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APRESENTAÇÃO
O desafio de uma Diretoria de Ensino e Pesquisa em uma Unidade de

Saúde terciária, especializada de perfil específico como o HPS é construir uma 
rede de informação que integre todo o Corpo Clínico em suas diferentes áreas
de atuação, circulando informações básicas, já consagradas da prática em saúde,
assim como informações recentes e atualizadas de interesse específico a cada 
grupo dessa comunidade.

Envolve também normatizar processos e criar uma infra-estrutura 
inovadora no ensino e na pesquisa, oferecendo oportunidades de crescimento
institucional, interações com a comunidade e parcerias científicas /tecnológicas 
locais e à distância. Essa rede deve dispor de ferramentas tradicionais e modernas,
inseridas em diferentes níveis e disponibilizadas de diversas formas.

A arquitetura dessa rede de informações pode ser vista no diagrama 
abaixo:

As dimensões da rede de informações HPS refletem a exigência por 
qualidade, o apoio à iniciativa pioneira e o compromisso com a Saúde Pública de
Pernambuco que caracteriza a Superintendência-HPS e a agilidade, dinamismo e
interação de suas Diretorias Administrativa e Técnica.

A Pauta de Condutas HPS Vol. 2 é parte importante da composição da 
rede de informações HPS-IMIP/SES/SUS e atesta o processo de amadurecimento 
dos diversos Setores HPS e da dinâmica interna de cada Coordenaçao. Cada uma 
dessas Pautas é o resultado de elaboração, debate e consolidação de práticas
diárias. Sua inserção na rede de informações HPS garante sua disponibilidade,
permanência e cumprimento.

Carolina Martins
Diretora de Ensino e Pesquisa

Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira
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17

Código de Convívio e
Comportamento HPS

O cumprimento das diretri-
zes contidas neste documento 
é condição indispensável para 
Colaboradores HPS.

Como educadores e exemplos na 
comunidade, os profissionais HPS 
devem comportar-se de modo 
exemplar, ensinando pelo exem-
plo o compromisso de profissio-
nalismo, transparência e zelo,
atuando de acordo com os mais 
elevados padrões éticos e morais,
não devendo se envolver em ati-
vidades que caracterizem conflito
de interesse ou que interfiram ne-
gativamente no desempenho das 
suas responsabilidades.

A Superintendência HPS reco-
menda que todos os seus Cola-
boradores busquem esclareci-
mentos de dúvidas e de eventuais 
situações que possam apresentar 
dilemas éticos.

Nesse sentido, o Código de
Conduta – HPS é ferramen-
ta valiosa, definindo posturas
adequadas.

Responsabilidades Primárias dos 
Colaboradores – HPS
1. Ser exemplo de conduta ética 

perante seus colegas e demais 

públicos envolvidos;

2. Ler, compreender, obedecer 
e praticar o Código de Con-
duta e os demais procedi-
mentos HPS;

3. Acatar com profissionalismo
as decisões de seus gestores;

4. Reportar, mediante o uso dos 
canais competentes, casos
que possam causar preocu-
pações a um ou mais cola-
boradores ou que represen-
tem um descumprimento do
Código de Conduta;

5. Manter sigilo absoluto a res-
peito das informações corpo-
rativas de uso restrito, cujo
conhecimento é adquirido
em razão da função ou do
cargo exercido no HPS.

6. Cuidar de seu espaço de tra-
balho e destiná-lo exclusiva-
mente ao exercício de sua 
atividade;

7. Atentar à proibição de por-
tar ou ingerir bebidas alcoó-
licas, estimulante químico ou 
entorpecente nos ambientes 
corporativos. A Organização 
não admite a presença de
qualquer Colaborador sob
efeito de qualquer uma des-
sas substâncias e agirá confor-
me os procedimentos legais
para conduzir a questão.
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Respeitar os limitesdas atribui-
ções que lhe foram conferidas
e usá-la devidamente sempre 
que solicitado para decidir ou
atuar em relação a determina-
do assunto.

Identifi cação no Ambiente
de Trabalho
1. Através do uso rotineiro do 
crachá – OBRIGATÓRIO

2. Ao se dirigir a qualquer mem-
bro do corpo clínico

3. Ao se dirigir a qualquer paciente

4. No início de qualquer contato 
telefônico

Formas de Tratamento 
Interpessoal:
1. Assim que possível, aprenda 
os nomes das pessoas com quem 
você trabalha e dê preferência a 
tratá-las pelo nome.

2. No ambiente de trabalho use 
sempre Sr./Sra., Dr./Dra  para 
qualquer membro do corpo clíni-
co ou paciente.

3. Não esqueça: bom dia/tarde/
noite, por  favor e obrigado são 
indispensáveis, no ambiente de 
trabalho - mesmo quando esta-
mos transmitindo ordens.

4. Críticas são bem-vindas quan-
do: direcionadas à atividades ou
situações de trabalho, realizadas 

de forma construtiva, em tom de 
voz neutro, direta e especifica-
mente para a pessoa envolvida.

5. No ambiente de trabalho, não
lhe dizem respeito: os hábitos das 
pessoas, sua vida privada e suas
preferências: evite comentários 
sobre esses assuntos e desenco-
raje quem os faz na sua presença.

Comportamento Esperado do
Profi ssional HPS:
1. Pontualidade

2. Assiduidade

3. Atitude responsável e compro-
missada, condizente com o profis-
sional HPS.

4. Zelo com paciente e seu 
cuidador.

5. Zelo com patrimônio institu-
cional. 

6. Atenção ao cumprimento de 
prazos e datas.

7. Zelo no registro dos dados e 
arquivos digitais.

Filmagens e Fotografi as no 
Âmbito do HPS
Filmagem e fotografia são estri-
tamente proibidas no âmbito do 
HPS, excetuando aqueles registros 
previstos em projetos de educação 
continuada da própria instituição 
ou protocolo de pesquisa previa-
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mente registrados na Diretoria de 
Ensino e Pesquisa (DEP) e aprova-
do em Comitê de Ética.

Uso indevido de imagens está 
sujeito às sanções legais cabíveis.

Bom Uso do Telefone/Celular:
1. Identifique-se no início de qual-
quer contato telefônico.

2. Ramais são importante rede de 
comunicação institucional: NUN-
CA permita que fiquem fora do 
gancho ou toquem até disparar.

3. Comunique imediatamente à 
chefia do setor qualquer mal fun-
cionamento em um ramal insti-
tucional. De preferência coloque
imediatamente uma ordem de 
serviço (OS) no sistema MV.

4. Uso do telefone pessoal no am-
biente de trabalho deve ser dire-
cionado para assuntos relativos ao 
trabalho.

5. Ligações de caráter pessoal de-
vem ser realizadas preferencial-
mente nos intervalos, horário de 
almoço/jantar e antes ou depois
do horário de trabalho.

6. Ligações pessoais de caráter 
inadiável devem ser mantidas cur-
tas em tempo e realizadas com 
discrição.

7. No ambiente de trabalho, man-
tenha seu telefone pessoal com

toque discreto.

Bom Uso da Internet/email:
1. Internet é importante na comu-
nicação institucional.

2. Restrinja uso da internet aos
assuntos relativos ao trabalho.

3. Comunique imediatamente à 
chefia do setor qualquer mal fun-
cionamento nos computadores
institucionais. De preferência co-
loque imediatamente uma ordem 
de serviço (OS) no sistema MV.

4. Uso de email pessoal no am-
biente de trabalho deve ser dire-
cionado para assuntos relativos ao 
trabalho.

5. Acesso às redes sociais, posts, 
blogs e outras atividades de cará-
ter pessoal devem ser realizadas 
preferencialmente nos interva-
los, horário de almoço/jantar e 
antes ou depois do horário de 
trabalho e realizadas a partir de 
aparelho pessoal.

6. No ambiente de trabalho, evite
notificações sonoras de posts ou 
chamadas das redes sociais.

7. A Superintendência HPS re-
comenda prudência no uso das 
redes sociais: evite postar notí-
cias de seu ambiente de trabalho.
Nomes de funcionários, função
na instituição e/ou nome da insti-
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tuição devem ser rigorosamente 
evitados. A Superintendência HPS
não se responsabiliza pelas conse-
quências da não observação des-
sas recomendações.

Vestimentas, Calçados e 
Adornos no Ambiente de 
Trabalho

1. Dê preferência a roupas e 
calçados sóbrios e confortáveis,
sem decotes ou transparências 
excessivos e de comprimento 
adequado ao ambiente de traba-
lho. Profissionais administrativos 
devem utilizar farda - HPS.

2. No ambiente de trabalho a es-
colha dos sapatos deve favorecer 
os que propiciam andar rápido, 
risco mínimo de quedas, proteção
contra contaminação por fluidos e 
que produzem ruído mínimo.

3. O uso do crachá de identifica-
ção é OBRIGATÓRIO no ambien-
te de trabalho.

4. A equipe de segurança pode 
abordar qualquer membro do 
corpo clínico para revisão de suas 
credenciais. Nessa situação, iden-
tifique-se apropriadamente.

5. Profissionais de saúde de-
vem usar roupas limpas, sem-
pre que possível. Em casa, evite 
acumular roupas sujas de seu am-
biente de trabalho, lavando-as com 

freqüência.

6. No ambiente hospitalar evite 
o uso de adornos (Leia a Norma 
Regulamentadora 32 do Ministé-
rio do Trabalho)

7. Profissionais de saúde devem 
manter unhas aparadas e limpas.
Fragmentos de esmalte-de-unhas 
é veículo reconhecido de disse-
minação bacteriana. Se escolher 
usar esmaltes, mantenha-o em
bom estado.

8. Se o uso de esmalte-de-unhas 
reduz a frequência ou eficiência da 
lavagem de suas mãos, elimine-o 
completamente.

9. Batas e aventais devem ser tro-
cados e lavados com frequência.

10. No ambiente de trabalho os
cabelos longos devem ser manti-
dos presos, de modo higiênico.

11. Evite transitar com bolsas 
pessoais ou outros pertences no 
seu setor de trabalho. Use no má-
ximo uma nécessaire e/ou por-
ta-adornos. Pertences maiores
devem ser armazenados na Casa-
das-Bolsas, localizada na Portaria 
Principal HPS.

EPI- Equipamento de
Proteção Individual
1. No ambiente hospitalar, fazem
parte de sua proteção individual, 
bata ou avental, sapatos fechados, 
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luvas e máscara (quando aplicável)

EUI – Equipamento de Uso 
Individual 
Carregue SEMPRE consigo:

1. Identificação institucional (crachá)

2. Canetas

3. Carimbo profissional, se aplicável

4. Material de exame clínico, se
aplicável

5. Resumo útil do CID (Código 
Internacional de Doenças) e Pro-
cedimentos SUS atualizados, se
aplicável

Preenchimento de formulários 
institucionais

a) Regras gerais
1. Use letra legível ou tipo im-
prensa no preenchimento dos
formulários institucionais.

2. Preenchimento completo da 
identificação do paciente nos for-
mulários institucionais é OBRIGA-
TÓRIO.

3. No preenchimento dos demais
campos dos formulários institu-
cionais use de completude, clare-
za e objetividade.

4. Registre sempre CID apropriado 
e código de Procedimentos SUS no 
preenchimento de todo formulá-
rio institucional.

5. Assine e carimbe cada formulá-
rio, evolução e prescrição preen-
chidos – OBRIGATÓRIO

6. Se você está iniciando uma 
nova folha ou página no prontuá-
rio, coloque nome do paciente,
registro e leito.

7. Coloque data e hora em toda 
evolução, prescrição ou registro
assistencial.

a) Evolução clínica
1.Evolução clínica deve conter 
data, hora e serviço que realiza a 
avaliação – OBRIGATÓRIO

ç q

2.A evolução clínica que inicia cada 
página deve ter um cabeçalho 
contendo lista numerada com os 
principais problemas do paciente.

3.Ao final de cada evolução des-
creva – em lista numerada - o pla-
no de medidas adotadas.

4.Assine e carimbe cada evolução 
– OBRIGATÓRIO

b) Prescrição
1. Prescrição deve conter data,
hora e serviço que realiza a 
avaliação – OBRIGATÓRIO

ç q

2. Nome do paciente, registro
e leito são OBRIGATÓRIOS na 
prescrição.

3. Alteração da prescrição deve
conter hora em que foi realizada.

4. Ordene a prescrição da seguin-
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te forma: 1) Dieta  2) Hidratação 
3) Medicações EV, 4) Medica-
ções VO, 5) Medicações “se ne-
cessário” 6) Recomendações e 
Cuidados.

5. Use o nome do fármaco. Evite no-
mes de fantasia (nome comercial).

6. A prescrição deve ser feita em 
letra legível ou tipo imprensa.

7. Se o paciente está usando órte-
ses, drenos ou outros como parte 
de seu tratamento, descreva com 
clareza forma de uso, intervalo e 
tipo de registro a ser realizado.

8. Assinale na prescrição todo 
acompanhamento associado em
realização: fisioterapia, fonotera-
pia, psicologia, enfermagem espe-
cializada, etc.

c) Resumo de Alta
1. Formulário padrão HPS deve 
ser usado no fornecimento do re-
sumo de alta.

2. Fornecer resumo de alta é ati-
vidade OBRIGATÓRIA na alta do 
paciente.

3. CID apropriado deve constar do 
resumo de alta – OBRIGATÓRIO

4. Procedimentos, órteses (modo 
de usar e período de uso e próte-
ses (marca, lote, registro ANVISA).

d) Prontuário
1. Respeitando a Constituição 

Federal (Artigo 5 Inciso X) e o 
Código de Ética (Artigos 88-90) 
é permitido APENAS ao pacien-
te acesso aos seus registros de 
saúde.

2. A Instituição é guardiã dos re-
gistros médicos de cada paciente.

3. Solicitações de acesso ao pron-
tuário ou qualquer outro registro 
de saúde de um paciente (vivo ou 
falecido) deve ser realizada atra-
vés do SAME –HPS e Diretoria 
Médica da Unidade.

Relacionamento com a 
Indústria e Fornecedores
1. As políticas e normas da Or-

ganização devem ser seguidas, 
incondicionalmente;

2. Os interesses do HPS e seus
pacientes devem ser a primeira 
consideração nesses relaciona-
mentos.

3. O Setor de Compras – HPS é 
o único setor autorizado à to-
mada de preços e orçamentos
utilizando o nome da Instituição.
A política de aquisições HPS 
preconiza a escolha justa, com 
base no preço, prazo e qualidade 
dos produtos e serviços ofereci-
dos, de modo a buscar a melhor 
relação/benefício para o HPS,

4. Funcionários HPS devem man-
ter o sigilo acerca das informa-
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ções prestadas por fornecedo-
res e coibir a possibilidade de 
vazamento para não beneficiar 
empresas ou pessoas em quais-
quer das etapas da negociação;

5. Não serão tolerados a conces-
são e recebimento de brindes, 
presentes e favores, bem com 
benefícios ou vantagens pes-
soais, no intuito de obter privi-
légios na relação com fornece-
dores. A aceitação de apoios e 
doações somente pode ocorrer 
em conformidade com as nor-
mas institucionais e com a polí-
tica vigente de recebimento de 
brindes e presentes (vide site 
HPS – Ensino e Pesquisa/Apoio
e Doações)

6. No recebimento de produtos 
e equipamentos adquiridos, o 
Colaborador deve acompanhar 
o processo de entrega, atentar 
para a compatibilidade entre o 
produto e o serviço contrata-
do e o efetivamente entregue, 
registrar rigorosamente todo 
o material recebido (usando 
registro fotográfico, se aplicá-
vel), buscando assinatura dos 
responsáveis por cada entrega. 
Relatório de recebimento deve 
ser repassado de imediato à 
Superintendência HPS.

Relacionamento com Clientes 

e Usuários
Clientes e usuários são todas as
pessoas que necessitam dos Ser-
viços do HPS, sejam parte do
Corpo Clínico HPS ou outros.

Na relação com os clientes e
usuários, as seguintes recomen-
dações devem ser seguidas:

1. A atuação dos Colaboradores 
HPS deve ser marcada pela aco-
lhida, pela escuta atenta. Civili-
dade, honestidade, presteza e
responsabilidade devem marcar 
esse relacionamento.

2. Prezar pela qualidade e confia-
bilidade dos serviços entregues, 
pelo estrito cumprimento dos
acordos e contratos firmados e
os prazos combinados;

3. Atender o cliente com eficiência, 
polidez e clareza de intenções;

4. Manter os interesses do HPS e
seus pacientes adiante de qual-
quer outra consideração.

5. Preservar informações estra-
tégicas ou sigilosas, relativas
aos clientes, que tenham sido
obtidas em função do cargo
ocupado no HPS.

6. Agir com prudência, bom-sen-
so e parcimônia na resolução de
possíveis conflitos;

7. Orientar clientes e usuários a 
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consultar/utilizar a página HPS 
para informes, orientações de-
talhadas e consultas periódicas. 
A DEP- HPS e demais setores 
se utilizam da página HPS como
instrumento de disseminação 
das informações da Instituição, 
garantindo a transparência nas 
suas atividades e informação 
acessível à todos.

Conduta Adequadas com
Outras Organizações
1. Prezar pela imagem do HPS 

perante outras organizações;

2. Informar a Chefia Imediata 
HPS a respeito de contatos, 
solicitações e demandas de 
outras Organizações tão logo 
sejam realizadas.

3. Não oferecer informações a 
respeito das operações e ino-
vações HPS, excetuando si-
tuações de demanda oficial da 
Superintendência HPS.

4. A filiação e a atuação dos Co-
laboradores em organizações 
político-partidárias fazem 
parte do exercício da cidada-
nia. Contudo, estas atividades 
não devem ser exercidas nos 
ambientes da Organização ou 
consumir seus recursos, tam-
pouco interferir nos interesses 
institucionais.

Conduta Adequada com
Estudantes
O HPS entende que é dever de 
todos os envolvidos com proces-
so educacional conhecer e cum-
prir as disposições constantes
nas normas e procedimentos da 
Organização bem como observar 
as seguintes determinações:

1. Tratar e atender todos os estu-
dantes de maneira prestativa, 
sempre com respeito e cor-
dialidade;

2. Respeitar a individualidade do 
estudante; não tolerar atos 
preconceituosos ou discrimina-
tórios e relatar qualquer com-
portamento ou ação nesse sen-
tido, zelando também pela sua 
integridade física e moral;

3. Orientar de forma clara e 
consistente no que tange às 
informações HPS, proce-
dimentos administrativos e 
comportamentos escolares 
ou acadêmicos;

4. Não conceder nem receber 
favores e/ou benefícios de 
qualquer gênero na relação
com os estudantes, com in-
tuito de obter e/ou privilégios
nestas relações;

5. Zelar pela imagem do HPS-I-
MIP perante estudantes, bem
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como não manifestar opiniões 
relativas à sua relação empre-
gatícia defronte tal público;

6. Coibir o uso de drogas ou es-
timulantes químicos, de qual-
quer ordem, nos espaços do 
HPS;

7. Em caso de necessidade, en-
caminhar prontamente os es-
tudantes em questão para que 
seja prestado auxílio médico;

8. Ao interagir com estudantes 
em eventos diversos, abster-
se de conduta que contra-
rie os Princípios e os Valores 
HPS-IMIP e os bons costumes, 
portando-se com seriedade e 
retidão;

9. Tutores devem cumprir inte-
gralmente o programa da dis-
ciplina de acordo com o Pro-
jeto Pedagógico Institucional,
sendo assíduos e respeitando 
os horários de início e fim das
aulas

10.Tutores devem aplicar crité-
rios apropriado, claros e jutos
de avaliação, que não infrinjam
as diretrizes estabelecidas e as 
normas vigentes;

11.O tutor é modelo para o es-
tudante, portanto, seu com-
portamento e suas atitudes
devem ser coerentes com os

princípios e valores Institu-
cionais. Jamais deverá se omi-
tir de suas responsabilidades 
como educador e deve adotar 
linguagem e condutas apro-
priadas. Sua atenção deve es-
tar voltada ao conteúdo que 
estiver sendo trabalhado e ao
processo de aprendizagem
dos estudantes.

12. Denunciar às autoridades
competentes* casos de viola-
ções de direitos sobre os quais
tenham notícia, como agres-
sões físicas e/ou morais que 
tenham sido vítimas crianças,
adolescentes e idosos, no seio 
das suas famílias, por partes
dos seus pais, familiares ou re-
presentantes legais.
*Conselho tutelares; Minis-
tério Público, especialmente 
as Promotorias de Justiça, 
Procuradorias Gerais de Jus-
tiça; Defensorias Públicas e 
demais instâncias componen-
tes do Sistema de Garantia 
de Direitos da Criança e do 
Adolescente e Idoso.

13. Tutores devem sempre con-
ciliar o melhor aprendiza-
do teórico ou prático com a 
qualidade do atendimento
prestado;

14. Nos casos de realização de
pesquisas e atividades que exi-
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jam o envolvimento da DEP
-HPS e do Comitê de Ética em 
Pesquisa é dever do Tutor es-
tabelecer contato com órgãos 
em questão e obter os parece-
res necessários de acordo com 
as orientações do site HPS aba 
ensino e pesquisa.

Conduta Adequada 
com Pacientes
Toda e qualquer ação na área da 
Saúde deve ter como meta a in-
tegridade do paciente, a proteção 
de sua saúde e a busca pelo seu 
bem-estar. Colaboradores HPS 
atuando nessa esfera devem:

1. Agir em prol de um atendimen-
to acolhedor e humanizado;

2. Reservar qualquer informação 
relativa aos pacientes unica-
mente ao exercício profissio-
nal. Conversas, comentários 
e pronunciamento não autori-
zados sobre qualquer caso são 
expressamente proibidos.

3. Em nenhuma circunstância 
o paciente deve ser cobrado 
pela prestação de serviços no 
HPS-IMIP/SES/SUS.

4. No ambiente da Saúde, a NR-
32 do Ministério do Trabalho 
deve pautar a apresentação 
pessoal e vestimentas dos Co-
laboradores-HPS. 

5. Verificar e empenhar-se ati-
vamente para que todos os
pacientes admitidos/atendidos
no HPS tenham preenchido 
devidamente o Termo de In-
forme e Consentimento de 
Registro e Termo de Respon-
sabilidade para Internamento 

6. Agir com sensibilidade e bom-
senso quando for preciso re-
portar sobre o estado de saú-
de ou sobre alguma situação
especial do paciente;

7. Ter compreensão e tolerância 
com o paciente, mesmo quan-
do este apresentar comporta-
mento hostil ou atitudes e ma-
nifestações agressivas;

8. Demonstrar cuidado e aten-
ção com a saúde do paciente: 
Identificar-se, dizer a que veio
e chamá-lo pelo nome são for-
mas adequadas de transmitir 
confiança e conforto;

9. Denunciar às autoridades 
competentes* casos de viola-
ções de direitos sobre os quais 
tenham notícia, como agres-
sões físicas e/ou morais que 
tenham sido vítimas crianças, 
adolescentes e idosos, no seio 
das suas famílias, por partes
dos seus pais, familiares ou re-
presentantes legais.
*Conselho tutelares; Ministé-
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rio Público, especialmente as 
Promotorias de Justiça, Pro-
curadorias Gerais de Justiça; 
Defensorias Públicas e demais 
instâncias componentes do 
Sistema de Garantia de Direi-
tos da Criança e do Adoles-
cente e Idoso.

Conduta Adequada com
Meios de Comunicação
1. O HPS-IMIP/SES/SUS pos-

sui Assessoria de Imprensa. 
Cabe exclusivamente a esse 
Setor os anúncios e informes 
institucionais.

2. Colaboradores HPS devem
primar pelo ambiente tranqui-
lo de trabalho, evitando a pro-
pagação de informações inve-
rídicas e evitando envolver-se
em disputas e polêmicas que 
não dizem respeito à sua fun-
ção no HPS

3. Respeitar sempre os direitos 
autorais de outrem; seja em
apresentações ou publicações.

4. Abster-se de fazer comentá-
rios, divulgar mensagens ou 
ainda contribuir para a propa-
gação de conteúdo que possa 
caracterizar proselitismo ou 
demonstrar preferências polí-
ticas e/ou partidárias.

5. Utilizar a logomarca HPS, IMIP 
e SES em qualquer apresenta-

ção científica ou administrativa 
em que estiver envolvido.

6. Utilizar a logomarca HPS, IMIP
e SES em formulários oficiais 
ou impressos institucionais 
elaborados.

Cuidado com os Bens e 
Patrimônio Institucional
Os bens da Instituição incluem
máquinas e equipamentos, uten-
sílios, bens de consumo, edifica-
ções e veículos, acervo técnico e
intelectual, acervo financeiro, tec-
nologia, know-how e softwares,
entre outros. Esses itens existem
para o cumprimento da missão
institucional e o uso adequado é
obrigação de todos. 

Zelar pelos bens da Instituição
e fazer bom uso destes bens 
significa:

1. Prezar pela sua correta utiliza-
ção, conservação e guarda;

2. Empregá-los em favor da 
Instituição e para os fins a que
se destinam;

3. Esforçar-se para que não ocor-
ram perdas e danos matérias e
protegê-los de desvios;

4. Evitar desperdícios e promo-
ver o uso criterioso dos recur-
sos institucionais;

5. Usar adequadamente as ferra-
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mentas de trabalho disponibili-
zadas pela Instituição;

6. Não utilizar os recursos de 
TI (internet, correio eletrôni-
co, telefonia) e demais ferra-
menta para servir interesses 
particulares.

7. O HPS como medida de zelo 
por seu patrimônio, pode reali-
zar auditorias e/ou perícias nos 
bens de sua propriedade. Cola-
boradores HPS devem facilitar e 
auxiliar essas iniciativas.

Conduta Adequada no Trato 
com Informações
1. A Superintendência HPS reco-

menda que seus Colaborado-
res, no exercício das atividades 
diárias, atuem com cuidado, 
responsabilidade e bom sen-
so no emprego de qualquer 
recurso tecnológico oferecido 
pela Organização.

2. Entende-se “segurança de 
informações” como a preser-
vação da confidencialidade, de 
integridade e da disponibilida-
de da informação privilegiada 
que, caso divulgada que, pode 
trazer prejuízos à Organização. 

3. São consideradas informações
privilegiadas:

• Planos estratégicos e projetos 

• Arquivos de pastas comparti-

lhadas institucionais

• Dados da Plataforma Pelópi-
das Digital

• Documentos, dados e de-
mais informações referen-
tes ao Banco de Imagens 
Clínicas HPS

• Conhecimento adquirido 
(know-how);

• Dados relacionados às ativida-
des de negócios e informações
operacionais específicas;

• Contratos diversos;

• Dados financeiros, contábeis 
e gerenciais;

• Relatórios de auditorias (inter-
na ou externa);

• Dados e informes de usuários
de serviços prestados;

• Informações cadastrais re-
ferentes aos colaboradores,
estagiários, parceiros, forne-
cedores e clientes;

• Conteúdo de provas de con-
cursos e processos seletivos;

• Dados, textos, pareceres ou 
qualquer outro tipo informa-
ção de caráter estratégico tro-
cada ao longo do processo de 
produção de projeto ou docu-
mento, mesmo que ao final des-
ta etapa ela se torne interesse 
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público.

