGÊNCIA:
Técnico de Enfermagem, em caso de difícil acesso, contactar o enfer-

meiro.

COMPETÊNCIA:
Técnico de Enfermagem

PROCEDIMENTO:

1. Informar ao pacientes procedimentos a serem executados na coleta de
sangue, bem como a sua finalidade.
2. Colocar o paciente em posição confortável e adequada para facilitar a
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punção apoiando o braço sobre um suporte de coleta ou sobre uma super-
fície plana.
3. Perguntar ao paciente qual o seu nome completo e confrontar com as
informações constantes na solicitação de transfusão sanguínea ou na solicita-
ção de exames. Se o paciente estiver inconsciente,fazer a identificação na
pulseira se houver,ou procurar a equipe de enfermagem do setor para iden-
tificar o paciente. LEMBRETE: Em caso de discordância, não coletar amos-
tra de sangue. Procurar a enfermeira responsável pelo setor para esclareci-
mentos.
4. Rotular o(s) tubo(s) no momento da coleta com o nome completo do
paciente, enfermaria, leito, peso, data, hora, data de nascimento, produto
solicitado e rubrica do responsável pela coleta.
5. Escolher a veia a ser puncionada em área que não possua lesão da pele
e,se necessário,garroteá-la para facilitar a sua visualização,retirando o garrote
em seguida.
6. Realizar a assepsia rigorosa da área com movimentos concêntricos (de
dentro para fora),apartir do ponto de punção,utilizando o algodão embedido
em álcool antiséptico(álcool a 70%) e não palpar a veia após a preparação
da pele. Se necessário, repetir o procedimento de assepsia.
7. Recolocar o garrote na parte superior da área a ser puncionada, assim que
começar a evaporação da solução anti-séptica e não palpar mais a veia com
os dedos. Quando necessário, para facilitar a visualização da veia a ser
puncionada, solicitar ao paciente que abra e feche a mão.
8. Puncionar a veia utilizando, preferencialmente tubos coletores (sistema
vacutainer) ou seringas de 5 ou 10 ml.

XVII - COLETA DE MATERIAL PARA UROCULTURA
E SUMÁRIO DE URINA

OBJETIVO:
Diagnosticar possíveis infecções do trato urinário. Realizar técnica ade-
quada na coleta de material para exames de urocultura e sumário de
urina no Hospital Pelópidas Silveira.

ABRANGÊNCIA:
Todos os setores do complexo hospitalar.

SIGLAS:
UTI - Unidade de Terapia Intensiva; HPS - Hospital Pelópidas Silveira
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COMPETÊNCIA:
Quando  não  for  possível  a  coleta  da  urina  pelo  próprio  paciente,
os Técnicos de enfermagem, Enfermeiros  e  os  Médicos  (dependen-
do  do  método  de  coleta), do  Hospital Pelópidas, devem realizar.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Copo descartável limpo  e estéril, luvas de procedimentos, luvas este-
rilizadas, gaze, água, sabão, etiqueta de identificação, seringa estéril
20ml com agulha, álcool a 70%.

PROCEDIMENTO:
Introdução
Como todos os exames de laboratório, a ocasião e as condições de

coleta são fundamentais para obtenção de informações úteis e confiáveis.
A técnica adequada para coleta visa a não contaminação do  material,

ideal armazenamento, identificação e transporte; com a finalidade de evitar
dificuldades e erros na interpretação dos resultados. A confiabilidade do
exame depende da coleta adequada de urina (o trato urinário é estéril, com
exceção da uretra anterior, podendo ocorrer resultados  duvidosos por con-
taminação da amostra).

Coleta de urina para Sumário e Urocultura
1. Observar solicitações de exames laboratoriais para os pacientes;
2. Explicar ao paciente a necessidade de realização do exame de urina, e no
caso do próprio paciente colher a mostra, deverá ser instruído cuidadosa-
mente sobre a anti- sepsia necessária;
3. Entregar o recipiente limpo e seco, sendo para realizar urocultura (cultu-
ra de urina) coletar em frasco estéril;
4. Lavar bem os genitais externos com água e sabão;
5. Retirar o excesso de sabão com gaze úmida;
6. Abrir a tampa do frasco, com cuidado para não tocá-lo internamente;
7. Pacientes  masculinos  devem  retrair  bem  o  prepúcio  e  pacientes
femininos  afastar bem os lábios vaginais no momento da coleta;
8. Solicitar ao paciente que despreze o primeiro jato de urina e colher, dire-
tamente no frasco, a porção intermediária; (urocultura 5 a 10ml; sumário de
urina 50ml);
9. Fechar  bem  a  tampa,  identificar  o  frasco  com  etiqueta  apropriada  e
enviar o material para o laboratório em até 30 minutos.
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Pacientes com Sonda Vesical de Demora:
Se for necessário pequeno volume de urina para exame de cultura, o

dispositivo específico de coleta na SVD deve ser limpo com álcool a 70% e a
urina deve ser aspirada com seringa e agulha estéril;

1. Pinçar o tubo coletor de urina por cerca de 1 hora;
2. Anti-sepsia das mãos com sabão detergente;
3. Fazer anti-sepsia na parte do látex do tubo de  drenagem  da  bolsa  coletora;
4. Soução alcóolica por 30 segundos, deixar secar;
5. Abrir a pinça e colher cerca de 5ml de urina no local próprio do tubo
coletor;
6. Transferir para o frasco de urocultura/sumário e encaminhar ao laboratório;

Observações
Se a amostra não puder ser encaminhada em até 30 minutos a mesma

deve ser refrigerada entre 2-8°C até o momento de transportá-la ao labora-
tório.

A coleta por punção supra-púbica é um procedimento médico, o clíni-
co deve analisar a necessidade de realizar este procedimento invasivo.

Caso a amostra demorar mais de uma hora para ser transportada ao
laboratório a mesma deve ser enviada no frasco estéril envolto por cubos de
gelo, dentro de saco plástico ou isopor.

Materiais Inadequados: jato primário de urina; amostra colhida sem
higiene prévia;  amostra  em  frasco  não  estéril;  urina  contaminada com
fezes e/ou secreções vaginais; amostra colhida com menos de 4 horas da
última micção; amostra colhida da bolsa coletora de pacientes com sonda.

Recomendações de manejo e assistência para prevenir a infecção do tra-
to urinário:

• Inserir o cateter com técnica asséptica;
• Manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga do paciente;
• Higienizar diariamente o cateter;
• Manter um sistema de drenagem fechado asséptico;
• Fixar o cateter para evitar a migração;
• Revisar diariamente a necessidade da manutenção do cateter vesical

de demora.
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XVIII - PROTEINÚRIA DAS 24 HORAS

OBJETIVO:
Detectar e avaliar a progressão da doença renal.

ABRANGÊNCIA:
Enfermarias, emergência e unidades de terapia intensiva.

SIGLAS: UTI - Unidade de Terapia Intensiva.

COMPETÊNCIA:
Técnicos de enfermagem e enfermeiros.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Luvas de procedimento; Coletor de diurese com tampa; Máscara
descartável; Aparadeiras ou papagaios.

PROCEDIMENTO:
1. Explique ao paciente o que vai ser feito;
2. Identifique o recipiente com nome do paciente, registro, setor e data;
3. Desprezar todo o volume  de  urina  da  primeira  micção  da  manhã  e
anotar o horário;
4. Começar a coleta a partir da segunda micção, colhendo todo o volume de
urina do dia e da  noite,  até  a  segunda  micção  do  dia  seguinte  no  horário
pré-determinado;
5. Conserve a urina na geladeira específica para este fim, durante toda cole-
ta;
6. Oriente o paciente, que toda vez que ela for urinar deve pegar o vidro e
levar para o banheiro e depois colocar novamente na geladeira;
7. Comunique ao laboratório o uso de medicações utilizadas pelo paciente;
8. Entregue o material protocolado no laboratório;
9. Registre na evolução de enfermagem.

XIX - GLICEMIA CAPILAR

OBJETIVO:
Monitorização dos níveis glicêmicos, controle das doses de insulina.

ABRANGÊNCIA:
Todos os setores do hospital.
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SIGLAS:
POP (Procedimento Operacional Padrão)

COMPETÊNCIA:
Técnicos de enfermagem e enfermeiros.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Luva de procedimentos, Aparelho de glicosímetro, Fita para
glicosímetro, Lanceta ou Agulha Insulina, Álcool, Algodão

PROCEDIMENTO:
1. Explique ao paciente o procedimento;
2. Lave as mãos;
3. Realize anti-sepsia do local escolhido (geralmente dedo médio ou indica-
dor);
4. Calce a luva de procedimento;
5. Ligue o glicosímetro e verifique se ele está funcionando perfeitamente;
6. Coloque a fita no glicosímetro;
7. Pegue a lanceta ou agulha e introduza no dedo;
8. Pressione o dedo que foi furado;
9. Coloque uma gota do sangue na fita;
10. Leia o resultado e anote na evolução de enfermagem. Se der alterado,
comunique ao médico.

XX - ENDOSCOPIA

Realizar o procedimento de maneira correta, respeitando o pre-
paro indicado.

ABRANGÊNCIA:
Todos os setores do Hospital Pelópidas Silveira .

SIGLAS:
SAME - HPS - Hospital Pelópidas Silveira .

COMPETÊNCIA:
Enfermeiros e médicos.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Folha de preparo.
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PROCEDIMENTO:
À TARDE
No dia do exame comer as 07:00h da manhã um pãozinho com uma

xícara de café, chá, suco ou água de coco. Depois não comer e nem beber mais
nada.

RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE
1. Jejum 08hs.
2. Trazer resultados da última endoscopia.
3. Trazer acompanhante.
4. Trazer um parecer cardiológico se tiver problemas de coração.
5. Ligar um dia antes para confirmar exame.
6. Caso você esteja tomando medicação, poderá continuar, exceto se o
médico suspender.
7. Resultado  de  biopsia  ou  histopatológico  será  entregue  com  15  a  20
dias úteis procurar no SAME do HPS.
8. Entrega do exame com laudo imediato, de acordo com a demanda do
setor.

PELA MANHÃ

DIETA DO EXAME (MANHÃ)
Comer até as 21:00hs do jantar, depois não comer mais nada, nem

beber água.
No dia anterior ao exame não comer queijo, leite, margarina, papa,

vitaminas e manteiga.

RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE
1. Jejum 12hs.
2. Trazer resultados da última endoscopia.
3. Trazer acompanhante.
4. Trazer um parecer cardiológico se tiver problemas de coração.
5. Ligar um dia antes para confirmar exame, telefone.
6. Caso você esteja tomando medicação, poderá continuar, exceto se o
médico suspender.
7. Resultado de biopsia ou histopatológico será entregue com 15 a 20  dias
úteis, procurar no SAME do HPS.
8. Entrega do laudo imediato, de acordo com a demanda do setor.
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9. Endoscopia de criança é pela idade.
10. Criança com gripe não poderá fazer o exame.

XXI - COLONOSCOPIA

Realizar o exame, respeitando o preparo indicado.

ABRANGÊNCIA:
Todos os setores do hospital.

COMPETÊNCIA:
Enfermeiro, técnico de enfermagem e médico.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Papel de preparo do exame e medicações necessárias.

PROCEDIMENTO:
REFORÇADO

Na Véspera:

1. Dieta  líquida  após  o  almoço  (caldo  de  carne  ou  de  galinha  coados,
sucos coados, água de coco, sorvetes, gelatinas, refrigerantes)
2. Dois  (02)  comp.  de  dulcolax  (bisacodil  5mg)  às  08:00  horas  e  dois
(02) comp. ás 12:00 horas e 02 comp. ás 18:00 horas.
3. Misturar  02  tubos  de  manitol  (250ml)  +  Refresco  de  laranja  ou  limão
(300ml, coados)  +  60  gotas  de  Luftal  (Dimeticona),  beber  um  copo
dessa mistura de 15 em 15 minutos entre 16:00 e 17:00 horas da tarde.
4. Permanecer em jejum nas 10 horas anteriores ao exame.
5. Quanto melhor o preparo, melhor o exame e menor a possibilidade de
ter que refazê-lo.

No dia:
1. Misturar 02 tubos de Manitol (500ml) + refresco de laranja ou limão
(500ml, coados) + 60 gotas de Luftal (dimeticona). Beber um copo dessa
mistura de 15 em 15 minutos entre 06:00 e 07:00 horas da manhã.
2. É importante continuar bebendo líquidos até 02 horas antes do exame.
3. Não deixe de tomar suas medicações habituais e procure ingerir líquidos
em abundância.
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RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE
1. Por  segurança,  pacientes  acima  de  70  anos  deverá  realizar  este
preparo = internado,  trazer  acompanhante,  ligar  para  confirmar  o  exa-
me  no  telefone e  se  diabético, não  tomar  remédios  para  diabetes  no  dia
do exame.
2. Pacientes a partir de 70 anos tem que ser feito com acompanhamento de
um médico anestesista.

SIMPLES

Na Véspera:

1. Dieta  líquida após o almoço (caldo de carne ou de galinha, sucos coados,
água de coco, sorvetes, gelatinas, refrigerantes).
2. Dois  (02) comp. de dulcolax (bisacodil  5mg) às 16:00 e  dois  (02) comp.
às 21:00hs.
3. Permanecer em jejum nas 10 horas anteriores ao exame.
4. Quanto melhor o preparo, melhor o exame e menor a possibilidade de
ter que refazê-lo.

 No dia:

1. Misturar fleet enema ou  fosfo soda + refresco de laranja ou  limão (200ml,
coados) + 0  gotas de Luftal (dimeticona). Beber esta mistura a partir das
06:00hs da manhã em 30minutos.
2. É  importante  continuar  bebendo  líquidos  até  02  horas  antes  do
exame.
3. Não deixe de tomar suas medicações habituais e procure ingerir líquidos
em abundância.

RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE
1. Por  segurança,  pacientes  acima  de  70  anos  deverá  realizar  este
preparo internado.
2. Trazer acompanhante.
3. Ligar para confirmar o exame no telefone
4. Se diabético, não tomar remédios para diabetes no dia do exame.
5. Pacientes  a  partir  de  70  anos  tem  que  ser  feito  com acompanhamen-
to de um médico anestesista.
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XXII - BRONCOSCOPIA

OBJETIVO:
Realizar o exame dentro dos padrões estabelecidos.

ABRANGÊNCIA:
Todos os setores do Hospital Pelópidas Silveira

SIGLAS:
HAS - Hipertensão Arterial Sistêmica;

COMPETÊNCIA:
Enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Folha de orientação.

PROCEDIMENTO:

RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE
1. Jejum de 8 horas (absoluto).
2. Levar todos os exames (principalmente radiografias de tórax  e tomografia
de tórax)  préviamente realizados para serem revistos na hora da
broncoscopia.
3. No dia do exame o paciente portador de HAS, tomar sua medicação
normalmente pela manhã com pouca água.
4. Se  estiver  internado  vem  acompanhado  pelo  técnico  de  enfermagem
do  setor  de origem.
5. Vindo de casa tem que vir com um acompanhante adulto.
6. Lembre ao seu médico as medicações que você usa, principalmente
anticoagulantes, como Marevan, Clopidogrel (Plavix) e Ticlopidina (Ticlid),
Ácido acetilsalicílico (Aspirina, AAS).
7. Chegue meia hora antes do horário marcado.
8. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas nas 24 horas que se seguem ao
exame.
9. A alimentação após o exame poderá ocorrer quando você estiver bem
acordado e andando sem ajuda, se estiver internado fica a critério do médico
assistente.
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XXIII - TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE GRAVE
ENTRE SETORES DE INTERNAÇÃO

OBJETIVO:
Remover o usuário para outra unidade hospitalar que disponibilize
recursos necessários para melhorar assistí-lo.

ABRANGÊNCIA:
Unidades de Terapia Intensiva.
SIGLAS:
UTI (Unidade de Terapia Intensiva)

COMPETÊNCIA:
Enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e maqueiros.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Prontuário completo; Maca; Ventilador portátil; Bomba de infusão contí-
nua (se estiver em uso de drogas vasoativas); Ambu; Cilíndro de oxigênio;
Monitor portátil; Oxímetro portátil; Medicações de urgência s/n; Ambu-
lância s/n.

PROCEDIMENTO:

1.  Entre em contato com o setor que receberá o paciente;
2. Verifique a vaga;
3. Informe o nome, idade e condições clínicas do paciente;
4. Comunique ao técnico de enfermagem responsável pelo paciente sobre a
transferência;
5. Providencie os materiais e medicamentos de urgência para a transferên-
cia;
6. Informe aos familiares a necessidade de transferência;
7. Registre no prontuário e relatório, o horário,  estado geral do paciente, o
motivo e o local da transferência;
8. Solicite o maqueiro para auxiliar o transporte;
9. Certifique-se do estado geral do paciente;
10. Fechar sondas, cateteres e drenos (se necessário);
11. Pacientes em  ventilação  mecânica,  solicitar  ao  fisioterapeuta  e/ou  ao
médico  de plantão para adaptá-lo ao ventilador portátil;
12. Deixar em monitorização contínua portátil;
13. Transfira o  paciente  acompanhado  do  médico,  enfermeiro,  técnico
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de  enfermagem, maqueiro, junto ao seu prontuário e exames devidamente
protocolados;
14. Resgatar equipamentos utilizados  na  transferência  do  paciente  ou
certifique-se  que  os mesmos serão devolvidos;
15. Realizar transferência no Sistema;
16. Solicitar a equipe técnica que recolha todo material do paciente e enca-
minhe ao expurgo;
17. Orientar a equipe de higienização para realizar a desinfecção terminal
do leito;
18. Deixar o leito preparado para uma posterior admissão.

XXIV - ADMISSÃO DO PACIENTE NA UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA

OBJETIVO: Admitir  o  paciente  de  forma  segura,  garantindo  a
qualidade  da  assistência prestada.

ABRANGÊNCIA: Unidades de Terapia Intensiva do Hospital
Pelópidas Silveira  (HPS)

SIGLAS:  SNE - Sonda nasoenteral; SVD - Sonda vesical de demora.

COMPETÊNCIA: Enfermeiro, técnico de enfermagem e médico.

PROCEDIMENTO:
INTRODUÇÃO
É de responsabilidade  da  equipe  multidisciplinar  a  admissão  do

paciente  na  UTI, bem como sua monitorização e assistência de qualidade.

Admissão do paciente:
1. Preparo do leito para receber o paciente;

• Verificar equipamentos;
• Verificar funcionamento da régua.

2. Entrar em contato com o setor que encaminhará o paciente, para obter
informações, tais como:

• Nome, idade, peso;
• Hipótese diagnóstica;
• Coletar informações clinica sobre o paciente (Estado geral).

3. Comunicar  a  equipe  multidisciplinar  responsável  no  setor  sobre  a
admissão  do paciente;
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4. Receber o paciente e acomodá-lo no leito instalando as monitorizações;
5. Prestar os cuidados imediatos junto com a equipe multidisciplinar de acordo
com as necessidades;
6. Examiná-lo e posteriormente preencher a ficha de admissão/feridas;
7. Verificar a prescrição e exames solicitados;
8. Verificar uso de drogas vasoativas e seus gotejamentos corretos (BIC);
9. Verificar  se  possui  acesso  venoso  central,  bem  como  SNE  e  SVD
(caso  não  e  se necessário providenciar tais procedimentos);
10. Coletar os exames de rotina de admissão (hemocultura, urocultura, swab);
11. Registrar  no  prontuário  e  relatório,  horário  de  admissão,  estado
geral,  motivo  da admissão;
12. Conferir a admissão do paciente no censo hospitalar (sistema MV);
13. Retire próteses dentárias, vestes e adornos, entregando-os sob proto-
colo a família;
14. Anotar no prontuário o telefone dos familiares;
15. Orientar os familiares quanto às rotinas do setor;
16. Verificar  os  sinais  vitais,  executar  a  prescrição  médica  e  enviar
segunda  via  a prescrição a farmácia;
17.Conferir  e  organizar  as  medicações  do  paciente,  comunicando  as
pendências  e  faltas existentes;
18. Comunicar anormalidades.

XXV - TRANSFERÊNCIA INTERNA DOS PACIENTES
DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

OBJETIVO:
Orientar os  profissionais  de  saúde  no  que  diz  respeito  aos
cuidados  necessários  para transferência dos pacientes da UTI, asse-
gurando a qualidade da assistência.

ABRANGÊNCIA:
Enfermarias e Imaginologia.

SIGLAS:
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
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COMPETÊNCIA:
Enfermeiro e técnico de enfermagem.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Prontuário  completo  (registro  de  dados  pessoais,  evoluções  mé-
dicas  e  de  enfermagem, exames laboratoriais e de imagem, prescrições
médicas e balanços hídricos). Resumo de alta (em caso de transferência
interna).

PROCEDIMENTO:

Transferência Interna.
1. Confirme a alta com o médico plantonista do setor;
2. Comunique a transferência do paciente ao serviço social, para que entre
em contato com a família;
3. Comunique ao paciente a sua transferência (quando possível);
4. Checar dispositivos invasivos e curativos, se estão com identificação e
data;
5. Informe qual o tipo de curativo que está sendo realizado no paciente (se
necessário);
6. Se o paciente estiver em isolamento de contato, informe a enfermeira
dizendo qual o tipo de isolamento e agente causador, e garanta um transpor-
te seguro;
7. Organize o prontuário;
8. Entre em contato com o maqueiro;
9.  Realize a transferência no sistema;
10. Registre no livro de transferências o destino do paciente, a data e a hora
da transferência;
11. Entregue os materiais de higiene pessoal, protocolados, ao  técnico  res-
ponsável pelo paciente;
12. Protocole o prontuário e entregue ao responsável do setor;
13. Comunique  ao  auxiliar  de  serviços  gerais  sobre  a  alta  do  paciente,
para  que  o  mesmo realize a limpeza terminal do leito.

Transferência para realização de exames.
1. Certifique-se de que o paciente tem condições hemodinâmicas para a
realização do exame fora da UTI;
2. Prepare  os  equipamentos  para  realizar  o  transporte  (torpedo  de
oxigênio,  monitor  de transporte, ambú ou ventilador de transporte se ne-
cessário);
3. Oriente o técnico de enfermagem a respeito do transporte;
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4. Solicite um maqueiro;
5. Informe ao enfermeiro do setor de imagem que o paciente está indo rea-
lizar o exame;
6. Organize o prontuário e encaminhe junto com a solicitação do exame,
para o setor de Imaginologia;

• Registre a data e hora do procedimento;
• Mantenha o leito organizado para receber o paciente após o exame.

XXVI - TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA PARA BLOCO CIRÚRGICO

OBJETIVO:
Realizar transferência interna da UTI para procedimento cirúrgico.

ABRANGÊNCIA:
Unidades de Terapia Intensiva.

SIGLAS:
SO (Sala de Operação), BC (Bloco Cirúrgico), UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) e POI (Pós Operatório Imediato)

COMPETÊNCIA:
Médico, anestesista, técnico de enfermagem e maqueiro.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Prontuário completo; Maca; Ventilador portátil; Bomba de infusão con-
tínua (se estiver em uso de drogas vasoativas); Ambú; Cilíndro de oxi-
gênio;  Monitor portátil; Oxímetro portátil; Medicações de urgência S/
N; Ambulância S/N.

PROCEDIMENTO:
1. Entre em contato com o setor que receberá o paciente:
2. Verifique a vaga;
3. Informe nome, idade e as condições clínicas do paciente;
4. Comunicar ao paciente a respeito da intervenção cirúrgica;
5. Comunique ao técnico de enfermagem responsável pelo paciente sobre a
transferência;
6. Verificar se foi realizada a higienização correta e a tricotomia do paciente;
7. Verificar se o paciente esta em jejum;
8. Entrar em contato com o anestesista de plantão para o transporte;
9. Informe aos familiares sobre a cirurgia;
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10. Fechar sondas, cateteres e drenos (se necessário);
11. Providenciar a maca de transporte e o maqueiro para a transferência;
12. Pacientes em ventilação mecânica, solicitar ao fisioterapeuta e/ou ao
médico para adaptá-lo ao ventilador portátil;
13. Deixar em monitorização contínua portátil;
14. Transfira o paciente acompanhando do médico, técnico de enfermagem
e maqueiro, junto ao prontuário e exames devidamente protocolados;
15. Registrar no prontuário a data e o horário do procedimento;
16. Resgatar equipamentos  utilizados  na  transferência  do  paciente  ou
certifique-se  que  os mesmos serão devolvidos;
17. Fazer desinfecção do leito para aguardar a chegada do paciente;
18. Solicitar ao  enfermeiro  do  BC  que  entre  em  contato  com  a  UTI
após o termino do procedimento, para passar o quadro do paciente e pro-
videnciar a transferência. EN
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CONDUTAS EM FISIOTERAPIA

Temas

I - Assistência de fisioterapia respiratória em pacientes em
respiração espontânea

II - Titulação de oxigenoterapia
III - Aerossolterapia
IV - Terapia de expansão pulmonar
V - Terapia de higiene brônquica
VI - Ventilação mecânica
VII - Umidificação das vias aéreas em pacientes em

assistência ventilatória mecânica
VIII - Monitorização da pressão de balonete endotraqueal
IX - Diretrizes da ventilação mecânica em condições

especiais
X - Desmame de ventilação mecânica
XI - Treinamento da musculatura respiratória
XII - Decanulação
XIII - Ventilação não-invasiva com pressão positiva
XIV - Ventilação não invasiva com pressão positiva - suporte

tipo II
XV - Mobilização no paciente crítico
XVI - Assistência ventilatória mecânica e reabilitação no

pós-op de cirurgia cardíaca
XVII - Reabilitação cardíaca no infarto agudo do miocárdio
XVIII- Reabilitação na insuficiência cardíaca congestiva
XIX - Teste de caminhada de seis minutos
XX - Fisioterapia no AVE
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I - ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA RESPIRATÓRIA
EM PACIENTES EM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA
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1 -  Registrar parâmetros vitais
O fisioterapeuta deve registrar os parâmetros de funções vitais (FC,

PA, SpO2, FR, Temperatura, PIC...) e todo suporte de drogas que estão
sendo infundidas  (sedativos, DVA, antibióticos...).

2 - Seguir as recomendações da CCIH:
O fisioterapeuta deve realizar criteriosa higiene das mãos, utilizando

todas as preocupações básicas, de acordo com tipo de isolamento do cliente
e recomendações da CCIH.

3 - Estabelecer interface com o cliente.
Deve ser estabelecida uma interface com cliente, onde o fisioterapeu-

ta deve se apresentar e   explicar objetivamente os procedimentos que serão
realizados com cliente explanado todos os riscos e benefícios da terapia.

4 - Realizar exame físico
O fisioterapeuta deve realizar o exame físico ( ausculta pulmonar, pa-

drão ventilatório, expansibilidade pulmonar)  estabelecendo analogia com os
parâmetros de funções vitais,  mecânica ventilatória  e outros exames com-
plementares (imagem, gasometria e outros exames laboratoriais).

5 - Mensurar a mecânica ventilatória
A mecânica ventilatória do paciente deve ser mensurada seguindo

metodologia  adequada. Após a mensuração da mecânica (CV, CI, PiMáx e
Pico de Fluxo de Tosse), os dados devem ser registrados na ficha de avaliação
e fluxograma.

7 - Realizar atendimento
De posse de todas as informações necessárias para nortear o tipo de

intervenção. O fisioterapeuta deve realizar o atendimento com segurança.
Após o atendimento, o mesmo deve registrar todas as ocorrências e a
resolutividade funcional da intervenção

8 - Avaliar resposta funcional:
Após a realização do atendimento o fisioterapeuta deve observar si-

nais de melhora clínica e funcional desejada.

9 - Rever plano terapêutico
No caso de ausência de resposta funcional ou resposta negativa, o
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paciente deve ser reavaliado pare que seja estabelecido outro plano de in-
tervenção.

10 - Observar tempo de resposta funcional
Nos pacientes que tiveram boa resposta funcional, o fisioterapeuta

deve verificar o tempo em que esta resposta positiva se mantém a fim de
estabelecer o tempo necessário para uma nova intervenção e dosar a fre-
qüência intervenções dia para cada paciente.

11 - Estabelecer a frequência de intervenções
Com o conhecimento da presença ou não de resposta funcional e o

tempo desta resposta, o fisioterapeuta estabelecerá a quantidade mínima de
intervenções.

II - TITULAÇÃO DE OXIGENOTERAPIA
- Definição: É uma terapêutica que tem como objetivo primário for-

necer oxigênio suplementar a um paciente que, por diversas patologias que
levam à  insuficiência respiratória, está sendo incapaz de manter o oxigênio
corpóreo em seu nível adequado".

OBJETIVO:
• Corrigir hipoxemia aguda
• Reduzir sintomas hipoxemia crônica
• Reduzir WR

INDICAÇÕES:
• Hipoxemia  comprovada
• Situações agudas com suspeita de hipoxemia
• Traumatismo grave
• IAM
• Terapia de curto prazo (Recuperação Pós Anestésica)

PREOCUPAÇÕES E RISCOS DA TERAPIA
• Depressão ventilatória (pact. crônicos)
• Atelectasia (fio2 > 0,5)
• Intoxicação por o2
• Depressão ciliar
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III - AEROSSOLTERAPIA

Avaliar tempo resposta funcional:
Nos pacientes que tiveram boa resposta funcional a Aerossolterapia,

o fisioterapeuta deve verificar o tempo em que esta resposta positiva se
mantém. Esta informação deve ser repassada para o Médico (Plantonista e
Assistente) para que seja estabelecida a necessidade de utilizar a técnica no-
vamente, assim como a freqüência com que a técnica deve ser aplicada.
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VPM= Vide Prescrição Médica/ WR= Trabalho Respiratório
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Descrições de Atividades
1. Avaliação cinesiofuncional (ACF) deve ser realizada como pri-

meira atividade após a solicitação da Fisioterapia. Esta avaliação consiste do
uso de técnicas fisioterapêuticas para identificar possíveis desvios físico-fun-
cionais intercorrentes, na estrutura e no seu funcionamento, com finalidade
de detectar e paramentar as alterações apresentadas, considerando os des-
vios dos graus de normalidade para os de anormalidade. Baseado no consta-
tado na ACF, o fisioterapeuta dará ordenação ao processo terapêutico base-
ando-se nas técnicas fisioterapêuticos indicadas, qualificando-as e
quantificando-as. Induzirá o processo terapêutico no paciente e dará alta do
serviço de Fisioterapia, utilizando o critério de reavaliações sucessivas que
demonstrem não haver alterações que indiquem a necessidade da continui-
dade da assistência Fisioterapêutica.

2. Os pacientes com indicação de TEP: presença de condições
predisponentes ao desenvolvimento de atelectasia pulmonar (pacientes res-
tritos ao leito, sob Assistência Ventilatória Mecânica, cirurgia abdominal su-
perior, cirurgia torácica, cirurgia em pacientes com DPOC, ICC e idosos);
presença de atelectasia pulmonar e presença de defeito pulmonar restritivo
associado à quadriplegia e/ou disfunção diafragmática.

3. Os pacientes com boa capacidade cognitiva, sem sinais de descon-
forto ventilatório e mecânica ventilatória aceitável para TEP ativa devem ser
instruídos e supervisionados para assegurar o uso adequado das técnicas de
Padrões Ventilatórios Seletivos (PVS) e dispositivos de Inspirometria de In-
centivo.  O fisioterapeuta deve ficar atento a alguns riscos e complicações
com uso destas técnicas: são ineficazes quando não rigorosamente supervisi-
onadas ou não realizadas de acordo com a prescrição; hiperventilação;
excerbação de broncoespasmo; hipoxemia em razão da interrupção da
oxigenoterapia com máscara; fadiga; desconforto secundário ao controle ina-
dequado da dor e não devem ser aplicadas como tratamento único de um
colapso ou de uma condensação pulmonar importante.

4. Os pacientes que não tiverem capacidade de cooperar com as téc-
nicas de TEP ativas (baixo conteúdo de consciência, pequena capacidade
cognitiva, sinais de aumento do trabalho respiratório, função pulmonar mar-
ginal com CV <15 mlkg) terão indicação da TEP assistida com dispositivos
para CPAP e BIPAP intermitente através de máscaras faciais sempre com a
monitorização continua do fisioterapeuta em especial para os pacientes com
rebaixamento do conteúdo de consciência. O uso destes dispositivos será
contra-indicado em situações como: instabilidade hemodinâmica; cirurgia
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facial, oral ou craniana recente; fístula traqueoesofágica; cirurgia esofágica
recente; hemoptise ativa; náuseas; aerofagia; tuberculose ativa na tratada e
singultação.

5. Pacientes com sinais de obstrução pulmonar: hipersecretividade e/
ou broncoespasmo devem fazer o uso de algum dispositivo de Pressão Posi-
tiva Expiratória (PEP, EPAP, CPAP ou BIPAP) associado ao um protocolo de
aerossolterapia medicamentosa e/ou Terapia de Higiene Brônquica de acor-
do com achado funcional na ACF.

6. O fisioterapeuta deve ser o profissional responsável pela
implementação, monitorização e documentação dos resultados da TEP. Os
sinais de melhora funcional podem ser observados e registrados através: do
restabelecimento da função pulmonar (CV e Peak Flow); tosse mais eficaz
com maior eficácia na eliminação de secreção em conseqüência de uma ins-
piração mais profunda; melhora na radiografia de tórax, trocas gasosas e
ausculta pulmonar além da resposta subjetiva do paciente favorável ao trata-
mento.

Figura 1: Organograma para terapia de expansão pulmonar no paciente na unidade
de terapia intensiva (UTI) em ventilação espontânea e em ventilação mecânica.
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Tabela 1. Demonstra a relação entre os recursos empregados pela terapia de ex-
pansão pulmonar (TEP) e terapia de higiene brônquica (THB) com os valores de
capacidade vital forçada (CVF) e o estado de cooperação do paciente.

V - TERAPIA DE HIGIENE BRÔNQUICA - THB

DEFINIÇÃO:
Conjunto de técnicas não invasivas utilizadas tanto em pacientes em

respiração espontânea quanto os que estão em ventilação mecânica, com o
objetivo de mobilização de secreções e melhora da troca gasosa. Entre elas
temos:

• Tosse Manualmente assistida - TMA
• Ciclo Ativo da Respiração - CAR
• Manobra de Hiperinsuflação Manual - MHM
• Bag Squezing
• Peep-Zeep
• Dispositivos de Oscilação Oral de Alta Freqüência (OOAF).

PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos
2. Utilização do Equipamento de proteção individual
3. Baseado na avaliação a beira do leito, o fisioterapeuta realiza a(s) técnica(s)
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mais adequada às necessidades do paciente.
4. Após conduta, o material descartável é destinado ao dispensador de ma-
terial contaminado.

MHM - Manobra de Hiperinsuflação Manual
Técnica: É uma técnica utilizada através de um ressucitador manual,

onde o paciente estará sob AVM. O terapeuta irá conectar o ressucitador
que estará ligado a uma fonte de oxigênio, a via aérea do paciente.  Em
seguida realizará uma insuflação lenta e profunda seguida de uma pausa e
uma  desinsuflação rápida.

TMA - Tosse Manualmentte Assistida
Técnica: A TMA é uma maneira de ajudar o paciente a tossir através

de um estímulo manual feito sobre o tórax do paciente, após uma inspiração
profunda. O terapeuta realizará uma compressão no tórax do paciente du-
rante a tentativa de tosse ou em uma tosse muito difícil, nos pacientes que
estiverem em respiração espontânea. Nos pacientes com via aérea artificial
o terapeuta ajustará os parâmetros de pressão ou volume para que se obte-
nha um aumento no volume pulmonar e em seguida realizará a compressão
manual no tórax do paciente, com o objetivo de mobilizar as secreções.

CAR - Ciclo Ativo da Respiração
Técnica: Esta técnica é utilizada em pacientes que estejam em respira-

ção espontânea e com um bom nível de compreensão. Consiste em ciclos
repetidos de controle respiratório, expansão torácica e expiração forçada.

Bag Squeezing
Técnica: Consiste na insuflação pulmonar, através de um ressucitador

manual, com fluxo inspiratório lento, uma pausa inspiratória seguida de uma
expiração rápida associada á uma compressão torácica, a fim de aumentar o
fluxo expiratório. Esta técnica é realizada com dois fisioterapeutas e o paci-
ente deverá estar com via aérea artificial.

Manobra de PEEP-ZEEP
Técnica: Realizada em pacientes sob AVM, onde o fisioterapeuta aguar-

da o início da inspiração e, quando isso ocorre eleva a pressão positiva ao
final da expiração (peep) não permitindo pressões de pico elevadas (entre 30
a 40cmH2O). Aguardando a realização de alguns ciclos respiratórios no nível
de pressão predeterminado. A seguir, a pressão nas vias aéreas é reduzida
para zero, de modo abrupto, acompanhada de uma compressão torácica.
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Dispositivos de Oscilação Oral de Alta Freqüência (OOAF)
Técnica: São dispositivos que combinam a ação da PEEP com a OOAF,

gerando vibrações endobronquicas que proporcionam o deslocamento das
secreções. São aparelhos em forma de cachimbo, provido de uma esfera de
aço sustentada sobre um suporte em forma de funil que durante a expiração,
gera oscilações com freqüências que variam na dependência da angulação do
equipamento, em relação à boca, enquanto seu peso serve como uma resis-
tência expiratória.

Indicações gerais da THB
• Secreções copiosas
• IRA com retenção de secreções;
• Atelectasia lombar aguda;
• Pneumonias;
• Tratamento de condições crônicas com secreções copiosas;
• Fibrose cística;
• Bronquiectasia;
• Prevenção de retenção de secreções;
• Imobilidade no leito;
• Doenças neuromusculares.

Contra Indicações da THB
• Osteoporose
• Hipertensão Intracraniana;
• Lesão instável da cabeça, pescoço e coluna;
• Pneumotórax não drenado;
• Tórax instável;
• Fratura de costela.
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Figura 1: Organograma para terapia de higiene brônquica nos paciente em ventila-
ção espontânea.
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Figura 2: Organograma para terapia de higiene brônquica nos paciente em ventila-
ção mecânica.



Pauta de Condutas

189

Tabela 1: Demonstra a relação entre os recursos empregados pela terapia de ex-
pansão pulmonar (TEP) e terapia de higiene brônquica (THB) com os valores de
capacidade vital forçada (CVF) e o estado de cooperação do paciente.
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VI - VENTILAÇÃO MECÂNICA

Fluxograma
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Descrições das Atividades
1 - Indicação de Suporte Ventilatório Invasivo
O médico e o fisioterapeuta devem verificar sinais clínicos laboratoriais

que indiquem a necessidade de suporte ventilatório. A Ventilação Mecânica
estará indicada para:diminuir trabalho ou "desconforto respiratório"; corrigir
acidose respiratória aguda; corrigir hipoxemia; reverter fadiga muscular; di-
minuir o consumo de O2 pelos músculos respiratórios e aumentar a oferta
de O2 ao miocárdio e outros órgãos;controlar pressão intracraniana e possi-
bilitar sedação e bloqueio neuromuscular.

2 - Estabelecimento de uma Via Aérea Artificial
O estabelecimento de uma via aérea patente com um tubo

endotraqueal com manguito de tamanho adequado.

3 - Ventilação Manual
Deve ser feita a ventilação manual com oxigênio suplementar até que

seja verificada adequada posição do tubo endotraqueal e ventilação pulmo-
nar adequada de ambos hemitórax. A pressão de cuff deve ser com 25 - 30
cmH2O (Volume Mínimo de Oclusão).

4 - Ajustes Iniciais do Suporte Ventilatório:
Deve ser feita a seleção dos ajustes iniciais do ventilador baseando-se

no tamanho e na condição clínica do paciente e a verificação do funciona-
mento adequado do ventilador antes de conectá-lo ao paciente.

5 - Ajuste Inicial da Conduta
No inicio do suporte, deve ser realizada uma avaliação inicial do paci-

ente e do sistema de ventilação para se assegurar que os ajustes iniciais são
seguros e bem tolerados. Os ajustes iniciais devem seguir a seguinte seqüên-
cia:

Iniciar ventilação no modo Pressão Controlada com Vt de 8mlKg do
peso ideal calculado (Homens = 50Kg + [0,9 x (cm acima de 1,5m de altu-
ra)] e Mulheres = 45,5kg + [0,9 x (cm acima de 1,5 m de altura)]  mantendo
um pressão de platô alveolar menor que 30 cmH2O .

Obs.: No caso de ventiladores sem a monitorização de Vt expirado,
deve-se ventilar no modo Volume Controlado.

Obs.: Nos ventiladores que dispuserem do modo PRVC (Pressão Re-
gulada por Volume Controlado), pode ser ajustado Vt desejado com o limite
Pressão de 35 cmH2O.
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Ajustar Frequência Respiratória Inicial de 12-16 ipm com o objetivo
de atingir um Volume Minuto de 6 a 10 litros. Os ajustes posteriores devem
ser realizados conforme a PaCO2 evitando-se FR que possam levar a auto-
PEEP. Para o ajuste da PaCO2, aplicar a fórmula:   VM desejado = VM atual
x PaCO2 atual / PaCO2 desejado.

Usar PEEP inicial de 5 cmH2O, Tempo Inspiratório de 1-1,2 segundos,
relação I:E de 1:2, 1:3 e iniciar com FiO2 de 100%. Após estabilização, redu-
zir a FiO2 até um valor mínimo necessário para manter SpO2 > 94% não
sendo necessário SpO2 maior que 94%. Tentar desmame da FiO2 abaixo de
60% o quanto antes. A sensibilidade do disparo deve ser a menor possível,
sem que haja auto-disparo do ventilador.

6 - Estabelecimento e Restabelecimento dos Objetivos Clíni-
cos

O estabelecimento de objetivos clínicos realistas para o suporte
ventilatório devem ser estabelecidos baseando-se em parâmetros clínico
laboratoriais (por exemplo, conforto respiratório, gasometria arterial, radi-
ologia torácica, equilíbrio ácido-básico e período de tempo em que o supor-
te ventilatório será necessário). Os ajustes ventilatórios devem seguir dire-
trizes específicas para cada situação clínica de acordo com os protocolos de
ventilação mecânica aplicada em condições especiais...

7 - Ajuste do Suporte Ventilatório
Os ajustes do suporte ventilatório, indicados pela condição clínica,

hemogasimétrica, pela radiografia torácica e pela hemodinâmica do pacien-
te serão realizados. Podem ser necessários vários ajustes antes que sejam
obtidos resultados aceitáveis. Um ajuste deve ser realizado a tempo de modo
que os efeitos possam ser mais claramente avaliados. Alterações simultâne-
as de parâmetros do suporte devem ser reservadas pára situações
emergenciais.

8 - Monitorização e Avaliação Contínua
A monitorização contínua e avaliação da condição do paciente e do

sistema de ventilação são realizadas repetidamente. O esforço ventilatório
espontâneo e a mecânica ventilatória do paciente também devem ser avali-
ados regulamente e documentadas no mínimo a cada 6 horas. Outra avalia-
ção deve ser realizada quando forem feitos ajustes no suporte ventilatório.
As condições da função cardiopulmonar e de outros sistemas orgânicos im-
portantes devem ser revistas e discutidas entre os médicos e fisioterapeu-
tas.
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9 - Intervenções Terapêuticas Adicionais
As intervenções terapêuticas adicionais devem ser consideradas para

o tratamento das causas e complicações da insuficiência respiratória.
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10 - Desmame do Suporte Ventilatório
A interrupção do suporte ventilatório (desmame) deve ser considera-

da logo que sejam verificados  os critérios de estabilidade clínica e os proble-
mas causadores da insuficiência respiratória forem corrigidos. A possibilida-
de de respiração espontânea deve ser verificada diariamente seguindo as
diretrizes para descontinuação da AVM (protocolo de desmame da AVM).

Descrições das Atividades
1 -  Identificar os pacientes com indicação:

Todos paciente com Via Aérea Artificial

2 - Escolher o Equipamento Adequado
Sempre utilizar equipamentos específicos ("cuffometro")

VIII - MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO DE BALONETE
ENDOTRAQUEAL (CUFF)
Fluxograma
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3 - Explicar o procedimento ao cliente.
Os pacientes acordados e conscientes devem ser explicados quanto o

procedimento.

4 - Seguir as recomendações da CCIH:
O fisioterapeuta de realizar criteriosa higiene das mãos, utilizando to-

das as preocupações básicas, de acordo com tipo de isolamento do cliente e
recomendações da CCIH.

5 - Ajustes e monitorização das pressões dos balonetes:
Monitorar e ajustar a pressão para 25 CmH2O, o fisioterapeuta deve

ajustar e verificar presença de vazamentos após o ajuste da pressão. Caso
verificado ajustar a pressão para mínima pressão de selo ou mínima pressão
de oclusão (Insuflar o balonete até o desaparecimento de vazamentos evi-
denciado pela ausculta na região lateral do pescoço).

IX - DIRETRIZES DA VENTILAÇÃO MECÂNICA
INVASIVA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

Ventilação Mecânica no Paciente com LPA/ARDS
Definição: Síndrome clínica caracterizada por insuficiência respirató-

ria aguda  acompanhada de hipoxemia refratária e alteração de mecânica
pulmonar, podendo ser de origem pulmonar ou extra-pulmonar, com pres-
são  de  cunha  de  capilar pulmonar < 18 mm Hg.