4. Colaboradores ou parceiros
que obtiverem acesso aos da-
dos acima relacionados, de-
vem utilizá-los somente para o 
desempenho de suas funções 
no HPS, não podendo empre-
gar tais informações para inte-
resses próprios ou de outrem,
tampouco disponibilizá-los a 
terceiros;

5. Não divulgar ou utilizar de 
maneira indevida as informa-
ções acessadas em razão da 
função ou cargo exercido na 
Organização

Propriedade Intelectual
O HPS realiza atividades vincula-
das à produção do conhecimen-
to e inovação tecnológica. Com 
vistas à proteção da propriedade 
intelectual, devem ser observadas 
as seguintes orientações:

1. Obras, softwares e outras
produções desenvolvidas no 
HPS ou com o emprego dos seus 
recursos (meios, dados, matérias, 
equipamentos, etc.) é proprieda-
de Institucional e pode ser refe-
renciada como tal pelos autores
envolvidos.

2. Não divulgar ou utilizar de 
maneira indevida informações
de projetos, pesquisas, levanta-

mentos e outros acessadas em
razão da função ou cargo exercido
no HPS.

Bom Uso dos Ativos de TI
1. No que concerne à utilização

de Sistemas de Informações,
o usuários será identificado
pelo nome receberá uma se-
nha e cada acesso terá re-
gistro. O usuário a quem foi
confiado esta senha, e apenas
ele, responderá por qualquer 
uso indevido da mesma. Se-
nhas setoriais necessárias ao 
desempenho de funções ins-
titucionais poderão ser com-
partilhadas com funcionários 
envolvidos na realização das 
atividades e serão periodica-
mente alteradas;

2. É vital cada usuário dos
ativos de TI tenha total
conhecimento dos privilégios
de acesso, armazenamento e
distribuição das informações
e a importância com que estas
devem ser protegidas tanto
externa, como internamente.
Dúvidas em relação a esse
assunto devem ser esclarecidas
no Setor de Tecnologia da 
Informação;

3. Todas as ações realizadas por 
meio dos recursos de informá-
tica disponibilizados pelo HPS
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tais como geração de dados, ob-
tenção de informações, acessos 
a sites indevidos e/ou de con-
teúdo impróprios, implantação 
de software, entre outras, são 
analisadas, monitoradas e audi-
tadas pela Instituição

4. Os computadores de uso dos 
Colaboradores HPS só podem 
ser alterados (disposição física 
ou componentes de software
e hardware) mediante a prévia 
autorização e alterações reali-
zadas pelo Setor de Tecnologia 
da Informação HPS

5. O uso de equipamento pes-
soais (como notebooks, ne-
tbooks, tablets, entre outros) 
para as atividades profissionais 
é permitido desde que as nor-
mativas internas sejam segui-
das e mediante cadastramento 
do equipamento no Setor de 
Tecnologia HPS.

6. Pastas compartilhadas são de 
acesso limitado aos Colabora-
dores dos Setores que deman-
daram sua criação.

Bom Uso do Email 
Corporativo
1. A função exclusiva do e-mail 

corporativo é a dar suporte às 
ações de elaboração de traba-
lhos da Instituição.

2. O e-mail corporativo não deve 
ser utilizado para a propagação 
de mensagens com conteúdo 
não corporativo como piadas, 
correntes, pornografia, proseli-
tismo, campanhas político-par-
tidárias ou ainda como instru-
mento de calúnia ou difamação, 
entre outros. Portanto, não 
transmitir informações ou ar-
quivos que não estejam no con-
texto da função desempenhada 
no HPS.

3. É responsabilidade do Cola-
borador HPS verificar o email
corporativo periodicamente, 
uma vez que essa ferramen-
ta é utilizada como forma de 
contato regular, não justifican-
do latência de providências ou 
falha nas ações de interesse 
institucional por falta de aces-
so a esse meio de contato.

Participação em Redes Sociais

Nenhum Colaborador HPS, ex-
ceto aqueles formalmente desig-
nados (Assessoria de Imprensa –
HPS), está autorizado a publicar 
qualquer mensagem ou informa-
ção em nome do HPS em qual-
quer rede social.

Ao se declarar Colaborador HPS 
o funcionário deve pautar o seu 
comportamento pelas instruções 
que se seguem:
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1. Não expor de forma negativa 
o nome da Instituição

2. Não fazer comentários de-
preciativos ou ofensivos aos 
colegas de trabalho, gestores,
fornecedores e parceiros; ou a 
respeito de alunos, pacientes,
clientes e quaisquer envolvi-
dos em suas atividades;

3. Abster-se de comentar e criti-
car decisões corporativas;

4. Não divulgar informações pri-
vativas da Instituição;

5. Preservar a própria imagem, 
não permitindo exposições pe-
jorativas, como a publicação de 
fotos inadequadas ou de situa-
ções eticamente reprováveis.

Sustentabilidade
A preocupação com a sustentabi-
lidade é uma constante nas ativi-
dades do HPS.

Todas as atividades desenvolvidas 
pela Organização ou em seus am-
bientes devem ser sustentáveis, o 
que significa promover ações que 
prezem pela proteção ao meio
ambiente, apresentem viabilidade 
econômica e não gerem impactos 
sociais e culturais negativos.

Recomenda-se adoação de medidas 
responsáveis como a reciclagem, o 
uso racional de recursos incluindo 
a água e a energia elétrica, a elimi-

nação de resíduos de maneira ade-
quada e em conformidade com a 
legislação vigente e determinações 
Institucionais e o cumprimento de 
toda e qualquer determinação ins-
titucional para diminuir os danos ao 
meio ambiente.

Confl ito de Interesse
Um conflito de interesses ocorre
quando os interesses ou aspira-
ções particulares de um agen-
te (Colaborador, terceirizado,
cliente, parceiro, fornecedor)
influenciam ou tem poder de
influenciar determinada decisão 
ou ação contrária às finalidades,
interesses, Princípios e Valores da 
Organização.

Exemplos de posturas que 
demonstram confl itos de 
interesses:
1. Utilizar os bens e recursos ao

HPS em proveito próprio,

2. Utilizar o tempo contratado
pela Instituição para atender 
demandas pessoais;

3. Estabelecer parceiras e nego-
ciações que visem a atender 
interesses particulares em de-
trimento dos interesses insti-
tucionais;

4. Usar de maneira indevida ou 
para proveito próprio as infor-
mações ou obtidas em razão
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da função ou do cargo exerci-
do no HPS

5. Divulgar ou disseminar infor-
mações privilegiadas ou confi-
denciais a que tiver acesso por 
conta das atividades realiza-
das, função ou cargo exercido 
no HPS

6. Favorecer fornecedores a qual-
quer tempo ou no intuito de 
obter benefícios e vantagens 
para si ou para outrem;

7. Solicitar ou aceitar brindes, 
presentes e qualquer outro
benefício de fornecedores 
fora dos parâmetros estabele-
cidos pelo HPS

8. Deixar de observar os direitos 
do propriedade intelectual das 
obras HPS e desrespeitar os 
direitos autorais de outrem;

9. Atuar de maneira negligente 
ou indevida quanto ao correto
ao registro, destinação e utili-
zação das doações recebidas 
pela Instituição

10. Ignorar o profissionalismo, o
bom-senso e os bons costu-
mes ao participar de eventos
sociais e confraternizações 
junto a estudantes, Colabo-
radores ou clientes, eventos
promovidos ou não pela Insti-
tuição

11. Prestar atendimento profissio-
nal diferenciado para pacientes, 
clientes ou estudantes em virtu-
de de relações externas ao am-
biente de trabalho, preferências 
ou afinidades pessoais.

12. Preencher ou produzir regis-
tro de atendimento com teor 
incompatível ou diferente do 
realizado nos atendimentos
efetuados.

13. Valer-se da posição ocupada 
na Organização para destratar 
alguém ou ordenar a execução
de tarefas incompatíveis com 
os Princípios e Valores institu-
cionais ou em desacordo com 
as políticas e normas internas;

Este rol é exemplificativo e, por-
tanto, não esgota todas as situa-
ções possíveis existentes, mas
deve servir de guia para analisar 
situações não previamente con-
templadas.

São atitudes passíveis de 
punição institucional
1. Faltas e atrasos não justificados.

2. Falha em utilizar identificação 
institucional, EPI e EUI, quando 
aplicável

3. Descaso ao paciente e seu
cuidador.
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4. Descaso e trato inadequado 
com demais membros da comu-
nidade HPS-IMIP

5. Descaso e prejuízo material e
patrimonial à Instituição.

6. Descaso e inatenção as datas, 
prazos e registros concernentes a 
sua função no HPS-IMIP.

7. Conduta profissional inadequa-
da. Punições incluem (mas não
estão limitadas a) ressarcimento 
financeiro de prejuízos materiais, 
advertência verbal, escrita, sus-
pensão e desligamento. Qual-
quer punição imposta deve ser 
registrada na pasta de dados do 
profissional no Setor de Recursos 
Humanos – HPS e aparecerá na 
Certificação Profissional (quando
aplicável) ou Carta de Recomen-
dações expedida pelo HPS a qual-
quer tempo.

Considerações Finais

A Superintendência HPS não
consentirá com qualquer alega-
ção de falta de conhecimento, 
por parte de nenhum de seus
colaboradores, no que toca 
aos enunciados contidos neste
documento.

As infrações e violações ao dis-
posto neste Código de Convívio
e Relacionamento serão anali-
sadas e ficam sujeitas a medi-

das disciplinares aplicáveis, sem 
prejuízo das penalidades legais
cabíveis. 

Colaboradores que tenham co-
nhecimento sobre situações que 
estejam violando este Código de
Convívio e Comportamento HPS
e que deixarem de notificar a Ins-
tituição ou omitirem informações
relevantes também estarão  su-
jeitos a medidas disciplinares ca-
bíveis.
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CONDUTAS DA AGÊNCIA 
TRANSFUSIONAL

Temas

I. Fluxo agência transfusional

II. Fluxo de problemas
imunohematológicos

III. Fluxo de solicitação de 
hemocomponente

AG
T
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I – FLUXO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
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II –FLUXO DE PROBLEMAS IMUNOHEMATOLÓGICOS

AG
T
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III – FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE HEMOCOMPONENTE
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CONDUTAS EM ANESTESIA

Temas

I. Tomografia
II. Princípios básicos –Neuroanestesia
III. Princípios básicos - Indução anestésica
IV. Princípios básicos - Manutenção perioperatória
V. Anestesia para Lesões Cerebrais

VI. Anestesia para Abordagens Selares
VII. Anestesia para Lesões da Fossa Posterior
VIII. Anestesia para Lesões Vasculares
IX. Anestesia nos procedimentos estereotáxicos
X. Transporte Intra-Hospitalar

AN
ES

TE
SI

A

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   39Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   39 03/11/2014   09:25:5203/11/2014   09:25:52



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

40

I. TOMOGRAFIA 
Sedação

Jejum (Vide Pauta de Conduta Clínica Médica HPS).
A recuperação do paciente se dará na SR da Hemodinâmica 

(quando necessária).

O preparo do aparelho de anestesia e dos monitores é feito
sabendo do fato que a mesa de CT ira se movimentar e que o anestesista 
sairá da sala durante a tomografia computadorizada.

Movimento da mesa de tomografia:

Ao deslizar o paciente para o túnel da TC todas as linhas do monitor 
devem ser colocadas antecipando o movimento da mesa. 

Organizar linhas ao longo eixo do paciente usando as faixas de 
velcro que mantém o paciente no lugar.  

As traqueias de extensão são colocadas no circuito de anestesia. O 
peso pode provocar desconexão das extensões de modo que a tubulação 
deve ser apoiada.

Em caso de sedação, um único tubo para a cânula nasal é insuficiente. 
Conectar dois tubos em conjunto.

A exposição repetida à radiação requer que o anestesista use a 
paramentação disponível e/ou saia da sala.  

O monitor deve estar localizado no alto do aparelho de anestesia 
para permitir a visualização a partir do ponto externo de observação.

É aconselhavél perguntar ao paciente se ele quer esvaziar a bexiga 
antes do exame.  Dê-lhe qualquer oportunidade de fazê-lo

Se o paciente está realizando a TC como parte do protocolo de
procedimento estereotáxico, ele deve  ser mantido na maca até o halo ser 
aplicado e, em seguida, transferido para a TC. 

Se a anestesia geral é utilizada, o paciente é induzido na maca.

Utilização de contraste:

Deve-se antecipar a possibilidade de anafilaxia com a administração
do contraste.

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   40Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   40 03/11/2014   09:25:5203/11/2014   09:25:52



Pauta de Condutas

41

Colapso cardiovascular e possível broncoespasmo ou erupção 
podem ocorrer.  

As alterações cardiovasculares consistem numa queda da pressão
arterial, às vezes para níveis imensuráveis e um aumento na frequência cardíaca.

Além de pacientes com história de alergia a iodo ficar alerta para 
os pacientes com uma história geral de alergias ou predisposição alérgica,
como rinite ou asma. 

O tratamento, apropriado deverá ser proporcional a magnitude da 
reação e será fluidos, difenidramina (0.25mg/kg), corticoides e adrenalina 
a dose de adrenalina varia de 5 mcg a 1000 mcg (Vide Pauta de Condutas
HPS Vol. 1: Conduta nas Reações Agudas ao Contraste Iodado em Adultos)

Contraste não-iónico é usado em pacientes com história de alergia 
ao usual, os pacientes com história de insuficiência renal e idosos (> 60).

Os pacientes, idosos, com função renal limítrofe, doentes
desidratados ou pacientes diabéticos podem ser levados uma insuficiência 
renal por contraste. Estes pacientes devem ser bem hidratados antes para 
a administração do contraste.

Verifique a uréia e creatinina antes da administração. 

O contraste também é passível de causar uma diurese osmótica 
que faz com que o paciente queira urinar.

Um acesso de pequeno calibre não é adequado para estes
pacientes.

Remova também constrições colocadas no jelco (por exemplo,
polifix hidrolisado, etc) 

II. PRINCÍPIOS BÁSICOS – NEUROANESTESIA:

a. Considerações pré-operatórias:

1.Avaliação respiratória:

O cuidado anestésico ideal em pacientes neurocirúrgicos começa 
no pré-operatório.

Hipóxia ou hipercapnia podem causar acidente vascular cerebral

AN
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que pode dificultar ou impossibilitar a cirurgia.

Devemos também ter em mente que quase 20% dos tumores
cerebrais são metástases de carcinomas broncogênicos.

2.Avaliação cardiovascular:

A existência de hipertensão não tratada pode predispor complicações
ao acidente vascular cerebral durante o período perioperatório.

A hipertensão pode ser secundária à elevação da pressão
intrcraniana (PIC), especialmente no cenário da HSA, hidrocefalia ou TCE.

Alterações eletrocardiográficas também são frequentes em
pacientes com PIC elevada.

3.Avaliação Neurológica

 Examinar a presença de déficits neurológicos, sinais de hipertensão
intracraniana (diminuição do nível de consciência, dor de cabeça, náuseas, 
vômitos)

Se houveram episódios de convulsão, o tratamento anticonvulsivante
deve ser mantido durante o período perioperatório.

Tumores da fossa posterior pode causar paralisia dos nervos
cranianos (IX-XII), que devem ser considerados no momento da extubação.

Com o exame radiológico (TC e RM), além da localização exata 
da lesão, sinais de edema, o aspecto do sistema ventricular e presença de 
desvios da linha média podem indicar aumento da PIC.

b. Pré-medicação:
Depende do estado neurológico e nível de ansiedade do paciente.
Recomenda-se o uso de benzodiazepínicos e não-narcóticos.
Em caso de dúvida, é melhor não fazer pré-medicação.

III.PRINCÍPIOS BÁSICOS - INDUÇÃO ANESTÉSICA:

A indução deve ser suave para evitar a resposta hipertensiva à 
intubação, mas também evitar hipotensão.

Tanto propofol quanto tiopental podem ser usadas e produzir uma 
diminuição da PIC, ambos têm efeitos similares sobre a hemodinâmica e 
metabolismo cerebral, na redução da taxa metabólica cerebral de oxigênio

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   42Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   42 03/11/2014   09:25:5203/11/2014   09:25:52



Pauta de Condutas

43

(CMRO2) e no fluxo sanguíneo cerebral (CBF) além de manter a auto-
regulação e a resposta ao CO2.

Para a intubação traqueal evitar relaxantes despolarizantes e
esperar por um relaxamento completo para minimizar elevações da 
pressão arterial e intratorácica e consequentemente da PIC. 

Para impedir a resposta hipertensiva, para a laringoscopia pode-
se usar lidocaína (1-1,5 mg / kg), beta-bloqueadores como esmolol ou 
labetalol e opióides.

O tubo endotraqueal e as traquéias devem ter fixação firme para 
evitar a sua remoção durante o posicionamento operatório do paciente.

As intervenções neurocirúrgicas são longas e a cabeça do paciente
é muitas vezes inacessível, por isso é importante a) assegurar a via aérea,
b) monitorizar  o posicionamento do paciente, c) auscultar e assegurar 
a ventilação de cada hemitórax d) garantir fixação cuidadosa com fita 
hipoalergênica, evitando as fitas em torno do pescoço que podem produzir 
obstrução venosa. 

Em pacientes em posição de decúbito ventral ou lateral pode ser 
útil o tamponamento da faringe para ancorar o tubo, de modo a evitar que
o peso possa arrastar e soltar o tubo.

Os olhos devem ser cuidadosamente protegidos para evitar 
compressões e lesões de córneas. (Observe a situação com o paciente
deitado de bruços).

A fixação da cabeça com o Mayfield é dolorosa e provoca uma 
resposta hipertensiva semelhante à intubação traqueal e deve ser abolida 
da mesma maneira.

Monitorizar a temperatura corporal com termômetro esofágico.

IV.PRINCÍPIOS BÁSICOS -  MANUTENÇÃO PERIOPERATÁRIA:

A realização anestesia inalatória como venosa total são igualmente
satisfatórias.

Para um cérebro em boas condições cirúrgicas pode-se utilizar 
diurético hiperosmolar.
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O manitol na dose de 0,5 a 1g/kg. Tem uma meia vida de 2 a 3
horas e o efeito hiperosmótico máximo é de 36 minutos.

Se durante a cirurgia, encontramos um cérebro edemaciado,
uma série de manobras podem nos ajudar a melhorar as condições de
funcionamento:

a. Verifique a posição da cabeça e do retorno venoso.

b. Levante um pouco a cabeça.

c. Verifique os gases sanguíneos adequados de ventilação.

d. Verifique relaxamento muscular. Uso de alguns anticonvulsivantes
requer aumento da dose do relaxante muscular.   

e. Observe o estado do cérebro após a drenagem de líquor.

f. Planeje usar corticosteroides. Use 16-20mg de dexametasona.
Ele tem uma boa resposta em processos tumorais, mas não serve de ajuda 
imediata.

Hidratação perioperatória

Use soro fisiológico 0,9%

Evite soluções contendo glicose.

Substituir a perda de sangue com coloides e sangue.

b.Extubação Precoce

Se não ocorrerem complicações intra-operatórias é sempre
preferível acordar cedo o paciente para permitir a rápida detecção de 
déficits neurológicos.

Os esforços como tosse e agitação produzida pelo tubo
endotraqueal devem ser evitados

V.ANESTESIA PARA TUMOR CEREBRAL

Anestesia para a remoção de um tumor cerebral tem quatro 
objetivos principais:

1 – preservar, durante a cirurgia, áreas do cérebro não danificados
em fase pré-operatória através do uso de medidas de proteção cerebral e 
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estabilidade cardiovascular.

2 – Preservar a auto-regulação em relação ao fluxo sanguíneo
cerebral (FSC), pressão arterial média (PAM) e da reatividade vascular 
cerebral ao CO2.

3 – Obter distensão cérebro (PIC dentro dos limites normais),
associando: hiperventilação moderada (PaCO2 30-35 mmHg), manutenção
estrita da pressão de perfusão cerebral (PPC), osmoterapia, drenagem
líquor (LCR) e diminuir os CMRO2, FSC, VSC .

4 – Buscar o despertar precoce, que permite realizar um exame
neurológico de referência e utilizar o estado de consciência como
paraâmetro de acompanhamento pós-operatório. Exame neurológico 
pós-op permite descobrir, sem demora, uma complicação focal que pode
exigir de TC de emergência ou mesmo nova cirurgia.

a.Pré-Anestésico:

O anestesiologista deve avaliar cada paciente que estará sob sua 
responsabilidade na sala de cirurgia.

Devemos considerar os seguintes pontos:

1 – Idealmente, devemos fazer duas visitas pré-anestésicas:  a 
primeira uma semana antes da intervenção e uma segunda visita na véspera 
da intervenção, permite detectar deterioração neurológica durante o
período de tempo decorrido.

2 – A cada avaliação deve-se registrar os déficits neurológicos
associados com a presença do tumor e a sua progressão ao longo no 
período.

3 – A pré-medicação depende do tumor e do estado neurológico
do paciente: prescrição de um ansiolítico por via oral para a noite antes
da cirurgia e 45 minutos antes da chegada na sala de cirurgia é uma opção
para pacientes em bom estado neurológico.

Na dúvida, é melhor não pré-medicar.
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b. TÉCNICA ANESTÉSICA: 

1.Monitorização intra-operatória: 

a. ECG 
b. EtCO2  
c. Oxímetro de pulso
d. Pressão arterial invasiva (canal radial/artéria femoral: Prepare soro 

fisiológico heparinizado: SF 500 ml + 0,9% a 5% 1 ml de heparina. 
Coloque transdutor no nível do CAE.

e. Temperatura esofágica e da pele.
f. Diurese horária.
g. BIS
h. PIC, se necessário (epidural, parênquima, ventricular ou lombar)

2.Indução: 

a. 2 acessos venosos periféricos de bom calibre.
b. Acesso venoso central, de preferencia através da veia subclávia.
c. Manta térmica para minimizar a perda de calor durante a cirurgia (meta: 

normotermia)
d. Proteção ocular bilateral.

3.Intubação 

a. Tubo endotraqueal aramado se decúbito ventral ou lateral.
b. Se o paciente ficar em decúbito ventral, considerar tamponamento 
nasofarígeo.
c. Evite instabilidade hemodinâmica durante IOT: esmolol , remifentanil ou iv 
lidocaína (1-1,5 mg/kg), 02 minutos antes da intubação, facilita a manutenção 
da estabilidade hemodinâmica, diminuindo o estímulo T0T traqueal
d. Após a intubação, monitorizar o posicionamento do paciente e evitar 
instabilidade hemodinâmica associada a essas modificações posturais: a 
cabeça não deve ser nem muito hiperestendida nem muito lateralizada,
posição prona 15 º -20 º e garantir a fixação adequada do TOT e conexões 
de segurança de mangueira e ventilador. 
e. Bloqueador neuromuscular  não-despolarizante.
f. Omeprazol 40 mg iv.
g. Ondansetron 4 mg iv.
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4.Manutenção:

a) Fluidoterapia:

a- SF0,9 %, soluções colóides
b- Evite soluções com glicose
c- Transfusão CH se hematócrito <28% ou se a indicação

cardiorrespiratória.
b) Agentes farmacológicos utilizados na manutenção:

a- Manitol 20% (0,75 – 1,5 g / kg em 30 minutos), está ativamente
envolvido na redução do volume do cérebro e portanto, melhora a 
conformidade.

b- Corticosteróides: dexametasona 8 a 16 mg, de modo a diminuir a 
peroxidação dos lípidos da membrana, e da reação inflamatória e
edematosa no cérebro adjacente ao foco operatório.

c- Evitar instabilidade hemodinâmica associada com o aumento do 
estímulo doloroso. A instalação do fixador externo que suporta a cabeça 
(Mayfield), a incisão de pele, craniotomia, incisão dural e momentos
de fechamento são os tempos dolorosos da cirurgia. Nestes períodos
aumentar a analgesia, aumentar a taxa de infusão de remifentanil (1-1,5
mcg / kg / min) ou bolus de fentanil.

d- Evite N2O enquanto não abrir a dura e antes de fechar pelo risco de 
pneumoencéfalo.

e- Uma dose de ataque de 10 mg/kg de fenitoína é geralmente dada 
para intervenções intracranianas supratentoriais para evitar eventos
convulsivos no peri e pós-operatório.

f-Objetivos:

1 – Manter normocapnia.
2 – Manter controles de glicemia < 140 mg / dl.
3 – Manter a hemodinâmica adequada (diurese). 
4 – Manter oxigenação adequada.

5. Extubação:

O despertar no teatro operatório é uma prioridade. 
Siga os seguintes critérios:
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a – PIC normal, ausência de edema na área do cérebro próximo ao 
foco cirúrgico, sem  indicação de hiperventilação, presença de sinais
previsíveis de consciência, tosse, deglutição.
B – Paciente hemodinamicamente estável
d – Temperatura esofágica acima de 34,5 ° C
c – Troca gasosa satisfatória , com uma relação PaO2/FiO2 > 150. 
Mecânica ventilatória correta.
E -  Ausência de distúrbios no controle central da respiração e ausência 
de paralisia do frênico.
F – Completa descurarização.

VI. ANESTESIA PARA ABORDAGENS SELARES

Os tumores da hipófise são responsáveis por 15 % de todos os
tumores intracranianos. Clinicamente podem manifestar-se de duas
maneiras:

 a – Síndromes associadas à hipersecreção de hormônio pituitário
anterior (acromegalia , doença de Cushing, prolactinoma) 

 b –Sintomas decorrentes de efeito de massa (dor de cabeça,
defeitos visuais, anormal alterações de pares  cranianos, hipopituitarismo
e hidrocefalia obstrutiva.

a. Aspectos pré-operatórios:

Acromegalia:g

Excesso de GH produz acromegalia ou gigantismo (se afeta crianças
antes do fechamento epifisário). 

Os pacientes com acromegalia terão uma série de distúrbios que 
podem dificultar o manuseio anestésico. 

Estes pacientes são caracterizados pela dificuldade na gestão das 
vias aéreas por a) hipertrofia do tecido (língua, laringe, cordas vocais,
epiglote), b) prognatismo e c) artrose da coluna cervical. 

Paralisia das cordas vocais pode acontecer pelo alongamento do
nervo laríngeo recorrente causada por hipertrofia do tecido mole de 
laringe e estenose subglótica exigindo usar um TOT muito menor do que
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se deveria quando entubar o paciente.

Do ponto de vista cardiovascular é a presença frequente de 
hipertensão necessitando de tratamento pré-operatório em 30% dos
indivíduos, a hipertrofia ventricular esquerda associada, por vezes, a 
insuficiência cardíaca e arritmias, miocardiopatia dilatada, aterosclerose
prematura e doença arterial coronariana levando ao aumento da morbidade
mortalidade peri-operatória de paciente acromegálico e exige a realização
de ECG e outros testes específicos de diagnóstico no pré-operatório
(ecocardiografia , Holter, etc.)

A compressão da artéria ulnar (requerendo teste de Allen
obrigatório), neuropatias periféricas por infiltração neural, radiculopatia 
vertebral por hipertrofia osteoligamentosa, episódios de apnéia obstrutiva 
do sono (40%) e intolerância à glicose ou DM franca pela resistência à 
insulina (25%) são outros achados típicos dessa endocrinopatia. 