DIRETRIZES:
Evitar distensão e colapso alveolar cíclicos:
• Reduzir o VT para < 6ml/Kg mantendo vigilância judiciosa da Pplatô

< 30cmH2O.
• Usar PEEP acima do Pflex-inf da curva PV (pressão crítica de

colabamento) calculada através da técnica PEEP x Complacência com
PEEP decremental (Open Lung) ou PEEP x Saturação ("PEEP ideal").

• Manobras de recrutamento antes e após o cálculo da PEEP ideal,
após cada desconexão do ventilador e como estratégia de resgate.

• Controlar FR <30 p/ reduzir o número de estiramentos por unida-
de de tempo

Obs.: FR<35 ipm  sem causar auto-PEEP dinâmica.
• Permitir hipercapnia (até 80 mmHg desde que pH > 7,2)
Obs.: exceto em pacientes com DAC, neurocríticos.
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Minimizar as pressões transpulmonares:
• Modos limitados a pressão (com   P < 20)
• Minimizar os esforços espontâneos
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Verificar contra-indicações do recrutamento alveolar:
• Fístula aérea
• Instabilidade Hemodinamica
• Hipertensão pulmonar
• Paciente neurocrítico
• Pneumonia,
• DPOC e asma
• Tromboembolismo Pulmonar (TEP)

Técnicas para Calcular a PEEP ideal:

• PEEP x SpO2
• PEEP x Complacência Estática (Cst)
• Open Lung (Servo I)
Etapas do Cálculo de PEEP x Complacência

Obs 1.: Para o cálculo da PEEP x SpO2 seguir os passos até o item 6  e diminuir a
PEEP até o valor que seja verificada a melhor SpO2.

DESMAME NA LPA/SDRA:
REDUÇÃO DA FIO2 e PEEP
• A princípio, reduzir a FiO2 até 40% antes de se iniciar a redução da

PEEP, exceto  nos pacientes com depressão miocárdica, principal-
mente nos casos de comprometimento importante de ventrículo
direito.

• Só iniciar desmame da PEEP após 48 horas da estabilização da
oxigenação pós recrutamento alveolar

• Reduzir a PEEP de 2 cmH2O em intervalos de 8 -12 horas
• Monitorizar redução da PEEP com PaO2/FiO2 > 250 e/ou SpO2

>94%
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DESMAME: PSV com redução gradual
• Quando PEEP for menor que 12 cmH2O, alternar modo PCV para

modo assistido (PSV  como suporte - manter Vt 5-6 mlKg)
• Reduzir de PSV até valores de 8-10 cmH20, com volumes correntes

> 5 mlKg.
• Quando PEEP menor que 8 cmH2O, FiO2 < 35% com PaO2>

70mmHg (considerar extubação)
• Realizar VPPN profilática após extubação com máscara facial.

Ventilação Mecânica no Paciente DPOC e ASMA

DIRETRIZES:
• Monitorizar e minimizar auto-PEEP
• Hipercapnia permissiva deve ser aceita
• Terapêutica broncodilatadora deve ser maximizada

OBJETIVOS:
Permitir repouso muscular respiratório
• Minimizar a hiperinsuflação pulmonar
• Possibilitar a aspiração de secreções traqueobrônquicas
• Melhorar a troca gasosa e, em especial, garantir a ventilação alveolar,

corrigindo a acidose respiratória, se estiver presente
• Possibilitar a resolução da causa básica da exacerbação aguda
• Possibilitar o sono
• Otimizar o tratamento da DPOC
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Ventilação Mecânica no Neurocrítico
Diretrizes ventilatórias:
• Preferir ventilar em PRVC
• Manter P.platô < 30 cmH2O (ajustar alarme de Pressão Inspiratória

em 35 cmH2O)
• PEEP = 05 cmH2O
• Manter PaCO2 entre 35 a 38 mmHg
• Manter SpO2 > 92 a 94%
• Cabeceira a 30a em posição neutra
Obs.: Não realizar Manobra de Recrutamento Alveolar
Manter:
• PIC < 20mmHh
• PPC > 60 a 65 mmHg
• PAM > 90mmHg
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X - DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA
Fluxograma
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Ventilação Mecânica no Politraumatizado
Diretrizes:
- Tentar evitar intubação (uso precoce de VPPN).
- Tórax instável não indica necessidade de TOT e AVM.
- Indicar TOT se PaO2/FiO2 < 300 ou PaO2 <60mmHg em ar

ambiente ou SpO2<90%.
- Posicionar o paciente levando em conta lesões assimétricas
- Na presença de Fístula broncopleural: Ventilar em PCV com Vt bai-

xos; FR alta; PEEP = 5 cmH2O.
- Considerar desmame logo após estabilização de trocas gasosas.

Descrições das Atividades
1 - Tratar a causa da Insuficiência Respiratória Aguda:
Manter suporte ventilatório adequado e oferecer o arsenal terapêutico

para a causa da Insuficiência Respiratória Aguda.

2 - Verificar Critérios de Estabilidade Clínica:
Diariamente, os médicos e fisioterapeutas do CTI devem realizar o

Chek-list dos critérios de estabilidade clínica do paciente sob Assistência
Ventilatória Mecânica (AVM) invasiva  afim de se verificar a possibilidade de
iniciar o desmame da AVM. Os itens do Chek-list são: reversibilidade ou
controle do evento que motivou a necessidade de AVM; presença de
drive respiratório; estabilidade hemodinâmica (tolerar doses de dro-
gas vasoativas mínimas em pacientes não sépticos); equilíbrio ácido
básico; adequada troca gasosa pulmonar; estabilidade eletrolítica;
balanço hídrico corrigido e não necessidade de nova intervenção ci-
rúrgica próxima.

Se o paciente for aprovado no chek-list de estabilidade clínica, os
médicos e fisioterapeutas devem avaliar a possibilidade desmame da AVM.
Caso o paciente não tenha sido aprovado, deve-se realizar o chek-list diari-
amente.

3 - Avaliar a possibilidade de desmame:
Os pacientes que foram, aprovados no chek-list de estabilidade clíni-

cas devem ser avaliados conjuntamente pelos médicos e fisioterapeutas quanto
a possibilidade de se progredir o desmame da AVM.

FI
SI

OT
ER

AP
IA



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

202

4 - Suspender Sedação:
Para os pacientes que apresentam todas as condições para iniciar o

desmame da AVM, a sedação deve ser interrompida ou ajustada a fim de se
ter condições de avaliar a resposta ao Teste de Respiração Espontânea (TRE)
e para se realizar as avaliações de mecânica ventilatória (Pressões inspiratórias
e expiratórias máximas e ventilométricos).

5 - Realizar Teste de Respiração Espontânea:
O fisioterapeuta deve realizar o TRE, o qual deve ser realizado atra-

vés do modo PSV=7 cmH2O por  30 minutos. Se o paciente apresentar
sinais de intolerância a respiração espontânea (Fr> 35ipm; SpO2< 90%;
Fc> 140 bpm; Pressão sistólica >180 ou < 90mmHg e sinais e sintomas de
desconforto respiratório).

6 - Identificar e Tratar a Causa da Falha:
Para os pacientes reprovados no TRE, os Médicos e Fisioterapeutas

devem discutir e tentar identificar os suposto motivos da inabilidade do pa-
ciente para respirar espontaneamente. Diante dos motivos, deve-se realizar
efetivo tratamento das causas da falha no TRE.

7 - Promover Repouso por 24 horas:
Os pacientes que falharam no TRE, devem ser submetidos a um perí-

odo de  até 24 horas de repouso em AVM (PSV ou modo assistido/controla-
do) e reiniciar o processo de desmame com a verificação dos critérios de
estabilidade clínica (item 5.2) após este período de repouso.

8 - Avaliar a Possibilidade de Extubação:
Para o pacientes que foram aprovados no TRE, o Médico e o Fisiote-

rapeuta devem verificar os critérios clínicos e funcionais para  realizar a
extubação com segurança (nível e conteúdo de consciência; efetividade de
tosse e secretividade traqueobrônquica). Os pacientes que não tiverem os
critérios contemplados devem ser reavaliados com 24 horas.

9 - Realizar Extubação:
Os pacientes que estabeleceram os critério de segurança para

extubação, devem ser extubados pelo fisioterapeuta sempre com a presen-
ça do médico plantonista.
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10 - Verificar a Necessidade de Suporte de O2 ou Ventilação
Não Invasiva:

O médico e fisioterapeuta devem avaliar a necessidade de O2 suple-
mentar e Ventilação Não Invasiva com Pressão Positiva seguindo rotinas e
protocolos do serviço (Titulação de O2 e NPPV pós extubação). Terão indi-
cação de VNI como método de profilaxia da IRA pós extubação pacientes:
com idade maior que 60 anos, com mecânica ventilatória marginal, ICC,
DPOC e no pós operatório de cirurgias cardiotorácicas.

11 - Monitorar pelas próximas 48 horas:
Os pacientes devem ser monitorados continuamente quanto a sua

condição respiratória. Aqueles que precisarem retornar a AVM nas próximas
48 horas devem ser considerados como falhas na extubação. Pacientes que
se mantiverem em VNI por mais de 6 horas dia devem ser considerados
como desmame em curso.

12 - Falha na extubação:
Os pacientes que precisarem volta para AVM em menos de 48 horas

serão registrados como falha na extubação e os que falharam após este perí-
odo em no máximo 72 horas serão classificados como falha tardia. Nas duas
situações, os pacientes devem voltar para fase inicial do processo.

• Deve ser considerado insucesso no desmame, falhas no TRE e
extubação.

• Pacientes que falharam mais de três vezes e/ou ficaram mais de 7
dias em AVM após a primeira falha devem ser considerados como
de difícil desmame. Para estes deve ser considerar a possibilidade de
traqueotomia.

XI - TREINAMENTO ESPECIFICO DOS MÚSCULOS
RESPIRATÓRIOS

RESPONSÁVEL:
Fisioterapeuta.
Definição: imposição de uma sobrecarga terapêutica de trabalho para

a musculatura respiratória a fim de gerar alterações metabólicas e estrutu-
rais que possam ocorrer como um processo adaptativo, aumentando assim
sua força e endurance.
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Finalidade: Restabelecer e otimizar força e resistência dos músculos
respiratórios e possibilitar os autonomia dos músculos ventilatórios para as-
sumir a ventilação espontânea.

MATERIAL NESCESSÁRIO:
• EPI - Equipamento de proteção individual (luvas, máscara, protetor

de olhos e face e capote)
• Dispositivo para oxigenoterapia de alto fluxo (sistema Venturi), tubo

em T e/ou máscara de traqueostômo.
• Dispositivos para treinamento muscular inspiratório especifico com

carga alinear (sistema de orifícios) e carga linear (válvula de spring-loaded)

PROCEDIMENTO:
1. Lavar as mãos
2. Utilização do Equipamento de proteção individual
3. Baseado na avaliação a beira do leito, o fisioterapeuta realiza a(s) técnica(s)
mais adequada às necessidades do paciente.
4. Após conduta, o material descartável é destinado ao dispensador de ma-
terial contaminado.

INDICAÇÕES:
•Pacientes com fraqueza da musculatura ventilatória. (Pi Max ? -

30cmH2O)
•Paciente com baixa resistência ventilatória.(IRF < 0,8)
•Facilitar e acelerar o processo de desmame da AVM.

CONTRA-INDICAÇÃO:
•Pacientes instáveis clinicamente
•Distúrbio hemogasimétricos importantes
•Pacientes sem drive respiratório
•Instabilidade eletrolítica
•Instabilidade hemodinâmica
•Hemoglobina menor que 7mg/dl

TÉCNICAS:
- Treinamento de endurance incremental: períodos intermiten-

tes de respiração espontânea em tubo em T ou PSV baixa, intervaladas com
períodos de suporte ventilatório suficiente para inibir o drive ventilatório ou
gerar o menor trabalho respiratório possível.
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Protocolo de treinamento de endurance dos músculos respiratórios

Permitir respiração espontânea máxima, até iniciar com músculos acessórios
ou desconforto (zona de fadiga). Avaliar o tempo limite, por exemplo, mais 10
minutos; e *Ajustar PSV para melhor sincronia e conforto. Considerar a libera-
ção do ventilador quando preencher os critérios de desmame. J Bras Pneumol.
2007;33(Supl 2):S 128-S 136.

Obs: Pacientes que adquiriram valores de resistência muscular
satisfatória, ou seja, IRF > 0,8 podem ser postos em Respiração Espontânea
por períodos indeterminados. Desde que respeitados os sinais de intolerância.

Treinamento incremental com carga alinear (sistema de orifí-
cios): lavar as mãos, utilizar o Equipamento de proteção individual e após
conduta, o material descartável é destinado ao dispensador de material con-
taminado.

• Colocar o paciente em respiração espontânea em posição semi-
sentado 45-60o

• Ofertar suporte de oxigênio o suficiente para manter a Sp2>95%.
• Iniciar treinamento com a menor carga (maior orifício) durante 2

minutos.
• Aumentar a carga (diminuir o orifício) a cada dois minutos, sempre.
• Intercalar aumento de carga com intervalos de descanso em PSV

elevada durante 3 minutos.
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Treinamento incremental com carga linear (válvula de spring-
loaded): lavar as mãos, utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI)
e após conduta, o material descartável é destinado ao dispensador de mate-
rial contaminado.

• Colocar o paciente em respiração espontânea em posição semi-
sentado 45-60o

• Ofertar suporte de oxigênio o suficiente para manter a Sp2>95%.
• Iniciar treinamento com a menor carga possível e aumentá-la de 2

em 2cm H2O a cada 2 minutos.
• Intercalar período de treinamento com intervalos de 3 minutos de

repouso muscular em PSV como suporte (Vt:8mlKg e FR<25ipm
com padrão confortável) ou suporte de ventilação o suficiente para
inibir o drive ventilatório do paciente.

 - Critérios para interrupção do treinamento:
• Paciente apresentar FR > 40rpm
• Movimentos paradoxais do abdome e/ou dispnéia importante
• Queda da SpO2 < 90%,
• FC> 140bpm e alterações importantes da pressão arterial.

Obs: O treinamento especifico dos músculos respiratórios podem ser
combinados com o treinamento não especifico de músculos ventilatórios
(exercícios aeróbicos para membro superior e inferior).
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VAA - Via aérea artificial
VAS - Via aérea superio

• Teste de oclusão do traqueóstomo
Desinsuflar totalmente o cuff;
Ocluir o traqueóstomo;
Avaliar capacidade de fonação;
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XII - PROTOCOLO DE DECANULAÇÃO
Fluxograma
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OBS: Na presença de dificuldade de fonação, estridor ou desconfor-
to respiratório reabrir o traqueóstomo e avaliar patência de VAS através de
fibroscopia óptica.

OBS: Na presença de sinais de broncoaspiração (tosse, engasgo, sali-
va pelo traqueóstomo) manter cuff insuflado enquanto paciente é submeti-
do ao tratamento fonoaudiólogo.

• Indicadores de Qualidade
O paciente deverá permanecer respirando espontaneamente sem a

necessidade de uma via aérea artificial após 48hs da decanulação, sem sinais
de desconforto respiratório, e o estoma cicatrizado dentro de aproximada-
mente 7 dias.

OBS: São consideradas falhas na decanulação os pacientes que preci-
são retornar a uma via aérea artificial em menos de 48 horas.

• Indicadores de Risco
 Os indicadores de risco são: falhas na decanulação
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XIII - PROTOCOLO DE VENTILAÇÃO COM PRESSÃO
POSITIVA NÃO INVASIVA (VPPN)
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XIV - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM PRESSÃO
POSITIVA (NPPV)
Fluxograma   -    Suporte Tipo II
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Nº de falhas na decanulação   X  100  (trimestral)
Nº Total de decanulações

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
- Pacientes com necessidade de Suporte Ventilatório Tipo II,

ou seja, aqueles com quadro clínico estável onde a NPPV usualmen-
te é aplicada de forma não contínua:

• Necessidade de Terapia de Expansão Pulmonar
Pacientes com CV < 15mL/kg:
Pacientes no pós-operatório de cirurgias tóraco-abdominais
Pacientes com afecções respiratórias agudas ou crônicas.
Pacientes com afecções neuromusculares.
Pacientes restritos ao leito.

• Necessidade de Terapia Desobstrutiva
Pacientes com CV < 15mL/kg:
Pacientes no pós-operatório de cirurgias tóraco-abdominais
Pacientes com afecções respiratórias agudas ou crônicas.
Pacientes com afecções neuromusculares.
Pacientes restritos ao leito.

• Distúrbios do Sono
Pacientes com Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS) e/ou Central do Sono
(ACS) comprovada pela polissonografia.
Pacientes com Hipoventilação Noturna comprovada pela
polissonografia.

• Durante o Processo de Condicionamento Físico em Pacien-
tes com Reserva Muscular Respiratória Reduzida.
Pacientes com Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) classe funcio-
nal II e III.
Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
Pacientes com Distúrbios Neuromusculares.

• Contra-Indicações e Critérios para Descontinuação da NPPV.
Diminuição do nível de consciência; Sonolência; Agitação psicomotora
importante;
Confusão mental; Intolerância a máscara;
Recusa do paciente; Pobre aderência a terapia.
Distensão abdominal; Ílio paralítico; Náusea; Episódios de vômito;
Instabilidade hemodinâmica (PAS < 90 mmHg); IAM;
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Pós-operatório recente de cirurgia de face, VAS ou esôfago ou
gastroplastias.
Evidência de distensão gástrica.

Descrições das Atividades
1.  Identificar os pacientes com indicação:
O fisioterapeuta deve identificar o paciente que tenha indicação para

realização de algum dispositivo de Pressão Positiva Não Invasiva.  As princi-
pais indicações como procedimento fisioterápico são promover terapia de
expansão pulmonar, auxiliar na terapia de remoção de secreções brônquicas,
distúrbios do sono e condicionamento físico.

2 - Escolher o Equipamento Adequado
O fisioterapeuta deve verificar qual é o melhor tipo de equipamento a

ser utilizado para cada situação clínica no sentido de oferecer a melhor efici-
ência na aplicação da técnica. Podem ser utilizados os equipamentos de CPAP
(Pressão Positiva Continua nas Vias Aéreas) ou BIPAP (Pressão Positiva Bi-
fásica nas Vias Aéreas)

3 - Escolher a interface adequada
O fisioterapeuta deverá escolher a interface (máscara) mais apropria-

da para condição clínica e anatomia do paciente.

4 -  Preparar o equipamento e material
O fisioterapeuta deve abri o circuito do equipamento, conectar o equi-

pamento CPAP/BIPAP nas fontes de gás e energia elétrica compatível e montar
o circuito do equipamento.

5 - Explicar o procedimento ao cliente
O procedimento deve ser detalhadamente explicado para o paciente

com todas as explanações dos riscos e benefícios da terapia.

6 - Adaptação da NPPV ao cliente:
O fisioterapeuta deve conectar o circuito a interface escolhida, ajustar

os parâmetros iniciais e a máscara na face do cliente. Por fim, o fisioterapeu-
ta deve conectar a presilha a interface de forma confortável ao cliente.

7 - Verificar adaptação do paciente:
Após os ajustes iniciais, o fisioterapeuta deve certificar-se que o clien-

te esteja bem adaptado ao equipamento.
8 - Ajustes terapêuticos dos parâmetros:
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Após a convicção da boa aceitabilidade do paciente ao procedimento,
o fisioterapeuta deve ajustar os parâmetros aos níveis desejados
terapeuticamente (CPAP e IPAP/EPAP)

9 - Avaliar resposta funcional:
Após o efetivo inicio da técnica, o fisioterapeuta deve observar sinais

de melhora clínica e funcional desejada. Caso contrário, deve-se re-avaliar
os ajustes de parâmetros ventilatórios ou considerar junto com a equipe
médica necessidade de assistência ventilatória invasiva nos casos de suporte
ventilatório não invasivo como suporte de vida.

10 - Avaliar tempo de resposta funcional:
Nos pacientes que tiveram boa resposta funcional a NPPV, o fisiotera-

peuta deve verificar o tempo em que esta resposta positiva se mantém a fim
de estabelecer a necessidade de utilizar a técnica novamente, assim como
dosar a freqüência com que a técnica deve ser aplicada.

11•  - Item de Controle
Número de Pacientes realizando VNI/ ocupação de leitos x 100 (por

setor).
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XV - MOBILIZAÇÃO DO PACIENTE CRÍTICO
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PROCEDIMENTO:
NÍVEL DE ASSISTÊNCIA:
1- PACIENTES SEDADOS E INCONSCIENTES
Enquanto o paciente estiver inconsciente o fisioterapeuta deve reali-

zar mobilizações passivas em todas as articulações dos membros superiores
(MMSS) e inferiores (MMII), três vezes ao dia. Para cada articulação serão
realizadas no mínimo 10 mobilizações em todo arco do movimento.  Além
da mobilização passiva, devem ser realizados alongamentos estáticos,
estimulação sensório motora e propriocepção articular.

Os seguintes movimentos serão realizados:
Para os MMSS - extensão e flexão dos dedos; flexão, extensão, desvio

radial e ulnar do punho; flexão, extensão, pronação e supinação do cotove-
lo; flexão, abdução, adução, rotação interna e externa do ombro.

Para os MMII - flexão e extensão dos dedos; dorsoflexão, flexão plan-
tar, inversão e eversão do tornozelo, flexão e extensão do joelho; flexão,
abdução, adução, rotação interna e externa do quadril.

Realizar uma série de 10 repetições para cada articulação. Tempo de
exercício no máximo em 10 minutos.

Utilização de órteses para membros inferiores e superiores naqueles
pacientes com alterações no tônus muscular e predisposição a adotar postu-
ras viciosas.

Instituir eletroterapia para os pacientes que não possuem contração
muscular voluntária, de acordo com protocolo.

Freqüência de 1 a 2 vezes diariamente.

MONITORAR
• Frequência cardíaca (FC)
• Frequência respiratória (FR)
• Pressão arterial (PA)
• Saturação periférica de oxigênio (SpO2)

NÍVEL DE ASSISTÊNCIA:
2 - PACIENTES SEM CONTROLE DE TRONCO
Quando o paciente obedecer aos comandos para abrir os olhos,

direcionar o olhar, abrir a boca e protrair a língua será classificado como
passível de interação. O avanço para o nível II também exigirá do paciente
um grau de força II para os MMSS (segundo a classificação do Medical Research
Council - MRC). Neste nível além das mobilizações realizadas anteriormen-
te serão realizados exercícios ativo-assistidos e ativos livres nas mesmas ar-
ticulações e movimentos mencionados. A implementação de exercícios com
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apoio para membros superiores através de cicloergômetro será realizada
neste estágio. Também será exigido do paciente a manutenção na posição
sentada por 20min três vezes ao dia.

Obs.: Para os pacientes com bom nível de consciência que não conse-
guem realizar movimento contra gravidade, deve-se conjeturar a possibilida-
de de Eletroestimulação Muscular Funcional.

FASE I (Mobilização ativo-assistida)
•Explicação objetiva sobre o procedimento a ser realizado e consen-

timento do paciente,
•Posicionamento de membros superiores e membros inferiores em

posição neutra,
•Iniciar com cinesioterapia ativa assistida (corticalização do movimen-

to) as seguintes articulações: dedos ( flexão/extensão) , punhos
(flexão/extensão,pronação/supinação), cotovelos(flexão/
extensão,pronação/supinação) ombros(flexão/extensão,abdução/
adução,rot interna/rot externa), tornozelos(flexão/extensão,eversão/
inversão), joelhos(flexão/extensão) e quadril(flexão/
extensão,abdução/adução, rot interna/rot.externa);

•Cicloergômetro sem carga;
•Avaliar o escore Medical Research Council (MRC)
•Realizar uma série de 10 repetições para cada articulação. Tempo de

exercício no máximo em 10 minutos,
•Frequência de 1 a 2 vezes diariamente, evoluir para fase II de acordo

com a capacidade funcional do paciente.

FASE II (Mobilização ativa)
•Explicação objetiva sobre o procedimento a ser realizado e consen-

timento do paciente,
•Posicionamento de membros superiores e membros inferiores em

posição neutra,
•Avaliar o escore Medical Research Council (MRC)
•Progredir com cinesioterapia ativa livre com os movimentos citados

anteriormente
•Iniciar série de 5 repetições, com aumento progressivo a cada 5 ses-

sões de acordo com a tolerância do paciente
•Cicloergômetro;
•2 minutos de atividade intercalados 2 minutos de repouso. Tempo

de exercício no máximo em 10 minutos,
•Freqüência de 1 a 2 vezes diariamente.
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FASE III (Mobilização ativo-resistida)
•Cicloergômetro com carga;
•Bastão com carga;
•Halteres;

MONITORAR
• Freqüência cardíaca (FC)
• Freqüência Respiratória (FR)
• Pressão Arterial (PA)
• Saturação periférica de oxigênio (SpO2)

NÍVEL DE ASSISTÊNCIA:
3 - PACIENTES COM CONTROLE DE TRONCO
Com a melhora do grau de força muscular para os MMSS acima de III

(MRC) os pacientes realizarão os mesmos exercícios do nível anterior e rea-
lizará transferência para a beira do leito para fazer exercícios de controle de
tronco.

  Neste estágio serão realizados as mesmas atividades da Fase II e III
do Nível 2 sem o aopio de tronco.

NÍVEL DE ASSISTÊNCIA:
4 - ORTOSTATISMO
Nesta etapa do programa de mobilização deve ser realizada após os

pacientes apresentarem um grau de força muscular para o quadríceps acima
de III (MRC), ou seja, movimentarem os MMII contra a gravidade. Neste
estágio serão adicionados exercícios de:

•Transferência do leito para a cadeira;
•Ortostatismo ativo;
•Transferência de peso na posição ortostática para os lados e para

frente;
•Marcha estática;

NÍVEL DE ASSISTÊNCIA:
5 - DEAMBULAÇÃO
É a última etapa do programa de mobilização na qual o paciente deve

estar independente funcionalmente para ficar em pé. Além das atividades
físicas dos níveis anteriores, neste nível de mobilização, o programa deve
enfatizar o ganho de condicionamento cardiorrespiratório objetivando au-
mento da distância caminhada e independência funcional.
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Treinamento (cicloergômetro)
•Explicação objetiva sobre o procedimento a ser realizado e consen-

timento do paciente,
•Posicionamento de membros superiores em posição neutra,
•Avaliar o escore Medical Research Council (MRC)
•Carga de 60%  do VO2 máximo (IPE=13),
•Iniciar com tempo de exercício de no máximo em 5 minutos
   (até a exaustão com aumento progressivo do tempo ),
•Aumento o tempo em 5 minutos cada 3 a 5 sessões de acordo com

tolerância do indivíduo,
•Freqüência 1 a 2 vezes ao dia,
•Pelo menos 12 sessões para obter endurance.

Treinamento sem Apoio para membros superiores (com peso)
•Explicação objetiva sobre o procedimento a ser realizado e consen-

timento do paciente;
•Posicionamento de membros superiores em posição neutra;
•Avaliar o escore Medical Research Council (MRC);
•Carga inicial de 500g (hateres) e bastões (1kg) mantendo IPE=13;
•Tempo de exercício no máximo em 10 minutos (com aumento pro-

gressivo do tempo );
•2 minutos de atividade intercalados 2 minutos de repouso;
•Aumento carga (0,5kg - hateres e 1kg bastões) a cada 5 sessões de

acordo com tolerância do indivíduo;
•Frequência de 1 a 2 vezes diariamente;
•Pelo menos 12 sessões para obter endurance.

XVI - AVM E REABILITAÇÃO NO PÓS OPERATÓRIO

I - DE CIRURGIA CARDÍACA
Parâmetros iniciais do respirador
• Vol. Corrente: 8 ml/Kg/min, salvo em situações de injúria pulmonar,

respeitando-se a pressão de plateâu
• Frequência respiratória: 12 irpm;
• FiO2: 100%,
• Peak Flow: 60 Lpm; e manter sensibilidade média para permitir a

transição espontânea para ventilação assistida;
Checar gasometria (admissão, 1 hora após chegada, 6 horas após che-

gada e a partir dai de 6/6 horas. Podendo-se colocar gasometria 1 hora após
extubação)



Pauta de Condutas

221

Critérios para desmame da ventilação mecânica
1. Acordar com estímulo
2. Reversão adequada do bloqueio neuromuscular
3. Drenagem pelo dreno torácico 50 ml/h
4. Temperatura > 35,5°
5.  Estabilidade hemodinâmica: débito cardíaco > 2,2 L/min/m2, pres-

são estável entre 100 e 140 de sistólica, FC < 120 bpm, ausência
de arritmia

6. Gasometria arterial satisfatória com a ventilação: PaO2/FiO2 > 150,
PO2 >75 com FiO2 menor de 50%, PCO2 menor de 50, pH entre
7,30-7,5

Critérios para suspensão do desmame da ventilação
1. Sonolência, agitação ou diaforese
2. Aumento da pressão sistólica mais do que 20/min ou acima de 160

mmHg
3. Mudança da FC para mais de 20% do basal ou acima de 120 bpm
4. Necessidade aguda de drogas vasoativas
5. Desenvolvimento de arritmia ou tornar-se mais frequente
6. Frequência respiratória maior que 35 /min por 5 minutos
7. PaO2 caindo para menos de 60 torr com FiO2 de 0,5 ou saturação

menor de 90%
8. PCO2 > 50%

1. 1° e 2° DPO: Realizar VNI (2h) 3 x dia e exercícios calistêmicos de extre-
midades 2x dia; deambulação após retirada do dreno e suspensão das dro-
gas (vasoativas) administradas por AVC.
2. 3° DPO Realizar Terapia de Reexpansão Pulmonar com EPAP ou PVS.
Caso o paciente apresente dispnéia ou Capacidade Vital < 12ml/kg manter
VNI
3. Seguir o Protocolo de Reabilitação Cardíaca  FASE I - Hospitalar

DURAÇÃO: +/- 15 min

1. INTERROMPER: fadiga, dispneia, cianose, palidez, náuseas
• Aquecimento: (5 min)- alongamentos dinâmicos e aeróbicos,

coordenação associados a exercícios respiratórios.

• Condicionamento: (STEP)*- exercícios resistência muscular, 2 a 3
series, 6 a 12 repetições.

• Desaquecimento: (3 a 5 min)- caminhada de baixa intensidade
• (2 a 3min)- along. associados a exercícios respiratórios.
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Tabela 1: Programa de reabilitação cardíaca Fase I.

STEP 1 - Consumo Calórico = 2 METs
Paciente deitado
Exercícios respiratórios diafragmáticos
Exercícios ativos de extremidades
Exercícios ativo-assistidos de cintura, cotovelos e joelhos

STEP 2 - Consumo Calórico = 2 METs
Paciente sentado
Exercícios respiratórios diafragmáticos, associados aos exercícios de MMSS
(movimentos diagonais)
Exercícios de cintura escapular
Exercícios ativos de extremidades
Paciente deitado
Exercícios ativos de joelhos e coxofemoral
Dissociação de tronco/coxofemoral

STEP 3 - Consumo Calórico = 3 a 4 METs
Paciente em pé
Exercícios ativos de MMSS (movimentos diagonais e circundução)
Alongamento ativo de MMII (quadríceps, adutores, tríceps sural)
Deambulação: 35m

STEP 4 - Consumo Calórico = 3 a 4 METs
Paciente em pé
Alongamento Ativo de MMSS e MMII
Exercícios ativos de MMSS (movimentos diagonais e circundução)
Exercícios ativos de MMII (flexo-extenção e abdução/adução)
Deambulação: 50m - 25m lentos/ 25m rápidos
Ensinar contagem de FC (pulso)

STEP 5 - Consumo Calórico = 3 a 4 METs
Paciente em Pé
Alongamento Ativo de MMSS e MMII
Exercícios ativos de MMSS (dissociados)
Exercícios ativos de MMII (flexo-extenção e abdução/adução)
Rotação de Tronco e pescoço
Marcar passo com elevação de joelho
Deambulação: 100m (checar pulso inicial e final)

STEP 6 - Consumo Calórico = 3 a 4 METs
Paciente em Pé
Alongamento Ativo de MMSS e MMII
Exercícios ativos de MMSS e MMII (dissociados), associados à caminhada
Descer escadas lentamente e retornar de elevador (um andar)
Deambulação: 165m (medir pulso inicial e final)
Instruções para continuidade dos exercícios em casa

STEP 7 - Consumo Calórico = 3 a 4 METs
Continuação do STEP 6
Descer e subir lentamente (um andar)
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XVII - REABILITAÇÃO CARDÍACA NO INFARTO
AGUDO DO MIOCÁRDIO

1 - Identificação do Paciente

- Anamnese: história clínica (data do IAM), fatores de risco, exames laboratoriais (enzimas
cardíacas), imagens (raio x de tórax)
- Exame Físico:  peso, altura, ausculta respiratória, PA, FC, FR e tempe ratura
- Avaliação Funcional: capacidade vital

2 - Análise de parâmetros para iniciar a reabilitação cardíaca

Inicia com 24horas pós-IAM
- Indicação médica(assistente ou plantonista)
- Revisão de antecedentes clínicos:

• História clínica recente ou sintomas de disfunção cardiovascular/ respiratório
• Medicações que podem afetar a resposta ao exercício físico
• Nível anterior de mobilidade

- Reserva Cardiovascular suficiente?
• Fc de repouso < 50% da FC máx prevista para a idade
• PA variabilidade recente < 20%
• ECG normal ( sem IAM ou arritmias)
• Curva decrescente das enzimas cardíacas
• Lesão de tronco de coronária esquerda ou equivalente não tratada?

- Reserva respiratória suficiente?
• PaO2/ FiO2> 300, SpO2> 90%
• Padrão respiratório satisfatório

- Outros fatores favoráveis
• Hb > 10g/dl, Ht > 30%
• Temperatura < 38º C
• Nenhuma contra-indicação neurológica ou ortopédica
• Status emocional aceitável?
• Consentimento do paciente
• Clinicamente estável para TVP ou embolia pulmonar?
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3 - Reabilitação Cardíaca - Fase I

- Critérios para passar de uma etapa para outra e/ou de um exercício para o outro são: FC
não ultrapasse de 20bpm ou 20% da FC de base e escala de Borg igual ou inferior a treze.

• Etapa 1- consumo calórico = 2 Mets
Paciente deitado,  exercícios respiratórios, exercícios ativos assistidos ou ativos livres de
MMSS e MMII e exercícios ativos de extremidades.
• Etapa 2- consumo calórico = 2 Mets
Paciente sentado: exercícios ativos livres de MMII e MMSS; exercícios respiratórios associ-
ados a MMSS(diagonais) e exercícios de cintura escapular.

# Posição ortostática assistida ao lado do leito, sentar ao lado do leito, alimentação sem
ajuda.

• Etapa 3- consumo calórico = 3 a 4 Mets
Paciente em pé: exercícios ativos de MMSS(diagonais e circundação), alongamento ativo de
MMII, deambulação de 35metros.
• Etapa 4 - Consumo calórico = 3 a 4 Mets
Paciente em pé: alongamento ativo de MMII e MMSS, exercícios ativos de MMSS(diagonais
e circundação), exercícios ativos de MMII( flexo-extensão e abdução-adução); deambulação
50metros (25 m lentos- 25 m rápidos)

# Checar pulso inicial e final.

• Etapa 5- Consumo Calórico= 3-4 Mets
Paciente em Ortostatismo: exercícios da etapa 4, ficar na ponta do pé( 10vezes) com os
dois membros simultaneamente; semi-agachamento, deambulação no corredor (100metros)
• Etapa 6- Consumo Calórico= 3-4 Mets
Exercícios da etapa 4, deambulação no corredor (150metros), subir e descer
escadas(10degraus).
• Etapa 7- Consumo Calórico=3-4 Mets
Exercícios etapa 4, deambulação no corredor (200metros), subir e descer escadas (10de-
graus).

# Checar pulso inicial e final.
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4. Identificação de fatores que interfiram no protocolo de rea-
bilitação cardíaca
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XVIII - PROTOCOLO DE REABILITAÇÃO NA
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA

1 - Identificação do Paciente

- Anamnese: história clínica, antecedentes pessoais, exames laboratoriais, imagens (raio x
de tórax),drogas vasoativas e dosagens, classe funcional(NYHA).
- Exame Físico: peso, altura, ausculta respiratória, PA, FC, FR, SpO2.
- Avaliação Funcional: capacidade vital, Pimáx e Pemáx, questionário de qualidade de vida
(Minnesota Living with Heart Failure).

2 - Indicações e/ou progressões dos estágios

- Estágio zero: paciente com debilidade física importante, que apresente um ou mais
itens: repouso no leito, dispnéia aos mínimos esforços, arritmias com repercussão
hemodinâmica, edema associado à algia de MMII e outras causas que impeçam o ortostatismo
e deambulação.

- Estágio 1: estabilidade clínica durante o estágio 0 (SpO2 > 88% em ar ambiente ou
oxigenioterapia; variações durante os exercícios de PAS < a 20 mmHg em relação a PAS de
repouso; variação da PAD de até 10 mmHg em relação a PAD de repouso; variação da
freqüência cardíaca de < de 20 bpm em relação á freqüência cardíaca de repouso e
Borg < 13).  Paciente em condição de ortostatismo e deambulação mínima.

- Estágio 2: Melhora clínica e desempenho no estágio 1 (Borg <13); deambulação pelo
menos três minutos sem auxílio, com ou sem interrupção.

- Estágio 3: desempenho do estágio 2 (Borg <13) e deambulação até cinco minutos, sem
auxílio, com ou sem interrupção. Realizar o teste de 6 minutos e o teste da cadeira antes de
passar para o próximo estágio. Quando for realizar o teste não realizar os exercícios perti-
nentes a esse período.

- Estágio 4: desempenho no estágio anterior com Borg < 13 e deambulação até 8 minutos
com ou sem interrupção e sem auxílio. Realizar o teste de 1RM no início do estágio (utilizar
carga de treinamento de 40 a 60% de 1 repetição máxima).
• Pacientes que atingirem esse estágio deverão repeti-lo até a alta hospitalar incrementando
a resistência ou a intensidade da deambulação e mantendo estabilidade clínica e Borg < 13.
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Monitorização
• Realizar aferição de FC, PA, SpO2 na fase inicial,
• Durante o esforço mensurar FC e SpO2,
• Na fase final aferir PA, FC, SpO2 e escala de Borg.

Reabilitação Cardíaca na ICC
• Os exercícios de MMSS e MMII devem ser realizados pela manhã e

marcha no período vespertino.
• Se houver necessidade deve-se utilizar suporte ventilatório com pres-

são positiva intermitente, um ou dois níveis pressóricos, durante o
protocolo ou nos intervalos de repouso.

- Estágio 0:
Manhã

A. Alongamento passivo ou ativo-assistido no leito
• Cadeia flexora de MMSS, tríceps braquial, ísquios-tibiais, tríceps sural, adutores de MMII.

B. Exercícios passivo, ativo-assistido ou ativo no leito (série de 1x 10 repetições para cada
exercício).

• Bíceps, peitorais, ísquios-tibiais e quadríceps (tríplice flexão), abdutores e adutores de
quadril, tríceps sural.

Tarde
C. Repetir os alongamentos realizados pela manhã
D. Sentar a beira do leito por 1 minuto, progredir até 3 minutos o ortostatismo, conforme
condição clínica.

- Estágio 1:
Manhã

A. Alongamento ativo-assistido ou ativo-livre sentado
• Cadeia flexora de MMSS, tríceps braquial, ísquios-tibiais, tríceps sural.

B. Exercícios ativo-assistido ou ativo (série de 1x 10 repetições p cada exercício)
• Cadeia flexora, bíceps, peitorais, ísquios-tibiais e quadríceps( flexão-extensão de j o e -
lho), tríceps sural(dorsiflexão de tornozelos).

Tarde
C. Alongamentos

• Repetir os alongamentos realizados pela manhã
D. Deambulação

• Marcha estacionária (30segundos) + deambulação até 3 minutos, com ou sem auxí-
lio, dentro dos limites do paciente.

E. Desaquecimento
• Alongamento: inclinação do tronco lateral esquerda e direita; flexo-extensão e in-
clinação lateral de pescoço, associados com padrões ventilatórios.
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- Estágio 2:
Manhã

A. Alongamento de MMSS (sentado) e MMII ( em pé).
• MMSS: cadeia flexora (diagonal), tríceps braquial.
• MMII: ísquios-tibiais e tríceps sural (paciente de frente para a parede com apoio de
MMSS, colocar um MI à frente com flexão de joelho. Inclinar o tronco para frente, man-
tendo o joelho de trás estendido); quadríceps (paciente de frente para uma parede, apoi-
ando com um dos MS, solicitar uma flexão de joelho e que segure o pé do mesmo mem-
bro, manter o joelho contra-lateral em semi-flexão).

B. Exercícios ativo-livre: MMSS sentado e MMII em pé.
 (série de 1x 10 repetições para cada exercício)
• MMSS: os mesmos do estágio 1 + tríceps braquial (flexão e extensão do cotovelo,
permanecendo com o ombro a 180º).
• MMII:ísquios-tibiais (com apoio de ambas as mãos, flexão de joelho),adutores/abdutores
de quadril (apoio de uma das mãos a adução/abdução do quadril com o MI oposto ao do
apoio da mão), tríceps sural(flexão plantar com apoio de ambas as mãos).

Tarde
C. Alongamentos

• Repetir os alongamentos realizados pela manhã
D. Deambulação

• Até 5 minutos, sem auxílio, dentro dos limites físicos do paciente.
1.Caminhada:1min, 2.Marcha estacionária:1min, 3.Caminhada:1min,
4.Marcha estacionária:1min, 5. Caminhada:1min.

E. Desaquecimento
• Os mesmos do estágio 1.

- Estágio 3:
Manhã

A. Alongamentos em pé.
• Cadeia flexora de MMSS(peitorais, bíceps e flexores de dedos) flexão + abdução de
ombro, extensão e supinação de cotovelo.
• Tríceps braquial: abdução do ombro a 180º, flexão de cotovelo.
• MMII: os mesmos do estágio 2.

B. Exercícios ativo-livre: paciente em pé
• MMSS: os mesmos do estágio 2
• MMII:os mesmos do estágio 2

Tarde
C. Alongamentos

• Repetir os alongamentos realizados pela manhã
D. Deambulação

• Até 8 minutos
1.Caminhada:2min, 2.Marcha:1min, 3.Caminhada:1min, 4.Caminhada com movimen-
tação de MMSS:1 min, 5. Caminhada:1min 6. Deslocamento lateral:1min,
7.Caminhada:1min.

E. Desaquecimento
• Os mesmos do estágio 1 + padrões ventilatórios com elevação de MMSS.
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- Estágio 4:
Manhã
A. Alongamentos em pé.

• MMSS: os mesmos do estágio 3
 • MMII: os mesmos do estágio 2.

B. Exercícios resistidos em pé
Séries de 1x10 repetições para cada exercício com carga de inicial de 40% da 1RM
• MMSS: os mesmos do estágio 2, com peso
• MMII:quadríceps( paciente com apoio dorsal na parede em toda fase do exercício, pés
afastados, solicitar movimento de agachamento), ísquios-tibiais, adutores/abdutores( os
mesmos do estágio 2, com tornozeleira).

Tarde
C. Alongamentos

• Repetir os alongamentos realizados pela manhã
D. Deambulação

• Até 10 minutos
1.Caminhada:1min, 2.Marcha:1min, 3.Caminhada:1min, 4.Caminhada com elevação
de MMSS:1 min, 5. Caminhada:1min 6. Deslocamento lateral:1min, 7.Caminhada:1min,
8. Subir e descer escadaou stepper:1min, 9. Caminhada:1min.

E. Desaquecimento
• Os mesmos do estágio 1 + padrões ventilatórios com elevação de MMSS.

Critérios de interrupção, regressão ou não-progressão
dos estágios
• Presença ou exacerbação de arritmias com repercussão

hemodinâmica
• Sinais de baixo débito (queda da PA significante, sudorese intensa)
• Piora da dispnéia com queda da  SpO2
• Quadro clínico instável e/ou Borg >14.
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Descrições das Atividades
1. Identificar os pacientes com indicação:
• Pré e Pós-operatório de cirurgias torácicas e abdominais
• Reabilitação Pulmonar

Doença Pulmonar Obstrutica Crônica
Hipertensão Pulmonar
Falência cardíaca
Fibrose Cística
Pacientes idosos

XIX - PROTOCOLO DO TESTE DE CAMINHADA
DE SEIS MINUTOS
Fluxograma
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• Preditor de morbi-mortalidade
• Doença Pulmonar Obstrutica Crônica
• Hipertensão Pulmonar
• Falência cardíaca
• Excluir pacientes com:

Angina instável
IAM recente
Arritmias graves
FC de repouso >120 bpm
PAS >180 mmHg
PAD > 100 mmHg

2. Preparar material e equipamentos
O fisioterapeuta deverá utilizar um corredor de 30 metros para reali-

zação do teste, um cronômetro, esfingnomanômetro, oxímetro de pulso e
escala de Borg para avaliação do paciente, e uma fonte de oxigênio, e uma
cadeira de fácil locomoção caso seja necessário.