Doença de Cushing:ç g

Estes pacientes são caracterizados por: obesidade tronco e facial
(95%) , hipertensão (85%) , intolerância à glicose ou DM franca pela 
resistência à insulina (60%) , doenças metabólicas (alcalose metabólica 
especialmente hipocalemica), aumento da susceptibilidade à infecções,
fragilidade capilar (diátese hemorrágica, contusões e hematomas), 
dificuldade de cicatrização de feridas, catabolismo proteico, retenção de
líquidos (hipervolemia, edema), osteoporose e osteomalácia, tendência à 
trombose e embolia por um estado de hipercoagulabilidade pós-operatória 
e fraqueza muscular (miopatia cushingóide).

Considerar a dificuldade na gestão das vias aéreas devido a) a 
faciotronco obesidade, b) a possibilidade de fraturas ósseas patológicas e
escaras no posicionamento do paciente em consequência da osteoporose
e osteopenia, 

As complicações respiratórias pós-operatórias associadas à 
miopatia e o aumento da tendência à infecção e má-cicatrização requerem
antibiótico profilaxia e rigor técnico na assepsia e cuidados de esterilidade.

A possibilidade de contusões ou hematomas nos locais de punção
venosa com trauma mínimo são resultado da fragilidade capilar e o aumento
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do risco de sangramento requer medidas para assegurar a disponibilidade
de prova cruzada.

A tendência de eventos trombóticos e/ou embólico pós-
operatórios requer terapia com heparina preventiva.

Rigoroso controle glicêmico perioperatório e da pressão arterial.

É obrigatória a proteção gástrica devido a propensão à úlcera péptica.

Monitoramento do bloqueio neuromuscular e profundidade
anestésica intra-operatória são essenciais dadas as steroidees dos
parâmetros fisiológicos (aumento do volume de distribuição, diminuição de 
proteínas, etc.) que podem influenciar a farmacocinética dos anestésicos.

Cobertura steroide é necessária no pré e pós-operatório. O padrão 
usual envolve a administração de 100mg de hidrocortisona na indução e, 
em a cada 8 horas por 24 horas, com redução paulatina ao longo dos
próximos 05 dias. 

Prolactinomas:

São geralmente tumores pequenos que não representam
problemas em relação à gestão da anestesia.

a.Gestão Perioperatória para hipofisectomia transesfenoidal:

A medicação usual do paciente (anti-hipertensivos, hormônios,
etc) é mantida e pode até mesmo ser dada na manhã antes da cirurgia,
quatro a seis horas antes com pequeno volume de líquido claro.

A pré-medicação é principalmente ansiolítica e vagolítica.

Explicar ao paciente que ele vai ter que respirar pela boca, no 
período pós-operatório imediato,caso haja necessidade de tamponamento 
nasal bilateral. 

A decisão sobre a escolha das drogas anestésicas depende do
histórico médico, histórico de anestesias anteriores, patologia intracraniana 
e o tipo de abordagem neurocirúrgica.

Nenhum efeito anestésico depende de hormônios hipofisários.

Uma técnica anestésica que permite despertar rápido e sedação
pós-operatória mínima, a fim de realizar uma avaliação neurológica e 
neuro- oftalmológica precoce é desejável.
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A IOT é obrigatória. O TOT será aramado, também será necessário
adicionar um tamponamento na faringe eficaz para prevenir a passagem de
secreções, sangue, cera de osso, cola, fibrinóide, etc., para as vias aéreas, 
esófago ou estômago. 

O monitoramento inclui
ECG,
SpO2,
EtCO2,
PNI, 
Temperatura esofágica,
BIS
Diurese horária.

Monitoramento mais especifico (ABR, Doppler esofágico, etc.)
dependem das comorbidades do paciente.

Punção de veias periféricas de grande calibre e por vezes é
necessário linha central, já que durante o ato cirúrgico pode ocorrer um
sangramento repentino de difícil controle.

Minimizar o sangramento do campo operatório para favorecer a 
dissecção colocando o paciente em uma posição moderadamente elevada,
empregando hipotensão controlada (escolha metoprolol).

Para extubar o pacientes se retira o tamponamento da orofaringe
sob laringoscopia para visualizar se o tamponamento nasal é eficaz e aspirar 
possíveis coágulos.

As complicações peri-operatórias mais comuns incluem hemorragia 
aguda arterial e venosa, trombose do seio cavernoso, espasmo, oclusão 
carotídea ou trombose, embolia aérea venosa. 

As relacionadas com a hipofisectomia são: hipopituitarismo,
diabetes insípido central, fístula liquorica, meningite química e infecção.

Outra consideração importante é que uma mudança repentina no
estado mental ou o surgimento de novos déficits visuais podem refletir 
um hematoma pós-operatório comprimindo a via óptica e/ou o tronco
cerebral, para os quais intervenções diagnósticas e terapêuticas devem ser 
realizadas prontamente.
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VII.ANESTESIA PARA LESÕES DA FOSSA POSTERIOR

A anatomia da fossa posterior faz com que a anestesia e o
tratamento cirúrgico de lesões nesta área represente um desafio para o 
anestesiologista e cirurgião. 

O objetivo do manuseio anestésico de pacientes com lesões
posterior da fossa é facilitar a exposição cirúrgica, reduzir o trauma para o
tecido nervoso e manter a estabilidade cardiovascular e respiratório. 

a. Eleição da posição operatória 

O acesso cirúrgico para a fossa posterior pode ser obtido através
de várias posições do paciente, incluindo a posição sentada e as variantes
da posição horizontal, incluindo supina, prona, três quartos de prona e 
lateral.

Posição sentada ç

Consiste no posicionamento do paciente com as costas elevadas
ao plano vertical de 60-90°, com os braços flexionados no tronco, pernas 
e joelhos flexionados para cima ao nível do coração. 

Botas pneumáticas são obrigatórias para melhorar o retorno 
venoso que está comprometido nesta posição. 

Esta posição é obtida gradualmente em alguns casos com uma 
carga líquida (5 ml/kg de 0,9 % de NaCl) e efedrina em bolus pré-
indução e colocação na posição cirúrgica, de modo a evitar alterações 
hemodinâmicas. Portanto garantindo a normo-hipervolemia. 

O transdutor de pressão arterial deve ser calibrado pelo conduto
auditivo externo ou o ponto mais alto da cabeça do paciente, a fim de 
garantir a perfusão cerebral adequada (por 1,25 centímetros acima do 
nível do coração, a pressão sanguínea local diminui aproximadamente
1mmHg) e mantidas durante a colocação na posição e durante todo o
procedimento cirúrgico.

O alongamento excessivo da coluna cervical deve ser evitado e
prevenida a obstrução da drenagem venosa da língua e da face, mantendo
pelo menos 3 cm do queixo do paciente e do peito e evitando a rotação
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excessiva do pescoço, especialmente em pacientes idosos.

Para o cirurgião, esta posição tem a vantagem de uma melhor 
exposição cirúrgica e orientação anatómica para as estruturas da linha média,
o aumento da flexão e rotação do pescoço, sem obstrução da drenagem
venosa, sangramento menor, devido à baixa pressão intratorácica, melhor 
drenagem do LCR e do sangue e eliminar os riscos de compressão do 
globo ocular. 

Para o anestesiologista as vantagens incluem a pressões inferiores
das vias aéreas e facilidade de mobilidade diafragmática, o acesso ao
tubo endotraqueal e ao tórax e um melhor acompanhamento do acesso
das vias aéreas. Do mesmo modo existe acesso para monitoramento e
administração de sangue, fluidos e determinação do pH e gasometria 
arterial, além de acesso ao rosto para observação de respostas motoras 
durante a estimulação de nervos cranianos e acesso à parede anterior do
tórax para CPR, no caso de colapso cardiocirculatório. 

Contra-indicações relativas para posição sentada incluem,
conhecido de defeitos intracardíacos (forame oval patente), malformações
arteriovenosas pulmonares, hipovolemia severa, caquexia, hidrocefalia 
grave e lesões de grande vascularização. 

Os efeitos colaterais cardiovasculares desta posição incluem
aumento da resistência vascular sistêmica e pulmonar, diminuição do débito
cardíaco, retorno venoso e da pressão de perfusão cerebral. Os efeitos
cardiovasculares são mais pronunciados nesta posição independentemente
da doença cardíaca intrínseca ao paciente, manipulação dos nervos
cranianos ou do tronco cerebral.

Nesse cenário, buscar:

a.  Garantir normo – hipervolemia.
b.  Botas pneumáticas MMII.
c.  Inclinar os MMII.
d.  Bolos de efedrina.
e. Plano anestésico pouco profundo (BIS).

A capacidade vital e da capacidade funcional residual melhoram
na posição sentada. No entanto, a hipovolemia relativa pode diminuir 
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a perfusão das regiões superiores do parênquima pulmonar, causando 
anormalidades da ventilação-perfusão e hipoxemia.

Elevar a cabeça acima do nível do coração provoca uma redução
na pressão do seio dural, o que diminui o sangramento venoso e aumenta 
o risco de embolia aérea venosa.

Para o risco de embolia aérea deve-se:

a. Realizar ecocardiografia pré-operatória para detectar forame oval.
b. Acesso central: posicionar cateter na veia subclávia e átrio direito
c. Doppler precordial direita (entre o espaço 3º-6º intercostal): de-

tecta embolia aérea a partir de 0,5 ml/d.
d. Evitar N2O.
e. Capnografia

Suspeitando de embolia:

a. Ventilar com 100% de O2.
b.  Alertar a equipe cirúrgica.
c.  Remover a PEEP.
d.  Garantir a volemia.
e.  Aspirar o cateter da veia central e comprimir as duas veias jugulares.
f.  Administrar agentes vasoativos, dependendo da gravidade da doença.
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Decúbito ventral

Uma alternativa à posição sentada, com menor incidência de
embolia aérea.

O acesso às estruturas fossa posterior e a facilidade de manipulação
da cabeça, não são tão favoráveis como na posição de sentado. 

Nesta posição, pode haver compressão do globo ocular com
cegueira por trombose da artéria da retina.

O edema da conjuntiva é outra complicação da posição, mas
resolve-se espontaneamente. 

A estase venosa é outra complicação desta posição, por isso devem
ser tomadas medidas para evitar as complicações da trombose venosa 
profunda, especialmente em pacientes idosos.

VIII.ANESTESIA PARA LESÕES VASCULARES

a) Aneurismas intracranianos:

Aneurismas intracranianos são saculações surgidas em zonas de
enfraquecimento das paredes dos vasos intracranianos, em geral em sua 
bifurcação ou na origem de ramos arteriais.

Podem manifestar-se  por a) ruptura para o espaço subaracnóide,
b) efeito de massa devido ao crescimento, c) sintomas de derrame 
isquêmico por embolia.
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Em 85% dos casos, a causa da hemorragia subaracnóide (HSA)
não traumática é a ruptura de um aneurisma.

A incidência de HSA estimada é de 8-10 casos por 100.000 pessoas
por ano e ocorre mais frequentemente em pacientes entre 55-60 anos. 
Até 50 anos de idade, os homens dominam de as mulheres predominam 
nesta idade.

Avaliação: 

Risco cirúrgico e morbidade: Escala de Hunt- Hess (considera 
a presença de meningismo, o nível de consciência, a presença de déficits 
focais e comorbidades clínicas)

Risco de vasoespasmo: Escala de Fisher (Considera a quantidade
de sangue na tomografia computadorizada (TC) inicial) 

Complicações da HSA aneurismática:

Ressangramento 
Hidrocefalia
Vasoespasmo
A profilaxia/tratamento vasoespasmo deve considerar:
Cirurgia precoce permite remoção de coágulos do espaço subaracnoide.
Antagonista do cálcio: nimodipina VO, nicardipina.
Terapia “triplo H” (após a exclusão do aneurisma). 
Infusão intra-arterial de papaverina: vasodilatador curta meia vida. Área de 
infusão junto ao vasoespasmo. 
Magnésio: evitar hipomagnesemia. 
Recomendações para prevenção de vasoespasmo das Diretrizes para a Gestão 
da HSA aneurismática da American Stroke Association (Março 2009). 
Nimodipina por via oral (classe I, nível de evidência A);
Manter volume de sangue circulante normal e evitar hipovolemia (Classe
(IIa , nível de evidência B)  
Complicações médicas: 

Febre, anemia, distúrbios eletrolíticos, pulmonares e complicações 
cardíacas.
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Avaliação pré-operatória: 
Objetivos:

Facilitar a cirurgia e recuperação 

Minimizar o risco de ruptura do aneurisma e morbidade associada                     

Rever imagens radiológicas                  

Registrar a pressão arterial e associação com comprometimento
neurológico               

Avaliação do equilíbrio hidroeletrolítico (hiponatremia frequente)

Verifi cação por sistemas:

Respiratório:

Broncoaspiração como resultado do déficit neurológico

Edema pulmonar de origem neurogênica.

Cardiovascular:

Associação com doença cardíaca congênita (doença renal
policística, coarctação da aorta, hiperplasia fibromuscular e Marfan e
síndrome de Ehlers -Danlos).

Propensão à hipertensão arterial sistêmica, hipovolemia e
alterações eletrocardiográficas (isquemia cardíaca com artérias coronárias
normais). 

Em pacientes com suspeita de lesão cardíaca devem ser 
determinadas enzimas cardíacas séricas o e biomarcadores, bem como 
realização de ecocardiograma.

Neurológicas: 
Sintomas por efeito de massa ou hipertensão intracraniana.
Pré-medicação: 

Continuar a medicação instituída no internamento, se houver 
(bloqueadores dos canais de cálcio, anticonvulsivantes e esteróides).

Antes da indução, antiácidos e procinéticos devem ser 
administrados. 
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A escolha de uma pré-medicação e da dose devem ser 
individualizadas. 

Intra-operatório
Objetivos:

Manter a PPC
Proteção cerebral
Reduzir volume intracraniano

Minimizar o consumo metabólico e a CRMO2
Reduzir o risco de ruptura do aneurisma intra-operatória: evitar o aumento 
da pressão transmural.

As recomendações da Diretrizes para a Gestão da HSA aneurismática da 
American Stroke Association (Março de 2009) incluem: 

1 - Minimize a extensão e a duração da hipotensão intra-operatória 
(Classe II a, Nível de evidência B)

2 - Não há dados suficientes sobre estratégias farmacológicas e
hipertensão induzida durante o pinçamento temporário dos vasos para 
fazer recomendações específicas, mas há evidências de que seu uso é 
razoável (Classe IIb, LOE C)

3 - Hipotermia induzida durante a cirurgia pode ser uma opção
razoável em alguns casos, mas não é recomendada de rotina (Classe III, 
Nível de evidência B).

Monitorização:

Monitorização básica 
Pressão Arterial Invasiva
PVC via jugular, subclávia ou antecubital ETCO2
Gasimetria intermitente, glicose , eletrólitos, osmolaridade, hematócrito.
Temperatura do cérebro por termômetro nasofaríngeo ou timpânica. 
Diurese por cateterismo vesical
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Indução:  

A indução estável requer uma limitação da resposta hipertensiva do
laringoscópio e intubação, tosse e prevenir o stress no tubo endotraqueal

Manter uma PPC adequada, minimizando as mudanças na pressão
transmuralTiopental (2-5 mg / kg) ou de propofol (1-2 mg / kg) 

Para atenuar a resposta para intubação e proporcionar analgesia 
fentanil (7-10 mcg / kg), ou remifentanil PCIV.

Doses adicionais de fentanil (1-2 mcg / kg), propofol (0,5 mg / kg) 
ou a lidocaína (1,5 mg / kg) são  administradas, antes da laringoscopia e
intubação para manter a estabilidade hemodinâmica e intracraniana.

BNM: Rocurônio (0,7-1 mg / kg), cisatracúrio 0,15-0,2 mg / kg 

Manutenção:

Inalatória (sevofl urano) ou endovenosa (propofol) sozinha ou em combinação para:

Evitar a ruptura do aneurisma (aumentos da pressão transmural)
Otimizar a perfusão cerebral 
Proteger contra a isquemia e edema cerebral 
Manipular a pressão arterial 
Facilitar despertar rápido e avaliação neurológica oportuna

Fluidoterapia intra-operatória:

Em pacientes sem sintomas pré-operatórios de vasoespasmo
manter a normovolemia manter até o aneurisma ser clipado.

Em pacientes com vasoespasmo cerebral pre-operatório
sintomático o gerenciamento de volume deve ser guiada por monitorização
invasiva, ecocardiotransesofágico ou ambos.

Redução do volume cerebral:

Terapia hiperosmolar: reduzir o teor em água do cérebro. Manitol
a 20% pode ser utilizado, com pico de efeito em 30-45 minutos depois do
início da infusão, a dose recomendada entre 0,25 e 2 g / kg (normalmente
0,5-1 g / kg).

Outra opção é a solução hipertônica de NaCl 7,5%, 1,5-2 ml / kg.
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Hipotensão controlada

Não deve realizar hipotensão sistêmica devido a um aumento da 
morbidade. Pode-se manter a PA no limite inferior da normalidade para 
a manipulação do aneurisma, sempre guiados, controlando SjO2/SrO2 
ou outros. 

A clipagem temporária produz uma “hipotensão “ local e redução da 
pressão transmural e o tempo da oclusão deve permanecer inferior a 20 minutos.

Durante clipagem temporária: 

Aplicar medidas de proteção cerebral (bolus de propofol 1-2 mg /
kg / hipotermia)

Promover a circulação colateral (hipertensão moderada, com
efedrina em bolus / infusão de noradrenalina, controlado por SjO2 SRO2)

Moderada hipotermia/ propofol não demonstraram benefícios
claros, nem o contrário, recomendamos o prosseguimento da 
execução.

Gestão respiratória:

O objetivo é normoventilação ou hipocapnia moderada (controle SjO2/SrO2

Manejo da ruptura intra-operatória:

Facilitar a oclusão do vaso proximal e distal para o cirurgião: diminuir 
a PAM e proteção cerebral (propofol e / ou hipotensores, a adenosina é 
uma opção). 

Reposição de volume, derivados hematológicos

Depois da oclusão: hipertensão moderada.

Despertar: 

Controlar a PA aos estímulos: beta-bloqueadores (esmolol, 
labetalol) ou extubação sob PCIV de remifentanil (0.025-0,5 mcg / kg /
min), lidocaína (1,5 mg / kg) para evitar reflexo da tosse Reverter o BNM.

Cabeceira a 30 graus.
Antieméticos:  ondansetrona.
Dexametasona 10 mg IV (risco de edema por manipulação cirúrgica)
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Cuidados posteriores: 

TC se qualquer déficit neurológico. 
Hemorragia pós-operatória, edema cerebral.
Acidente vascular cerebral.
Vasoespasmo.

b) Malformações arteriovenosas (MAV):

Complexo anormal de vasos de paredes finas, sem leito venoso
intercapilar resultnte de alteração congênita do desenvolvimento vascular.
Produzem privação circulatória e nutricional em tecidos circundantes,
condicionando uma situação de edema localizado e hipertensão venosa.

São o tipo mais comum de malformação vascular intracraniana 
com uma incidência de aproximadamente 1:2000 a 5000 pessoas. 

Tratamento: embolização, radiocirurgia estereotáxica, microcirur-
gia vascular intracraniana ou uma combinação desses.

Apresentação clínica:

Manifestações clínicas comuns incluem cefaléia, epilepsia,
hemorragia intracraniana ou intraparenquimatosa e efeitos compressivos
do tecido adjacente:

> 15% assintomática

20% Convulsões por isquemia regional por efeito de massa ou irritação
da malformação.

80% hemorragia (intraparenquimatosa)

4-20 % (transitórios e repetidos) déficits neurológicos focais ou

Dor de cabeça e zumbido pulsátil, FSC regional ↑ em grandes MAVS.

Localização:

O tamanho e localização da AVM desempenha um papel importante
na definição de tratamento e prognóstico:

Supratentorial (70-97 %)
Infratentoriais (3 -30%)
Estruturas cerebrais profundas (5-18 %)
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Diagnóstico: 

Angiografia cerebral, mostrando a presença do shunt,
Angiografia por TC
Angio-RM. 
Classificação Radiológica da AVM Spetzler -Martin 

Tratamento:

Objetivo:

Quando possível, excluir completamente a lesão com mínimo risco 
neurológico e de complicações associadas ao tratamento.

A decisão terapêutica deve ser baseada:

Idade do paciente
Estado neurológico
Características da malformação 

Modalidades de tratamento:

Ressecção microcirúrgica 
Embolização endovascular 
Radiocirurgia
Tratamento conservador 
Gestão multimodal pode melhorar o resultado

Fatores prognósticos de complicações:

Volume da MAV > 20 cm3
Presença de vasos de alimentação ou drenagem venosa profunda
Fluxo de shunt > 120 cm / s 
Localização em áreas eloqüentes
História de hemorragia prévia
Índice de pulsatilidade > 0,5 (DTC)

Pré-operatório:
Neurológica: avaliar a presença de convulsões intratáveis  , sequelas de
hemorragia ou sintomas de isquemia cerebral.
Neuroimagem: observar na angiografia o tamanho, localização e grau do shunt
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Avaliar:

Histórico de saúde
Condição física anterior
Histórico de medicações e alergias
Tratamento atual com corticosteróides
Terapia anticoagulante ou distúrbios hemorrágicos,
A história prévia de AITs de repetições argumenta contra hipotensão
deliberada durante a gestão intra-operatória 

Intra-operatório:
Objetivos:

Mantenha ligeiramente diminido o FSC
Diminuir o volume intracraniano (sangue e tecido) 
Reduzir o consumo metabólico regional de O2 (CMRO2)

Monitorização:

Monitorização básica
Pressão arterial invasiva 
PVC via jugular, subclávia ou antecubital.
ETCO2 
Gasimetria arterial intermitente, glicose, eletrólito, osmolaridade,
hematócrito
Temperatura do cérebro por termômetro nasofaríngeo ou timpânico. 
Diurese por cateterismo

Principais complicações: 

Déficits neurológicos
Convulsões
Complicações hiperêmicas

Cuidados posoperatórios:

Profilaxia da síndrome de reperfusão
Hiperperfusão
Medidas antiedema cerebral
OBS:TC frequentemente realizada.
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XI. Anestesia nos procedimentos estereotáxicos

Envolve na maioria das vezes a biópsia de tumores cerebrais ou o 
tratamento de Parkinsonismo (Talamotomia). 

Biopsia estereotáxica

Geralmente feitas sob anestesia local e sedação.
É importante rever o coagulograma destes pacientes.
Os antibióticos e corticoesteróides geralmente não são usados após a biópsia.
Monitorização de rotina é aplicada

Considerações anestésicas:

Vide pauta de Condutas Vol. 2: Anestesia – Tomografia

Não aprofundar demais a sedação do paciente para a aplicação do 
halo.  A parte dolorosa do procedimento é a colocação dos pinos do halo.  
Uma vez que esta é realizada, há muito pouca dor.

O acesso às vias aéreas, pode tornar-se muito difícil uma vez que o
halo é colocado e o paciente fixado à mesa da TC, por monitore de perto 
e evite sedação profunda nessa fase.

Vide Pauta de Condutas HPS Vol. 1-Transferência Interna de Pacientes e
Vol. 2 – Transporte de Pacientes

Controle da pressão arterial pode ser solicitado pelo cirurgião.  Na 
maioria das vezes, trata-se de manter a pressão sistólica no máximo entre 
150-160 mmHg. Isto é conseguido mais facilmente com metropolol, no 
paciente sem contraindicações (as contraindicações do beta bloqueador 
incluem asma e insuficiência cardíaca esqueda) ou clonidina.

XII. TRANSPORTE DE PACIENTES

Veja Pauta de Condutas HPS Vol. 1- Transferência Interna de
Pacientes Define-se transporte intra-hospitalar como a transferência 
temporária ou definitiva de pa-cientes por profissionais de saúde dentro
do ambiente hospitalar

Segurança:

Considera-se o transporte seguro quando:

1. A equipe multidisciplinar responsável pelo paciente sabe quando e 
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como realizá-lo, ou seja, deve haver indicação para o deslocamento e, 
principalmente, planejamento para fazê-lo.

 2. Assegura-se a integridade do paciente, evitando o agravamento de seu
quadro clínico.

3. Há treinamento adequado da equipe envolvida, desenvolvendo habilida-
de no procedimento. 

4. Há uma rotina operacional para realizá-lo.

São consideradas contraindicações para o transporte de pacientes:

1. Incapacidade de manter oxigenação e ventilação adequadas durante o
transporte ou durante a permanência no setor de destino.

 2. Incapacidade de manter performance hemodinâmica durante o transporte 
ou durante a permanência no setor de destino pelo tempo necessário.

3. Incapacidade de monitorar o estado cardiorrespiratório durante o 
transporte ou durante a permanência no setor de destino pelo tempo
necessário.

4. Incapacidade de controlar a via aérea durante o transporte ou durante a 
permanência no setor de destino pelo tempo necessário. 

5. Número insuficiente de profissionais treinados para manter as condições
acima descritas, durante o transporte ou durante a permanência no setor 
de destino (p. ex. médico, enfermeira, fisioterapeuta).

Transporte intrahospitalar:

1. Transferência (sem retorno previsto) do paciente, para fora TT
da área de tratamento intensivo (UTI, Centro Cirúrgico e Sala 
de Recuperação Pós-Anestésica): envolve a transferência dos 
pacientes com alta médica da sala de recuperação pós-anestésica 
ou da UTI. Aqui a decisão de “alta da unidade” é a razão da 
transferência; portanto, assume-se a responsabilidade de que o
quadro clínico está estável e o paciente está apto a ingressar 
em unidades de menor complexidade. Consequentemente, 
seu transporte será de pequeno risco. Normalmente, não é
necessária a presença de médico neste tipo de transporte, porém 
a maioria dos hospitais, por recomendação do Conselho Federal
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de Enfermagem (COFEN), exige a presença de pelo menos um 
técnico de enfermagem durante o trajeto. No HPS, de acordo,
com a Pauta de Condutas HPS Vol. 1 – Transferência Interna de
Pacientes,, maqueiro,q , enfermeira e/ou técnico acompanham / p
o pacientep , e a , enfermeira comunica-se com o setor de 
destino avisando da chegada iminente do paciente.g p

2. Transferência de um paciente para uma área de cuidados intensivos:
envolve o transporte de pacientes da sala de emergência ou
enfermaria para a UTI ou para o Centro Cirúrgico. Deve sempre ter 
o acompanhamento médico e ser realizado idealmente após
ressuscitação inicial e estabilização do paciente, a menos que
haja risco iminente de vida. Os cuidados serão, dentro do possível, uma 
extensão dos cuidados iniciais: suporte ventilatório, hemodinâmico e
avançado de vida.