3. Explicar o procedimento ao paciente
O fisioterapeuta deverá orientar o paciente à:
- Não se alimentar pelo menos duas horas antes do teste;
- Não realizar atividades extenuantes;
- Explicá-lo qual o objetivo do teste;
- Orientá-lo para que caminhe o mais rápido possível podendo parar

caso seja necessário, e retornar tão rápido quanto se achar apto
para o mesmo.

4. Avaliação Pré-teste
O fisioterapeuta deverá avaliar os seguintes parâmetros: FC, PA, SpO2,

Escala de Borg e FR.
As seguintes medicações deverão ser anotadas caso estejam sendo

utilizadas pelo paciente: corticóides, broncodilatadores e b-bloqueadores.
Deverá ser calculado o valor preditivo da distância percorrida no tes-

te de caminhada de 6 minutos segundo Enright e Sherrill, 1998:

Homens:
DP = (7.57 x altura cm) - (5.02 x idade) - (1.76 x peso Kg) - 309m.
Subtrair 153m para obter o limite inferior de normalidade

Mulheres:
DP = (2.11 x altura cm) - (2.29x peso Kg) - (5.78 x idade) + 667m.
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Subtrair 139m para obter o limite inferior de normalidade
DP = distância prevista no teste de caminhada de 6 minutos.

5. Iniciar o procedimento.
Informar o paciente do início do teste, acionar o cronômetro e cami-

nhar atrás do paciente, nunca ao lado dele.

6. Estimular o paciente durante o teste:
A cada 1 minuto do teste, consecutivamente, o fisioterapeuta deverá

proferir as seguintes frases de estímulo para o paciente:
a) Você está indo bem. Ainda temos cinco minutos restantes.
b) Continue caminhando. Está muito bom. Ainda temos 4 minutos

restantes.
c) Você está indo bem. Já fez metade do teste.
d). Continue caminhando. Está muito bom. Faltam apenas dois

minutes.
e) Você está indo bem. Falta apenas um minute para terminar o teste.

7. Interromper o teste quando necessário:
O teste poderá ser interrompido em duas circunstâncias:
A. Para que o paciente descanse sempre que o mesmo achar necessá-

rio podendo retornar assim que se sentir apto; Nesta condição o paciente
poderá escorar-se na parede ou sentar-se.

B. Na presença de dor torácica, dispnéia, sudorese, palidez, tontura
ou câimbras; Nesta condição o paciente deverá sentar na cadeira, ser avali-
ado PA, FR, FC e SpO2 para adequado suporte clínico.

8. Finalizar o teste:
Após seis minutos, o teste deverá ser finalizado e o fisioterapeuta

deverá registrar a distância percorrida pelo paciente e compará-la ao valor
predito calculado anteriormente.

9. Avaliação Pós-teste:
Novamente deverão ser avaliados a FC, PA, SpO2, Escala de Borg e FR.

XX - FISIOTERAPIA NO ACIDENTE VASCULAR
ENCEFÁLICO
Avaliação do Paciente:
• Avaliação antropométrica (idade, sexo, profissão)
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• Avaliação do nível de consciência (Glasgow) Anexo 1
• Avaliação de Função Ventilatória (CV)
• Detecção de plegias e paresias,
• Detecção de seqüela motoras prévias: encurtamentos, deformida-

des,  hipertonia, hipotonia ou atrofias musculares
• Avaliação da Amplitude de Movimentos (ADM) 4MM
• Avaliação de força muscular periférica 4MM: MRC e dinamometria.
• Avaliação Funcional: Medida de Independência Funcional (MIF) (Ane-

xo 2)

Tratamento Fisioterapêutico:

a) Terapia de Expansão Pulmonar:
• CV > 15 mL/Kg, paciente cooperativo:
Padrões Ventilatórios Seletivos (PVS) 3x/10
Sustentação Máxima da Inspiração (SMI) 3/10
• CV < 15mL/Kg, paciente não-cooperativo:
Ventilação não-invasiva (CPAP= 8-10 cmH2O) 30 minutos.

b) Déficit de força:
• Treinamento muscular com exercícios ativos, ativo-assistido e

   resistidos dos membros comprometidos.
Exercícios isotônicos livres.
Exercícios com auxílio de Alteres e Caneleiras.
Exercícios isométricos.
• Facilitação Neuroproprioceptiva

c) Manutenção e/ou ganho de ADM:
• Posicionamento adequado no leito.
• Mobilização 4MM com ênfase nos membros comprometidos.
• Alongamentos 4MM com ênfase nos membros comprometidos.
• Utilização de órteses quando necessário.

d) Treino de transferência no leito:
Deitado para sentado
Sentado na cama para sentado na cadeira
Sentado para posição ortostática
• Auxílio da prancha ortostática
• Auxílio do stand-table

e) Ortostatismo
• Auxílio do stand-table

f)  Transferência de peso.
g) Treino de equilíbrio.
h) Treino de Marcha
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• Livre
• Assistido: auxílio de andadores, muletas ou bengalas.

j) Locomoção:

Orientações adicionais aos familiares e cuidadores.
O Fisioterapeuta também realizará treinamentos e orientações com-

plementares ao tratamento, para pacientes, familiares e cuidadores, para
que estímulos adequados sejam dados ao longo do dia e, não apenas durantes
as sessões de Fisioterapia.

OBS: A prescrição dos exercícios deverá ser individualizada de acor-
do com a avaliação do déficit motor do paciente e seu nível de cognição.
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CONDUTAS EM NEUROCIRURGIA

Temas

I - Tratamento cirúrgico do hematoma intracerebral

II - Craniectomia descompressiva no AVEI

III - Derivação ventricular externa: cuidados básicos
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I - TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HEMATOMA
 INTRACEREBRAL

1. ETIOLOGIA (Tab. 1)
Tabela 1. Fatores etiológicos para hhemorragia intracerebral.

Primária
• Hipertensão arterial crônica
• Angiopatia amiloide cerebral

Secundária
Malformações vasculares
• Malformação arteriovenosa
• Telangiectasia
• Angioma cavernoso
• Angioma venoso

Aneurismas (saculares, infecciosos, traumáticos, neoplásticos)

Coagulopatias
• Coagulopatias primárias: hemofilia A e B, doença de Von Willebrand,

afibrinogenemia.
• Coagulopatias secundárias: púrpura trombocitopênica idiopática,

coagulação intravascular disseminada, púrpura trombocitopênica
trombótica, síndrome HELLP, trombocitopenia em síndromes
mieloprolliferativas, mieloma múltiplo.

• Fármacos antitrombóticos: antiagregantes, anticoagulantes,
trombolíticos.

Tumores cerebrais primários ou metastáticos

Vasculopatias
• Vasculites sistêmicas
• Vasculite isolada do sistema nervoso central
• Outras: sarcoidose, doença de Behçet, doença de Moya-Moya, dis-

secção arterial, vasculite infecciosa, anemia falciforme.
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Relacionadas a variações bruscas da pressão arterial ou do fluxo san-
guíneo cerebral.

• Fármacos ou drogas com efeito simpatomimético (anfetaminas,
efedrina, descongestionantes nasais, cocaína, etc).

• Eclampsia
• Exposição ao frio
• Após estimulação do nervo trigêmeo
• Após picada de escorpião
• Após endarterecetomia ou angioplastia para estenose carotídea crí-

tica
• Após intervenção cirúrgica para cardiopatia congênita
• Após procedimentos cirúrgicos em fossa posterior
• Após transplante cardíaco
• Após eletroconvulsoterapia

Outras
• Trombose venosa cerebral
• Transformação hemorrágica de infarto isquêmico
• Migrânea
• Endometriose cerebral
• Intoxicação por metanol
• Síndrome de Zieve

Adaptada de Qureshi Al et al., 2001.
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2. INVESTIGAÇÃO

a. TOMOGRAFIA DE CRÂNIO
Hemorragia maior que 20ml ou com desvio de linha média: PARECER

DA NEUROCIRURGIA.
Cálculo do Volume do Hematoma:

C = 1 + 1 + 1 + 0 = 3   Volume = A x B x C = 4,6 x 2,4 x 3 = 16,6cm3

2 2
Figura Método ABC/2,49 Primeiramente determina-se o corte tomográfico em que
o hematoma a aparece com maior área (corte índice). Neste corte índice, A é o maior
diâmetro do hematoma e B é o maior diâmetro perpendicular a A, ambos medidos
em centímetros. C é o número de cortes de 10mm em que o hematoma aparece.
Entretanto, conforme proposto por Kothari et al., é necessário um ajuste para deter-
minar o valor de C. Para isso utiliza-se como parâmetro a imagem do corte índice
que recebe o valor de 1. Os demais cortes de 10mm que apresentem hematomas
com área >75% da área do corte índice também recebem valor de 1. Os próximos
cortes de 10mm com área do hematoma entre 25 a 75% da área do corte índice
recebem valor de 0,5; e os cortes com hematomas de área menor que 25% da área
do hematoma no corte índice não computados. Os valores atribuídos a cada corte
são somados para obtenção do valor de C. Finalmente, os valores de A, B e C são
multiplicados entre si e divididos por 2, assim temos o volume do hematoma em cm3.
Neste exemplo, A=4,6cm; B=2,4cm foram medidos no corte índice Y; para o cálcu-
lo de C, os cortes sequenciais X, Y, W receberam valor igual a 1 e o corte Z recebeu
o valor 0; portanto, C=3. Os valores de A, B e C são multiplicados entre si e dividi-
dos por 2, resultando em um volume de 16,6cm3.
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b. RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO
Só deve ser solicitada em casos de suspeita de MAV, cavernomas,e

neoplasias
c. ANGIOGRAFIA
Apenas em pacientes com localização atípica ou com idade abaixo de

45 anos, independente da presença de HAS e suspeita de trombose de seio
dural.

3. MORTALIDADE: 35 A 52%

4. FATORES DE PIORA DO PROGNÓSTICO

a. Volume inicial da hemorragia maior que 30cm3

b. Rebaixamento do nível de consciência à admissão
c. Sangramento intraventricular
d. Idade avançada
e. Localização primariamente infratentorial
f. O crescimento precoce do hematoma também se associa de forma

independente a uma maior mortalidade e pior prognóstico functional
g. Controverso se o uso prévio de fármacos antitrombóticos pode

estar associado a um maior crescimento do hematoma e maior mortalidade

5. ESCORE DO HEMATOMA INTRACEREBRAL (ICH score)
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6. MORTALIDADE EM 30 DIAS SEGUNDO ESCORE ICH

7. INDICAÇÃO CIRÚRGICA
É responsabilidade do neurocirurgão indicar ou não tratamento

neurocirúrgico, com obrigatório registro da decisão em prontuário médico.
De forma geral, estão passíveis de indicação neurocirúrgica as seguin-

tes lesões:
a) Hematoma  supratentorial maior que 25ml
b) Hematoma infratentorial maior que 3cm ou 18 ml
c) Escore ICH menor que 2
d) Escore ICH: 3  A indicação cirúrgica deve ser individualizada
e) Não há indicação para os escores ICH 4 e 5

8.  PÓS-OPERATÓRIO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO

• Euvolemia - balanço hídrico zero ou discretamente positivo.
• Soro de manutenção: SF 0,9% - 990ml + KCl 19,1% - 10ml (IV)

100ml/h
• Antibiótico profilático: Cefazolina IV até término do procedimento.
• Normotensão (manter PAM 70 - 90). Se necessário - nitroprussiato

de sódio. Hipotensão controlada se solicitado pela equipe.
• Manter glicemia entre 90 e 120mg/dl - HGT 3/3h
• Anticonvulsivante - Fenitoína 150mg IV de 8/8h (ou outro

anticonvulsivante, se necessário).
• Corticóide - somente utilizar se solicitado pela equipe de

neurocirurgia. Dexametasona 4mg (IV) 6/6h
• Protetor gástrico - Omeprazol 40 mg (IV) 12/12h?-
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• Analgesia: Dipirona 2ml (IV) 6/6h. Outros analgésicos à critério clíni-
co

• Nimodipina : utilizar se solicitado pela neurocirurgia ou neuroclínica
(60mg VO/SNG/SNE 4/4h)

8.1. Cuidados de enfermagem:
• Avaliação neurológica mínima: Escala de Coma de Glasgow de 3/3h
• Controle hídrico 1/1h - manter euvolemia
• Monitorização da pressão arterial - manter normotensão (PAM en-

tre 70 e 90mmHg).
• Decúbito elevado a 30 graus
• Cabeça centralizada em posição neutra
• Mudança de decúbito de 3/3h
• Controle da glicemia 3/3h
• Profilaxia de trombose venosa profunda - ver protocolo de TVP

Após angiografia ou procedimento de neurointervenção:
a) Manter membro estendido por seis horas após retirada do introdutor
b) Verificar: perfusão, pulso e gradiente térmico
c) Observar sangramento no local da inserção do introdutor. Quando

estiver com o introdutor, manter a região do membro descoberta por duas
horas após a retirada, facilitando a observação de sangramento na região de
inserção do introdutor.

d. Mudança de decúbito de 3/3h após retirada do introdutor, se ne-
cessário, em bloco, sem fletir a perna, após avaliação do enfermeiro

8.2 Fisioterapia
• Realizar avaliação neurológica mínima e manter contato com equipe

de neurocirurgia para plano combinado de cuidados.
• Realizar fisioterapia respiratória e motora (ativo ou passivo), depen-

dendo das condições clínicas do paciente.
• Em pacientes com ventilação mecânica:
a) Manter pCO2 entre 30-35mmHg
b) Manter FR = 12 - 15 e evitar FR > 16 pelo risco de auto PEEP - VC =

6 - 8 ml/Kg - Fluxo - 40-60 - FiO2 - 50% ou necessário para manter SpO2 >
95%

• Avaliar e introduzir precocemente apoio functional para evitar pé
caído (disponível na UTI e enfermarias). Em casos de padrões neurológicos
já instalados: órteses.
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II - CRANIECTOMIA DESCOMPRESSIVA NO
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO

Craniectomia descompressiva é o tratamento neurocirúrgico paliati-
vo cujo objetivo é controlar a hipertensão intracraniana severa, não responsiva
as medidas clínicas, que acontece em conseqüência ao infarto cerebral e
cerebelar.

O desequilíbrio das pressões intracranianas que sucede o acidente
vascular encefálico isquêmico (AVEI) está ligado ao edema tecidual pós-is-
quemia e se instala nos 5 primeiros dias após o AVEI, com gradual resolução
nas duas semanas seguintes.

Sua ocorrência está associada ao tamanho da área de infarto. É fre-
quente no território da artéria cerebral média, embora possa ocorrer em
qualquer território arterial, inclusive na circulação posterior, onde as reduzi-
das dimensões da fossa posterior do crânio favorecem o surgimento dessa
"síndrome  compartimental" com infartos de menores proporções.

Estima-se que 10 a 20% dos pacientes com infarto no território da
artéria cerebral média ou da carótica interna desenvolvem edema hemisférico
que manifesta-se clinicamente com deterioração neurológica, sinais de
herniação uncal e falcina.

Essa forma de infarto cerebral "maligno" está associada com altos índi-
ces de mortalidade (70-90%).

Alto índice de suspeição para desenvolvimento da hipertensão
intracraniana severa deve ser mantido em pacientes jovens que desenvol-
vem AVEI, uma vez que na presença de turgor cerebral normal e na ausência
de atrofia que caracteriza o idoso, uma menor complacência cerebral pode
ser esperada. Se essa premissa é verdadeira, rápida exaustão dos mecanis-
mos compensatórios da hipertensão intracraniana e menor tempo para de-
senvolvimento de hérnias cerebrais internas e redução do fluxo sanguíneo
cerebral podem ser esperados nesse grupo de pacientes.

É importante salientar que a craniectomia descompressiva é uma me-
dida planejada, dentro de um tratamento escalonado da hipertensão
intracraniana que se inicia ao diagnóstico. A craniectomia descompressiva
não substitui, nem - uma vez realizada - dispensa as medidas clínicas de
controle da hipertensão intracraniana.

A otimização das medidas clínicas de controle da hipertensão
intracraniana - que compreendem desde o posicionamento da cabeça e ele-
vação do decúbito, ao regime de fluidos intravenosos, uso de agentes
hiperosmolares e hiperventilação - são o esteio do tratamento, no qual -
quando necessário for - a craniectomia descompressiva é somada para redu-
zir morbidade e mortalidade.
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Para revisão detalhada do tratamento clínico da hipertensão
intracraniana sugerimos retomar o capítulo referente a esse protocolo espe-
cífico.

Craniectomia Descompressiva em AVEI Supratentoriais:
Critérios de Inclusão e Exclusão (Tabela 1):

Craniectomia Clássica: Técnica
A craniectomia clássica consiste em um procedimento de

descompressão externa (óssea e dural), sem descompressão interna
(ressecção do tecido herniado), com retirada e armazenamento do retalho
ósseo, para posterior recolocação (cranioplastia).

Na craniectomia descompressiva para o AVEI supratentorial, ao con-
trário do AVEI cerebelar, a ressecção do tecido cerebral herniado
(descompressão interna) é evitada. Essa recomendação se baseia, em tese,
no potencial da descompressão externa isolada. Acredita-se que a
craniectomia clássica pode promover perfusão de colaterais leptomeníngeas,
melhorar a perfusão retrograda da artéria cerebral média e otimizar a perfusão
de penumbra, com o potencial, portanto, de reduzir o tamanho do infarto.

As recomendações técnicas para a execução da craniectomia
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descompressiva clássica têm dois objetivos básicos: a) garantir efetiva redu-
ção da hipertensão intracraniana b) evitar/reduzir as complicações decor-
rentes desse tratamento.

Acredita-se que uma craniectomia descompressiva clássica adequada
deve:

1. Ser realizada com incisão ampla que permita exposição adequada
da área de descompressão e de tecido periosteal de enxertia, sem uso de
tração excessiva.

2. Realizar elevação do músculo temporal com técnica subperiosteal,
evitando lesão excessiva do tecido muscular, preservando sua irrigação e
inervação.

3. Elevar retalho ósseo composto por porções dos ossos frontal, tem-
poral, esfenóide e parietal, com diâmetro maior ou igual a 12cm (volume de
descompressão de 86cm3), estendendo-se inferiormente desde a base tem-
poral até um limite superior de 1cm da linha média (evitar lesões de veias em
ponte e sangramento e congestão adicionais).

4. Limitar a remoção óssea no sentido do pólo occipital, uma vez que
acrescenta pouco à descompressão em si - a foice nessa região tem extensão
constante de 6cm e previne deslocamentos compartimentais nessa área - e
pode resultar em dificuldades no posicionamento do paciente.

5. Abertura dural "em ventilador", permitindo ampla herniação lateral
do tecido cerebral, preservando o tronco cerebral e as estruturas neurais e
vasculares situadas medialmente.

6. Duraplastia com pericrânio.
Assim como a retirada óssea, a duraplastia é ponto crucial no sucesso

da descompressão cirúrgica. Estima-se que redução de 15% da hipertensão
intracraniana se deva a craniectomia isolada, enquanto 55% da redução de-
sejada se deva a abertura dural planejada. Taxas de infecção do sítio opera-
tório e fístula liquórica pós-operatória são significantemente mais altas quan-
do material exógeno foi utilizado na duraplastia (ex: neuropatch: 15% infec-
ção/13% fístula). Quando material autólogo (ex: pericrânio) foi utilizado, as
taxas de infecção e fistula liquórica pos-operatórias foram significativamente
mais baixas (pericrânio: 5% infecção/1,6% fístula). Recomenda-se, portan-
to, utilizar material exógeno para duraplastia na craniectomia descompressiva
do AVEI apenas quando pericrânio for insuficiente ou não estiver disponível
(ex: reoperação).

7. Armazenamento do flap: na craniectomia descompressiva clássica
o retalho ósseo é retirado e temporariamente armazenado no subcutâneo
da parede abdominal ou, após processamento, em freezer. Apenas após re-
solução completa do edema hemisférico e eventuais complicações clínicas
subseqüentes, a recolocação do retalho é realizada, o que ocorre cerca de 6
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a 20 semanas após o ictus, nos pacientes sobreviventes.
Vantagens
Relatos de estudos randomizados sugerem redução da mortalidade

de pacientes com infartos cerebrais malignos, utilizando a técnica clássica,
de 78% em pacientes não operados para 34% em pacientes operados "tar-
diamente". Nos pacientes submetidos a descompressão nas primeiras 24h -
mesmo antes de desvio importante da linha média nos exames de
neuroimagem) as taxas de mortalidade cairam para 15%.

Resultado funcional - avaliado pelo índice de Barthel - demonstrou
que resultado funcional pobre (IB>60) foi observado em 50% dos pacien-
tes operados tardiamente e 16% dos operados precocemente. Outro estu-
do demonstrou que entre os pacientes jovens (50 anos ou menos), subme-
tidos a craniectomia descompressiva, resultado funcional favorável ocorreu
em 68% dos casos.

Complicações
Muitas das complicações decorrentes da craniectomia descompressiva

clássica resultam dos aspectos técnicos (retirada flap ósseo, método de
duraplastia, tamanho da craniectomia, etc) e foram especificamente
endereçadas na modificação técnica descrita como craniectomia
descompressiva em janela (Vide protocolo Craniectomia Descompressiva -
Técnica em Janela)

Essas complicações incluem:
1. Edema cerebral
2. Hemorragias parenquimatosas nos bordos da descompressão
3. Trauma do tecido cerebral sem proteção óssea
4. Coleção e infecção em sítios operatórios
5. Fístula liquórica
6. Distúrbio metabólico e do fluxo sanguíneo cerebral após craniecto-

 mia extensa
7. Hidrocefalia
8. Síndrome do trefinado: cefaléia, crise convulsivas, tontura,

  irritabilidade, distúrbios da memória.

III - MANEJO DOS PACIENTES COM DERIVAÇÃO
VENTRICULAR EXTERNA (DVE): CUIDADOS BÁSICOS

CARACTERÍSTICAS
A DVE consiste em um cateter que drena o conteúdo dos ventrículos

cerebrais a uma bolsa coletora.
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Esse procedimento está indicado no pós-operatório imediato de algu-
mas neurocirurgias, após a hemorragia intraventricular ou na presença de
infecção do sistema liquórico e em pacientes com hidrocefalia, mas sem indi-
cação de derivação ventricular interna (ex: derivação ventrículo-peritoneal -
DVP),

A presença de uma DVE permite a monitorização da pressão
intracraniana (PIC) de modo simples, através dos monitores comumente usa-
dos em UTI, em canal regular (ex: PAM) - Veja abaixo: Monitorização PIC na
DVE.