No HPS, de acordo com a Pauta de Condutas, HPS Vol. 1 –
Transferência Interna de Pacientes,, médico,, maqueiro, enfermeiraq ,
e/ou técnico acompanham esse paciente/ p p , e a , enfermeira 
comunica-se com o setor de destino avisando da chegada iminente g
do paciente.p

3. Transferência da UTI para o Centro Cirúrgico, com retorno
posterior à UTI: a necessidade de intervenções cirúrgicas em 
qualquer segmento do corpo torna necessário o transporte do 
paciente crítico, mantendo o mesmo nível de cuidados no trajeto 
e dentro do Centro Cirúrgico. Esse paciente funciona como o
paciente descrito no item 2 acima. Tais procedimentos devem
ter indicação precisa e em tempo em acordo entre o cirurgião 
e o intensivista, ambos responsáveis pelo paciente. Alguns
procedimentos cirúrgicos podem ser realizados à beira do leito, 
dentro da UTI, mas estes só estão indicados se a equipe assumir 
que o risco do transporte é maior. Neste tipo de transporte 
há a necessidade da presença do médico, seja o plantonista 
da UTI, cirurgião ou anestesiologista. Recomenda-se que o
acompanhamento seja feito pelo anestesista. Na impossibilidade 
deste,  e determinado pela premência do transporte, o intensivista 
ou o cirurgião, se disponíveis, poderão acompanhar o paciente.
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4. Transferência da UTI para áreas não-UTI e retorno do paciente
à UTI: envolve as transferências para áreas onde são realizados
procedimentos diagnósticos ou terapêuticos não-cirúrgicos.
Neste caso, o paciente pode ausentar-se por períodos prolongados
de tempo e, principalmente, permanecer em unidades onde não
há pessoal treinado e equipamentos adequados que permitam a 
continuidade do tratamento a que ele estava sendo submetido na 
UTI. Consequentemente, isto tudo deve ser levado junto com o
paciente, o que torna este deslocamento de maior complexidade
logística.

5.  Transferência não-crítica: são incluídos aqui os deslocamentos
não-emergenciais e rotineiros, inclusive o de pacientes a serem
submetidos a cirurgias eletivas, da unidade de internação ao centro
cirúrgico e  este paciente funciona como item 1, acima

Em nenhuma circunstância está autorizada a permanência de
paciente em transporte acompanhado unicamente de maqueiro.

Comunicação: 

O contato entre as equipes do setor de origem do paciente, de
transporte, os facilitadores, que são aqueles que manejam os meios de
transporte (como os elevadores) e do local de destino deve ser constante, 
seguindo-se um plano predeterminado. Aqui a filosofia é “não havendo
comunicação não há transporte”.

TÓPICOS DO PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE

Indicação do transporte:

É necessária a realização deste exame? 
A intervenção modificará o seu prognóstico?

Quadro clínico do paciente:

Devo transportar um paciente instável ou que poderá se tornar instável?

Meios de transporte: 

Há equipamento específico para o transporte deste paciente?
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O equipamento possui capacidade de utilização autonôma, por exemplo: 
baterias com duração suficiente?
A monitoração disponível é suficiente?

Rota de transporte: 

Há uma rota específica de transporte para este paciente?
As condições durante a rota são favoráveis?
Ela é a mais rápida? 
Ela já se encontra pronta e disponível? 
Há algum obstáculo, como escadas, portas onde a maca não passa, eleva-
dores pequenos etc.?
O veículo é adequado para o transporte?

Setor de destino:

O setor de destino possui pessoal e equipamentos para acompanhar o 
paciente?

Ele já está pronto para receber o paciente?
Os equipamentos de monitoração e suporte de vida funcionam neste local?

Recomendações para o transporte intra-hospitalar de pacientes 
críticos:

As recomendações foram divididas em três grupos: 

1) Avaliação do paciente (Tabela 4)
2) Ações com relação à equipe (Tabela 5)
3) Ações com relação ao material/equipamento (Tabela 6). 
Os itens contidos em cada grupo apresentam os níveis de recomendação
(NR) e os graus de evidência (GE), ao lado, conforme a classificação das
evidências (por exemplo, nível 1, grau A).
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TABELA 4. AVALIAÇÃO DO PACIENTE PRÉ E 
PÓS-TRANSPORTE

Ç

Recomendações NR GE

1.Monitorização das medidas hemodinâmicas: pressão
venosa central (PVC), pressão arterial média (PAM),
pressão arterial sistêmica (PA) 
2.Monitorização respiratória: saturação de oxigênio
(SatO2), frequência respiratória (FR), análise dos gases 
arteriais (PCO2, PO2)
3.Conhecimento do quadro atual do paciente: diagnóstico
de internação e evolução clínica

1

1

1

A

A

B

4.Avaliação do risco/benefício do transporte 2 A

TABELA 5. AÇÕES COM RELAÇÃO À EQUIPE

Recomendações / Treinamento dos profissionais NR GE

Aperfeiçoamento de profissionais 1 A

Participação de profissionais de saúde no transporte 1 A

Precauções quanto às principais complicações: respiratórias, 
cardiovasculares, perda de drenos e cateteres, desconexão 
de drogas, extubação e falha técnica de equipamentos 
Organização e divisão do trabalho pela equipe nas fases 
pré, trans e pós-transporte

1

2

A

A
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A
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TABELA 6. AÇÕES COM RELAÇÃO AO
MATERIAL E EQUIPAMENTOS

Recomendações NR GE
Presença da maleta de medicamentos no transporte 1 B
Conferência da maleta de medicamentos e maleta de
intubação 1 B

Checagem do nível de gases nos cilindros 2 A
Uso da maca de transporte 1 A
Uso de bombas de infusão e de respiradores portáteis 1 A
Uso da maca convencional 2 B
Uso de bombas de infusão convencionais 2 B
Uso da ventilação manual 2 B
Manutenção periódica dos materiais 2 C
Uso do monitor/desfibrilador 1 A
Uso do oxímetro de pulso 1 A
Uso do capnógrafo 2 B

Tomada de Decisão de Transportar o Paciente: Gestão clinica

Coordenação antes do transporte
Contato prévio com o receptor do setor. 
Informações detalhadas do paciente. 
Monitorização e Equipamentos.
Distância, Tempo e Condições.
Meios de Transporte (maca, leito, etc.)
Pessoal Qualificado.

ATENÇÃO

O transporte de pacientes deve ocorrer quando os benefícios
esperados para ele excedem os riscos inerentes ao transporte e/ou quando
o paciente necessita de cuidados que não existam no hospital onde está.
A decisão e a efetuação do transporte são responsabilidades do médico
que o assiste. Tal transporte envolve a presença de um veículo adaptado
com todos os equipamentos necessários para a monitoração e suporte
avançado de vida.
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CONDUTAS EM CARDIOLOGIA

Temas

I. Holter
II. Bradiarritmias
III. Crise hipertensiva
IV. Edema agudo de pulmão cardiogênico
V. Febre reumática

VI. Insuficiência cardíaca descompesada
VII. Pericardites
VIII. Taquiarritmias

CA
RD

IO
LO

GI
A
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I – HOLTER

1. Holter - 24 horas:

Método não-invasivo amplamente utilizado para avaliar 
anormalidades eletrocardiográficas de pacientes com variadas doenças 
cardíacas ou não cardíacas e indivíduos normais em condições ou situações 
especiais.

O equipamento básico é composto por gravador, cabos e
eletrodos, e um sistema de análise composto por módulo de transferência 
da gravação e software de análise específico. O sistema de registro e
armazenamento utilizado é digital, usualmente com 3 canais.

Sua maior utilidade está em seu uso naqueles pacientes com
sintomas diários, fugazes ou prolongados, incapacitantes ou não. Sua 
acurácia diminui em pacientes com sintomas pouco frequentes.

a. Indicações

1. Avaliação de sintomas provavelmente relacionados com a pre-
sença de alterações no ritmo cardíaco:

o Classe I

 Síncope inexplicada, pré-síncope, palpitações e tonturas.

o Classe IIa

 Síncope, pré-síncope, tontura ou palpitações onde provável causa 
não arrítmica tenha sido identificada, mas com persistência de sin-
tomas, apesar do tratamento desta causa.

 Recuperados de PCR.

o Classe IIb

 Dispnéia, precordialgia, fadiga ou mal estar inespecífico indefinido:
sem causas aparentes e provavelmente relacionados a arritmia;

 Pacientes com embolia sistêmica quando se suspeita de fibrilação
ou flutter atrial.Sintomas sabidamente não relacionados à arritmia;

 Paciente com acidente cerebrovascular sem qualquer evidencia de
arritmia.
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2. Avaliação de isquemia miocárdica:

o Classe I 

 Nenhuma.

o Classe IIa

 Dor precordial sugestiva de angina vaso-espastica (não esclarecida 
por outros métodos diagnósticos).

o Classe IIb

 Dor precordial e incapacidade de realizar teste ergométrico.

o Classe III 

 Avaliação inicial de pacientes com dor torácica que podem realizar 
de teste ergométrico.

 Avaliação rotineira em pacientes assintomáticos. 

3. Avaliação de risco (predição) de eventos cardíacos futuros:

o Classe I

 Pós-infarto do miocárdio com disfunção ventricular (FE < 40%); 
 Miocardiopatias não isquêmicas com disfunção ventricular; 
 Insuficiência cardíaca congestiva; 
 Síndromes elétricas primárias.

o Classe IIa

 Cardiomiopatia hipertrófica;
 BAVT congênito sem marcapasso.

o Classe IIb

 Avaliação de isquemia residual nas síndromes isquêmicas agudas; 
 Pós-infarto do miocárdio;
 Avaliação da carga isquêmica na doença coronariana crônica;
 Pacientes com história de contusão cardíaca; 
 Hipertrofia ventricular esquerda; 
 Avaliação pré-operatória de arritmias em cirurgia não cardíaca.

o Classe III

 nenhuma
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4. Avaliação terapêutica (drogas, cirurgia, ablação por cateter,
marcapasso e CDI):

o Classe I

 Arritmias ventriculares e supraventriculares frequentes e complexas 
que justifiquem tratamento.

o Classe IIa

 Avaliar efeitos pró-arritmicos das drogas em pacientes de alto risco.

o Classe IIb

 Taquiarritmias atriais paroxísticas e/ou revertidas;

Avaliar controle de frequencia cardíaca em paciente com fibrilação
atrial.

o Classe III

 Nenhum.

5. Avaliação de marcapasso:

o Classe I

 Avaliação de sintomas de palpitação, síncope ou pré-síncope para 
excluir inibição por miopotenciais e taquicardia mediada por mar-
capasso;

 Avaliação de falha ou mal-funcionamento do marcapasso quando a 
interrogação do aparelho é inconclusiva;

 Avaliação de terapia farmacológica em pacientes com frequentes
terapias de CDI.

o Classe II

 Avaliação imediata pós-implante de marcapasso;

 Avaliação da taxa de arritmias supraventriculares em pacientes com CDI.

o Classe III

 Avaliação de disfunção de marcapasso / CDI quando a avaliação
rotineira já estabeleceu diagnóstico;
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Acompanhamento rotineiro em pacientes assintomáticos.

a. Antes do Exame

• Na solicitação do exame deverá constar: nome completo do pacien-
te, prontuário, idade, motivo de solicitação do exame e comorbida-
des relevantes.

• O paciente deverá ser submetido a ECG de 12 derivações que será 
anexado ao exame para posterior análise.

b. Recomendações técnicas

• Limpeza da pele adequada
• Eletrodos de boa qualidade
• Posicionamento adequado dos eletrodos 
• Mínimo de 18 horas de gravação, incluindo vigília e sono
• Mínimo de 3 canais
• Máximo de 5% de artefatos

c. Análise do Exame

• Deverá ser realizada por médico com conhecimento das patologias
cardiovasculares e formação consistente específica em eletrocardio-
grafia, incluindo arritmias cardíacas e seus diagnósticos diferenciais.

d. Desafi os

• Exames com alto percentual de artefatos (acima de 5% considerar 
necessidade de repetição do exame)

• Diferenciação de ectopias supraventriculares com aberrância de
ectopias ventriculares

• Arritmias juncionais

• Distúrbios da condução atrioventricular

• Variações do intervalo QT

e. Novas aplicações do método (no presente não há evidências 
definitivas de sua utilidade)

• Microalternância de onda T
• Turbulência da frequência cardíaca
• Síndrome da apnéia obstrutiva do sono 
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f. Pautas HPS associadas a esse tema:

Enfermagem HPS Vol. 2: Montagem do ECG

II - BRADIARRITMIAS

As bradicardias ou bradiarritmias são alterações no ritmo cardíaco
com frequência cardíaca (FC) menor que 50bpm. Elas podem ser 
causadas por acometimento direto do sistema de condução ou por fatores 
extrínsecos. As principais causas são:

• Aumento do tônus vagal: intubação orotraqueal, aspiração de vias
aéreas, aumento da pressão intracraniana, vômitos.

• Doença intrínseca do sistema da condução: degenerativa(idiopá-
tica), Infarto agudo miocárdico (IAM), miocardiopatias, doenças 
cardíacas infiltrativas, colagenoses, traumas etc.

• Fatores extrínsecos: medicações (bloqueadores de canais de cálcio,
betabloqueadores, Digoxina, Clonidina, antiarrítmicos classe IA, IC
eIII), sedativos, hipercalemia, hipotireoidismo, hipotermia etc.

a. Diagnóstico

Há três principais formas de apresentação:

• A arritmia determinando o sintoma, como: tonturas, síncope, con-
fusão mental, dor torácica, dispneia e morte súbita em um blo-
queio atrioventricular (BAV) de 3º grau, por exemplo.

• Arritmia secundária a outra doença com sintomas se sobrepondo
aos dessa doença de base. Por exemplo: pós IAM.

• Os sintomas não são decorrentes da bradiarritmia. O pulso menor 
que 50 é um achado.

Há necessidade de um exame físico cuidadoso: palpar pulso, aferir 
pressão arterial (PA), tanto deitado quanto em pé. Buscar sinais de baixo 
débito cardíaco (pele fria e úmida, livedo, cianose).

Além disso, solicitar de imediato um ECG e diagnosticar o tipo de 
Bradicardia. São elas:

• Bradicardia sinusal
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• Bradicardia atrial
• Bradicardia Juncional
• BAV não-avançados: 1º grau e 2º Mobitz I
• BAV avançados: 2º grau Mobitz II e BAVT.

b. Tratamento

• Bradicardias Estáveis: não há necessidade de tratamento imediato
para elevação de FC. Deve-se analisar ECG; se não houver 
BAV avançado, manter vigilância clínica e reavaliar necessidade
de tratamento. Em caso de BAV avançado no ECG, internar 
e manter o paciente sob monitorização cardíaca contínua,
caso haja sintomatologia, passar o marcapasso transvenoso na 
hemodinâmica.

• Bradicardias Instáveis: são definidas por choque, hipotensão, má 
perfusão, síncope, pré-síncope, dor precordial, dispnéia etc. Nesse
caso, encaminhar paciente para sala vermelha da emergência e
realizar MOV.

o Monitorização: FC, PA, monitorização cardíaca e oximetria 
periférica.

o Suporte de oxigênio (se houve hipoxemia).

o Acesso em veia periférica calibrosa e exames gerais.

A instabilidade clínica consequente a uma bradiarritmia,
independentemente do ritmo em questão, deve ser medicada com
drogas cronotrópicas positivas e colocação de marca-passo transcutâneo
ou encaminhamento direto para hemodinâmica para implante do
marcapassotransvenoso (MP-TV):

o Atropina: 0,5 a 1,0 mg a cada3 a 5 mim até dose máxima de 3
mg. É droga de escolha na ausência de causas reversíveis. Para 
pacientes com BAV de 2º grau Mobitz II ou BAVT sintomáticos,
a prioridade é intalação de um marcapasso, porém a atropina 
pode ser utilizada, pela sua fácil disponibilidade, enquanto se
espera implante do marcapasso. Em BAV de 2º grau Mobitz
II com escape de QRS alargado e BAVT, a atropina pode 
paradoxalmente aumentar o bloqueio.
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o Marcapassotranscutâneo (MP-TC): sua colocação deve 
ser feita o mais rapidamente possível em pacientes instáveis, 
principalmente naqueles com BAV 2º grau Mobitz II e BAVT. 
Principalmente se a sala de hemodinâmica não estiver 
disponível.

o Adrenalina: 2-10mcg/mim, no caso de persistência de 
bradicardia sintomática ou hipotensão sem resposta a atropina 
e MP-TC.

o Dopamina: 2-10 mcg/kg/mim, acrescentada a atropina ou
administrada isoladamente.

o Encaminhá-lo a sala de hemodinâmica para colocação do
MP-TV através da radioscopia.V

o Glucagon é associado à melhora da FC e dos sintomas
relacionados às bradicardias. É indicado principalmente em 
bradiarritmias relacionada a B-bloqueadores e bloqueadores
do canal de cálcio, mas não é utilizado de rotina no serviço.
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Fluxograma

III-CRISE HIPERTENSIVA

1. Introdução e defi nições

A expressão “pressão arterial (PA) acentuadamente elevada” é
a mais recomendada atualmente para designar os pacientes atendidos
no pronto-socorro (PS) com níveis pressóricos muito elevados e que
não apresentam riscos de eventos cardiovasculares em curto prazo 
muito maiores do que hipertensos não controlados acompanhados
ambulatorialmente.

Alguns autores defendem valores numéricos para essa definição,
sendo considerado um nível de pressão arterial diastólico >120mmHg
como o divisor conceitual; entretanto, observa-se que os valores
brutos tem uma importância secundária, visto que, particularmente nos
indivíduos que não são hipertensos crônicos, como na eclampsia e nas
glomerulonefrites agudas, a lesão aguda de órgãos alvo pode acontecer 
com valores pressóricos diastólicos menores do que este pré-estabelecido.
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O oposto também é verdadeiro, o que significa que hipertensos crônicos 
não tratados, por sua vez, podem apresentar pressões diastólicas maiores
que 120 mmHg sem nenhum sintoma ou evidência de lesão aguda em
órgãos-alvo.

Estabelecendo conceitos:

• Emergências hipertensivasg p  são situações com lesão aguda de órgãos-
alvo e risco iminente de morte, que necessitam de redução imediata da 
PA – não necessariamente para níveis de normotensão – e devem ser 
tratadas preferencialmente com agentes anti-hipertensivos parenterais.
A chave do sucesso no manuseio do paciente em crise hipertensiva é a 
rapidez do reconhecimento e início do tratamento.

• Urgências hipertensivasg p  são situações em que existe risco potencial 
de lesão aguda de órgãosalvo, como em pacientes que já apresentam 
alguma lesão prévia de órgão-alvo (infarto do miocárdio, acidente
vascular cerebral ou insuficiência cardíaca) e que, portanto, apresentam 
risco maior de novas complicações em curto prazo na vigência de PA 
acentuadamente elevada. Na urgência hipertensiva há uma elevação
súbita da pressão arterial (PA) acompanhada eventualmente de algumas 
manifestações clínicas como cefaléias, tonturas, mal estar e em geral 
ligadas a fatores emocionais não tendo relação alguma com os níveis 
pressóricos, podendo ser tratada com administração de medicamentos
orais em 24h.
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2. Etiologia e fi siopatologia

Após estabelecer o conceito de emergência ou urgência hipertensiva,
se faz necessário classificar, no caso das emergências, o órgão-alvo acometido.
Essa classificação nada mais seria do que o diagnóstico da emergência,
que orienta não somente o tratamento, mas os exames complementares
necessários para a confirmação diagnóstica e a melhor forma de conduzir o
caso. O quadro abaixo mostra como é feita essa divisão.

Achados clínicos e avaliação inicial

O paciente deve ser avaliado rapidamente para a seleção apropriada 
da droga ou das drogas anti-hipertensivas. Em geral não se deve distinguir 
entre as duas situações, a emergência ou “urgência” com base unicamente 
nos níveis pressóricos, mas sim na ameaça à vida do paciente.

A avaliação inicial deve incluir uma história e um exame físico
sucintos. Deve-se dar atenção especial ao fundo de olho, ao sistema nervoso
central, coração, pulmões e abdome.Nas emergências hipertensivas o
tratamento deve ser iniciado antes da obtenção dos exames subsidiários ou
do próprio eletrocardiograma. Exames subsidiários básicos, bem como o
RX de tórax ou tomografia de crânio, podem ser realizados posteriormente
se não existir evidências clínicas de comprometimento cerebral. Além
disso, a abordagem semiológica das emergências hipertensivas pode ser 
aprofundada uma vez que o paciente esteja estável.

CA
RD

IO
LO

GI
A

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   81Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   81 03/11/2014   09:25:5403/11/2014   09:25:54



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

82

A história deve incluir:

• Duração e gravidade da hipertensão previamente existente.
• Presença de lesão prévia de órgão-alvo (insuficiência cardíaca, doença 
coronariana, insuficiênciarenal, doença cerebrovascular).
• Uso de medicações anti-hipertensivas, grau de aderência ao tratamento 
e controle da PA.
• Uso de outras substâncias como simpaticomiméticos ou drogas ilícitas.
• Presença de sintomas específicos sugerindo comprometimento de órgãos-
alvo: dor torácica, dorsalgia ou lombalgia,dispneia, sintomas neurológicos 
focais, cefaleia, convulsões e alteraçõesdo nível de consciência.
Por sua vez, o exame físico deve incluir:
• Aferir a PA nos dois braços.
• Aferir a PA com o paciente deitado e em pé (se possível).
• Os pulsos devem ser verificados: em membros superiores e inferiores.
• Procurar sinais de insuficiência cardíaca (IC): taquipneia, estase jugular, 
crepitações pulmonares,B3,ictusdesviado, hepatomegalia, edema de 
membros inferiores.
• Procurar sinais de dissecção de aorta: como pulsos assimétricos, medidas 
significativamentediferentes da PA nos dois braços, sopros cardíacos e
abdominais, massas pulsáteis.
• Exame neurológico: deve avaliar o nível de consciência e orientação, 
sinais de irritação meníngea,campos visuais e sinais neurológicos focais,
além do exame de fundo de olho.
A partir desses dados, se torna mais fácil classificar o paciente conforme já 
citado, e se torna possível estabelecer a conduta mais apropriada.

3. Exames complementares

São realizados como exames gerais a todos os pacientes: 
hemograma, eletrólitos, função renal, glicemia, sumário de urina,
eletrocardiograma e radiografia de tórax.

De acordo com o pensamento direcionado na apresentação
clínica, são pedidos demais exames complementares, como por exemplo,
marcadores de necrose miocárdica para apresentações cardiológicas 
agudas, ou uma tomografia computadorizada de crânio sem contraste para 
quadros neurológicos agudos.
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4. Diagnóstico diferencial

A tabela abaixo mostra as características das crises hipertensivas mais comuns:
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5. Tratamento

É preciso, nesse ponto, recordar as pseudo-crises hipertensivas.
Situações nas quais o aumento dos níveis tensionais é desencadeado por 
dor, desconforto, ansiedade, abandono do tratamento ou associação
de fatores. Nesses casos, o tratamento se baseia não em diminuir os
níveis tensionais, mas sim aliviar os sintomas precipitantes da crise. 
Normalmente, ao realizar a terapêutica dos desencadeantes, o paciente 
atinge a normotensão.

Pacientes que se apresentam com quadros menos severos,
com queixas mais inespecíficas como cefaleia, tontura, ansiedade ou 
dores torácicas inespecíficas, e que apresentam níveis pressóricos
acentuadamente elevados, necessitam de avaliação clínica para exclusão
de lesão aguda em órgãos alvo ou risco de desenvolvimento de tais lesões 
em curto prazo. Por esse motivo, devem ser medicados com sintomáticos
e deixados em observação para avaliação posterior tanto clínica, quanto da 
necessidade de realização de exames complementares.

Após classificação inicial, no entanto, excluindo-se essas demais
possibilidades, confirmando – ou com forte suspeita clínica de uma 
emergência hipertensiva, com dispneia intensa, dor precordial, alteração
do nível de consciência, edema agudo de pulmão, etc – devem ser 
encaminhados rapidamente à sala de emergência para ser iniciado
o tratamento e a partir de então retomada uma avaliação clínica e
complementar mais minuciosa.

Deve-se imediatamente iniciar o tratamento com agentes anti-
hipertensivos parenterais. De uma maneira geral, considera-se que a 
PA deve ser reduzida dentro de minutos a uma hora nas emergências 
hipertensivas. A redução inicial não deve ser maior que 20-25% da PAM
incial, o que significaria, em termos mais práticos, não reduzir de imediato 
para menos de 100-110 mmHg. Para que essa redução seja feita de
maneira efetiva e segura, recomenda-se monitorização constante da PA, 
se possível, de maneira invasiva.

O anti-hipertensivo mais utilizado é o nitroprussiato de sódio.
Utilizado há mais de trinta anos, é um vasodilatador potente de curta 
ação, que apresenta meia-vida de dois a três minutos. Por esse motivo, 
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necessita de infusão venosa contínua. Ele possui ação no sistema venoso
de capacitância e ainda no território de resistência arteriolar, reduzindo
a resistência periférica sem aumentar o retorno venoso. Diante dessa 
informação, sabe-se que há uma redução da pré e da pós-carga, melhorando,
dessa forma, a função ventricular esquerda em pacientes com insuficiência 
cardíaca e baixo débito cardíaco, e reduzindo o consumo miocárdico de 
oxigênio em pacientes com insuficiência coronariana.

Apesar de inúmeros estudos mostrarem que o nitroprussiato é
efetivo no tratamento dos mais diversos tipos de emergências hipertensivas,
em alguns casos ele não é a escolha preferencial. Quando há síndrome
coronariana aguda associada, por exemplo, a nitroglicerina deve ser 
usada como primeira escolha. Já em relação a emergências hipertensivas
neurológicas, o nitroprussiato deve ser usado com cautela. Isso se justifica 
pelo fato de que a vasodilatação venosa e arterial intracraniana leva 
a um aumento do volume intracraniano com consequente aumento da 
pressão intracraniana (PIC), associado a uma redução adicional da pressão 
arterial média (PAM) pela vasodilatação sistêmica, de tal maneira que
causa uma redução adicional da pressão de perfusão cerebral, podendo
resultar em uma lesão cerebral isquêmica iatrogênica.  Entretanto, seu
uso em emergências hipertensivas neurológicas não é contraindicado,
necessitando-seapenas de um controle da PA e do exame neurológico
mais frequente.
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Abaixo estão especificadas diversas drogas de uso consagrado nas
crises hipertensivas, com suas características, indicações e efeitos adversos.
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6. Algoritmo de abordagem inicial da crise hipertensiva
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IV - EDEMA AGUDO DE PULMÃO CARDIOGÊNICO

Edema agudo de pulmão cardiogênico (EAPC) é uma comum e 
potencialmente fatal causa de desconforto respiratório agudo. EAPC é a mais 
comumente resultante de insuficiência cardíaca descompensada (ICD). 

A apresentação clínica é caracterizada pelo desenvolvimento de
dispneia, associada com rápido acúmulo de fluido nos compartimentos 
intersticiais e/ou alveolar pulmonares, resultado da elevação aguda das 
pressões de enchimento cardíacas. É a apresentação inicial de 8-12% 
dos pacientes com IC aguda e está associado a um pior prognóstico intra-
hospitalar.

EAPC é mais comumente ocasionada devido à disfunção sistólica 
ou diastólica, com ou sem patologia cardíaca adicional. As causas mais 
comuns são crise hipertensiva, insuficiência mitral aguda por disfunção
de músculo papilar e o infarto agudo do miocárdio. No entanto, uma 
variedade de condições podem causar EAPC na ausência de doença 
cardíaca preexistente, incluindo sobrecarga de volume (devido à transfusão
sanguínea), estenose da artéria renal e doença renal parenquimatosa grave.

O principal sintoma é a dispneia, geralmente súbita, mas também
pode ocorrer ortopneia, taquipneia, tosse com expectoração rósea e 
desconforto torácico mesmo na ausência de isquemia. Ao exame clínico 
são observados taquicardia, palidez, sudorese, agitação psicomotora.
No exame pulmonar, há crepitações inspiratórias e expiratórias em todo
tórax, podendo haver sibilos por edema de parede brônquica. A ausculta 
cardíaca pode haver B3/B4, sopros cardíacos.