Na inserção da DVE, SEMPRE é coletada amostra de líquor (LCR)
para análise de rotina, gram e cultura. Essa amostra serve de base para com-
paração com amostras futuras e indicação de antibioticoterapia terapêutica.

A presença de DVE não implica em antibioticoterapia profilática.
Antibioticoterapia terapêutica deve ser instituída quando sinalizado (e guia-
da) pelo exame do LCR.

Exceto em situações especiais (quimioterapia ou antibioticoterapia
intratecal), NENHUM fluido deve ser injetado na DVE

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Localização do Coletor e Cuidados na Mudança de Decúbito:

Manter a câmara de gotejamento posicionada conforme prescrição
médica, podendo variar de 10 a 20 cm acima do meato acústico externo/
orelha do paciente.

Identificar a bolsa coletora, anotando dia da inserção recomendação
de altura vigente na prescrição médica.

Ajustar a altura do sistema de drenagem sempre que o paciente for
mobilizado no leito.

Para sentar o paciente em poltrona, transferi-lo para exames ou mu-
dança de setor (i.e: grandes mobilizações) fechar a DVE, abrindo imediata-
mente após reajuste da altura do sistema na chegada ao local definitivo.

NUNCA permitir que o sistema fique abaixo da cabeça do paciente
ou no chão.

A presença de uma DVE não impede o paciente de ser virado no leito
para profilaxia das escaras ou higienização adequada.

Não desconectar, dobrar ou tracionar o sistema durante a mudança
de decúbito, banho e transporte do paciente, a fim de evitar mau funciona-
mento ou quebra do sistema.
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Notificar qualquer alteração, desconexão ou mau funcionamento do
dreno ao plantonista e ao neurocirurgião responsável.

Observar, anotar e comunicar a presença de vazamento de líquor pelo
local de inserção na cabeça do paciente.

LIMPEZA

Higienizar as mãos com clorexidina degermante 2% ou álcool-gel SEM-
PRE que manipular o sistema.

Limpeza diária deve ser realizada com técnica estéril.
Manter "sistema fechado" de drenagem. Esvaziamento da bolsa coletora

deve ser realizada apenas quando drenagem exceder 125ml (Veja abaixo
Recomendações para Esvaziar a Bolsa de LCR).

Observar e registrar sinais e sintomas de infecção diariamente no local
da inserção do cateter.

Após o 1° dia de pós-operatório, não cobrir ponto de inserção ou
sistema.

MATERIAL PARA CURATIVO
1 par de luvas estéril
1 pacote de gaze estéril
SF0,9% 100ml
Clorexidina/PVPI degermante

TÉCNICA
• Reunir o material necessário em bandeja ou mesa auxiliar.
• Higienizar as mãos com clorexidina degermante 2% ou álcool-gel.
• Calçar luvas estéreis
• Proceder a limpeza com SF 0,9% para remoção de sujidade, no

sentido da cabeça do paciente para a bolsa coletora.
• Realizar antissepsia com clorexidina ou álcool 70% na incisão, no

sentido da cabeça do paciente para a bolsa  coletora, finalizando no
dispositivo  de  esvaziamento.

REGISTRO
Registrar aspecto (límpido (L)/turvo (T), hemático (H)/ purulento (P),

cor e volume da drenagem 4/4h ou de acordo com orientação em prescri-
ção.

Registrar medida da PIC 4/4h ou de acordo com orientação em pres-
crição médica
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Regular alarmes de monitor para valores de PIC superiores a 25. Co-
municar essa ocorrência ao médico envolvido no cuidado desse paciente.

Manobras de mudança de decúbito, aspiração, asseio, bem como tos-
se, febre e dor podem elevar a pressão intracraniana. Em pacientes com
hipertensão intracraniana, uso de analgésicos e anti-térmicos deve ser feito
de horário e sedação (bolus) deve ser considerada para manobras de cuida-
do.

Monitorização da PIC na DVE

A presença de uma DVE permite a monitorização da pressão
intracraniana (PIC) de modo simples, através dos monitores comumente
usados em UTI, em canal regular (ex: PAM)

MATERIAL PARA MONITORIZAR PIC

1 terminal tipo PAM
1 transdutor de PAM
1 cateter para monitorização de PAM
SF0,9%  500ml
1 torneira de três vias
TÉCNICA
• Reunir o material necessário em bandeja ou mesa auxiliar.
• Higienizar as mãos com clorexidina degermante 2% ou álcool-gel.
• Proceder à limpeza do sistema (veja acima)
• Conectar a torneira 3 vias ao cateter da DVE
• Instalar o transdutor de PAM e conexões
• Preencher com SF0,9% APENAS a porção distal do cateter.
• NENHUM fluido deve preencher a porção proximal do cateter (en-

tre o transdutor e o paciente)
• Não utilizar bolsa compressora, evitando lavagem automática para

o interior do sistema.
• No monitor, nomear a linha de mensuração conectada ao transdutor

como PIC
• Estabelecer limites de PIC: 0 a 50.
• Com a torneira fechada para o paciente e aberta para a bolsa coletora,

zerar o sistema.
• Para PIC e drenagem contínua: abrir torneira para paciente, bolsa e

transdutor
• Para PIC contínua, sem drenagem: abrir para paciente e transdutor.
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Recomendações para coleta de líquor
Em pacientes com DVE, o exame de  rotina do LCR (contagem de

células, proteína,  glicose, gram e cultura) deve ser realizado a cada 48h.
Sorologias não são exames de rotina e devem ser especificadas pelo médico
assistente, quando necessárias.

Anotar no prontuário data, hora, quantidade retirada, amostra envia-
da, cor e aspecto do líquor.

MATERIAL
1 par de luvas estéril
1 pacote de gazes estéril
2 seringas de 3ml
01 agulha 25X7;
01 compressa estéril
Frascos secos estéreis.

TÉCNICA
• Reunir o material necessário em bandeja ou mesa auxiliar.
• Higienizar as mãos com clorexidina degermante 2% ou álcool-gel.
• Calçar luvas
• Realizar fricção com álcool 70% na borracha do injetor lateral do

cateter.
• Colocar a compressa abaixo do coletor
• Clampear o sistema após o injetor lateral (entre o injetor e a bolsa

coletora)
• Coletar líquor somente da borracha do injetor lateral.
• Aspirar suavemente 1 a 2 ml de líquor com seringa estéril e reservar.

SE POSSÍVEL, aspirar novamente 1 a 2 ml de líquor com uma nova
seringa estéril. Esse é o que material deverá ser enviado ao labora-
tório.

• Caso haja resistência à aspiração, não forçar.
• Enviar a primeira amostra ao laboratório somente se houver impos-

sibilidade de coleta adequada da segunda amostra. Essa ocorrência
precisa ser registrada em prontuário para permitir interpretação ade-
quada da amostra.

• Colocar o líquor em frasco específico conforme recomendação do
laboratório.

• Encaminhar imediatamente ao laboratório.
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ATENÇÃO: registrar no prontuário médico dia e hora da coleta de
LCR realizada.

Recomendações para esvaziar a bolsa coletora de líquor
Como contaminação de uma DVE carreia risco de contaminação di-

reta do sistema nervoso central e conseqüências graves, esvaziamento  da
bolsa coletora deve ser feita com técnica estéril e apenas quando estiver
com ¾ da sua capacidade preenchida (acima de 125ml).

MATERIAL
01 par de luvas estéreis
01 cuba ou jarra limpa e seca
01 seringa de 20 ou 50ml
01 agulha 25X7
Álcool a 70%

TÉCNICA
• Reunir o material necessário em bandeja ou mesa auxiliar.
• Higienizar as mãos com clorexidina degermante 2% ou álcool-gel.
• Proceder à limpeza do sistema até o dispositivo de drenagem do

coletor com álcool a 70% (Veja, o tópico Limpeza, acima).
• Clampear o sistema entre o paciente e a bolsa coletora
• Esvaziar a bolsa coletora, aspirando seu conteúdo através do dispo-

sitivo de drenagem ou abrindo a torneira do dispositivo de drena-
gem (dependendo do sistema em uso).

• Após o procedimento realizar novamente desinfecção do dispositi-
vo de drenagem do coletor com álcool a 70%.

• Desfazer o clampeamento do sistema distal.
• Desprezar o conteúdo drenado em local apropriado.
• Anotar no prontuário médico a data, hora, aspecto e o volume do

líquor retirado.

Recomendações para remoção do cateter
Uma DVE deve ser retirada 7 a 9 dias após inserção. Remoção

do cateter deve ser feita com técnica asséptica, de acordo com as
orientações abaixo.

OBS: Se o paciente ainda necessita derivação liquórica após esse pe-
ríodo, deve ter o sítio de sua derivação externa (DVE) trocado ou derivação
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interna instalada (ex: DVP: derivação ventrículo peritoneal). Troca de DVE
ou instalação da DVP são realizadas em sala de cirurgia.

MATERIAL

1 par de luvas estéril
1 pacote de gazes estéril
50ml Soro fisiológico 0,9%
Clorexidina 2% ou álcool 70%
1 lâmina de bisturi  (11, 15 ou 23) estéril ou tesoura estéril
Pinça e porta-agulhas estéril
Fio de Nylon 3-0 para sutura
01 atadura de 10 cm
Fita adesiva
01 vidro estéril

TÉCNICA

• Reunir o material necessário em badeja ou mesa auxiliar;
• Higienizar as mãos com clorexidina degermante 2% ou álcool-gel;
• Calçar luvas estéreis;
• Proceder à limpeza da área da incisão com SF0,9% para remoção

de sujidade,
• Realizar limpeza com clorexidina ou álcool 70% na incisão,
• Retirar apenas os pontos de fixação do cateter, com ajuda do bisturi

ou da tesoura estéril;
• Delicadamente tracionar o cateter, até sua saída.
• Enviar apenas 1-2cm da ponta do cateter para gram e cultura
• Realizar curativo com gaze e atadura apenas no primeiro dia após a

retirada do cateter.
• Se vazamento persistente de LCR pelo trajeto do cateter retirado,

dar 1 ponto em "U" no couro cabeludo com fio de nylon 3.0.
• Manter curativo oclusivo por 24h.
• Registrar procedimento no prontuário.
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CONDUTAS EM NEUROLOGIA

Temas

I - Manejo do AVE na sala de emergência

II - Avaliação e manejo dos pacientes com AVEI candida
tos à trombólise

III - Avaliação e manejo dos pacientes com AVEI não
candidatos à trombólise

IV - Indicação da trombólise intrarterial nos pacientes com
AVEI

V - Manejo clínico do acidente vascular hemorrágico

VI - Manejo do AVE cárdio-embólico

VII - Abordagem da estenose carotídea

VIII - AVEI de causa hemodinâmica

IX - Profilaxia secundária do AVEI

X - Prognóstico neurológico pós parada cardiorrespiratória
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I - MANEJO DO AVE NA SALA DE EMERGÊNCIA

Os objetivos do manejo do AVE na fase aguda são:
1. Minimizar a extensão do tecido cerebral com lesão irreversível.
2. Reduzir a incapacidade
3. Prevenir a recorrência.
4. Pretende-se evitar, portanto:

HIPERTERMIA - HIPOTENSÃO - HIPO / HIPERGLICEMIA
SIGA ETAPAS:
 PASSO 1: Diagnóstico do AVE:
1. Anamnese sumária: tempo início sintomas, comorbidades, aler-

gias, medicações em uso.
2. Exame neurológico: Escala de Coma de Glasgow e Escala NIH
3. Tomografia computadorizada (TC) sem contraste
TC sem evidência de sangramento sugere AVEI, mas se há relato de

cefaléia explosiva na instalação, indica-se LCR para excluir hemorragia
subaracnoidea (HSA) e outras causas.

4. Diagnóstico diferencial: Descartar: paralisia pós-crise epiléptica,
hipo ou hiperglicemia, encefalopatia hipertensiva, neoplasias e infecções do
SNC.

PASSO 2: Medidas Iniciais - Monitorização:
A monitorização depende diretamente da classificação pelo nível de

consciência:

1. Leve (ECGlasgow: 14-15, NIHSS <4):
• Oximetria : se SatO2 <95%: oxigênio suplementar por cateter

nasal (2-3l/min);
• Acesso venoso periférico em membro superior, preferencialmen-

te no membro não parético, com jelco 14-18 e SF0,9%;
• Manter dieta zero por 12-24 (avaliação fono se necessário antes

da liberação);
• PA, Temperatura e HGT de entrada e 4/4h nas primeiras 24h.

2. Moderado (ECGlasgow: 9-13, NIHSS 4-22):
• Oximetria : se SatO2 <95%: oxigênio suplementar por cateter

nasal (2-3l/min);
• Dieta zero por 24 hs, SNG - se não for candidato à trombólise;
• Medir diurese:  SVD - se não for candidato à trombólise;
• Monitorização cardíaca contínua;
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• Pressão não invasiva (PNI) e registro da PA 1/1h nas primeiras
24h;

• Acesso venoso periférico em membro superior, preferencialmen-
te no membro não parético, com jelco 14-18 e SF0,9%;

• Temperatura e HGT de entrada e 4/4 nas primeiras 24h.

3. Grave (ECGlasgow: 3-8, NIHSS> 22):
• Proteção de vias aéreas - Entubação orotraqueal (EOT);
• Ventilação assistida;
• Oximetria contínua;
• SNG aberta;
• SVD com medição de diurese;
• Monitorização cardíaca;
• PNI ou Pressão arterial média (PAM) e registro da PA 1/1h nas

primeiras 24h;
• Acesso venoso periférico em membro superior, preferencialmen-

te no membro não parético, com jelco 14-18 e SF0,9%;
• Temperatura e HGT de entrada e 4/4 nas primeiras 24h.

PASSO 3: Classificação do AVE:
1. AVE hemorrágico (Veja protocolo: Manejo do AVEH)
2. AVC isquêmico:

A. De acordo com tempo:
1. Em janela terapêutica para trombólise venosa: <4 horas desde ictus
2. Em janela terapêutica para trombólise arterial: entre 4 e 6h após

o ictus
3. Fora de janela terapêutica: > 6h desde ictus.

B. De acordo com a etiologia (TOAST):
1. Aterosclerose de grandes artérias: Evidência clínica de

envolvimento cortical (afasia ou negligência), tronco cerebral ou cerebelo,
histórico de AIT no mesmo território, sopro cervical.

2. Cardio-embólico:
• Fonte de alto risco: prótese metálica, FA, IAM < 4 semanas,

miocardiopatia dilatada, acinesia em VE, trombo ventricular,
endocardite infecciosa.

• Fonte médio risco: forame oval patente (FOP), prolapso de válvula
mitral (PVM), IAM> 4 semanas e <6 meses, hipocinesia de VE,
estenose mitral sem FA, prótese valvar biológica.
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3. Lacunar:
• Síndrome motora pura
• Síndrome sensitiva pura
• Síndrome sensitivo-motora
• Disartria-"Clumsy Hand"
• Hemiparesia atáxica

*déficits proporcionados, sem afasia, distúrbio de campo visual nem
visoespacial.

4. Outros:
• Vasculopatia não ateroscleróticas ( ex :Moya-Moya, dissecção arte-

rial);
• Desordens hematológicas (ex: anemia falciforme);
• Coagulopatias;
• Vasculites (ex: LES, meningite, varicela);
• Hemodinâmico (Áreas de transição "watershed", história de hipofluxo

- PCR, baixa fração de ejeção (FE)

5. Indeterminada

PASSO 4: Exames iniciais:
TODOS os pacientes
1. TC de Crânio sem contraste:

a) Distingue entre hemorragia e isquemia;
b) Sinais precoces de isquemia surgem com 2 horas do inicio dos

sintomas;
c) Permite distinguir dentre outros diagnósticos diferenciais;
d) Define a estratégia no tratamento agudo.
e) Nos AVE de cerebral média gradue pelo ASPECT.

O ASPECT é uma escala que utiliza subdivide o território da artéria
cerebral média em 10 pontos, em dois níveis de cortes padronizados:

1. Na altura do tálamo e gânglia basal;
2. O próximo corte acima dos núcleos da base;
Cada área de hipodensidade precoce diminui 1 ponto na escala que

vai de zero a 10. ASPECT < 8 sugere um pior prognóstico e um maior risco
de hemorragia. Um ASPECT de zero indica isquemia difusa em todo territó-
rio de cerebral média.
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Considerar:
1. Núcleo Caudado (C);
2. Núcleo Lentiforme (L);
3. Capsula Interna (IC);
4. Insula (I);
5. Córtex anterior da ACM (M1);
6. Córtex lateral da ACM (M2);
7.  Córtex posterior da ACM (M3) -
8, 9, 10.  M4, M5, M6 são territórios mais superiores à M1, M2 e M3.

2. ECG;
3. Hemograma com plaquetas, TP, TTPa, INR, Ionograma e glicemia,

PCR ou VSH, avaliação bioquímica renal e hepática.

Pacientes selecionados
1. USG com doppler de carótidas e vertebrais,
2. Angioressonância (MRA) ou angiotomografia (CTA),
3. Ressonancia (RM) de difusão e perfusão ou TC de perfusão,
4. Ecocardiograma,
5. Radiografia de tórax,
6. Oximetria de pulso e gasometria,
7. Punção lombar,
8. Eletroencefalograma (EEG);
9. Testes toxicológicos.
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II - AVALIAÇÃO E CONDUTA NOS PACIENTES
COM AVEI

CANDIDATOS À TROMBÓLISE
1. Atendimento inicial
Se paciente < 4h do ictus, observe, no atendimento inicial, os seguin-

tes cuidados:

• Instalar dois acessos venosos periféricos
• Registrar PA 15/15 min antes do trombolítico e por 2 horas após a

infusão. Registrar PA de 30/30 min até a oitava hora e depois disso
1/1h nas primeiras 36h após a trombólise.

• Checar critérios de inclusão/exclusão - usar ficha de atendimento;
• Faça o HGT antes do início da trombólise;
• Não realizar punção arterial nem punção venosa central.
• Não passar sonda vesical nem sonda nasogástrica.
• Não administrar heparina, nem AAS, nem anticoagulante oral.
• Aplicar a escala NIH a cada 15 minutos.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA USO DE  rtPA

• AVC isquêmico em qualquer terrritório encefálico;
• Possibilidade de iniciar a infusão do rt-PPA dentro
de 4 horas e 30 minutos do início dos sintomas;

OBS.: para isso, o horário do início dos sintomas
deve ser precisamente estabelecido. Caso os sinto-
mas forem observados ao acordar, deve-se consi-
derar o último horário no qual o paciente foi obser-
vado normal.

• Tomografia computadorizada do crânio ou resso-
nância magnética sem evidência de hemorragia;
• Idade superior a 18 anos;
• NIH inicial maior que 4 (exceto afasia);
• ASPECT SCORE >7;
• NIHSS <2.
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CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO PARA USO DE rtPA
•  Desconhecimento do tempo de início de sintomas ou déficit
ao acordar;
• Uso de anticoagulantes orais com tempo de protrombina (TP)
>15s (RNI>1,5);
• Uso de heparina nas últimas 48h com TTPa elevado;
• VC isquêmico ou traumatismo crânio-encefálico (TCE) grave
nos últimos 3 meses;
• Sangramento ativ, exceto menstruação;
• Crise epiléptica no início dos sintomas (exceto se o urgentiosta
julgar que o déficit não se trata de uma paralisia de Todd);
• História pregressa de hemorragia intracraniana ou de
malformação vascular cerebral;
• TC de crânio com hipodensidade precoce>a do território da
ACM;
• PA sistólica >185mmHg ou PA diastólica >110mmHg (em 3
ocasiões, com 10 minutos de intervalo) refrtária ao tratamento
anti-hipertensivo;
• Melhora rápida e completa dos sinais e sintomas no período
anterior ao início da trombólise: NIH<4;
• Coleta de LCR nos últimos 7 dias;
• Cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo nos últi-
mos 14 dias;
• Hemorragia geniturinária ou gastrointestinal nos últimos 21
dias, ou história de varizes esofágicas;
• Punção arterial em local não compressível na última semana;
• Coagulopatia com TP prolongado (RNI>1,5), TTPa elevado,
ou plaquetas <100.000/mm3;
• Glicemia <50mg/dl com reversão dos sintomas após a corre-
ção;
• Evidência de endocardite ou êmbulo séptico;
• Gravidez;
• Infarto do miocárdio recente (3meses);
•  Suspeita clínica de hemorragia subaracnóide ou dissecção
aguda de aorta.
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2. Manejo da pressão arterial (candidatos à trombólise):

• Nitroprussiato de Sódio - 1 amp (2ml) = 50mg, diluir em 248ml de
SG5% para concentração: 200µg/ml. Usar 0,5-0,8µg/Kg/min.

• Metoprolol (SELOKEN) - CV 1amp=5mg = 5ml, aplicar 5mg EV a
1 ml/ min a cada 10 min.  Dose máxima de 20 mg em 24h.

3. Manejo de hipertermia (T > 37,5)
• Dipirona ou Paracetamol 500mg EV (até 6/6h) podendo intercalar,

para intervalos mais curtos de analgesia, se necessário.
• Medidas físicas.

4. Manejo da hiperglicemia (HGT >140mg/dl)

1Dose baixa: esquema para pacientes magros e idosos
2Dose moderada: pacientes de idade média
3Dose alta: indicado em pacientes com infecções e em uso de corticóide.
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5. Forma de infusão do rtPA
1. Transferir o paciente para a Unidade de Urgência, Unidade de Tra-

tamento Intensivo ou Unidade de AVC Agudo.
2. Iniciar a infusão de rtPA EV 0,9 mg/Kg administrando 10% em bolo

em 1 minuto e o restante em 1 hora. Não exceder a dose máxima de 90 mg.
3. Não administrar heparina, antiagregante plaquetário ou

anticoagulante oral nas primeiras 24 horas do uso do trombolítico.
4. Manter o paciente em jejum por 24h pelo risco de hemorragia e

necessidade de intervenção cirúrgica de urgência. EVITAR sonda nasogástrica
nas primeiras 24h após a trombólise

5. Não passar sonda vesical até 30 minutos após termino RTPA; se
possível  por 24h após trombólise

6. Verificar escore de AVC do NIH a cada 15 minutos durante a infu-
são, a cada hora nas próximas 6 horas e após esse período, a cada 6 horas
até completar 24 horas. Após 24h, aplicar NIH 01 vez ao dia.

7. Monitorizar a pressão arterial com a seguinte frequência: primeiras
2h após rtPA: a cada 15 min; de 2-6hs: a cada 30 min; 6-24 hs : a cada hora.

8. Controle da temperatura axilar a cada 2h
9. Controle da glicemia capilar a cada 4h
10. Não iniciar heparina nem derivados na profilaxia para trombose

venosa profunda.