Com relação à terapêutica inicial o paciente deve ser submetido à 
monitorização cardíaca contínua, além de posicionar em decúbito elevado.

Os diuréticos de alça, furosemida têm efeito imediato de 
vasodilatação venosa e diminuição da pré-carga, antes de induzir a diurese.
São utilizados 0,5-1 mg/kg (40mg) IV em 1-2 minutos, podendo aumentar 
para 80mg se não houver resposta adequada na primeira hora.

O uso de nitratos sublinguais repetidos a cada 5 a 10 minutos é
de grande valor na terapêutica inicial do EAP, de etiologia isquêmica ou
não. Podem ser administrados antes que se obtenha um acesso venoso. A 
seguir, se o paciente não estiver hipotenso, pode-se iniciar nitroglicerina 
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intravenosa na dose de 0,3 a 0,5 μg/kg/min. O nitroprussiato de sódio está 
indicado em emergências hipertensivas, em pacientes cuja resposta com a 
nitroglicerina foi insatisfatória ou em casos de insuficiência aórtica ou mitral
aguda. Inicia-se com 0,1 μg/kg/min, titulando-se a dose até resolução do
EAP ou até que a pressão sistólica atinja 90 mmHg.

Morfina pode ser utilizada. Tem efeito em reduzir a ansiedade, 
além de reduzir a précarga e os reflexos pulmonares responsáveis pela 
dispneia.

Caso o paciente evolua com deterioração hemodinâmica, sinais de
choque cardiogênico ou hipotensão torna-se necessário o uso de drogas
vasoativas, como dobutamina, dopamina ou até noradrenalina, visando
manter pressão arterial suficiente para manutenção de perfusão periférica.

O suporte ventilatório visa à melhora da capacidade ventilatória 
e da função respiratória, por intermédio da melhora do fluxo pulmonar, 
da redução do trabalho respiratório e da congestão pulmonar. O suporte 
ventilatório não-invasivo com pressão positiva apresenta benefício na 
melhora ventilatória por redução do trabalho respiratório e da congestão
pulmonar, com consequente melhora da dispneia e redução da necessidade
de intubação orotraqueal e suporte ventilatório mecânico. Na presença 
de falência respiratória, está indicada a intubaçãoorotraqueal (suporte
ventilatório mecânico invasivo).
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V - FEBRE REUMÁTICA

1. Introdução

A febre reumática (FR) e a cardiopatia reumática crônica (CRC)
são complicações não supurativas da faringoamigdalite causada pelo
estreptococo beta-hemolítico do grupo A (EGBA) e decorrem de 
resposta imune tardia a esta infecção em populações geneticamente 
predispostas2-4.

A febre reumática tem maior prevalência na população mais
jovem, especialmente crianças.  A FR possui distribuição universal, só que 
é mais prevalente em países em desenvolvimento, sendo a principal causa 
de cardiopatia crônica adquirida nesses países3-5.

Apesar de ser uma doença com múltiplas manifestações;daí inclui-
se: Poliartrite Migratória, Eritema Marginatum, Coreia de Sydeham, 
Nódulos Subcutâneos e Cardite; a última manifestação é que é a mais 
temida.

2. Etiopatogenia

A etiopatogenia da FR é ainda controversa, mas três mecanismos
de lesão estão descritos2:

a)Ação lenta das bactérias: Antígenos celulares disparando mecanismos da 
imunidade celular.
b) Ação Tóxica dos produtos: Os produtos tóxicos do EGBA, especial-
mente a estrepetolisina O.
c) Fenômenos de hipersensibilidade e autoimunidade: Decorrem do mi-
metismo molecular entre os antígenos do EGBA e os antígenos dos órgãos 
afetados.

3. Diagnóstico

O diagnóstico da febre reumática é clínico, não existindo sinal
patognomônicoou exame específico. Os exames laboratoriais, apesar 
de inespecíficos, sustentam o diagnósticodo processo inflamatório e
da infecção estreptocócica1. Os Critérios de Jones modificados (1992)
constituem a base atual do diagnóstico da FR.
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Critérios Maiores Critérios Menores

Cardite Intervalo PR Modificado no ECG

Artrite Artralgia

Coréia de Sydeham Elevação dos reagentes de fase aguda 
(VHS,PCR...)

Eritema Marginatum Febre

Nódulos Subcutâneos

Outros sinais e sintomas, como epistaxe, dor abdominal, anorexia,
fadiga, perda de peso e palidez podem estar presentes, mas não estão
incluídos entre as manifestações menores dos critérios de Jones1.

A probabilidade de FR é alta quando há evidência de infecção
estreptocócica anterior, determinada pela elevação dos títulos da 
antiestreptolisina O (ASLO), além da presença de pelo menos dois critérios
maiores ou um critério maior e dois menores1.

A artrite é a manifestação mais comum da FR, geralmente é uma 
Poliartrite assimétrica e migratória e que não deixa sequelas. A Cardite é a 
manifestação mais grave da FR, pois pode deixar graves sequelas. Cardite
ocorre em 40-70% dos pacientes já no primeiro surto. O acometimento
cardíaco é preferencialmente em Endocárdio, envolvendo com maior 
frequência as valvas Mitral e Aórtica, no entanto Pericardite e Miocardite
também são manifestações possíveis da FR aguda. Na fase aguda as lesões 
endocárdicas mais frequentes são as regurgitações mitrais, seguidas pelas 
regurgitações aórticas. Por outro lado, as estenoses tendem a ocorrer na 
fase mais crônica da doença. Três sopros são característicos do primeiro
episódio e podem não representar disfunção valvar definitiva: sopro 
sistólico de regurgitação mitral, sopro diastólico de Carey Coombs e
sopro diastólico de regurgitação aórtica. A ausência de sopro não afasta 
a possibilidade de comprometimento cardíaco. A Coreia de Sydeham é
mais frequente em crianças, especialmente as do sexo feminino. A coreia 
tende a aparecer até 7 meses após o surto. A coreia possui forte relação
com a presença de cardite. Eritema marginatum e nódulos subcutâneos
são manifestações mais raras, ocorrem em 3% e 2-5% dos casos,
respectivamente1.
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4. Exames Complementares

Os principais exames complementares a serem solicitados na FR são:

a) Radiografia de Tórax Avaliar presença de cardiomegalia e possí-
vel congestão pulmonar.

b) ECG Os achados são inespecíficos podem ser representados
principalmente por: Taquicardia sinusal, distúrbios de condução,
alterações de ST-T e Baixa voltagem do complexo QRS e da onda 
T no plano frontal1.

c) Ecocargiograma (ECO) A principal função do ECO é avaliar o
tipo de lesões valvares e estratifica-las quanto a gravidade.

5. Tratamento da Febre Reumática Aguda

O objetivo do tratamento da FR aguda é suprimir o processo
inflamatório, minimizando as repercussões clínicas sobre o coração, 
articulações e sistema nervoso central, além de erradicar o EBGA da 
orofaringe e promover o alívio dos principais sintomas1.

a) Medidas gerais Hospitalização, Repouso e Controle da Tempe-
ratura.

b) Tratamento da Faringoamigdalite Objetiva erradicar o EGBA e
reduzir a exposição antigênica. Deve ser feito independente da 
presença ou não de culturas de orofaringe. Após o primeiro surto,
a antibioticoterapia é feita para evitar novos surtos (Profilaxia Se-
cundária). A droga de escolha para a profilaxia secundária é a Pe-
nicilina Benzatina, a dose recomendada é de 1.200.000 UI IM em
pacientes com mais de 26 kg e a metade da dose para pacientes 
com menos de 26 kg.

c) Tratamento da Artrite Anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s)
apresentam bons resultados no controle da artrite da FR. O ácido
acetilsalicílico (AAS) continua é a droga de escolha, em crianças a 
dose é de 80-100 mg/kg/dia dividida em 4 tomadas diárias. Napro-
xeno é uma opção para casos de contraindicação do AAS.

d) Tratamento da Cardite Nos casos de Cardite moderada e gra-
ve recomenda-se o uso de corticoesteroides, objetivando-se a 
redução do tempo de evolução da cardite. O principal esquema 
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é Prednisona 1-2 mg/kg/dia VO, ou dose equivalente IV, não de-
ve-se ultrapassar 80 mg/dia. O tratamento é de 2-3 semanas, re-
duzindo-se a dose gradativamente a cada semana, de forma que
o tratamento dure 12 semanas. Pulsoterapia pode ser feita em
casos selecionados de cardite grave e insuficiência cardíaca (IC). O
tratamento da IC da FR é feito com Furosemida 1-6 mg/kg/dia, Es-
pironolactona 1-3 mg/kg/dia, Captopril 1-2 mg/kg/dia ou Enalapril 
0,5-1mg/kg/dia. Digoxina pode ser usada em casos de disfunção
ventricular ou de fibrilação atrial, nesta última a anticoalugação
deve ser considerada. Casos de lesão valvar grave podem ser tra-
tados com cirurgia.

Algoritmo de Tratamento da Cardite Reumática
(Adaptado das Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico, Tratamento e Prevenção da 

Febre Reumática)
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6. Profi laxia

A profilaxia primária da FR é baseada no reconhecimento das
infecções estreptocócicas, com a finalidade de prevenir o primeiro surto 
de FR por meio da redução do contato com o estreptococo e tratamento
das faringoamigdalites. (1) A droga de escolha é a penicilina benzatina 
devido a comprovada susceptibilidade do EBGA. As doses recomendadas 
são 1.200.000 UI para pessoas com peso superior a 26 kg e a metade da 
dose em pessoas com peso inferior a 26 kg1.

A profilaxia secundária objetiva evitar a recorrência dos surtos de
FR e, dessa forma, evitar o agravamento da CRC. A droga de primeira 
linha é a penicilina benzatina e as doses estão especificadas no tratamento. 
Em casos de alergia a penicilina deve-se usar a Sulfadiazina em doses 500 
mg, até 30 kg, e a dose de 1 g, acima de 30 kg. Pacientes em uso dessa 
droga devem fazer controle de hemograma a cada 15 dias nos primeiros 
dois meses de uso e, posteriormente, a cada 6 meses. A droga deve ser 
suspensa em casos de leucopenia significativa (redução > 4000 leucócitos/
mm3). A duração da profilaxia varia conforme a gravidade da sequela 
cardíaca da FR1:

a) FR sem cardite prévia Até os 21 anos ou até 5 anos após o 
último surto*.

b) FR com cardite prévia (IM leve ou resolução da lesão valvar) 
Até os 25 anos ou 10 anos após o último surto*.

c) Lesão valvar residual moderada e severa Até os 40 anos ou 
por toda vida.

d) Após cirurgia valvar Por toda vida.
*Valendo o esquema que cobrir maior período.

VI - INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA

1. Defi nição

a) Insuficiência Cardíaca (IC) caracteriza-se por alterações na função
cardíaca que geram redução do débito cardíaco efetivo, hipoper-
fusão tecidual, aumento da pressão capilar pulmonar e congestão
sistêmica.

b) A IC pode ser causada por disfunção sistólica ou diastólica, por 
alterações no ritmo cardíaco e por alterações na pré e pós-carga.
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2. Classifi cação

a) Conforme apresentação clínica:

Aguda e Crônica Agudizada 
IC descompensada Hipertensiva
IC descompensada por Edema Agudo de Pulmão
IC descompensada por Choque Cardiogênico
IC descompensada por Alto Débito
IC descompensada Direita

b) Conforme a Classe Funcional:

NYHA 

CLASSE FUNCIONAL DESCRIÇÃO

I Assintomático

II Limitações para atividades físicas cotidianas

III Acentuada limitação física para atividades simples

IV Sintomático mesmo em repouso
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c. Quanto à disfunção ventricular:

Estágios 
da IC 

crônica 
no adulto

Descrição Fatores etiológicos

A

Pacientes de alto risco de de-
senvolver IC, mas sem alteração
funcional ou estrutural cardíaca e
sem sinais ou sintomas de IC

Hipertensão Arterial Sistêmi-
ca; coronariopatia; Diabetes
Mellitus; histórico de cardio-
toxicidade; abuso de álcool
ou drogas; história de Febre
Reumática, histórico familiar 
de cardiopatia

B

Pacientes com cardiopatia estru-
tural, mas sem sinais ou sintomas 
de IC

Hipertrofia ventricular es-
querda ou fibrose; dilatação
ventricular esquerda ou hipo-
contratilidade;valvulopatia ou
infarto agudo do miocárdio

C

Pacientes com sinais ou sintomas
prévios ou presentes de IC asso-
ciados com cardiopatia estrutural

Dispneia ou fadiga por disfun-
ção ventricular esquerda sistó-
lica; pacientes assintomáticos
em tratamento preventivo
para IC

D

Pacientes com cardiopatia estru-
tural com sintomas de IC mesmo
no repouso, apesar da terapia 
máxima

Pacientes internados por IC 
sem condições de alta hospita-
lar ou sob cuidados domicilia-
res especiais ou sob cuidados
em UTI; pacientes aguardando
transplante cardíaco
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d. Clínico-hemodinâmica 

PERFIL
CLÍNICO

PERFIL
HEMODINÂMICO SIGNIFICADO CLINICO

SECO
QUENTE (A) DC normal e hipovolemia

FRIO (C) DC baixo e hipo ou normovolemia

ÚMIDO
QUENTE (B) DC normal e hipervolemia

FRIO (L) DC baixo e hipervolemia

3. Fatores precipitantes

Arq Bras Cardiol 2012; 98(1 supl.1):1-33
4. Diagnóstico

a. História clínica

Diminuição da tolerância aos esforços
Retenção hídrica
Dispnéia: sintoma mais frequente; relacionado à gravidade
da disfunção ventricular esquerda:

De esforço
Dispneia paroxística noturna (DPN)
Ortopneia 
Em repouso

b. Exame Físico:

Desvio da ponta do coração para esquerda
Ritmo de galope
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Turgência jugular
Refluxo hepatojugular

c. Abordagem inicial do paciente com dispnéia

Radiografia de tórax: cardiomegalia; congestão pulmonar
ECG: onda Q na parede anterior; BRE
SpO2
Função renal, ionograma, hemograma, PCR
D-dímero
BNP (>500mg/dL) ou pró-BNP (>1800pg/ml)-alto 
custo/ DPOC associada
Troponina

d. Exames complementares

Ecocardiograma transtorácico com Doppler
Hemograma
Função renal
Ionograma, incluindo cálcio e magnésio
Glicemia de jejum
Perfil lipídico
Função hepática
Função tireoidiana
Sumário de Urina

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   98Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   98 03/11/2014   09:25:5703/11/2014   09:25:57



Pauta de Condutas

99

e. Algoritmo

f. Fatores associados a pior prognóstico 

• Hb < 12g/dl
• Hiponatremia (Na <135mEq/L)
• Piora da função renal (ClCr< 60ml/min)
• Elevação da troponina 
• Elevação de BNP ou pró-BNP 

g. Tratamento na Urgência/Emergência

• Definir o tipo de descompensação:
o Aguda ou crônica

• Definir a causa da descompensação:
o SCA, miocardite, valvulopatia, emergência hipertensiva,

arritmia ou tamponamento cardíaco
• Definir o perfil clínico-hemodinâmico:

CA
RD

IO
LO

GI
A

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   99Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   99 03/11/2014   09:25:5703/11/2014   09:25:57



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

100

o Congestão e edema
o Perfusão periférica (face interna do braço)

• Abordagem inicial:

o Oxigenioterapia 
o Acesso venoso periférico
o Monitorização cardíaca (ECG, PA e oximetria de pulso)
o Esquema mnemônico do Suporte de Vida Avançado

em IC (SAVIC):

 Avaliação clinico-hemodinâmica AA
 Boa ventilação e adequada oxigenação
 Circulação e reposição volêmica
 Diuréticos
 Eletrocardiograma
 Frequência cardíaca e controle de arritmias
 Garantir a não suspensão de drogas
 Heparina (profilaxia de TVP/TEP)

h. Critérios de Internação Hospitalar
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i. Indicação de Tratamento Conforme Avaliação da Pressão
Arterial e do Perfi l Clínico-Hemodinâmico 

*Levosimedana não está disponível para uso em nosso serviço.

j. Dispositivos de assistência circulatória em casos de choque
cardiogênico refratário as drogas:

Balão intra-aórtico
Coração artificial (não utilizado em nosso serviço)

VII - PERICARDITES

Pericardite é um processo inflamatório do pericárdio que tem
múltiplas causas e se apresenta tanto como doença primária quanto
secundária.

A pericardite aguda é a desordem do pericárdio mais frequente.
Os estudos epidemiológicos são escassos e a incidência e prevalência não 
são conhecidas. Entretanto, estima-se que tal moléstia ocorra em torno de
5% dos pacientes admitidos no setor de emergência devido a dor torácica 
não isquêmica.

1.Quadro Clínico:

A pericardite aguda pode se apresentar das mais variadas formas
clínicas a depender da sua etiologia. Pacientes com etiologia infecciosa 
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podem manifestar sinais e sintomas de infecção sistêmica (febre e 
leucocitose). Pericardites de etiologia viral podem se apresentar como 
um resfriado comum ou com sintomas gastrointestinais. As principais
etiologias estão listadas na tabela 1.

Tabela 1 - Causas de Pericardite

   

As principais manifestações clínicas
da pericardite aguda incluem:

• Dor torácica tipicamente
forte e pleurítica

• Atrito pericárdico

• Alterações no ECG 

• Derrame pericárdico

2. Alterações Eletrocardiográfi cas:

O ECG na pericardite aguda se mostra de várias formas a depender 
do estágio clínico da doença.

• Estágio 1  Caracterizado por elevação difusa do seg-
mento ST. (tipicamente côncava com depressão de ST 
recíproca em AVR e V1).
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• Estágio 2  Tipicamente visto na primeira semana.
Caracteriza-se pela normalização dos segmentos ST e PR.

• Estágio 3  Caracteriza-se pela inversão difusa de ondas T.

• Estágio 4  Normalização ou persistência indefinida da 
inversão de ondas T (pericardite crônica).

3. Achados laboratoriais e de imagem:

- Ecocardiograma: frequentemente normal em pacientes com
síndrome clínica de pericardite aguda, entretanto existe associação com
derrame pericárdico. Na maioria dos casos o derrame é de pequena 
a moderada intensidade, sem consequências hemodinâmicas. O
tamponamento cardíaco está presente em apenas 5% dos casos.

- Radiografia de tórax: tipicamente normal, entretanto pacientes
com derrame pericárdico substancial podem exibir um alargamento da 
silhueta cardíaca com campos pulmonares limpos.

- Marcadores de lesão miocárdica: podem se elevar em quadros
de pericardite aguda quando há injúria miocárdica associada. Tais pacientes
devem receber o diagnóstico de miopericardite.

- Marcadores inflamatórios: incluem VHS, PCR e leucocitose.
Quando elevados, dão suporte ao diagnóstico, porém não são específicos
nem sensíveis.

4. Diagnóstico:

O diagnóstico de pericardite aguda é geralmente suspeitado com
base na história clínica e caracterização de uma dor torácica pleurítica, 
sendo confirmado pela presença de atrito pericárdico. Também pode ser 
suspeitado em pacientes com febre persistente e derrame pericárdico ou
cardiomegalia inexplicada.

Na avaliação inicial dos pacientes com suspeita de pericardite
aguda, além da história clínica e do exame físico, são necessários os
seguintes estudos:
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• ECG;
• Radiografia de tórax;                     

OBS: Testes adicionais incluem:
• PPD

• FAN

• Sorologia HIV

• TAC de tórax

• RMN

• Hemograma;
• Troponina;
• VHS;
• Proteína C reativa
• Hemoculturas se febre >38oC
• Ecocardiograma

5. Fluxograma admissional da pericardite aguda

6. Tratamento:

A hospitalização é desejável na maioria dos pacientes para 
determinação da etiologia - observar sinais ou sintomas de tamponamento 
e iniciar com anti-inflamatórios não hormonais (AINH) e tratamento 
sintomático. AINH são a droga principal para o início do tratamento.
Ibuprofeno é preferido, com raros efeitos colaterais e efeitos favoráveis 
no fluxo coronariano em altas doses.
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- ibuprofeno, 400 a 800mg a cada 6 ou 8 horas, por 14 dias;

- ácido acetilsalicílico (AAS), 500 a 750mg a cada 6 ou 8 horas,
por 7 a 10 dias, seguido de redução gradual de 500 mg por semana, por 
três semanas;

O tempo de tratamento em geral é de 14 dias podendo ser guiado
pelos níveis de PCRT como marcador de atividade inflamatória. Drogas
como a colchicina tem demonstrado afeito adjuvante no alívio da dor e na 
prevenção de recorrência do quadro.

- Colchicina: 0,5 mg de 12/12 horas ou 0,5 mg a cada 24 horas nos 
pacientes com menos de 70 kg, pelo período de três meses no primeiro
evento e 6 meses na pericardite recorrente. Diarreia, hepatotoxicidade e 
miotoxicidade são os principais efeitos colaterais;

- Imunossupressão: A indicação da terapia com corticoide na 
pericardite aguda idiopática é para as situações de ausência de resposta 
terapêutica aos anti-inflamatórios não hormonais e à colchicina, ou quando 
a pericardite é secundária a doença autoimune, doença do tecido conectivo
ou pericardite urêmica. A posologia recomendada é de prednisona 1 mg/
kg de peso com duração de 2 a 4 semanas.

- Tratamento do tamponamento: A drenagem pericárdica pode 
ser realizada através de inserção de uma punção percutânea e colocação
de um cateter de drenagem ou através drenagem cirúrgica aberta 
com ou sem pericardiectomia (janela pericárdica), ou ainda através de
pericardioscopia. Na estabilização da hemodinâmica do paciente, anterior 
à drenagem pericárdica, pode-se fazer a infusão rápida de cristaloide com
objetivo de melhorar a perfusão, e na presença de bradicardia indica-se a 
utilização de aminas ou atropina.

VIII - TAQUIARRITMIAS

1.Defi nição:

São alterações do ritmo cardíaco caracterizadas por frequência 
cardíaca elevada (maior que 100bpm). Podem ser classificadas de acordo
com a duração do complexo QRS em taquicardias com QRS estreito (< 120
ms) e com QRS largo (> 120 ms). As primeiras são comumente de origem
supraventricular, e as últimas se originam normalmente nos ventrículos.
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2.Fisiopatologia: 

Os dois principais mecanismos arritmogênicos são a reentrada 
(responsável pela maior parte dos casos e exige a presença de dupla via de 
condução) e aumento da automaticidade.

3.Quadro clínico:

Sintomas inespecíficos, como tontura, mal-estar e diaforese ou
queixas que sugiram uma doença cardíaca - dor torácica, dispneia, síncope
e palpitações.

É importante definir os critérios de instabilidade: choque,
hipotensão, má perfusão, dor anginosa, dispneia e alteração do nível de
consciência. Além de anamnese exame físico minucioso (perguntar sobre
as doenças prévias, uso de drogas lícitas e ilícitas etc).

4.Manejo das taquiarritmias instáveis com pulso (FC em geral > 150 bpm):

Devem ser revertidas com cardioversão elétrica sincronizada 
(CVE) o mais rapidamente possível. Se não for retardar a CVE, a manobra 
vagal e a adenosina podem ser tentadas nas TSV. O paciente deverá ser 
monitorizado (PA, ritmo e oximetria), se hipoxêmico, deverá receber 
oxigênio e suas vias aéreas devem estar pérvias. Devemos considerar 
analgesia e sedação. Obs: havendo instabilidade hemodinâmica, proceder 
a CVE ainda que a arritmia seja uma FA com duração superior a 48 horas, 
pois neste caso o risco da arritmia ultrapassa o risco de embolização. 

5.Cardioversão sincronizada:

4.1-Taquicardia Paroxística Supra Ventricular (TPSV) ou fl utter
atrial: energia monofásica escalonada (ou equivalente de energia bifásica) 
de 50 J, 100 J, 200 J, 300 J, 360 J.

4.2-Fibrilação atrial (FA): dose de energia monofásica escalonada 
(ou equivalente de energia bifásica) de 200 J, 300 J, 360 J.

4.3-Taquicardia ventricular (TV) monomórfica: dose de energia 
monofásica escalonada (ou equivalente de energia bifásica) de 100 J, 200
J, 300 J, 360 J.

4.4-TV polimórfica: dose semelhante à desfibrilação (não sincronizada).
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5. Manejo das taquiarritmias estáveis e sintomáticas:

a.Taquicardia sinusal: ritmo cardíaco sinusal. Deve-se corrigir a 
causa desencadeante.

b.Fibrilação atrial: é a arritmia mais frequente na emergência, 
atingindo sobretudo a população idosa. É classificada em paroxística (reverte
espontaneamente e dura < 7 dias), persistente (> 7 dias) ou crônica/
permanente. Ao ECG apresenta-se com ausência de onda P, presença de 
onda F (linha de base irregular), intervalos R-R irregulares, frequência atrial
entre 350-600 bpm e FC entre 100-170 bpm. O tratamento da FA visa ao 
controle da resposta ventricular, prevenção de episódios tromboembólicos
e restauração da sístole atrial. Caso o paciente apresente-se estável deve-
se controlar a FC com digitálicos, antagonistas do canal de cálcio ou 
beta-bloqueadores, anticoagular o paciente (inicialmente com heparina e 
depois com warfarin) e submetê-lo à cardioversão eletiva (farmacológica 
ou elétrica). Os medicamentos de escolha que devem ser utilizados na 
cardioversão farmacológica são a propafenona (VO ou IV na ausência de 
doença estrutural) e a amiodarona IV (disfunção moderada a severa).

c.Flutter atrial: possui as seguintes características eletrocardiográficas:
presença de ondas F e ausência de linha isoelétrica entre elas (aspecto em
dente de serra mais visível nas derivações inferiores), frequência atrial >
250 bpm, FC em torno de 150 bpm e condução típica de duas ondas F para 
um complexo QRS. Em geral, está presente em pacientes com aumento
do átrio direito (DPOC, doença valvar mitral e tricúspide, tireotoxicose,
pós operatório recente de cirurgias cardíacas). O tratamento de escolha é
a CVE, pois as drogas antiarrítmicas apresentam baixa taxa de reversão do
flutter atrial sustentado.

d.Taquicardias supraventriculares (TSV)q p ( ): a manutenção dessas 
taquicardias se faz em regiões cardíacas localizadas superiormente ao feixe
de His (átrios, junção AV ou via acessória). Na taquicardia por reentrada 
nodal (TSV mais comum) o nó AV apresenta duas vias de condução com 
características eletrofisiológicas diferentes. Outro mecanismo se dá a partir 
de uma via de condução AV acessória no circuito de reentrada. Se esta via 
apresentar condução bidirecional poderá ser identificada ao ECG, durante 
ritmo sinusal, pelo intervalo PR curto e onda delta (síndrome de Wolff-
Parkinson-White). Conduta: pode-se tentar reverter a arritmia através
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de manobras vagais (Vasalva, massagem carotídea) ou com a utilização de
medicações, sendo a adenosina (6 a 12 mg IV em bolus) a droga de escolha.

e.Taquicardia ventricular (TV)q ( ): é uma das taquiarritmias mais
temidas por dois motivos por comumente ser um marcador de cardiopatia 
grave e pelo potencial de degeneração (morte súbita). É classificada em TV 
monomórfica sustentada (TVMS) e em TV polimórfica sustentada (TVPS).
Na TVPS, a FC > 200 bpm, o QRS é alargado e variável a exemplo do que
ocorre no TorsadesdesPointes (o QRS não segue nenhum padrão, variando
em amplitude e polaridade). Na TVMS, a FC > 120 bpm, a distância 
R-R é regular, o QRS é alargado e aberrante, entretanto ao contrário da 
TVMS, o QRS não muda morfologicamente em cada derivação. A etiologia 
mais comum é a fase tardia de um IAM. O tratamento consiste na CVE
sincronizada (em todo paciente sintomático); caso o paciente esteja 
assintomático, um antiarrítmico como a procainamida ou a amiodarona 
são recomendados.  

1)
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2)

3)
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CONDUTAS DA COMISSÃO DE
CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONA-

DA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS)

Temas 

I. Checklist de controle de infecção relacionada 
a cateteres vasculares 

II. Checklist de controle de infecção relacionada 
a cateteres urinários 

III. Fluxo organizacional para atendimento de 
casos suspeitos de meningite bacteriana

IV. Normatização do fluxo interno de materiais 
limpos e resíduos

V. Prevenção de infecção sítio cirúrgico

CC
IR

AS

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   111Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   111 03/11/2014   09:25:5903/11/2014   09:25:59



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

112

I - CHECKLIST DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A CA-
TETERES VASCULARES

OBJETIVOS

Reduzir ao máximo a ocorrência de infecções relacionadas a cateteres vasculares puncio-
nados no Hospital Pelópidas Silveira.

QUANDO APLICÁ-LO?

Durante todos os procedimentos de inserção de cateteres vasculares arteriais ou veno-
sos centrais ou re-inserções com guia.

QUEM APLICA?

Enfermeira chefe de cada setor do hospital.

Identifi cação do paciente

Nome:                                                                                                                                                

Prontuário:                                   Leito                                   Data da inserção:                               

Setor:                                            

1. Data do procedimento: _______/_______/_______ Hora:_____:_____H

2. Médico (a) que implantou:
(  ) UTI   (  ) Externo    (  ) Anestesista    (  ) Médico emergência  (  ) Sem Informações

3.Procedimento:

(  ) Nova punção venosa central  (  )  Nova punção arterial (  ) Troca de cateter com guia 

4.Caráter do procedimento:  

(  )  Urgente       (  )   Eletivo 

5.Motivo do procedimento:

(  ) Monitorização hemodinâmica  (  ) Ressuscitação volêmica   (  ) Infusão de soluções
hipertônicas (NPT)
(  ) Infecção de sítio prévio  (  ) Dificuldade de acesso vascular periférico
(  ) Outro:_____________________________________

6.Local de punção:

Jugular (  ) D (  ) E  /   Subclávia (  ) D (  ) E  /   Femoral (  ) D (  ) E   /   Radial (  ) D   (  ) E

7.Tipo de cateter utilizado:

(  ) Mono lúmem              (  ) Diálise 2 lúmens       (  ) Duplo lúmem             (  ) Diálise 3 
lúmens    

(  ) Triplo lúmem             (  ) Cateter arterial (PAI) 
Outro:________________________________
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Sim Não

Higienização prévia das mãos com Clorexidina degermante

Antissepsia do local de punção com clorexidina degermante a 2%
e complementar com clorexidina alcoólica 0,5%

DURANTE o procedimento, o médico: Sim Não

Usou luvas estéreis

Usou gorro, máscara e avental longo estéril

Usou campo grande estéril

Manteve os campos estéreis

DURANTE o procedimento, os profi ssionais assistentes: Sim Não

Seguiram medidas de precaução padrão

APÓS o procedimento Sim Não

Curativo estéril foi aplicado ao local de punção

8. Data de retirada do cateter:  _____/_____/_____

9. Associaciada a infecção: (  ) Sim   (  ) Não

Enfermeira supervisora
Ass. e carimbo

Médico responsável
Ass. e carimbo

II - CHECKLIST DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA  A 
CATETERES URINÁRIOS

Identifi cação do paciente

Nome:                                                                                                                                                

Prontuário:  Leito  Data da inserção:

Setor:
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Procedimento:  (   ) SVD (   )SVA

ANTES do procedimento, o profi ssional realizou: Sim Não
Higienização prévia das mãos com Clorexidina 
degermante 2%

Limpeza periuretral com uso de luva estéril e solução 
antisséptica estéril (clorexidina degermante 2%  eclorexidi-
na aquosa 2%).
Obs.: Após uso da clorexidina degermante 2%, retirá-la 
com SF 0,9% e
aplicar clorexidina aquosa 2%. Em sondagem vesical de alí-
vio para cultura, realizar a limpeza do meato apenas com
clorexidina aquosa 2%.

DURANTE o procedimento, o profi ssional: Sim Não

Usou luvas estéreis para introdução do cateter

Usou gorro, máscara, óculos e avental 

Utilizou campo fenestrado

Usou gel lubrificante de uso único para inserção do cateter 

Inflou o balão com água destilada estéril

DURANTE o procedimento, os profi ssionais assistentes: Sim Não
Seguiram medidas de precaução padrão

APÓS o procedimento Sim Não

Fixou corretamente o cateter para impedir movimentação e tração
Homem – região supra púbica; mulher – face interna da coxa.

Manteve a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga 

2. Data de retirada do cateter: _____/_____/_____

3. Cateter retirado por intervenção da CCIH: (  ) Sim   (  ) Não

4. Associaciada a infecção:  (  ) Sim   (  ) Não

__________________________
Enfermeira responsável

Ass. e carimbo
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III - FLUXO ORGANIZACIONAL PARA ATENDIMENTO DE CASOS
SUSPEITOS MENINGITE BACTERIANA

O Hospital Pelópidas Silveira, tendo no seu escopo o atendimento
neurológico, resolveu estabelecer fluxo interno para atendimento dos
casos suspeitos de meningite bacteriana.

Este material encontra-se em local de fácil visualização nos setores
de emergência, sala de classificação de risco, unidade de terapia intensiva 
e CCIH, dando o passo-a-passo para abordagem institucional dos casos
suspeitos.

Diante de paciente com quadro de febre, cefaleia intensa, vômitos,
rigidez de nuca e convulsões, orientaram realização de tomografia de
crânio sem contraste antes da coleta do LCR, por dispor da neuroimagem
no próprio serviço, de maneira ágil. Não havendo contraindicação para 
punção liquórica, procede-se à coleta do líquido cefalorraquidiano
(LCR), com envio do material para laboratório interno, que realizará a 
contagem de células, bioquímica, coloração por gram, cultura e látex,
podendo haver acréscimo de outros exames, a depender do quadro
neurológico e condições associadas, como por exemplo, pacientes 
portadores de síndrome da imunodeficiência adquirida. Além do LCR, a 
avaliação laboratorial segue com hemograma, bioquímica sérica e coleta 
de hemoculturas (3 amostras). Em seguida, orientamos acomodação do
paciente em local exclusivo e instituição de precaução para GOTÍCULA,
que implica no uso de máscara CIRÚRGICA para a equipe, e para o
paciente, apenas em caso de transporte.

Em se tratando de precaução para gotícula, o raio de alcance do
patógeno fica restrito a 1 metro em torno do paciente.

O próximo passo, que deve ir acontecendo em concomitância com
a abordagem laboratorial, é a instituição da antibioticoterapia empírica.
Orientamos iniciar ceftriaxone 2g EV de 12/12h, imediatamente na 

urgência, em caso de suspeita clínico-laboratorial de meningite
bacteriana ou se LCR apresentar-se turvo ou hemorrágico, ou ainda se
paciente séptico. Confirmada a meningite bacteriana, manter precaução
respiratória para gotícula durante as primeiras 24 horas de tratamento
antimicrobiano adequado.
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A quimioprofilaxia, quando indicada, deverá ser recomendada 
aos contatos domiciliares, e a aquisição das medicações fica a cargo da 
família. A referência estadual é o Hospital Correia Picanço, onde será feita 
a individualização da prescrição. A saber:- Ciprofloxacino 500mg – 01 comprimido dose única (para adultos); OU- Rifampicina 600mg de 12/12h por 48 horas;OU- Ceftriaxone 250mg IM dose única (gestantes); OU- Rifampicina 20mg/Kg (para crianças acima de 1 mês).

Em seguida é feita a avaliação de exposições ocupacionais de risco,
que procuramos sempre diminuir sua ocorrência através de capacitação
da enfermagem e corpo clínico. Para tal abordagem, desenvolvemos
um segundo fluxograma. Finalizamos com a orientação para notificação
compulsória do caso suspeito.

O 2o fluxograma instituído pela CCIH versa sobre a exposição 
ocupacional DESPROTEGIDA a caso suspeito de meningite meningocócica/
menigococcemia. Havendo tal exposição, orientamos comunicação
imediata a chefia setorial, que dará encaminhamento do funcionário
exposto ao setor de emergência para atendimento e avaliação do risco 
de contaminação. A avaliação do risco ocupacional considera as seguintes
situações:- atendimento ao paciente com suspeita de doença menin-

gocócica com menos de 24 horas de antibioticoterapia
efetiva, E- Não utilização de máscara cirúrgica pelo profi ssional, E- Profi ssional realizou procedimento de assistência ventilatória
(intubação orotraqueal e aspiração de secreções respiratórias)
e/ou exame de fundo de olho.

Havendo resposta positiva para as três situações acima, o 
profissional se enquadra na exposição de risco, e deverá receber pela 
farmácia do hospital a quimioprofilaxia. Uma vez indicada, deverá ser 
preenchido formulário específico (vide abaixo) para que a farmácia possa 
liberar a medicação, contendo os dados do paciente fonte, do funcionário
exposto e a situação de risco em que foi enquadrado.

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   116Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   116 03/11/2014   09:26:0003/11/2014   09:26:00



Pauta de Condutas

117

NÃO HÁ INDICAÇÃO DE QUIMIOPROFILAXIA PARA PROFIS-
SIONAIS QUE SOMENTE ENTRARAM NO SETOR DE ATENDIMENTO
OU VERIFICARAM SINAIS VITAIS. É NECESSÁRIO O CONTATO COM
SECREÇÃO DE VIA AÉRA DE MANEIRA DESPROTEGIDA.

Deverá ser feito o registro formal do atendimento ao funcionário na 
ficha da emergência e prescrição do antibiótico profilático em receituário
médico individual, junto com o formulário de avaliação de risco, preenchido
pelo médico que realizou o atendimento. Ao final, encaminhar funcionário
ao setor de medicina do trabalho.

As drogas para quimioprofilaxia seguem a mesma orientação para 
os contatos domiciliares.

ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE
MENINGITE BACTERIANA
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ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE
MENINGITE MENINGOCÓCICA
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PEDIDO DE QUIMIOPROFILAXIA PARA PROFISSIONAL
EXPOSTO A NEISSERIA MENINGITIDIS

(VIDE FLUXOGRAMA 2 – CCIH HPS)

Nome do profi ssional:________________________________________

Setor: _____________________________________________________

Dia e hora da exposição desprotegida: ________________________

1) Tipo de exposição:

Aspiração vias aéreas sem proteção (máscara cirúrgica) (  )
Intubação traqueal (  )
Ventilação boca a boca (  )

2) Defi nição diagnóstica do paciente fonte:

LCR sugestivo (diplococo gram negativo/látex positivo) (  )
Clínica/exame físico sugestivo meningite meningocócica/
meningococcemia (  )
Cultura ou látex de material orgânico (secreção traqueal, LCR) positivos
para Neisseriameningitidis (  )

3) Quimioprofi laxia prescrita:

- Rifampicina 600mg de 12/12h, por 48h (  )
- Ciprofloxacino 500mg 01 comprimido dose única (  )

____________________________________
 Médico prescritor + CRM

Carimbo ou letra legível com conselho
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IV – NORMATIZAÇÃO DO FLUXO INTERNO DE MATERIAIS LIMPOS 
E RESÍDUOS

Objetivando melhor cuidado no transporte de material sujo no 
ambiente intra-hospitalar, a CCIH e os setores envolvidos (rouparia, 
manutenção, nutrição e farmácia) resolveram estabelecer normas e rotinas
para melhor atender às boas práticas.

Enxoval sujo  todo o material de rouparia que foi utilizado
por paciente, deverá ser recolhido em carrinho com tampa, e transitar 
exclusivamente pelo elevador de serviço.

Enxoval limpo  a entrega de material limpo de rouparia deverá 
ser feita exclusivamente pelo elevador social. Funcionário deverá lavar as 
mãos antes e após a entrega.

Lixo comum/infectante  todo o qualquer trânsito de lixo deverá 
acontecer exclusivamente pelo elevador de serviço, em container fechado, 
e seu caminho até a área externa do hospital deverá ser via subsolo. Esta 
medida evita o cruzamento do lixo com setor de farmácia.

Recolhimento do lixo DML  esta etapa está sendo realizada 
antes da entrega das medicações no turno da tarde, para evitar encontro
destes materiais e funcionários nas enfermarias.

Refeições  o carrinho de refeição deverá transitar exclusivamente
pelo elevador social. As funcionárias da nutrição encarregadas pela entrega 
das bandejas possuem almotolia de álcool gel, e são orientadas a utilizar o 
produto antes e após a entrega.

Trânsito com medicamentos  todo o fluxo de entrega de
medicamentos deverá ser feito pelo elevador social, inclusive aquelas que 
são realizados pelo próprio técnico de enfermagem, quando se trata de 
admissões fora do horário de entrega da farmácia.

Limpeza dos elevadores  recomendamos a limpeza com 
desinfecção de superfície por produto estabelecido pela CCIH, a cada 
turno de trabalho (manhã, tarde e noite), dando ênfase aos dispositivos 
eletrônicos mais manipulados pelos profissionais (botões de acionamento 
internos e externos, portas e cabine). Disponibilizamos dispensadores 
de álcool gel em cada hall de espera de elevadores, onde notamos
convergência de trânsito de pessoas (funcionários e acompanhantes).
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V – PREVENÇÃO DE INFECÇÃO SÍTIO CIRÚRGICO

1. RECOMENDAÇÕES GERAIS

 Identificar e tratar qualquer infecção antes da cirurgia eletiva e 
adiá-la se necessário. (I A )

 Controlar o nível de glicose no sangue dos pacientes diabéticos e 
evitar hiperglicemia no período pré-operatório. (I B ) 

 Nas cirurgias cardíacas, manter glicemia horária <= 200mg/dL 
nas primeiras 6 horas do pós operatório.

 Estimular a suspensão do fumo, e se possível, suspender pelo me-
nos 30 dias antes da cirurgia. (I B )

 O período de internação pré-operatório para cirurgias eletivas 
deve ser curto, menor ou igual às 24h, devendo ser adequado 
para os cuidados pré-operatórios. 

   Proibir o acesso direto do paciente eletivo da recepção ao bloco 
cirúrgico. Interná-lo previamente para realizar os cuidados pré
-operatórios.

a) PROFISSIONAL INFECTADO OU COLONIZADO

a) Sinalizar seus próprios sinais de infecção ao supervisor direto ou ser-
viço de Medicina do Trabalho. (I B )

b) Afastar o profissional do Centro Cirúrgico e obter culturas, enquanto 
houver lesão ativa com drenagem, até que esteja curado. (I B )

c) Não excluir do trabalho profissional colonizado com S. aureus ou 
Streptococcusdo grupo A, exceto em caso de surtos específicos. (IB)

b) PROFILAXIA ANTIMICROBIANA (protocolo anexo)

1) Administrar por via endovenosa a dose inicial do ATB em até 1 
hora antes da incisão cirúrgica, a fim de maximizar a concentração 
tecidual.  Mantê-la em níveis terapêuticos até poucas horas após o 
fechamento da incisão. (I A )

2) Manter a profilaxia cirúrgica por 24 horas após o procedimento, 
exceto em cirurgia cardíaca, que deve ser estendida até 48 horas. 
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2 . RECOMENDAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS

a) BANHO CORPORAL DO PACIENTE

• Recomendar banho de chuveiro com agente anti-séptico antes do 
ato cirúrgico. (IB). Utilizar clorexidina degermante a 2% no banho 
até 2h antes da cirurgia. 

• Limpar e lavar amplamente o sítio cirúrgico para remover conta-
minação grosseira antes da antissepsia pré-operatória (IB)

b) TRICOTOMIA DO PACIENTE

• Não realizar tricotomia, exceto se a presença de pêlos interferir 
na cirurgia. (IA)

• Se for necessário realizar a tricotomia, fazê-la pouco antes do ato 
cirúrgico (intervalo menor ou igual a 2 horas), preferencialmente 
com aparelho elétrico ou tesoura. (IA)

c) ANTISSEPSIA DAS MÃOS DA EQUIPE CIRÚRGICA

• Manter as unhas curtas e não usar unhas artificiais (I B ). Não 
utilizar esmaltes.

• Não é permitido o uso de adornos. 

• Limpar embaixo das unhas com escova antes do primeiro proce-
dimento do dia.  (II)

• Realizar fricção pré-operatória durante 3  a 5 minutos para a pri-
meira cirurgia e de 2 a 3 minutos para as cirurgias subseqüentes-
com clorexidina degermante a 2%.

• Manter as mãos elevadas após a escovação, com cotovelos flexio-
nados de forma que a água escorra a partir dos dedos em direção 
aos cotovelos. Secar com compressa estéril e colocar luvas esté-
reis. (I B )

d) ANTISSEPSIA DA PELE DO PACIENTE 

• Usar um antisséptico adequado para preparação da pele. (I B )
• Realizar a degermação da pele com clorexidina degermante a 

2% e enxágüe com compressa estéril embebida em soro fisiológico. 
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Friccione clorexidina alcoólica 2% com auxílio de pinça e gaze esté-
ril em movimentos uniformes a partir do ponto onde vai ser realizada 
a incisão para a periferia.

• A aplicação do antisséptico deve ser ampla (30 cm ao redor de toda 
futura incisão), incluindo áreas onde se pretende inserir drenos. A so-
lução deve secar espontaneamente.

e) CUIDADOS NA INSERÇÃO DE DISPOSITIVOS

• Utilizar clorexidina degermante e aquosa 2% para sondagem vesi-
cal de demora ou intermitente. Se o cateter vesical for inserido para 
coleta de urina para cultura, utilize apenas clorexidina aquosa 2%.

• Utilizar o álcool swab em punções para acesso venoso periférico e
indução anestésica e aplicar o curativo IV FIX, se disponível. 

• Não realizar a fixação do acesso periférico com fita microporosa.
A integridade do material da mesma fica comprometida após 24h,
sendo necessária nova punção após esse período, ocasionando
transtorno ao paciente que permanece internado.

3. RECOMENDAÇÕES TRANS- OPERATÓRIAS

a) LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

• Realizar a limpeza concorrente da sala cirúrgica após término de 
cada procedimento.

• Quando houver sujidade visível ou contaminação com sangue ou 
outros fluidos corporais de superfície e equipamentos, utilizar 
solução germicida para limpar a área afetada antes da próxima 
cirurgia. (I B )

• Não realizar limpeza especial ou fechar a sala cirúrgica após ciru-
rgias contaminadas ou infectadas. (I B )

• Não utilizar coxins nas entradas de salas cirúrgicas (I B . Mantenha 
a porta da sala cirúrgica fechada durante o procedimento.

• Lavar o piso após a última cirurgia do dia com solução germicida. (II)
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b) ROUPAS CIRÚRGICAS E COBERTURAS

• Colocar máscara cirúrgica que cubra o nariz e a boca ao entrar na 
sala, inclusive se uma cirurgia está em andamento ou por começar 
ou se instrumentos esterilizados estão expostos. (I B )

• Colocar touca e/ou cobertura que cubra os cabelos e barba quan-
do entrar na sala cirúrgica.  ( I B )

• Colocar luvas estéreis. Sendo um membro da equipe cirúrgica, 
colocar luvas após o avental estéril. (I B )

• Mudar as vestimentas cirúrgicas quando visivelmente contamina-
das, sujas ou com sangue. (IB) 

4. RECOMENDAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS

a) CUIDADOS COM A INCISÃO NO PÓS-OPERATÓRIO

• Proteger com curativo estéril por 24 a 48 horas pós-operatórias as 
incisões fechadas por primeira intenção. (I B )

• Lavar as mãos antes e depois de trocar os curativos e em qualquer 
contato com o sítio cirúrgico. (I B )

• Quando necessário trocar o curativo, usar técnica asséptica (IIA)

• Utilizar clorexidina aquosa 2% para ra ealizar o curativo da ferida 
cirúrgica com incisão fechada por primeira intenção. 

• Orientar o paciente e a família sobre os cuidados com a incisão, sinais 
de infecção e necessidade de comunicar estes sinais à equipe. (II)

ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE CIRÚRGICO PÓS ALTA 
HOSPITALAR

O seguimento dos pacientes para vigilância epidemiológica das
infecções de sítio cirúrgico é realizado através do contato telefônico para 
as cirurgias neurológicas e cardíacas, no período de 30 e 90 dias.
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CONDUTAS CLÍNICA MÉDICA

Temas

I. Controle glicêmico hospitalar no paciente não 
crítico

II. Hipercalemia

III. Profilaxia de úlceras de estresse

IV. Hipocalemia

V. Hipernatremia

VI. Hiponatremia no ambiente hospitalar CL
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I - CONTROLE GLICÊMICO HOSPITALAR NO
PACIENTE NÃO CRÍTICO

1.Introdução:

• Glicemia maior que 140mg/dl

• Hiperglicemia aumenta a morbimortalidade intra-hospitalar

• Acomete 1/3 dos pacientes internados

• Para diferenciar diabetes de início recente da hiperglicemia de estresse, 
solicitar hemoglobina glicada

2.Mecanismos de hiperglicemia:

3. Pacientes com indicação de aferir glicemia no hospital: 
Qualquer procedimento cirúrgico de grande e médio porte
Uso de drogas potencialmente hiperglicemiantes
Pacientes com urgência ou emergência
Uso de dieta enteral ou parenteral
Sobrepeso ou obesidade
Fatores de risco cardiovascular
Idade superior a 45 anos

4. Metas glicêmicas para pacientes não críticos:
• Glicemias pré prandiais: <140mg/dl
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• Glicemias pós prandiais: <180mg/dl
• Pacientes terminais, com pouca expectativa de vida e com risco alto

para hipoglicemia: < 200mg/dl

5.Como iniciar a terapia intra-hospitalar:

• Descontinuar antidiabéticos orais e medicações não insulínicas
• Se paciente já faz uso de insulina em casa, considerar dosagem prévia

a.Cálculo da dose inicial de insulina:

0,2 a 0,3U/kg  pacientes com idade ≥ 70 anos ou com taxa de filtração
glomerular <60ml/min

0,4U/kg pacientes que não se encaixam no item anterior e que possuem 
glicemias entre 140-200mg/dl

0,5U/kg pacientes que não se encaixam no item anterior e que possuem 
glicemias entre 200-400mg/dl

OBS: Para glicemias >400, descartar cetoacidose e estado hiperosmolar 
não cetótico. Não se confirmando, avaliar início de dose >0,5U/kg

b.Considerar distribuição da insulina calculada de acordo com o suporte
nutricional:

TERAPIA NUTRICIONAL ESQUEMA DE INSULINA

Jejum 50% da dose total de insulina
Zero insulina prandial

Refeições normais
50% da dose total de insulina basal
50% da dose total de insulina prandial 
dividida nas 3 refeições

Nutrição enteral descontínua
40% da dose total de insulina basal
60% da dose total de insulina prandial 
dividida antes de cada refeição

Nutrição enteral condtínua
40% da dose total de insulina basal 60% da 
dose total de insulina prandial de 6/6h

Nutrição paranteral Insulina contínua via endovenosa
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c.Tipos de insulina e tempo de ação:

• Basais: Intermediária e longa duração
• Prandiais: Ação rápida e ultrarrápida

INSULINA INÍCIO DE 
AÇÃO

PICO DE
AÇÃO DURAÇÃO

Longa duração

Glargina 
(Lantus) 2-4 horas Sem pico 20-24 horas

Detemir 
(Levemir) 1-3 horas 6-8 horas 18-22 horas

Ação intermediária

NPH 2-4 horas 4-10 horas 10-18 horas

Ação rápida

Regular 0,5-1 hora 2-3 horas 5-8 horas

Ação ultrarrápida

Asparte
(Novorapid) 5-15 minutos 0,5-2 horas 3-5 horas

Lispro
(Humalog) 5-15 minutos 0,5-2 horas 3-5 horas

Glulisina 
(Apidra) 5-15 minutos 0,5-2 horas 3-5 horas

d.Escala de correção de insulina:

Glicemia (mg/dl) Insulino-sensível¹ Usual² Insulino-resistente³
>141-180 2 4 6
181-220 4 6 8
221-260 6 8 10
261-300 8 10 12
301-350 10 12 14
351-400 12 14 16

>400 14 16 18

¹ Pacientes idosos, insuficiência renal e insuficiência hepática
² Pacientes diabéticos tipo 1 e 2 com peso normal
³ Obesos e em uso de corticóide

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   130Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   130 03/11/2014   09:26:0203/11/2014   09:26:02



Pauta de Condutas

131

6.Monitorização:

• Se paciente com alimentação via oral, fazer HGT antes das refeições e às 22h

• Se paciente em jejum, dieta enteral ou parenteral, fazer HGT de 4/4 ou 6/6h

• Para ajuste de dose, considerar dose total de insulina usada na correção
do dia anterior e utilizar 50% para introduzir na insulinoterapia. (Ex: Nas
4 correções do dia anterior, o paciente utilizou um total de 12 unidades
de insulina pela escala de correção. Acrescentar no dia seguinte 6 unida-
des de insulina  distribuindo entre basal e prandial dependendo do perfil
da glicemia)

• Quando corrigir a glicemia das 22h, utilizar metade da correção prevista 
na tabela.

• Se alguma glicemia pré-prandialentre 70 e 99mg/dl, diminuir em 10% a 
dose total de insulina

• Se o paciente apresentar hipoglicemia (<70mg/dl), reduzir a dose total
em 20%

7.Uso de glicocorticoides:

a. Pulsoterapia: utilizar insulina em BIC
b. Corticoterapia Padrão: Calcular dose como paciente insulino-resistente
c. Aumentar proporção da insulina prandial (60 ou 70% da insulina total)

Se paciente em uso de corticoide e aumentar dose: ↑ 20% da dose
total de insulina

d. Desmame de corticóide:
Para evitar hipoglicemia, reduzir a oferta de insulina, em termos
percentuais, em metade da redução do corticoide    

8.Insufi ciência renal em hemodiálise: 

• Na hemodiálise, o clearence da insulina é reduzido, o que aumenta o
risco de hipoglicemia

• Nos dias de diálise, fazerdose reduzida de insulina (1/3 ou 2/3 dependen-
do do horário da sessão)

• Manter paciente com soro glicosado durante procedimento e monitori-
zando o HGT
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9.Conduta durante jejum para exames:

• Pacientes em jejum acima de 4h deve-se ofertar soro glicosado à 5% (SG 
5% 1000ml)

• Pacientes em jejum acima de 8h ofertar solução glicosada (SF 0.9% 
450ml + Glicose 50% 5 ampolas)

10.Cirurgias: 

PROCEDIMENTO PELA MANHÃ Agente oral Suspender

Dose única de insulina Fazer2/3 da dose

2 a 3 doses de insulina Fazer1/2 da dose

PROCEDIMENTO À TARDE Agente oral Suspender

Dose única de insulina Fazer1/2 da dose

Fazer1/3 da dose

OBS 1: Procedimentos complexos e pacientes descompensados, infundir insulina em BIC
OBS 2: Durante jejum, manter soro glicosado 5% ou soro glico-fisiológico contínuos 
aferindo HGT de 1/1h até a cirurgia

11.Hipoglicemias (glicemia<70mg/dl)

a. Paciente alimentando-se

GL<70→15g de CH:
1 colher de sopa rasa de açucar
150ml de suco de laranja
150ml de refrigerante comum
1 sachê de açucar líquido
Aguardar 15 minutos para reavaliar
Glicose 50% 20ml EV
Aguardar 5 minutos para reavaliar
Opção: Glucagon 1mg IM/SC/IV
OBS: Evitar corrigir a hipoglicemia pela antecipação da refeição

II - HIPERCALEMIA

Hipercalemia significa um aumento dos níveis de potássio no fluido extra-
celular. Os níveis considerados normais são em torno de 3,5 a 5,5 mEq/L.
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É um problema clínico comum, porém silencioso e potencialmente letal.
O potássio entra no corpo através da ingestão via oral ou por infusão en-
dovenosa, é largamente estocado no espaço intracelular, e é eliminado 
principalmente na urina.