OBS 1: Após as 24 horas do tratamento trombolítico, o tratamento
do AVC segue as mesmas orientações do paciente que não recebeu
trombólise, isto é, antiagregante plaquetário ou anticoagulação.

OBS 2: Iniciar profilaxia para TVP (heparina de baixo peso ou
enoxaparina) 24 horas após trombolítico.
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Tabela de volume de rtPA por peso:

Administrar rtPA EV (0.9mg/Kg, no máximo 90mg), com 10% da dose
total em bolus inicial, seguido da infusão do restante em 60 minutos.

A diluição do rtPA é de 1mg/mL. Deve-se utilizar vasos da extremida-
de superior e não correr associadamente (em Y) com nenhuma outra medi-
cação.

6. Manejo após trombolítico
• Não utilizar antitrombóticos, antiagregantes e heparina nas próxi-

mas 24h pós-trombolítico.
• Controle neurológico rigoroso: a) escala coma Glasgow a cada 4h;

b) NIHSS a cada hora nas próximas 6h. Em caso de sedação,  repetir
TC sem contraste dentro de 1 hora do término da infusão.

• Monitorização cardíaca e pressórica (vide tabela item 2).
• Não realizar cateterização venosa central ou punção arterial nas

primeiras 24h.
• Não passar sonda vesical até pelo menos 30m do término da infusão

do rt-PA.
• Não passar SNE nas primeiras 24h
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7. Suspeita de sangramento
• Na piora do déficit neurológico ou nível de consciência, cefaléia

súbita, náuseas ou vômitos durante ou logo após a infusão.
• Quando há aumento importante da PA

Conduta:
• Descontinuar rt-PA
• TC de crânio urgente
• Colher coagulograma, HT, TP, TTPa, fibrinogênio e plaquetas
• Se sangramento na TC de crânio: solicitar avaliação neurocirúrgica
• Outros locais de sangramento (ex.: local de punção venosa) tentar

compressão mecânica. Em alguns casos descontinuar o rt-PA.

8. Transformação hemorrágica
• Hemorragia sintomática é aquela em que ocorre uma piora de 4

pontos na escala do NIHSS após o uso de trombolítico;
• Fatores de risco: idade, severidade do evento (NIH >20); hiperten-

são arterial (principalmente nas primeiras 24h pós-trombólise);
hiperglicemia (HGT >200mg/dl);

Classificação (Fig. 1):
• Infarto Hemorrágico 1: Pequenas petéquias margeando a área

infartada (Fig. 1A)
• Infarto Hemorrágico 2: Petéquias coalescentes sem exercer efeito

de massa (Fig. 1B)
• Hematoma Intraparenquimaotoso 1: Hematoma com pouco efeito

de massa. Área hemorrágica corresponde < 30% da área infartada
(Fig. 1C)

• Hematoma Intraparenquimatoso 2: Hematoma com substancial efeito
de massa. Área hemorrágica corresponde > 30% da área infartada
(Fig. 1D)
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9. Tratamento das complicações hemorrágicas
• Crioprecipitado: 6-8U EV (manter fibrinogênio sérico > 100 mg%)
• Plasma fresco congelado : 2 a 6U
• Se nível baixo de plaquetas ou uso de antiagregantes plaquetários: 6

a 8U de plaquetas
• Concentrado de hemácias: manter hemoglobina > 10mg%.
• Se INR> 1,5 plasma fresco 3 unidades e crioprecipitado 8 unidades
• Se TTPA>1,5 sulfato de protamina
• Plaq< 100000: aférese plaquetas.
• Hipotensão: cristalóides.
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III - AVALIAÇÃO E MANEJO DO PACIENTE COM AVEI
NÃO CANDIDATO À TROMBÓLISE

1. Hidratação
• Somente SF 0,9% nas primeiras 24h, mesmo nos hipertensos
• Se hipoglicemia, administrar forma isotônica: SG5%: 500 ml + NaCl

20%: 40 ml
2. Pressão arterial
• Limite tolerável é 220-120mmHg, nas primeiras 48 horas.

Exceção: Infarto agudo do miocárdio (IAM), edema agudo de pulmão
(EAP), encefalopatia hipertensiva e dissecção de aorta.

• Objetivo: reduzir apenas 15% da PA nas primeiras 24 horas.
• Após dois dias, iniciar losartan (um quarto do dose) nos pacientes

com PA acima de 160-110 e sem estenose carotídea com repercus-
são hemodinâmica;

• A partir do D7, o alvo volta a ser 135-85 e os anti-hipertensivos
devem ser reintroduzidos.

Exceção: pacientes com história de coronariopatia em uso de
betabloqueador e usuário crônico de anti-adrenérgico de ação central em
dose alta (metil-dopa)

• Hipotensão na admissão é sinal de alerta para IAM e dissecção de
aorta como comorbidades. Indica-se volume e ou catecolaminas
(noradrenalina 0,1-2mg/h e/ou dobutamina 5-50mg/h). Nestes ca-
sos quando há hipotensão a) solicitar troponina e b) seriar ECG c)
avaliação da cardiologia,

• Seguir tabela abaixo:

Dose e diluição:  ver tabela em avaliação e manejo na trombólise
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3. Monitorização
• Eletrocardiograma contínuo está particularmente recomendado

na vigência de: a) cardiopatia prévia, b) histórico de arritmias, c) PA
instável, d) sinais de insuficiência cardíaca congestiva (ICC), e) ECG
basal alterado, f) infarto cerebral envolvendo a ínsula.

4. Manejo das medicações
• Os hipoglicemiantes orais serão suspensos na admissão, por no mí-

nimo 48h.
• Os pacientes em uso prévio de estatinas, hormônio tiroideano,

corticóides, antiplaquetário, devem permanecer em uso da medica-
ção. Aqueles que usavam anticoagulantes orais devem aguardar a
imagem e TPAE antes de reintrodução.

• Recomenda-se critério na administração de morfina e outros anal-
gésicos pelo risco de hipotensão.

5. Manejo de complicações
• Agitação na fase aguda do AVC pode traduzir hipoxemia, hipercapnia

e infecção e a sedação está indicada somente depois de afastadas
essas possibilidades.

• Profilaxia de tromboembolismo pulmonar com heparina subcutâ-
nea ou de baixo peso naqueles com déficit motor que provoque
imobilidade. Fatores de risco para TEP: imobilização, obesidade,
diabetes e AVC prévio.

• Protetor gástrico: lembrar interação do omeprazol e clopidogrel no
momento da escolha.

6. Investigação etiológica
Em paciente selecionados, a investigação inclui:
1. USG com doppler de carótidas e vertebrais,
2. Angioressonância (MRA) ou angiotomografia (CTA),
3. Ressonância magnética (RM) de difusão e perfusão ou tomografia

computadorizada (TC) de perfusão,
4. Ecocardiograma (ECO),
5. Radiografia de tórax,
6. Oximetria de pulso e gasometria,
7. Punção lombar,
8. Eletroencefalograma (EEG);
9. Testes toxicológicos.
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USG com doppler de carótidas e vertebrais: prioriza indicação a partir
da classificação TOAST.

ECO com os seguintes critérios:
1. Pacientes com história e/ou exame físico e/ou eletrocardiograma

(ECG) com evidência de doença cardíaca;
2. Suspeita de fonte cardiogênica embolígena : naqueles pacientes com

acometimento de múltiplos territórios, suspeita de doença aórtica
3. Suspeita de embolismo paradoxal (trombose venosa cerebral (TVP)

x forame oval patente (FOP);
4. Paciente sem outra causa identificável para o evento atual.

Obs: ECO transesofágico (ETE) é superior na avaliação do: arco aórtico,
aurícula direita, septo interventricular e na fibrilação atrial (FA) (para
estratificação de risco).

7. Recomendações após fase aguda AVCI
• Recomenda-se que as infecções após o AVC sejam identificadas pre-

cocemente e tratadas com antibióticos apropriados. Não se reco-
menda profilaxia antibiótica e o uso de levofloxacina pode ser preju-
dicial em doentes com AVC agudo.

• Vigilância rigorosa do estado de hidratação e uso de meias de com-
pressão graduada auxiliam na redução da incidência do
tromboembolismo venoso;

• Mobilização precoce para prevenir complicações como pneumoni-
as de aspiração, trombose venosa profunda e úlceras de pressão;

• Profilaxia com heparina subcutânea em baixa-dose ou heparina de
baixo peso molecular está indicada em doentes com risco elevado
de TVP ou embolismo pulmonar (imobilização, obesidade, diabetes
e AVC prévio);

• Avaliação da disfagia (avaliação mínima de deglutição) deve ser rea-
lizada antes do inicio precoce da alimentação

• Administração de anticonvulsivantes deve ser reservada a doentes
com AVCI e crises epilépticas.

IV - INDICAÇÃO DA TROMBÓLISE INTRARTERIAL
NO PACIENTE COM AVEI

No presente, não existe estudo comparativo entre trombólise IV e IA.
Trombólise IV possui extensas evidências em relação ao benefício, assim na
possibilidade de ambas, deve dar-se preferência à trombólise IV. Trombólise
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IA pós IV (resgate intrarterial) pode ser realizada em casos selecionados,
mas não deve ser encarada como rotina.

A despeito da falta de evidências, a recomendação atual para trombólise
intrarterial (IA) é que esta seja realizada na oclusão aguda de artéria proximal
(carótida interna, ACM, artéria vertebral e basilar), desde que tenha sido
excluída a possibilidade do uso de trombólise venosa (IV).

No presente, nas condições acima, evidências dão suporte ao uso da
trombólise IA na trombose da artéria cerebral média.

O tratamento intrarterial pode ser realizado até 6 horas do início do
quadro. Se o território vértebro-basilar é afetado, esse tempo pode esten-
der-se ate 12h.

A dose habitual intrarterial é de 0,3mg/Kg diluído em SF0,9% e
fracionada para injeção pré, pós e intratrombo. Heparina em baixas doses
pode ser utilizada pelo introdutor.

Evidências para trombectomia demonstram melhora das taxas de
recanalização, no entanto os dados são escassos no presente. De uma forma
geral, a trombectomia mecânica não deve ser recomendada em pacientes
com AVEi, mas pacientes selecionados podem se beneficiar da aplicação dessa
manobra.

V - MANEJO CLÍNICO DO ACIDENTE VASCULAR
CEREBRAL HEMORRÁGICO

1. Etiologia
• AVEH de localização em tálamo, cerebelo, ponte e ganglia basal

sugerem HAS;
• Os hematomas lobares se relacionam a trauma, trombose venosa,

angiopatia amiloide e distúrbio coagulação.
• Setenta por cento dos sangramentos espontâneos em uso de

anticoagulante oral ocorrem com nível de INR 3 e nestes casos o
anticoagulante será suspenso até completa absorção do hematoma.
No caso de hematomas lobares, a provável comorbidade com
angiopatia amilóide deve ser lembrada e avaliada a possibilidade da
não reintrodução do anticoagulante de forma definitiva.

2.Complicações
Expansão do hematoma & Hipertensão Arterial
• A expansão do hematoma se relaciona com os níveis elevados de

PA.
• Embora um controle estrito da PA deva ser realizado nas primeiras
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24h, esse controle deve respeitar a pressão de perfusão cerebral
(PPC)

• Monitorar PA a cada 30min nas primeiras 6h e depois a cada hora,
respeitando os limites na dependência da existência de hiperten-
são prévia:

Trombose venosa profunda/embolia pulmonar
• Deve iniciar na fase aguda com uso de botas pneumáticas
• Início da profilaxia com heparina de baixo peso molecular ou heparina

não fracionada deve ser avaliada no 3°ou 4° dia após início dos sinto-
mas, após exclusão da possibilidade de expansão da hemorragia e
estabilização da coagulação se este esteve envolvido no início do
quadro.

• Pacientes com AVCH e TVP proximal, principalmente pacientes com
embolia pulmonar subclínica, devem ser avaliados para a colocação
de filtro de veia cava inferior.

3. Monitorização da pressão intracraniana (PIC)
• Não existem recomendações definitivas para a utilização da

monitorização da pressão intracraniana (PIC) na hemorragia intracerebral
espontânea, mas ela pode ser útil em pacientes selecionados.

• Dentre as indicações para monitorização da PIC estão:
• Hematomas com efeito de massa
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• Presença de hemorragia intraventricular.
• Glasgow menor do que 9.
• Pacientes sedados, com avaliação neurológica  prejudicada.

• Os princípios aplicados no controle da PIC em pacientes com AVCH
são semelhantes aos utilizados para pacientes com TCE grave:
• Mantenha a cabeceira da cama a 30 graus, pescoço livre de com-

pressões e a cabeça em posição centrada (neutra).
• Controle rapidamente a febre e a hiperglicemia
• Avalie e trate os casos de PIC > 20-25 mmHg por mais de 5-10

min.
• Sempre que possível, drenar líquor para controlar a PIC.
• Mantenha a PPC maior que 60-70 mmHg, com expansão volêmica

e uso de drogas vasoativas, quando necessário. Meta: PPC > 60-
70 mmHg e PIC < 20-25 mmHg

• Nos casos de hipertensão intracraniana (HIC), mantenha o paci-
ente em sedação. A sedação pode e deve ser suspensa periodica-
mente para apropriada avaliação neurológica, exceto em pacien-
tes com HIC refratária. Como escolhas, pode-se utilizar midazolan
ou propofol, associados ou não ao fentanil.

• Utilize Manitol 20%, 0,5-1g/kg, se a PIC não responder a outras
medidas.

• Reponha a diurese quando necessário. Acompanhe o gap osmolar
previamente a cada tratamento com manitol.

• Nos casos em que a PIC permanece elevada apesar da otimização
do tratamento clinico e cirúrgico, considere o uso de thionembutal

• Utilize hiperventilação e manitol se houver deterioração súbita e
comunique o neurocirurgião.
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4. Tratamento Clínico da Hemorragia Intracerebral
Espontânea (Diagrama 1)

5. Cálculo do volume do hematoma intraparenquimatoso

Fórmula (A x B x C) /2 = Volume do hematoma em cm3ou ml
Sendo:

A (cm): Maior diâmetro antero-posterior do hematoma;
B (cm): Maior diâmetro látero-lateral do hematoma
C: somar os pontos obtidos em cortes de 10cm em que se tenha:

• 75%-100% do hematoma: 1 ponto;
• 25%-75% do hematoma: 0,5 pontos;
• <25% do hematoma: 0 pontos

OBS: Volume> 30ml: prognóstico reservado
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6.Escalas de prognóstico de AVCH intraparequimatoso
• Avalia risco de morte em 30 dias do evento
• Presença de pontuação maior ou igual a 3 sinaliza  mortalidade de

70%;
• Pontuação 4 e 5: mortalidade próxima de 100%.

7. Avaliação da hemorragia subaracnoidea
Clínica:
Escala de Hunt-Hess
• Proposta em 1967
• Avalia risco cirúrgico baseado na a) intensidade da reação meníngea,

b) severidade do déficit neurológico, c) presença de doenças
sistêmicas significativas.

• Doença sistêmica severa: doença pulmonar obstrutiva crônica, do-
ença arterial coronariana, doença renal crônica, diabetes
descompensado, doença arterial periférica ou hipertensão com le-
são de órgãos-alvo coloca o paciente em gradação imediatamente
abaixo de outro com o mesmo quadro neurológico, porém sem as
comorbidades citadas.
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Radiológica:
Escala de Fischer
• Proposta em 1980
• Avaliação do risco de vasoespasmo de acordo com achados

tomográficos
• Quanto maior a quantidade de sangue no espaço subaracnoideo,

maior o risco de vasoespasmo.

NE
UR

OL
OG

IA



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

276

8. Algoritmo de investigação e tratamento no AVEH

VI - MANEJO DO AVEI CÁRDIO-EMBÓLICO
A escolha do momento ideal para o início da anticoagulação após AVCI

cárdio-embólico deve considerar a redução da progressão do evento, sem
aumentar o risco de sangramento sintomático.

Não há evidências suficientes, no presente, para nortear, de forma
definitiva, o momento ideal para iniciar a anti-coagulação após AVC ou AIT
de etiologia cardio-embólica.

A recomendação geral é adiar por 2 semanas o início da anticoagulação.
Nessa fase aguda do AVC cardio-embólico, o AAS será a droga utilizada.

A presença de hematoma parenquimatoso nos obriga a introduzir
anticoagulação somente após sua completa reabsorção.

A terapia de anticoagulação deverá ser iniciada com cumarínico, sem
necessidade de heparinização como ponte, uma vez que a mesma só será
iniciada após duas semanas do evento.
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Pacientes cuja etiologia do AVC seja infarto agudo do miocárdio (IAM)
com trombo mural detectável no ecocardiograma (ECO), a anticoagulação é
indicada (INR2-3) e a associação com AAS 200mg é recomendada.

Quando área isquêmica for maior que 1/3 do território da artéria ce-
rebral média (ACM), ASPECT superior a 7 (veja Manejo do AVE na Sala de
Emergência) , ou da circulação posterior, adiar anticoagulação por até 4 se-
manas. Casos intermediários devem ser analisados individualmente. Nesses
casos, a anticoagulação, quando indicada, deverá ser iniciada com heparina e
não anticoagulante oral.

Deve-se considerar anticoagulação precoce nos seguintes pacientes:
• Alto risco de reeembolização cardiogênica precoce: fibrilação atrial

(FA) com trombo cardíaco, válvulas artificiais, infarto nas últimas
quatro semanas com trombo em ventrículo esquerdo (VE)

• Dissecção de carótida, após exclusão de hemorragia subaracnóidea;
• Doença aterosclerótica intra ou extracraniana com AIT "em cres-

cendo";
• Oclusão da basilar
• Estados conhecidos de hipercoagulabilidade
• Trombose venosa cerebral.

 O esquema proposto, nos casos de anticoagulação precoce é a
enoxiparina 1mg/kg/ dose 2x dia,  SC
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FLUXOGRAMA DO AVEI CARDIOEMBÓLICO

1AVC cardioembolico: AVC com FA, valva artificial, valvopatia reumática,
presença de trombo mural pos IAM;
2 Transformação hemorrágica sempre graduar pelo ECASS (ver acima);
3Iniciar com cumariníco sem necessidade de heparinização.
4Heparinizar com heparina de baixo peso molecular;
5Até a reabsorção de hematoma, manter antiagregação.

VII - ABORDAGEM DA ESTENOSE CAROTÍDEA

A correção da estenose carótida extracraniana é uma urgência nos
pacientes sintomáticos, até a segunda semana do evento vascular e com
estenose acima de 70% no doppler.

Considera-se sintomático o paciente com acidente isquêmico transi-
tório (AIT) carotídeo e AVC não incapacitante, ipsilateral à estenose.

O momento ideal para o tratamento é dentro das duas semanas que
se seguem ao último sintoma.

Não há indicação de tratamento pacientes com estenoses inferiores a
50% independentemente de serem sintomáticos ou não.

Lembrar que em pacientes com AVC extenso há risco de síndrome de
reperfusão.
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Consideram-se pacientes de alto risco os portadores de comorbidades
como insuficiência cardíaca congestiva (ICC) classe III-IV, disfunção ventricular
severa, cirurgia cardíaca nas últimas seis semanas, infarto agudo do miocárdio
(IAM) recente, angina instável (III/IV), doença pulmonar severa e  presença
de alguns fatores anatômicos e características morfológicas da placa;

A escolha do tipo de tratamento inclui a endoarterectomia carotídea
(EC) e o tratamento endovascular com angioplastia e stent (AS) (Fig. 1)

São contra-indicações relativas para tratamento endovascular (AS):
pacientes que possuem bifurcação carotídea com morfologia complexa, ex-
tensa calcificação na aorta e presença de placas eco-lucentes (baixo GSM)

Pacientes considerados candidatos para abordagem precoce da
estenose sintomática serão tratados com:

1. Anti agregação plaquetária dupla:
AAS 75mg + Clopidogrel 300mg 6-12h antes do procedimento
Manutenção: AAS 100 mg + Clopidogrel 75mg por dia iniciado
idealmente.
3 dias antes do procedimento (stent) e mantido por 3 meses.

2. Controle da dislipidemia Sinvastatina 40 mg/dia objetivando LDL
70 mg/dl.

Nos pacientes hipertensos com estenose carotídea severa a redução
da pressão arterial deve ser gradual.

No AIT ou AVC menor secundário à estenose carótida a dupla agre-
gação é aceitável quando iniciada dentro de 24h.

Nos pacientes não-candidatos à intervenção o tratamento
medicamentoso da estenose carotídea inclui:

1. Dieta mediterrânea: rica em verduras, saladas, legumes, frutas e
frutas secas, com azeite de oliva como principal fonte de gordura,
consumo de pescado e pequenas quantidade de vinho. Esta dieta
é pobre em ácidos graxos saturados, rica em carboidratos e fibra,
e tem alto conteúdo de ácidos graxos monoinsaturados derivados
do azeite de oliva.

2. Controle da dislipidemia com uso de estatinas: dose estatina máxi-
ma tolerada: atorvastatina 80mg ou sinvastatina 40mg ou
rozuvastatina 40mg

3. Avaliação da curva de tolerância a glicose, que caso alterada já
indica necessidade do uso de metformina mesmo antes do diag-
nóstico da diabetes.

4. Controle da pressão arterial, incluindo uso do inibidor da enzima
de conversão da angiotensina.
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Investigação na estenose carotídea

1USG doppler: avaliar severidade, localização da estenose, outros vasos
ocluídos, morfologia da placa e colaterais.
2 Angio TC: avaliar morfologia da carótida e aorta, colaterais intracranianas,
confirmar grau de estenose.

 Endoarterectomia e angioplastia por Stent
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VIII - AVEI DE CAUSA HEMODINÂMICA
Os acidentes vasculares encefálicos de causa hemodinâmica estão as-

sociados a um evento de hipotensão que precipita o início do quadro.
Esses eventos apresentam história clínica que sugerem precocemente

o diagnóstico. Na avaliação inicial desses pacientes deve ser observada e
ativamente questionada a presença de:

• Sintomas neurológicos iniciados após mudar para posição supina
(ficar de pé), exercícios, após mudanças bruscas na temperatura
ambiental, após refeição ou tosse.

• Sintomas que aparecem após recente aumento na dose dos anti-
hipertensivos, após evento de sangramento, anemia ou uso de dro-
gas vasodilatadoras (ex: sildenafil)

• Surgimento de claudicação monocular (baixa visual após olhar na
luz) - representam falha circulatória em atender a maior demanda
metabólica em um estado de perfusão marginal.

• Síndrome do homem-no-barril (déficit proximal nos membros) ou
síndrome de Balint com imagem compatível com área de transição.