1.Causas:

a.Pseudo-hipercalemia:
Suspeita:
Hemólise, leucocitose (devido leucemia) ou trombocitose
Ausência de causas identificáveis
Ausência de alterações eletrocardiográficas
Erro na coleta do sangue

b.Ingesta excessiva:
Causa infreqüente
Acontece geralmente se houver excreção renal inadequada

c.Redistribuição:
Acidose
Hiperosmolaridade
Drogas: B-bloqueadores
Aumento do catabolismo celular
Deficiência de insulina
Paralisia periódica hipercalêmica
Outras (transfusão de células sanguíneas, succinilcolina, ativadores dos
canais de potássio dependentes de ATP - inibidores calcineurina,
diazoxido, minoxidil)

d.Redução da excreção de potássio
Redução da secreção ou deficiência de resposta a aldosterona
Redução da secreção distal de sódio ou água (depleção do volume arterial
circulante efetivo)
Insuficiência renal aguda ou crônica
Outras (Ureterojejunostomia)

2.Diagnóstico clínico:
a.História e exame físico:
Geralmente é um distúrbio silencioso; sintomas habitualmente surgem
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com níveis séricos > 7,0 mEq/L na hipercalemia crônica mas podem
ocorrer com níveis mais baixos na hipercalemia aguda
Sintomas acontecem devido a diminuição do gradiente entre o K intra e 
extracelular:

• Retardo na transmissão neuromuscular
• Diminuição da condução cardíaca 

Alterações ECG: apiculamento onda T; achatamento ou 
desaparecimento da onda P; aumento do intervalo P-R; alargamento do 
QRS com apiculamento da onda T; BAVT; taquicardia ventricular; fibrilação
ventricular; assistolia

• Paralisia ou fraqueza muscular

3.Tratamento: 

A urgência em tratar hipercalemia varia com a causa e a presença ou 
ausência de sinais e sintomas associados

Urgência em tratar hipercalemia:
1. Lesão celular extensa (ex. rabdomiólise e síndrome de lise tumoral) –

aumentam bruscamente os níveis de potássio sérico
2. Sintomas como fraqueza ou paralisia muscular
3. Anormalidades de condução e arritmias cardíacas

4.Objetivos do Tratamento

a. Descobrir e retirar a causa da hipercalemia
b. Antagonizar os efeitos na membrana do potássio usando cálcio 

(MEDIDA DE EMERGÊNCIA):
Gluconato de cálcio (antagoniza os efeitos da membrana da hipercalemia 
em minutos)
Duração: 30-90 minutos
Gluconato Ca 10% - fazer 01 ampola EV lento (em 5 min)
Com monitorização eletrocardiográfica

c.Transferir o potássio para dentro da célula (MEDIDA DE URGÊNCIA)
Objetivo: aumentar a atividade da Na, K-ATPase

1) B2-agonista (usar em NBZ)
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Efeito em minutos
Duração: 2 horas

2) Solução polarizante (glicoinsulina)

G 50% - 50 ml + 10 UI insulina regular EV em 30 min ou
SG 10% 500 ml + 10 UI insulina regular EV em 60 min
Efeito em minutos
Duração 4-6 horas

ATENÇÃO: DEVE SER REALIZADO HGT 1/1H DURANTE 4H APÓS
ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA EVITAR HIPOGLICEMIAS

3) Bicarbonato: medida em desuso para manejo agudo da hipercalemia
d. Remover o excesso de potássio do corpo (NÃO URGÊNCIA)
1) Resina de troca catiônica (SORCAL)
Remoção via intestinal
Dose: 01 envelope VO 6/6h
Início 1-2 horas
Duração 4-6 horas
2) Diuréticos (furosemida, hidroclorotiazida)
Remoção via renal, portanto deve ser realizado em pacientes com diurese
preservada
3) Hemodiálise
4) Diálise peritoneal

III - PROFILAXIA DE ÚLCERAS DE ESTRESSE

As úlceras e/ou erosões da mucosa gastroduodenal que surgem após
graves insultos - como queimaduras, choque séptico e grandes traumatismos,
por exemplo -, têm sido chamadas, mais genericamente, de doença mucosa
associada ao estresse (DMAE). São conhecidas desde a Antiguidade e apesar 
de relacionarem-se com altos índices de morbimortalidade, esquemas de
profilaxia só foram introduzidos recentemente. Os inibidores da bomba 
de prótons (IBP) têm desempenhado um papel importante nesse cenário.

Muitas são as causas da DMAE (tabela 1).Várias das causas descritas
têm como mecanismo de lesão comum a redução do fluxo sanguíneo
dirigido à mucosa gástrica. 
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Tabela 1- Causas de úlceras relacionadas ao estresse

Causas de úlceras relacionadas ao estresse Odds ratio

Insuficiência respiratória 15,6

Coagulopatia 4,3

Sepse 2,0

Hipotensão 3,7

Insuficiência hepática 6,67

Insuficiência renal 3,03

Glicocorticóides -

Uso prolongado de sonda nasogástrica 2,59

1. População de risco:

Alguns pacientes admitidos em Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) e em Unidades de Emergência podem apresentar fatores de risco
para o desenvolvimento dessas lesões relacionadas ao estresse. A tabela 
2 descreve o perfil desses indivíduos suscetíveis, sendo a presença de 
coagulopatia e o uso de ventilação mecânica invasiva, os principais fatores
associados. 

A população de pacientes de terapia intensiva se constitui, pelo
exposto, em um grupo vulnerável à DMAE. A incidência nesses pacientes
varia bastante já que vários critérios são utilizados para definir a doença.
A incidência de sangramento clinicamente relevante nessa população 
de risco varia de 3 a 4%, com mortalidade atribuída de quase 50%, se 
constituindo no racional para a instituição da profilaxia.
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Tabela 2- População de risco para úlceras associadas ao estresse 
em terapia intensiva

População de risco para úlceras associadas ao estresse

Ventilação mecânica por mais de 48h

Coagulopatia ( plaquetas <50.000, TTPA >2x ou INE 1,5

Instabilidade hemodinâmica

Queimaduras graves

Múltiplos traumas, incluindo traumatismo crânio-encefálico e lesões 
medulares

Lesões cerebrais (com Glasgow < 9)

Estado pré/pós-operatório, principalmente transplante renal 
e transplante hepático

Hepatectomia parcial

Falência hepática aguda 

Falência renal aguda

História de úlcera gástrica ou sangramentogastrintestinal anterior

2. Profi laxia primária:

A profilaxia do sangramento por úlcera de estresse deve ser feito
corrigindo-se a condição clínica crítica, os distúrbios hemodinâmicos
que levam a quebra da integridade da mucosa gastroduodenal e,
particularmente, pela redução da produção ácida por esta mucosa. Além 
disso, é fundamental a introdução de dieta enteral.

Para a supressão ácida e o conseqüente aumento do pH intraluminal
pode se lançar mão de duas classes principais de medicamentos: os
antagonistas do receptor da histamina H2 (ARH2) e os inibidores da 
bomba de prótons (IBP), não por acaso, as principais drogas utilizadas para 
profilaxia da DMAE.

Outra droga frequentemente usada para a profilaxia é o sucralfato,
que não atua reduzindo a secreção ácida, mas por formar uma barreira 
protetora na mucosa gastroduodenal.
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3.Escolha do agente protetor:

A escolha do agente protetor deve levar em conta a eficácia na 
redução da incidência de sangramento gastrointestinal e também os efeitos
colaterais relacionados às drogas. As drogas mais usadas são os ARH2 e 
os IBP. Foi demonstrado em meta-análise de 13 estudos randomizados 
que os IBP reduzem em 70% a incidência de sangramento gastrointestinal
em relação aos ARH2, entretanto sem diferenças no que diz respeito a 
mortalidade ou pneumonia nosocomial. 

Na comparação entre ARH2 e sucralfato, estudo com 1200
pacientes em ventilação mecânica, houve redução de sangramento
gastrointestinal manifesto (1,7% no grupo sulcrafato vs. 3,8% no grupo
ARH2). Estudos de qualidade comparando IBP e sucralfato são escassos
nas literaturas.

Na seleção da droga a ser usada, deve-se levar em conta que a 
supressão ácida aumenta a incidência de pneumonia associada a ventilação
mecânica quando comparada com agentes como o sulcrafato. No estudo 
citado acima, o grupo sulcrafato teve menor incidência de pneumonia 
nosocomial (16%) comparado com o grupo ARH2 (19%), apesar de não 
se ter encontrado significância estatística para este desfecho.

Tem se sugerido que os IBP oferecem maior risco de pneumonia 
nosocomial, como observado em estudo prospectivo com quase 64000
pacientes (pacientes de UTI excluídos), em que os IBP aumentaram em
cerca de 30% o risco de pneumonia, enquanto não se observou significância 
estatística no grupo ARH2.

Outros fatores que devem ser levados em conta são o aumento
de diarreia por Clostridium diffi cile entre duas e três vezes com os IBP e
ARH2, além do risco de osteoporose e fraturas de quadril associados à 
supressão ácida, em particular se uso em longo prazo.

Apesar dos riscos associados à supressão ácida (pneumonia 
comunitária, diarreia por C diffi cile, osteoporose e fratura de quadril),
parece mais prudente optar-se por redução mais efetiva em risco de 
sangramento gastrointestinal, o que agrega mortalidade de quase 50% caso
o sangramento seja de monta. A redução ácida é melhor conseguida com
os IBP, que tem sido a primeira escolha na maioria dos serviços, apesar de
sua superioridade em relação aos ARH2 não ser claramente demonstrada.
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4.Esquema posológico recomendado:

Medicação Via de administração Dose
Sucralfato VO 1g, 6/6h 
Ranitidina IV 50mg, 8/8h
Ranitidina VO 150mg, 12/12h
Cimetidina VO 300mg, 6/6h
Omeprazol VO 20-40mg, 24/24h
Pantoprazol VO, IV 40mg, 24/24h
Esomeprazol VO, IV 40mg, 24/24h

5.Duração da terapia:

Se a profilaxia de úlcera for iniciada, ela deve ser mantida enquanto
o fator de risco para sangramento digestivo estiver presente. Baseado na 
literatura atual, não está claro quando a profilaxia deve ser interrompida. 
Apesar de habitualmente se recomendar que a profilaxia deva ser mantida 
por pelo menos sete dias, essa recomendação falhou em mostrar redução
da mortalidade ou na incidência de sangramento digestivo. A maior perto
dos estudos recomenda manter a profilaxia enquanto a condição crítica 
estiver presente ou durante a estida na UTI. Esta estratégia deve ser 
individualizada de acordo com a condição clínica do paciente.

6.Pontos de relevância a serem considerados na indicação da profi laxia:

a.Para prevenir um caso de sangramento digestivo importante, será 
necessário realizar profilaxia para 60 pacientes em ambiente de UTI

b.Para prevenir um caso de sangramento digestivo, será necessário realizar 
profilaxia para 18 pacientes em ambiente de UTI

c.Para cada 25 pacientes em que profilaxia com ARH2 é realizada, existe o
acréscimo de um caso de pneumonia nosocomial;

d.O uso de ARH2 e IBP aumenta em duas vezes o risco de aquisição de 
Clostridium diffi cile;

e.O uso de corticosteróide isoladamente não aumenta o risco de úlceras
de estresse;
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f.Coagulopatias induzidas por medicamentos (heparina, warfarina etc) não 
resultam em aumento de risco de úlcera de estresse;
g.Maioria dos estudos em profilaxia são realizados em ambientes de UTI –
evidência é baixa para uso em ambiente de enfermaria – indicação é feita 
por extrapolação destes resultados.

IV - HIPOCALEMIA

Tabela 1. CAUSAS DE HIPOCALEMIA

• Alcalose metabólica

• Drogas: 
- anfotericina B e altas doses de penicilina
- Beta-agonistas (inalatório ou parenteral)
- Diuréticos de alça e tiazídicos
- Corticoides
- Bicarbonato
- Cisplatina
- Carbenicilina

• Diarreia (infecciosa, adenomas secretores, VIPomas, laxantes, preparo 
de colonoscopia, anorexia nervosa, síndrome de Zollinger-Ellison)

• Diminuição da ingestão

• Insulinoterapia

• Nefropatias perdedoras de sal

• Paralisia periódica hipocalêmica e tireotoxicose

• Reposição de vitamina B12 e/ou folato na anemia megaloblástica

• Síndrome de excesso de mineralocorticoides (hiperaldosteronismo 
primário e secundário, estenose de artéria renal, hipertensão maligna, 
Síndrome de Cushing)

• Síndrome de Liddle e síndrome de Bartter

• Sudorese excessiva

• Vômitos (com hipovolemia, hiperaldosteronismo e bicarbonatúria)
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1.Manifestações clínicas:
a. Dependem:
Da gravidade da hipocalemia, raramente há manifestações com potássio 
maior que 3mEq/L
Velocidade de instalação da hipocalemia
Doença de base e comorbidades que os pacientes apresentam

b.HIPOCALEMIAS GRAVES (<2,5mEq/L):
Fraqueza generalizada / Tetraparesia flácida
Rabdomiólise
Íleo paralítico
Poliúria
Hipoventilação
Distúrbios do ritmo cardíaco: extrassístoles ou taquiarritmias 

2.Exames complementares

a.Eletrocardiograma (ECG): 
Ondas U (concavidade para baixo ao final da onda T), achatamento da onda 
T, depressão do segmento ST, arritmias (principalmente em cardiopatas e
usuários de digitálicos), atividade elétrica sem pulso ou assistolia

b.Gradiente transtubular de potássio:
Quando <2 pensar em diurese osmótica, nefropatia perdedora de sal, uso
de diuréticos.

c.Magnésio sérico

d.Gasometria arterial:
Algumas causas de hipocalemia estão associadas com alcalose
metabólica (hiperaldosteronismo, síndrome de Liddle, deficiência 
de 11β-hidroxiesteroide desidrogenase, hipomagnesemia, abuso de
diuréticos, síndrome de Bartter/Gittlelman, vômitos excessivos) ou 
acidose metabólica (cetoacidose diabética, uso de anfotericina, acidose 
tubular renal, perda de potássio gastrintestinal)
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e.Excreção urinária de potássio em 24h:
Espera-se que o rim excrete menos de 15mEq/dia de potássio. Excreção 
de potássio maior que esse valor indica perda renal de potássio (alterações 
tubulares ou hiperaldosteronismo)

f.Relação potássio/creatinina urinários:
Alternativa para aqueles pacientes nos quais não é possível fazer mensu-
ração de potássio urinário de 24 horas. Um valor > 13 meq/g creatinina 
(1.5 meq/mmol) geralmente indica perda renal.

A depender da suspeita clínica:
g.Aldosterona sérica e atividade da renina plasmática
Hiperaldosteronismo primário
Estenose da artéria renal
Síndrome de Liddle

h.Doppler de artérias renais
Estenose de artéria renal

i.Dosagem de TSH e T4 livre:
Tireotoxicose

3.Tratamento:

a.Suporte clínico:
Hidratação, tratar vômitos, estabilização hemodinâmica e respiratória

b.Tratamento da doença de base

c.Reposição de potássio 

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   142Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   142 03/11/2014   09:26:0303/11/2014   09:26:03



Pauta de Condutas

143

4. Considerações sobre a reposição do potássio:

- A via oral é a prioridade, pois é mais segura
- Evitar usar potássio intravenoso quando a concentração sérica estiver 
>3mEq/L
- Evitar soluções de potássio muito concentradas (risco de flebite)
- Concentração máxima em veia periférica = 40mEq/L
- Concentração máxima em veia central = 60mEq/L
- Velocidade ideal para reposição = 5 a 10 mEq/hora
- Velocidade máxima para reposição de potássio = 20 a 30 mEq/hora
- Evitar repor potássio em soluções com glicose
- Após normalização do potássio, deve-se continuar a reposição via oral
por vários dias a semanas, já que o déficit corporal é grande
- Atentar para as complicações da reposição: HIPERCALEMIA IATROGÊ-
NICA, SOBRECARGA DE VOLUME, EDEMA PULMONAR, FLEBITE

V - HIPERNATREMIA

1.Defi nição:
Sódio sérico acima de 145 mEq/L.

2.Etiologia:

Perdas de água 
não repostas

• Perdas cutâneas
• Perdas gastrointestinais
• Perdas urinárias
o Diabetes insipidus (DI) central ou nefrogênico
o Diurese osmótica

Entrada de água
no meio intra-ce-
lular (hipernatre-
mia transitória)

• Exercício físico intenso
• Convulsões causadas por choque elétrico

Sobrecarga de sódio

Envenenamento por sal (hipernatremia aguda)
o Ingestão acidental (crianças)
o Infusão de soluções salinas hipertônicas
• Infusão de soluções salinas isotônicas para repor 

perdas hipotônicas
o Tratamento de diabetes descompensado
o Recuperação de azotemia (diurese osmótica por uréia)
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OBS.: Para que a perda de qualquer líquido seja capaz de provocar 
hipernatremia, é preciso que a concentração de sódio + potássio deste
líquido seja menor que a concentração plasmática

OBS2.: Por este motivo, a diarreia osmótica e os vômitos podem provocar 
hipernatremia, mas não a diarreia secretória;

OBS3.: Para que a perda de água provoque hipernatremia, é preciso que o
mecanismo da sede esteja suprimido, ou que o paciente não tenha acesso 
a líquidos sem ajuda (pacientes acamados, idosos e crianças);

OBS4.: No diabetes insipidus adípsico, há uma lesão neurológica que 
determina diabetes insipidus central e ausência de sede.

3.Quadro clínico:

HIPERNATREMIA AGUDA
Inicialmente, letargia, fraqueza e irritabilidade;
Os sintomas podem evoluir para espasmos musculares, convulsões e coma;
Pode haver ruptura de vasos cerebrais pela redução abrupta do volume do 
parênquima, levando a hemorragias subaracnóides e, possivelmente, dano 
neurológico irreversível;
Sintomas graves geralmente aparecem apenas quando a concentração
sérica de sódio ultrapassa 158 mEq/L, e valores acima de 180 mEq/L
apresentam alta taxa de mortalidade;
Pode ocorrer desmielinização.

HIPERNATREMIA CRÔNICA

É definida como hipernatremia presente há mais de um dia;
Nesta situação, para equiparar a osmolalidade intra-celular à plasmática,
as células cerebrais acumulam osmólitos, principalmente mioinositol, 
glutamina, glutamato e taurina;
É difícil atribuir sintomas à hipernatremia crônica, já que a maioria dos 
pacientes apresenta alguma doença neurológica de base, e a instalação 
lenta permite que o cérebro se adapte à osmolalidade alterada;
Em pacientes alertas em que se encontre um sódio sérico maior que 150
mEq/L, deve-se pensar na hipótese de lesão hipotalâmica;
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A correção da hipernatremia crônica deve ser lenta, já que os osmólitos
não são eliminados de maneira rápida, a fim de evitar a ocorrência de
edema cerebral.

4.Avaliação diagnóstica:

Na maioria dos casos, a história clínica é o suficiente para identificar a 
causa da hipernatremia;
Se a etiologia da hipernatremia não estiver clara, deve-se medir a osmola-
lidade urinária;
Osmolalidade urinária baixa (< 300 mOsmol/Kg) sugere diabetes insipidus.
Pode-se diferenciar entre DI central e nefrogênico com a administração de
hormônio antidiurético (ADH) exógeno: diminuição do volume urinário e
aumento da osmolalidade falam a favor da forma central, enquanto a não
resposta evidencia o DI nefrogênico;
Osmolalidade urinária intermediária (300-600 mOsmol/Kg) pode sugerir 
tanto diabetes insipidus quanto diurese osmótica. O produto da osmolali-
dade urinária x volume urinário em litros maior que 1000 sugere diurese
osmótica;
Osmolalidade urinária alta (> 600 mOsmol/Kg) exclui diabetes insipidus 
(há boa produção e boa resposta ao ADH). Tanto perdas (gastrointesti-
nais, renais ou insensíveis) quanto sobrecarga de sódio podem ser a causa.
Sódio urinário acima de 100 mEq/L sugere excesso de sódio, enquanto 
sódio urinário menor que 25 mEq/L fala a favor de perdas.

4.Tratamento:

O correto tratamento da hipernatremia requer duas abordagens: 

a.Identificar (e tratar) a etiologia
b.Reverter a hiperosmolaridade. 

Uma vez identificada a etiologia, o tratamento da causa básica 
pode consistir: da interrupção das perdas gastrointestinais, do controle
da hipertermia ou da hiperglicemia (glicosuria), da suspensão de laxativos
ou diuréticos, do tratamento da hipercalcemia ou hipocalemia, do
ajuste da poliuria induzida por lítio ou da correção do aporte hídrico
pela ingesta. Em pacientes nós quais se identifica uma hipernatremia 
estabelecida em algumas horas (como por exemplo na rápida infusão de
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fluidos hipernatremicos), a rápida correção  melhora o prognóstico sem
aumentar risco de edema cerebral. Nesses pacientes pode-se reduzir a 
concentração de sódio em 1mmol/l por hora. Uma correção mais lenta é 
apropriada nos paciente em que não se sabe o tempo de estabelecimento
ou nos quais a hipernatremia é mais longa. Nesses pacientes a redução 
não deve ultrapassar 0,5mmol/l por hora (o que previne edema cerebral e 
convulsões). A recomendação geral é de corrigir em no máximo 10mmol
no período de 24h, com exceção daqueles pacientes em que se comprova 
que a hipernatremia foi estabelecida em poucas horas.

A via enteral é a preferencial de reposição hídrica nos pacientes
com hipernatremia. Se a via enteral não estiver disponível (seja VO ou p/
SNE), apenas fluidos hipotônicos (água livre, SG5%, solução salina à 0,2 
ou à 0,45%) devem ser administrados por via venosa. A escolha do fluido
de reposição deve levar em consideração que quanto mais hipotônico 
menor o volume necessário de reposição. Pelo risco de edema cerebral 
o volume de reposição deve ser o estritamente necessário para tratar a 
hiperosmolaridade. Exceto em situações de falência circulatória franca,
solução salina à 0,9% (isotônica) está contra-indicada no manejo da 
hipernatremia.

Uma vez escolhido o fluido de reposição, o médico deve calcular o
volume necessário, o que pode ser facilmente feito usando as fórmulas da 
tabela 1, que estimam a variação na concentração de sódio pela retenção de 
1l de um dos fluidos. O calculo da água corporal total é uma percentagem
do peso: 60% em crianças e homens adultos; 50% em mulheres adultas
e homens idosos; 45% em mulheres idosos. Estando a água corporal 
total distribuída em 40% extracelular e 60% no intracelular. Na tabela 2 
encontra-se as concentrações de sódio das soluções comumente usadas
na pratica clínica, suas frações de distribuição no meio extracelular e a 
estimativa clínica da água corporal.

Extremo cuidado deve ser tido para evitar rápida ou excessiva 
correção da hipernatremia, o que aumenta o risco de edema cerebral 
iatrogênico, com possibilidades catastróficas. 

Critérios clínicos devem guiar a escolha do fluido mais adequado 
para reposição e o menor volume necessário, sendo a prescrição revista 
com intervalos regulares sob a luz de exames laboratoriais atualizados e 
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o status clínico do paciente. Vale lembrar que ao cálculo do volume de
correção deve ser acrescido as necessidades básicas diárias.

Tabela 1 - Fórmulas para o manejo da hipernatremia.

1. Fórmula que estima o efeito da retenção de 1l de qualquer infu-
são Variação na concentracão de Na+ = (Na+ infundido – Na+

sérico) ÷ (água corporal total + 1)

2. Fórmula que estima o efeito da retenção de 1l de solução con-
tendo Na+ e K+ Variação na concentracão de Na+ = [(Na+ infun-
dido + K+ infundido) – Na+ sérico] ÷ (água corporal total + 1)

Tabela 2- Características dos fl uidos

Solução Concentração de Na+

(mmol/l)

Distribuição
extra-celular

(%)

SG5%
Sol. Salina 0,2%

Sol. Salina 0,45%
Ringer lactato

Sol. Salina 0,9%

0
34
77

130
154

40
55
73
97

100

VI - HIPONATREMIA NO AMBIENTE HOSPITALAR

Hiponatremia pode ser definida como a concentração de Na+ 
sérico abaixo do limite inferior na normalidade ([Na+] <135 mEq/L). 
É considerado o distúrbio hidroeletrolítico mais comum em pacientes
hospitalizados e esta associada ao aumento de permanência hospitalar,
necessidade de internamento em UTI, aumento de mortalidade hospitalar 
e do custo de hospitalização.

A hiponatremia é causada por um aumento de água corporal e não
por uma redução do sódio corporal total (exceto na hipovolemia).

Com o aumento da volemia sérica acontece hiponatremia e hipo-
osmolaridade, pois o sódio é o principal determinante da osmolaridade
sérica. Como resposta fisiológica à hipo-osmolaridade, cessa o estímulo
da sede e a secreção de ADH. Sem o ADH há a excreção de grande
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quantidade de urina diluída e o excesso de água é eliminado. 
No entanto existem outros estímulos para a secreção do ADH:
a.A redução do volume intravascular efetivo por estímulo

barorreceptor (na hiponatremia hipovolêmica e hipervolêmica);
b.Em resposta à dor e náuseas;
c.SIADH

1.Etiologia e investigação diagnóstica: 

a.Pseudo-hiponatremia:
A primeira medida a ser tomada é afastar pseudo-hiponatremia.

Na hiponatremia verdadeira a osmolaridade sérica é sempre baixa (<285
mOsm/Kg). A pseudo-hiponatremia pode ter osmolaridade sérica normal
ou elevada.

A pseudo-hiponatremia não é um distúrbio do metabolismo de
água e por isso não necessita de tratamento específi co.