• "Balanço dos membros"- (limb shaking), parece acontecer em até
10% dos casos.
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O aspecto típico de envolvimento das zonas de fronteira entre os prin-
cipais vasos cerebrais (imagem em rosário) é típico dos AVEIs de causa
hemodinâmica, nos exames de neuroimagem (Fig. 1).

Fig. 1. Infartos em territórios-de-fronteira ocorrem no AVEI de causa
hemodinâmica. Esses infartos, entre territórios arteriais (A), tipicamente re-
sultam de hipotensão prolongada. O padrão mais comum é o de infartos
corticais nas zonas entre as artérias cerebral média, anterior e posterior (B).
Outro padrão possível é o de infarto em território-de-fronteira interno (C-
D). O tecido em risco nesses casos é a substância branca da coroa radiada e
do centro semioval. Quando o infarto interno é confluente, em geral sinali-
zam prognóstico reservado. As lesões podem ser unilaterais e ocorrer no
lado de maior estreitamento arterial no caso de estenose carotídea.
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IX - PROFILAXIA SECUNDÁRIA DO AVEI
 A profilaxia secundária do AVEI depende diretamente da classificação

do evento primário de acordo com o tempo e a etiologia. Assim:

• A estatina está indicada no AVCI não cárdio-embólico, iniciando
com dose de 40 mg/dia independente do colesterol inicial. O ajuste
da dose, em nível ambulatorial, vai objetivar LDL alvo de 70 mg/dL.

• No AVCI não cárdio-embólico, a terapêutica antitrombótica deve
ser prescrita nas primeiras 48h, sendo aspirina a primeira escolha
(dose adotada HPS: 300mg/dia) ou clopidogrel (dose 75mg/dia).

• A combinação de aspirina e clopidogrel não é recomendada para
pacientes com AVC isquêmico recente, exceto pacientes com in-
dicações específicas (ex. angina instável ou IAM não-Q [sem altera-
ção eletrocardiográfica] ou stenting recente)

• Recomenda-se que os doentes que tiveram um AVC na vigência
de terapêutica antiagregante plaquetária sejam reavaliados em
relação à aderência à terapêutica, fatores de risco e fisiopatologia e
propõe-se a troca do antiagregante.

• Recomenda-se anticoagulação oral (INR 2.0-3.0) depois de AVC
isquêmico associado à fibrilação atrial (FA). Não se recomenda
anticoagulação oral em pacientes com comorbidades como quedas
frequentes, fraca adesão terapêutica, epilepsia não controlada ou
hemorragias gastrointestinais.  Idade avançada em si não é uma con-
tra-indicação para a anticoagulação oral.

• Recomenda-se que os doentes com AVC cardioembólico (pre-
sença de prótese valvar, doença reumática, insuficiência valvar com
ingurgitamento visto ao ecocardiograma) não relacionado com FA
recebam terapêutica anticoagulante (INR 2.0-3.0) se o risco de
recorrência for elevado;

• Ateromas aórticos, aneurismas fusiformes da artéria basilar, dissec-
ção de artérias cervicais ou forame oval patente na presença de trom-
bose venosa profunda (TVP) confirmada ou aneurisma do septo
interauricular são possíveis indicações para anticoagulação no AVC
isquémico não-cardioembólico.

• Antiagregação pode ser utilizada como alternativa em pacientes com
AVC cardioembólico que se apresentem com contraindicações para
anticoagulação;

• Dissecção de carótida extracraniana com AVC minor (NIH até
4) ou AIT a primeira opção terapêutica é a anticoagulação. No AVC
extenso, é o AAS (300mg/dia) iniciado  nas primeiras duas semanas.

• Dissecção de artéria vertebral será tratada com AAS (300mg).
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Naqueles com cefaléia persistente nos quais o LCR é hemorrágico, a
avaliação endovascular é imperativa e urgente e nem o AAS nem a
heparina devem ser instituídas.

• Trombose venosa cerebral não atribuível a neuroinfecção
bacteriana será tratada com heparinização plena.

X - PROGNÓSTICO NEUROLÓGICO PÓS PARADA
CÁRDIORRESPIRATÓRIA

Parâmetros práticos para prognóstico de pacientes em coma pós-pa-
rada cardiorrespiratória (PCR)

1. Objetivos do protocolo:
Esse protocolo reúne dados que auxiliam:

 a) Na avaliação do paciente em coma após PCR, estando o diagnósti-
co de morte encefálica afastado pela presença dos reflexos de tronco.

b) Na identificação dos pacientes com tendência ao despertar ou aque-
les que podem evoluir mal e ter prognóstico reservado (definido como mor-
te, estado de inconsciência após 1 mês ou severo acometimento 6 meses
após PCR: estado vegetativo persistente);

2. Introdução:
Pacientes que sofrem PCR geralmente acordam até o terceiro dia após

o evento.  Naqueles em que isso não ocorre, uma sequela neurológica é
esperada.

Embora o tempo de anóxia e a causa estejam relacionadas ao prog-
nóstico, nenhuma dessas variáveis determina o prognóstico com acurácia.

3. Que dados do exame físico geral podem auxiliar no prognós-
tico?

 Existe uma associação entre hipertemia e prognóstico após PCR, de
modo que para cada grau Celsius acima de 37°C o paciente está 2,26 vezes
mais tendente a morte ou estado vegetativo persistente, o que determina
que hipertermia precisa ser combatida vigorosamente nesse contexto.

4. Que dados do exame neurológico podem auxiliar no prognós-
tico?

A análise do subitem motor da escala de coma de glasgow (ECGla) é o
mais útil, uma vez que boa parte dos pacientes estão entubados. Uma pon-
tuação motora inferior a 2 (extensão reflexa ou ausência de resposta motora)
que persiste por mais de 72h, sinaliza prognóstico reservado.

Status epilepticus no primeiro dia (D1) após PCR, ausência de respos-
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CONDUTAS EM NUTRIÇÃO

Temas

I - Avaliação nutricional

II - Identificação do paciente em risco de subnutrição

III - Suporte nutricional no paciente crítico

IV - Terapêutica nutricional

V - Terapia nutricional combinada

VI - Condutas no suporte nutricional enteral

VII - Seleção das dietas enterais

VIII - Diarréia

IX - Avaliação e manejo do paciente disfágico
NU
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I - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
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II - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM RISCO DE
SUBNUTRIÇÃO



III - SUPORTE NUTRICIONAL NO PACIENTE CRÍTICO
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IV  - TERAPÊUTICA NUTRICIONAL



V - TERAPIA NUTRICIONAL COMBINADA NP + NE
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VI - CONDUTAS NO SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL



VII - SELEÇÃO DAS DIETAS ENTERAIS
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VIII - DIARRÉIA
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IX - AVALIAÇÃO E MANEJO DO PACIENTE DISFÁGICO
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CONDUTAS EM PSICOLOGIA

Temas

I - Informação de diagnóstico

II - Informação de doença crônica

III - Estado de tensão frente à situação de internamento

IV - Quadro ansiogênico durante internamento

V - Paciente com indicação cirúrgica ou de procedimen
tos invasivos

VI - Paciente ou acompanhante não adaptado à situação
hospitalar

VII - Paciente com indicação de internação prolongada

VIII - Visita de menores

IX - Comunicação de perda familiar ao paciente durante
o processo de internação

X - Abertura do protocolo de morte encefálica
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I - INFORMAÇÃO DE DIAGNÓSTICO
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II - INFORMAÇÃO DE DOENÇA CRÔNICA
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III -  ESTADO DE TENSÃO FRENTE À SITUAÇÃO
DE INTERNAMENTO



Pauta de Condutas

301

PS
IC

OL
OG

IA

IV - QUADRO ANSIOGÊNICO DURANTE
INTERNAMENTO
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V - PACIENTE COM INDICAÇÃO CIRÚRGICA OU
DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS
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VI - PACIENTE OU ACOMPANHANTE NÃO
ADAPTADO À SITUAÇÃO HOSPITALAR



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

304

VII - PACIENTE COM INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO
PROLONGADA
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VIII - VISITA DE MENORES
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IX - COMUNICAÇÃO DE PERDA FAMILIAR AO
PACIENTE DURANTE O PROCESSO DE INTERNAÇÃO
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X - ABERTURA DO PROTOCOLO DE MORTE
ENCEFÁLICA
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CONDUTAS EM RADIOLOGIA

Temas

I - Preparo para realização de exame contrasta-
do com iodo

II - Conduta nas reações agudas ao contraste
iodado em adultos
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I - PREPARO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME
CONTRASTADO COM IODO

Exames Eletivos:
•  Jejum 03 horas antes do horário marcado para o exame.
• Se histórico de alergia ao contraste iodado:

Prednisona 50mg (02 e ½ comp de 20mg): tomar 13, 7 e 1h antes
da realização do exame.

Exames em Caráter de Urgência:
• Dispensado jejum
• Se histórico de alergia ao contraste iodado:

4h antes do exame: Hidrocortisona 200mg EV + Difenidramina 50mg
EV.
1h antes do exame: Difenidramina 50mg EV.

II - CONDUTA NAS REAÇÕES AGUDAS
AO CONTRASTE IODADO EM ADULTOS

1 - Urticária:
Descontinuar injeção do contraste se não completada.
Na maioria dos casos não é necessário tratamento.

Tratamento medicamentoso:
• Bloqueador de receptor H1: 1) Difenidramina VO, IM ou EV,  25 a

50mg.
• Urticária severa ou disseminada: 1) Agonista alfa: Epinefrina SC

(1:1.000) 0,1 a 0,3mg (= 0,1 a 0,3ml),  se não existir contraindicação
cardíaca.

2 - Edema Facial ou Laríngeo:
Tratamento:
• O2 úmido, 6 a 10 litros/min (via máscara).
• Agonista alfa: epinefrina SC ou IM (1:1.000) 0,1 a 0,3 mg (=0,1 a 0,3

ml) ou - especialmente se houver hipotensão evidente - epinefrina
(1:10.000) lentamente EV 1 a 3 ml (=0,1 até 0,3mg).

Repetir, se necessário, até um máximo de 1mg.

hps
Realce

hps
Nota
Retirar o texto hachurado (desde 4h antes do exame até 1h antes do exame: Difenidramina 50mg EV) e substituir por: 30 minutos antes do exame: Hidrocortisona 500mg EV.
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Se não houver resposta à terapia ou se houver edema agudo de larin-
ge evidente, procurar apoio ampliado (médico da emergência ou
anestesista) e preparar-se para intubação ou cricotiroidostomia.

3 - Broncoespasmo:
Monitorização: eletrocardiograma, saturação de O2 (oxímetro) e
pressão arterial.

Tratamento:
• O2 úmido, 6 a 10 litros/min (por máscara).
• Agonista beta inalatório (Salbutamol/Aerolin®) 2 a 3 inalações, repe-

tir se necessário.
Se não responder à inalacao, usar epinefrina SC, IM ou EV.
• Epinefrina SC ou IM (1:1.000) 0,1 a 0,3 mg (0,1a 0,3ml) ou, especi-

almente se houver hipotensão evidente, epinefrina (1:10.000) lenta-
mente IV 1 a 3 mg (=0,1 até 0,3ml).

Repetir, se necessário, até um máximo de 1mg.
• Procurar apoio ampliado (médico da emergência ou anestesista)

para broncoespasmo grave ou se persistir saturação de O2 <88% e
prepara-se para intubação.

4 - Hipotensão com Taquicardia:
Monitorização: eletrocardiograma, oxímetro, pressão arterial.

Tratamento:
• Pernas elevadas a 60 graus ou mais (preferencialmente) ou posição

de Trendelenburg.
• O2 úmido, 6 a 10 litros/min (por máscara).
• SF0,9% ou RL: infusão venosa rápida, por acesso calibroso, em

membro superior.
• Procurar apoio ampliado (médico da emergência ou anestesista).

5 - Hipotensao com Bradicardia (Reação Vagal)
Monitorização: eletrocardiograma, oxímetro, pressão arterial.

Tratamento:
• Pernas elevadas a 60 graus ou mais (preferencialmente) ou posição

de Trendelenburg.
• O2 úmido: 6 a 10litros/min (por máscara).
• SF0,9% ou RL: infusão venosa rápida, por acesso calibroso, em

membro superior.
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• Se o paciente não responder rapidamente aos passos anteriores:
Atropina 0,6 a 1mg,  EV,  lentamente.

• Repetir atropina até uma dose total de 0,04 mg /kg (2 a 3 mg) em
adultos.

• Assegurar completa resolução da hipotensão e bradicardia antes de
liberar o paciente.

6 - Hipertensão Grave (PAS>180 e/ou PAD>120 mm de Hg)
Monitorização: eletrocardiograma, oxímetro, pressão arterial.

Tratamento:
• O2 úmido, 6 a 10 litros /min (por máscara).
• Assegurar acesso venoso calibroso, em membro superior.
• Captopril 25mg SL ou VO.
Transferir paciente para UTI ou emergência.

OBS: se paciente desenvolve hipertensão durante a investigação de
feocromocitoma, comunicar essa possibilidade diagnóstica.

7 - Convulsões:
Posicionar o paciente de lado, para reduzir risco de broncoaspiração
e proteger a cabeça do paciente, apoiando-a. Atenção para o risco
de queda do leito durante crises generalizadas.
Monitorização: oxímetro

Tratamento:
• O2 úmido, 6 a 10 litros/min (por máscara).
• Diazepam 5mg EV) ou midazolan 0,5 a 1mg EV.
Repetir a dose após 1min, se nova crise.
Crises persistentes, sem intervalo entre elas, caracteriza o estado de

mal epiléptico. Nesse caso:
• Apoio ampliado com neurologia ou médico da urgência.
• Preparar para intubação
• Ampliar monitorização: eletrocardiograma, pressão arterial.
• Fenitoína 250mg/ml (Hidantal):  infusão EV - 15 a 18 mg/kg a 50 mg/

min. Se hipotensão durante infusão: reduzir velocidade de adminis-
tração.

• Transferir paciente para UTI ou emergência.
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8 - Edema pulmonar:
Elevar o tronco, se possível, sentar o paciente, com as pernas pendentes.
Monitorização: eletrocardiograma, oxímetro, pressão arterial.

Tratamento:
• O2 úmido, 6 a 10 litros/min (por máscara).
• Diuréticos: Furosemida (Lasix®) 20 a 40 mg EV, injetando lentamen-

te.
• Considerar administração de morfina (1 a 3 mg IV).
Tranferir para UTI ou emergência.
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CONDUTAS EM RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA

Temas

I - Orientação pré-procedimento - Hemodinâmica
cárdio

II - Orientação pós- procedimento - Hemodinâmica
cárdio
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I - ORIENTAÇÕES PRÉ-PROCEDIMENTO -
 HEMODINÃMICA CÁRDIO

Na admissão:
TODOS:
• O paciente deve assinar o Termo de Consentimento Informado de-

clarando ter pleno conhecimento acerca dos riscos relacionados ao
procedimento.

• Anamnese e exame físico sucintos são cruciais, assim como a avalia-
ção de exames laboratoriais e métodos gráficos realizados pelo pa-
ciente, a fim de analisar a indicação,  possíveis fatores que possam
implicar num maior risco, ou mesmo, contra-indicação ao exame.

• Alergias: Pesquisar história de alergia medicamentosa e/ou a con-
traste iodado. Nesses casos:

• Preparo:

• Nos exames eletivos, o paciente deverá tomar previamente
prednisona na dose de 60mg, dividido em duas tomadas 12h e 2h
antes do procedimento.

• Naqueles pacientes com restrição à medicação oral, deve ser ad-
ministrado metilprednisolona 40mg IV 12h e 2h antes do procedi-
mento.

• Para os procedimentos de urgência deverá ser administrada
metilprednisolona na dose de 80-125mg IV.

• Nesses casos serão utilizados contrastes isosmolares ou de baixa
osmolaridade.

DIABÉTICOS:
• Pacientes em uso de metformina (Glifage, Glucovance, Galvus,

Avandamet®) devem ser orientados a suspender o seu uso nas 24 a
48h que antecedem o exame e só reiniciá-las 48h após o procedi-
mento, havendo estabilidade dos exames laboratoriais.

• Em pacientes com disfunção renal (Creatinina >1,5mg/dl ou
cleareance de creatinina <60ml/min) a metformina deve, obrigato-
riamente, ser suspensa 24-48h antes do procedimento eletivo e so-
mente ser reiniciada após confirmação de estabilidade dos exame de
função renal, caso contrário o exame deve ser suspenso.

• Exames realizados em caráter de emergência: deve-se buscar
hidratação adequada e uso de contrastes isosmolares, além de
monitorização rigorosa da função renal no pós procedimento
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• Pacientes em uso de insulina deverão ser orientados a suspensão da
mesma no dia do procedimento, sendo realizado hemoglicoteste na
admissão. Essa informação guiará necessidade  infusão de SG 5%,
caso hipoglicemia induzida pelo jejum.

ANTIAGREGANTES/ANTICOAGULANTES:
• O uso de anticoagulante oral (Warfarin, Marevan, Coumadin®,...)

deve ser suspenso cinco dias antes do exame e constar dosagem de
INR/TPAE atualizada (24h antes do procedimento). Será considera-
do o valor de INR < 1,5 para segurança da punção arterial e risco de
complicações hemorrágicas.

• Os pacientes em uso de antiagregantes plaquetários (AAS,
clopidogrel, ticlopidina, prasugrel ou ticagrelor) não deverão sus-
pender a medicação.

• Para pacientes que irão ser submetidos à angioplastia coronária:
devem estar em uso de terapia antiagregante dupla. O uso do
clopidogrel deve ser iniciado pelo menos 06 horas antes do procedi-
mento na dose de 300mg e alternativamente 600mg pelo menos 02
horas antes, sendo mantido por um período mínimo de 30 dias (stents
não farmacológicos). O prasugrel ou o ticagrelor poderão ser admi-
nistrados imediatamente antes do procedimento. O plantonista da
hemodinâmica deverá checar a prescrição médica do paciente a fim
de confirmar o uso da terapia antiagregante dupla corretamente.

• Pacientes que receberam heparina de baixo peso molecular (HBPM)
em doses terapêuticas nas 08 horas precedentes ao exame, que se-
jam candidatos a angioplastia, não necessitarão de dose adicional de
heparina. Se este intervalo ultrapassar 08 horas será administrado
enoxaparina 0,3mg/Kg IV durante procedimento. Nos pacientes que
não vinham em uso de nenhum tipo de anticoagulação terapêutica
(heparina não fracionada ou HBPM) e que serão submetidos à inter-
venção percutânea será utilizada heparina não fracionada (HNF) na
dose de 70-100U/kg IV bolus (50-70U/Kg se for utilizado
concomitante tirofiban ou abciximab) ou enoxaparina 0,5-0,75mg/
kg IV bolus.

• A decisão pelo uso dos inibidores da GPIIbIIIa (tirofiban ou abciximab)
será uma decisão de sala de hemodinâmica pelo hemodinamicista a
depender de carga trombótica, complexidade das lesões e, fenôme-
no de "no reflow" ou "slow flow".

• Não é necessária a administração de antibioticoprofilaxia para os
exames diagnósticos ou intervenção coronária percutânea.
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Prevenção de nefropatia por contraste:
• Para prevenção de nefropatia induzida por contraste deverá ser ad-

ministrado SF0,9% 1ml/Kg/h, 12 horas antes e 12 horas após proce-
dimento, salvo contra-indicação. Em pacientes com restrição a volu-
me administrar SF0,9% 0,5ml/kg/h 12 horas antes e 12 horas após o
procedimento.

• Minimizar quantidade de contraste durante o exame (evitar
ventriculografia, a não ser que seja de extrema importância na defi-
nição de conduta para o paciente), evitando que o volume total uti-
lizado supere 3ml/kg.

Recomendações para uso de contraste isosmolar:
• Instabilidade hemodinâmica ou eletrofisiológica.
• Insuficiência cardíaca descompensada.
• Miocardiopatia dilatada com disfunção ventricular grave.
• Lesões de tronco de coronária esquerda.
• Idade acima de 75 anos.
• Diabéticos.
• Insuficiência renal crônica (dialítica ou não).
• Estenose aórtica grave.
• Estudo de artéria mamária interna.
• História de alergia a contraste iodado.

II - ORIENTAÇÕES PÓS-PROCEDIMENTO -
HEMODINÂMICA CÁRDIO

Retirada do introdutor:
• Cateterismo cardíaco diagnóstico: o introdutor será retirado

imediatamente após o término do exame sob compressão manual
por 15-30 minutos (acesso femoral) ou com uso de pulseira radial
(acesso radial). O paciente deverá manter repouso absoluto no leito
com membro imobilizado por 06 horas. Curativo compressivo de-
verá permanecer por 24h, devendo o paciente ou equipe de enfer-
magem, respectivamente, retirá-lo em casa ou no setor onde en-
contra-se internado. Nos procedimentos ambulatoriais, o paciente
deverá permanecer em observação no repouso da hemodinâmica
por 6h depois de retirado o introdutor caso tenha sido utilizado o
acesso femoral e por 3h quando utilizado o acesso radial.

• Angioplastia transluminal coronária (ATC): o introdutor é reti-
rado pela equipe de enfermagem da hemodinâmica após 4h da ad-
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ministração de heparina durante o exame quando utilizado o acesso
femoral, e retirado imediatamente após o procedimento quando
utilizado o acesso radial. O paciente deverá manter repouso abso-
luto no leito com membro imobilizado por 06 horas. Curativo
compressivo deverá permanecer por 24h, devendo a equipe de
enfermagem retirá-lo no setor de origem. O paciente deverá man-
ter repouso absoluto num leito de unidade coronariana ou unidade
de cuidados intermediários (leitos com disponibilidade de
monitorização cardíaca contínua, oximetria de pulso e monitorização
de pressão não-invasiva localizados nas áreas amarela ou vermelha)
por no mínimo 12-24h em caso de procedimentos eletivos e por no
mínimo 24-48h nos procedimentos de urgência (SCA).

• O momento da retirada do introdutor poderá ser retardado a de-
pender da condição e avaliação clínica do paciente (hipertensão gra-
ve, instabilidade hemodinâmica, distúrbio de coagulação).

• Complicações locais no sítio de punção relacionadas ao exame ou a
retirada do introdutor (hematomas, sangramentos) devem ser des-
critas em prontuário e comunicadas às equipes de enfermagem dos
setores de origem onde o paciente será readmitido.

• Vigiar sítio de punção durante o período de repouso (24h). Em caso
de quaisquer anormalidades comunicar à equipe de hemodinâmica.

Orientação do paciente após alta:
• Repouso relativo por três dias após o exame,

• Assepsia do local de punção com água e sabão e uso de antisséptico
por 01 dia.

• Caso haja surgimento de hematoma, sangramento, tumoração
ou quaisquer outras anormalidades no local da punção: o paciente
deverá retornar ao hospital para avaliação e cuidados.
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