 Pseudo-hiponatremia com osmolaridade sérica elevada:

 Osmolaridade sérica > 295 mOsm/Kg;
 Causas: hiperglicemia e administração de contraste iodado

hiperosmolar;
 Com a normalização da glicemia há a normalização do sódio 

sérico;
 Para estimar o sódio sérico corrigido em um paciente com

hiperglicemia é utilizada a fórmula de Katz:
Na+ corrigido= Na+ medido + [1,6 x {(glic-100)/100}]

 Pseudo-hiponatremia com osmolaridade sérica normal:

 Osmolaridade sérica: 285-295 mOsm/Kg;
 Causas: hiperlipidemia severa (ex: hipertrigliceridemia) e 

hiperproteinemia (ex: mieloma múltiplo);
 A fração aquosa do plasma está reduzida às custas do excesso

de proteínas ou lipídeos.
A osmolaridade sérica não é medida na maioria dos laboratórios

e na prática afasta-se pseudo-hiponatremia com base nos dados clínicos e 
dosagem de glicose, proteínas totais e frações e perfil lipídico.
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Depois de afastada a pseudo-hiponatremia deve-se, com base nos
dados clínicos de anamnese e exame físico avaliar a volemia.

b.Hiponatremia hipovolêmica:
História clínica sugestiva de baixa ingesta e/ou perdas excessivas;
Exame físico com taquicardia e hipotensão (espontânea ou postural);
Na+ urinário baixo (<20 mEq/L) e osmolaridade urinária alta (>100 mOsm/L);

Retenção hidrossalina em resposta à hipovolemia verdadeira;
c.Hiponatremia Hipervolêmica:
História e exame físicos sugestivos de síndrome edematosa (ICC, cirrose,
síndrome nefrótica);
Na+ urinário baixo (<20 mEq/L) e osmolaridade urinária alta (>100
mOsm/L);
Retenção hidrossalina em resposta à hipovolemia relativa (redução do
volume intravascular relativo);
d.Hiponatremia euvolêmica:
Causas: polidipsia psicogênica, hipotireoidismo, insuficiência adrenal
primária, hipopituitarismo, SIADH, diuréticos tiazídicos, pós-operatório;

SIADH:
Causas: 
Neoplasias (síndrome paraneoplásica);
Doenças pulmonares: pneumonias, ventilação mecânica, IRPa, atelectasia,
tumor pulmonar;
Distúrbios do SNC: neoplasias, AVC, hemorragia subaracnóidea, NCR,
TCE, doenças dismielinizantes, meningite;
Drogas: antidepressivos, opióides, anticonvulsivantes, ciclofosfamida, ci-
clofibrato, ocitocina;

Critérios diagnósticos:
Hiponatremia hipotônica: osmolaridade sérica baixa;
Osmolaridade urinária >100 mOsm/L (em geral >300 mOsm/L) e fixa 
(não cai após administração de NaCl);
Na+ urinário > 40 mEq/L;
Paciente euvolêmico e sem edemas;
Função renal, cardíaca, hepática, tiroideana e adrenal normais;
Ausência de diurético tiazídico
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2.Manifestaçãoes Clínicas:

Na hiponatremia há desvio de água do extracelular para o interior 
das células. Como o edema celular no parênquima cerebral resulta 
em hipertensão intracraniana, as principais manifestações clínicas são 
neurológicas.

As manifestações clínicas são mais graves e precoces em caso de 
hiponatremia acentuada (Na+< 120-125 mEq/L), de instalação aguda 
(<48h), em idosos e em pacientes com grave lesão do SNC. A velocidade 
de instalação é um fator determinante da sintomatologia. Na hiponatremia 
crônica mecanismos adaptativos reduzem a osmolaridade intravascular 
assim como a entrada de água nas células e o edema cerebral, justificando 
o fato de alguns pacientes com hiponatremia grave permanecem 
assintomáticos.

As principais manifestações clínicas, nos casos sintomáticos, são:
rebaixamento do nível de consciência, desorientação, agitação, alucinação,
diminuição de reflexos tendinosos, respiração de Cheyne-Stokes, reação
extrapiramidal, anisocoria, convulsões, hipotermia, bradicardia, câimbras, 
anorexia, náuseas, vômitos, IRPa, rabdomiólise.

3.Tratamento:

No tratamento da hiponatremia devemos levar em consideração
a velocidade de instalação e severidade do distúrbio, além da presença de 
sintomatologia e o diagnóstico etiológico.

Com exceção dos casos de hiponatremia desenvolvida durante o 
internamento é dificil precisar a duração da  mesma, desta forma estando 
os mecanismos compensatórios já presentes 48 horas após o inicio  do 
disturbio, é preferivel  tratar-se os casos de forma lenta.

A recomendação atual é de elevar o [Na+] em < 10 meq/L nas
primeiras 24 horas (ideal 6 a 8 meq) e < 18 meq/L nas primeiras 48 horas. 
Hiponatremias severas (< 115 meq/L) devem ser manejadas em ambiente
hospitalar onde pode ser feita monitorizaçao constante, idealmente com
medida da concentração sérica de 2 em 2 horas.

A sintomatologia vai variar de acordo com a velocidade de instalação
e severidade da alteração eletrolítica. Hiponatremias agudas e severas 
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costumam ser sintomáticas.  Nestes casos, o [Na+] pode ser elevado
em até 2 meq/L/hr nas primeiras duas horas, até que ocorra melhora 
nos sintomas. Depois, a velocidade de correção deve ser reduzida para 
não ultrapassar a recomendação de < 10 meq/L, nas primeiras 24 horas. 
Sempre que possível, devemos identificar a causaprocurando remove-la. 

O diagnóstico etiológico também é essencial para escolha da solução 
mais adequada do cloreto de sódio. No caso de hiponatremia hipovolêmica 
ospacientes são tratados com NaCl 0,9%. Ao reverter a hipovolemia, o 
soro fisiológico remove o estímulo barorreceptor para secreção de ADH. 
Isto faz com que a osmolaridade urinária caia e o excesso relativo de 
água seja excretado. A correção do sódio ocorre “automaticamente”. Na 
maioria das vezes, não há necessidade do uso de fórmulas para cálculo
da velocidade de correção. Exceção seria ahiponatremia associada ao 
exercício e  pacientes com síndrome perdedora de sal cerebral, nos quais
pode ser útil  o uso de NaCl 3% e fludrocortisona.

Na hiponatremia hipervolemica a administração de cloreto de 
sódio não está indicada, logo não há necessidade do uso de fórmulas. A 
correção do sódio sérico vai depender da otimização do tratamento da 
doença de base, restrição da ingestão de água (< 1.000 mL ao dia) e uso
de furosemida para reduzir a osmolaridade urinária e auxiliar a excreção
do excesso de água. Osinibidores dos receptores V2 de vasopressina 
são  capazes de promover diurese de água livre de eletrólitos podendo
ser administrados por via oral (Tolvaptan) ou endovenosa (Conivaptan, 
Satavaptan, Lixivaptan) sendo  capazes de elevar o sódio sérico em
pacientes com hiponatremia hipervolêmica.

No caso de hiponatremia euvolêmica devemos nos deterna 
identificação e remoção do agente causal: repor hormônio tireoidiano
no hipotireoidismo, repor mineralocortico no hipopituitarismo ou 
insuficiência adrenal, suspender diuréticos tiazídicos ou drogas que 
estejam causando SIADH.  No caso do agente causal do SIADH não possa 
ser removido, o tratamento deve focar em medidas para restringir a 
ingestão (< 1.000 mL/dia) e aumentar a excreção urinária de água livre.
Solução de  NaCl 3% pode ser usada, pois a excreção da sobrecarga de
solutos promoverá excreção obrigatória de grande quantidade de água 
livre. A furosemida pode ser utilizada juntamente com NaCl 3%, tanto
para prevenir hipervolemia quanto para acelerar a correção da natremia. 
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O lítio e ademeclociclina são medicações que têm como efeito 
colateral antagonizar a ação do ADH ao nível dos túbulos coletores. Elas 
causam um diabete insipidus nefrogênico e aumentam a excreção urinária 
de água livre, no entanto, com a disponibilidade de antagonistas específicos 
do ADH (vaptans), a expectativa é de que estas drogas sejam cada vez 
menos utilizadas.

O calculo do déficit de sódio pode ser feitoatravés da seguinte
formula:

Déficit de sódio

(140 - [Na+] do paciente) x ACT*

ACT: água corporal total. Para homens jovens, a ACT = peso (kg)
x 0,6. Em mulheres jovens e homens idosos, ACT = peso (kg) x 0,5. Em 
mulheres idosas, ACT = peso (kg) x 0,4.

Sugestão: em vez de 140, utilizar o Na+desejado

Através da formula de Androgue e Madias podemos quantificar o 
quanto a concentraçãode sódio sérico deve aumentar para cada litro de 
solução a ser administrada.

(Na + k) da solução – [Na+] do paciente( ) ç [ ] p
                                        ACT + 1

Abaixo temos as caracteristicas das soluçoes para tratamento da 
hiponatremia

[Na +] meq/L [Cl -]meq/L Osm mosm/L

SORO 
FISIOLOGICO 
0,9%

154 154 308

SALINA 
HIPERTONICA 
3%

513 513 1026

No Brasil não dispomos da forma industrial da salina hipertônica, sendo
necessário preparar a solução, o que pode ser feito das seguintes formas:
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Atualmente alguns autores sugerem abordagens mais simples para 
o uso de NaCl 3%. Uma estratégia seria administrar 0,5 mL/kg/hr para 
pacientes assintomáticos; 1,0 a 2,0 mL/kg/hr para os sintomáticos; e até 2,0
a 4,0 mL/kg/hr por um período limitado (uma a duas horas) para pacientes
apresentando convulsões.O mais importante é fazer um acompanhamento
laboratorial rigoroso (até de duas em duas horas, a depender da gravidade)
e ajustar a infusão conforme necessário, para não ultrapassar os limites
permitidos de aumentos no sódio sérico.

Seja qual for a abordagem utilizada, o médico deve sempre ficar 
atento para evitar a correção exagerada de uma hiponatremia crônica,
para minimizar os riscos de mielinólise pontina. Flagrada uma correção
inadvertidamente rápida, deve-se parar imediatamente a administração
de sódio e procurar conter a elevação da natremia por meio da infusão
de soluções hipotônicas ou DDAVP. Alternativamente, quando o risco de
correção inadvertidamente rápida for muito alto, pode-se iniciar DDAVP
(de seis em seis ou oito em oito horas) preventivamente, junto com
restrição hídrica e administração de NaCl 3.
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 CONDUTAS DA COMISSÃO 
INTRAHOSPITALAR DE

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E
TECIDOS (CIHDOTT)

Temas

I. Avaliação laboratorial do potencial doador
II. Cuidados de enfermagem para o potencial doador
III. Prescrição-base para potencial doador

(C
IH

DO
TT

)
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I – AVALIAÇÃO LABORATORIAL DO POTENCIAL DOADOR

Critério Avaliado Provas
Tipagem sanguínea Grupo ABO

Sorologias

Retrovírus: Anti-HTLV 1 e 2, 
Hepatite B: HBsAG, Anti-HBC, Anti-HBS, 
Hepatite C: Anti-HCV 
Citomegalovírus: anticorpos anti-CMV*
Chagas: Sorologia
Toxoplamose: anticorpos anti-toxoplasma

Hematologia Hemograma
Plaquetas

Eletrólitos Sódio
Potássio

Doador de pulmão
Gasometria arterial, 
Radiograma do tórax
Medida da circunferência torácica 

Doador de coração

CPK, 
CKmb
ECG
Cateterismo**

Doador de rim
Uréia, 
Creatinina, 
Sumário de urina

Doador de Fígado

TGO, 
TGP,
Gama GT 
Bilirrubinas

Doador de 
pâncreas

Amilase
Glicemia

Infecções

Culturas deverão ser colhidas no local de origem. 
Coletar 2 hemoculturas e 1 urocultura na abertura do 
protocolo de avaliação da função encefálica caso ainda 
não obtidas.

*O resultado pode ser obtido após a realização do transplante.
**Para pacientes acima de 45 anos.
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II – CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA O POTENCIAL DOADOR

Nome: Registro: Data: 
___/___/___

Setor: Leito Enfermeiro Plantonista:

CUIDADOS HORÁRIO

1. Proteção das córneas:
Compressa de gaze embebida com água destilada em
cada olho

2. Aquecimento corporal (manter temperatura  ≥
35,5º C): 

Utilizar uma ou mais das seguintes manobras:
- Aquecer ar inspirado  ≥ 38º C (no ventilador mecânico)
- Colchão ou cobertor térmico + lençóis + sacos plásticos
- Aquecedor elétrico
- Envolver membros com algodão ortopédico e faixa crepe
- Uso de foco de luz próximo ao tórax e abdome
- Infusão de soluções venosas aquecidas a 37ºC

(SF0,9% 500ml por 1 minuto em forno micro-ondas27)77

- Aplicação de compressas (ou soro aquecido) na região da 
nuca e axilas

3. Observação no padrão respiratório:
- Manter saturação O2 > 90%
- Aspirar secreções sempre que necessário, evitando

desconexão do ventilador (usar sistema fechado de
aspiração)

4. Monitorizarão rigorosa dos sinais vitais, comunican-
do alterações ao médico plantonista

5. PVC 4/4 h (objetivo = 8 – 12 cmH2O)

6. Realizar a reposição volêmica ACM, observando se o
acesso venoso está pérvio.

(C
IH

DO
TT

)
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7. Controle do débito urinário:
- Passar SVD
- Medir volume urinário a cada hora

8. Realizar balanço hídrico a cada 4 horas

9. HGT 6/6 h (manter glicemia capilar entre 80 – 180 mg/dl)

10. Higienizar narina antes da administração do DDAVP
intra-nasal

11. Realizar micro-hematócrito 4/4h

III – PRESCRIÇÃO - BASE – MANUTENÇÃO DE POTENCIAL DOADOR

ATENÇÃO: As recomendações abaixo consistem em linhas gerais de
tratamento e devem ser adequadas à realidade de cada caso de acordo com a

orientação da equipe médica. 

Nome: Registro:

DIETA     /     /       /     /   /     /

1. Dieta por SNG ou SNE até fecha-
mento do protocolo de avaliação da 
função encefálica

HIDRATAÇÃO

2. SRL 3000ml EV em 24h em BIC (se
Na+< 145mEq/l)

3. SF 0,45% (AD 500ml + NaCl 10% 
23ml) – 1500ml EV em BIC nas 24h 
se Na+> 150mEq/l

REPOSIÇÕES

4. KCl 19,1% - 2 amp + SF 0,9% 
200ml EV em BIC em 2h se K+ <
3,5mEq/l

5. Bicarbonato de Sódio 8,4% - 150ml
EV em 30 minutos se pH < 7,1

ANTIBIOTICOTERAPIA

6. Manter antibiótico já iniciado
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REPOSIÇÃO HORMONAL

Protocolo de avaliação da morte encefálica concluído e morte diagnosticada: 

1.Metilprednisolona 15mg/Kg a cada 24h

2. T3: 04 microgramas em bolus EV seguida de 3 microgramas/hora em BIC OU T4: 20 
microgramas em bolus EV seguida de 10 microgramas/hora em BIC OU g 

Levotiroxina (1 a 2 microgramas/Kg SNE

CARDIOVASCULAR

7. Dopamina – 10 ampolas + SG 5% 
150ml EV em BIC contínuo

8. Noradrenalina – 5 ampolas + SG 
5% 180ml EV em BIC contínuo

9. DDAVP – 1 puff em cada narina 8/8h 
se débito urinário > 300 ml/h; 
ajustar conforme resposta clínica

TERAPIA 
HORMONAL
(se ausência 
de resposta

à droga 
vasoativa 
durante
período

de avaliação
da função
encefálica)

10. Metilpredniso-
lona – 1g + AD 
10ml EV em
bolus a cada 24h

11. Vasopressina 1 
amp + SF 0,9% 
100ml EV em
BIC 12ml/h

12. Levotiroxina 
(T4) 100mcg – 1 
comp SNG a 
cada 24h

RESPIRATÓRIO

13. AVM com ar aquecido, VC 6ml/kg, 
FiO2 necessária para manter SpO2 
≥ 95%

14. Manter Fisioterapia Respiratória

METABÓLICO

15. Insulina regular SC conforme HGT: 
80-150 = 0; 151-200 = 2U; 201-250 
= 4U; 251-300 = 6U; 301-350 =
8U; 351-400 = 10UI, > 400 = 12 
UI (Manter os níveis de glicose entre((
70 e 150 mg/dl)
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16. Reposição de hemoderivados de acor-
do com protocolos preconizados

OBJETIVOS

17. Manter temperatura corporal >
35,5ºC

18. Manter diurese 0,5 a 4ml/kg/h: Regis-
trar diurese 1/1h

19. PAM > 70 mmHg / FC entre 60 e
120 bpm / PVC entre 8 e 12 mmHg

20. Registrar PVC 2/2h

21. Registrar HGT 6/6h

22. Densidade urinária 6/6h
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CONDUTAS EM ENFERMAGEM

Temas

I. Cuidados na circulação adequada do ar nos isolamentos
de quarto privado HPS

II. Acesso venoso central – Materiais necessários

III. Acesso venoso central – Procedimento de enfermagem

IV. Cateterismo vesical de demora: Materiais necessários

V. Cateterismo vesical de demora feminino - Procedi-
mento

VI. Cateterismo vesical de demora masculino - Procedimento

VII. Eletrocardiograma (ECG): Interpretação básica

VIII. ECG: Montagem

IX. ECG: Registro e medidas após o ECG

X. Prevenção da infecção primária de corrente sanguínea (IPCS)

XI. Parada cárdio-respiratória (PCR): Papel e atividades da 
equipe de atendimento

XII. PCR: Traçado do ECG na PCR

XIII. PCR:Como e Quando Utilizar o Desfibrilador Externo
Automático (DEA)

XIV. PCR: Lista de ações no período pós – PCR

XV. PCR: Registro Padrão da Enfermagem HPS após PCR

XVI. Pressão Arterial Média Invasiva (PAM): Indicações e
Contra-Indicações

XVII. PAM: Interpretação Básica 

XVIII. PAM: Monitorização e análise das curvas

EN
FE

RM
AG

EM
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XIX. PAM: Materiais necessários 

XX. PAM: Montagem

XXI. PAM: Procedimento

XXII. PAM: Cuidados de enfermagem

XXIII. Pressão Intracraniana (PIC): Noções básicas sobre hi-
pertensão intracraniana e monitorização

XXIV. PIC: Tipos de montagem da monitorização

XXV. PIC: Monitorização com cateter parenquimatoso ou
subdural/epidural – Cuidados de enfermagem

XXVI. PIC: Monitorização com cateter ventricular – Materiais
e equipamentos necessários

XXVII. PIC: monitorização com cateter ventricular – Cuida-
dos de enfermagem

XXVIII. PIC: Registro padrão da enfermagem HPS

XXIX. Procedimento padrão para remoção de pacientes HPS
– Pautas Relacionadas

XXX. Documentação necessária para transferência de pacientes

XXXI. Remoção de pacientes HPS - Materiais necessários

XXXII. Remoção de pacientes HPS - Procedimento

XXXIII. Remoção de pacientes HPS - Horários

XXXIV. Programa ELeMe-HPS: Enfermagem na lesão medular

XXXV. Sistematização de enfermagem em pacientes de perfil
cárdio-neuro

XXXVI. Sistematização de enfermagem na lesão medular

XXXVII. Fluxo das botas pneumáticas

XXXVIII. Acidentes com material radioativo: como reconhecer 
e atuar
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I - CUIDADOS NA CIRCULAÇÃO ADEQUADA DO AR NOS ISO-
LAMENTOS DE QUARTO PRIVADO HPS

OBJETIVO: Orientar os profissionais de saúde quanto aos cuidados
necessários para garantir a circulação adequada do ar nos quartos privados
de isolamento respiratório do HPS (precaução para aerossóis)

ABRANGÊNCIA: Quartos de isolamento das Enfermarias, Emergência,
e Unidade de Terapia Intensiva.

COMPETÊNCIA: Todos os profissionais de saúde e através destes aos 
pacientes e seus cuidadores.

RECOMENDAÇÕES:

Os quartos de isolamento respiratório do Hospital Pelópidas Silveira 
são dotados de um sistema de circulação que impede que o ar contaminado
com aerossóis seja disseminado para outros ambientes, constituindo
mecanismo de segurança para pacientes, cuidadores e profissionais de 
saúde. Dispomos de fluxo laminar e pressão negativa, que exercem função
de fluxo contrário na abertura das portas para o ambiente, bem como
filtro HEPA, que filtra partículas menores que 5 micra, exemplificadas pelo
Mycobacterium tuberculosis e o vírus Varicela zoster.

Para que o pleno funcionamento desse sistema aconteça, as seguintes pre-
cauções de fluxo e trânsito devem ser seguidas rigorosamente:

1. Deve haver restrição de acesso a este ambiente (vide Pauta de
Condutas CCIRAS HPS Vol. 1 Isolamentos e Precauções), com 
menor exposição do time de profissionais.

2. As janelas e aberturas para o meio externo devem permanecer 
fechadas, e sua abertura para prestação de cuidados deve ser bem
avaliada para não haver acessos desnecessários;

3. A ordem para o acesso ao local deve ser: abertura da porta ex-
terna  seu fechamento  abertura da porta interna do quarto
privativo  seu fechamento. Dessa forma, se alguma partícula de
aerossol alcançou a antecâmara, a porta fechada impedirá que a o 
agente infectante se dissemine pelo corredor da enfermaria.

4. Os profissionais de saúde devem colocar toda a paramentação
utilizada para atuação no isolamento (vide Pauta de Condutas
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HPS - CCIRAS Vol. 1 Isolamentos e Precauções) quando estive-
rem na antecâmara, após a adequada higienização das mãos (vide 
vide Pauta de Condutas HPS – Enfermagem Vol. 1 Higienização 
das mãos) com ambas as portas do isolamento fechadas. Orien-
tamos uso de máscara N95 (ou também denominada PFF2), que 
permite uma filtração de partículas menores que 5 micra. Estas 
máscaras têm durabilidade de 15 dias, e não devem ser amassadas,
dobradas, molhadas ou sujas, e guardadas em envelope de papel.
A CCIRAS normatizou o fluxo de distribuição deste equipamento
de proteção individual (EPI) mediante preenchimento de formu-
lário, que contempla os funcionários que necessitarão do EPI, e o 
paciente fonte em questão. A indicação do uso é avaliada antes da 
dispensação pela farmácia, pela CCIRAS.

5. O profissional de saúde que atende a esse paciente deve posicio-
nar-se preferencialmente do lado oposto ao exaustor, garantindo 
fluxo adequado do ar nessa situação.

6. Considerando os casos de pacientes bacilíferos, ou seja, aqueles 
que tiveram isolado em material de via aérea bacilos álcool-ácido
-resistentes (BAAR), podem ser remanejados para leito comum
após 15 dias de terapia tuberculostática eficaz. Aqueles que se
apresentam com quadro suspeito de tuberculose pulmonar, po-
dem ser liberados da precaução para aerossol, após 2a bacilosco-a

pia negativa.
7. Considerando os casos de herpes zoster extenso, ou seja, quando

há risco de transmissão viral por via aérea, o paciente está apto a 
deixar o ambiente de precaução após o desaparecimento da últi-
ma vesícula, ou seja, quando só houver lesões crostosas. Nestes 
casos de herpes zoster e para herpes simples, também se utiliza a 
precaução de contato.

II - ACESSO VENOSO CENTRAL - MATERIAIS NECESSÁRIOS

OBJETIVO

É indicado para pacientes que a) não possuam condições de acesso em
veia periférica, b) necessitem de uma via de acesso calibroso e/ou c) necessitem 
utilizar medicações recomendadas por acesso central, nutrição parenteral, 
sangue e derivados e/ou d) necessitem monitorização hemodinâmica invasiva.
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ABRANGÊNCIA

Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA

Enfermeiros e médicos.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

• EPI: 
Para o profissional que irá realizar a punçãop q p ç : luva estéril, óculos, máscara 
cirúrgica, touca e capote estéril. 
Para o auxiliar: gorro, máscara, avental e luva de procedimento.

• Campos estéreis
• Clorexidina 2%
• Clorexidina alcoólica 0,5%.
• Álcool 70%
•  01 cateter para acesso venoso central
• 04 pacotes de gazes
• 01 frasco de lidocaína sem vasoconstrictor
• 01 seringa de 20ml
• 01 seringa de 10ml (abrir apenas se requisitado especificamente

pelo profissional que realiza procedimento)
• 01 agulha 40x12
• 01 agulha 25x7 (abrir apenas se requisitado especificamente pelo

profissional que realiza procedimento)
• 01 agulha 13x 4,5 (abrir apenas se requisitado especificamente 

pelo profissional que realiza procedimento)
• Fio de sutura mononylon 2.0 ou 3.0 (abrir de acordo com orien-

tação do profissional que realiza procedimento)
• 01 par de luvas estéreis
• 01 equipo
• 01 frasco de solução salina de 250ml ou 500ml
• Curativo adesivo transparente ou recomendado pela CCIRAS-HPS
• Fita aderente
• Suporte de soro
• Kit acesso central – 01 porta agulha, 01 tesoura, 01 pinça dente-

de-rato e 01 kelly reta
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• Solicitação de RX de tórax para avaliação de punção venosa central
• Sacos plásticos apropriados para coletar dejetos

III - ACESSO VENOSO CENTRAL – PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM

OBJETIVO:
Definir o procedimento de enfermagem durante a instalação do acesso 
venoso central pelo médico.

ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e médicos.

INTRODUÇÃO:
Define-se por canulação venosa central o posicionamento de um

dispositivo apropriado de acesso vascular cuja extremidade atinja a veia 
cava superior ou inferior, independentemente do local da inserção.

A enfermagem a) orienta paciente, cuidadores e demais membros
da equipe acerca dos cuidados e riscos associados ao procedimento, b)
auxilia o médico na realização desse procedimento, c) garante a assepsia e 
antissepsia durante os procedimento de inserção e troca de cateteres, c) 
realiza a monitorização diária das condições do acesso e sua manutenção

PROCEDIMENTO:

1. Explicar ao paciente e seu cuidador (se paciente estiver internado em 
enfermaria ou setores similares) o que vai ser feito e a importância da 
colaboração.

2. Nas enfermarias e setores similares, solicitar ao cuidador que aguarde
na Sala de Espera até a finalização do procedimento. 

3. Realize a limpeza da mesa de apoio com solução antisséptica adotada 
no HPS

4. Higienizar as mãos
5. Conferir o material conforme Pauta de Condutas Vol. 2: Acesso venoso 

central: materiais necessários
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6. Colocar EPI para auxiliar procedimento: gorro, máscara, avental e luva 
de procedimento.

7. Realizar limpeza inicial da área de colocação do cateter com álcool a 
70% e aparar pelos, se necessário.

8. Aproximar lixeiro de saco branco (resíduo infectante) e saco preto (lixo
comum).

9. Posicionar o paciente em decúbito dorso-horizontal em posição de
Trendelemburg, com os braços estendidos ao longo do corpo. Nos pa-
cientes neurológicos ou dispnéicos essa posição só deve ser instituída 
na presença do médico e por mínimos períodos de tempo.

10.Pedir ao paciente que vire a cabeça para o lado oposto ao da inserção
do cateter e não toque qualquer material utilizado no procedimento.

11.Estabelecer um campo estéril em mesa de apoio usando o campo que
envolve a bandeja de instrumentos.

12.Oferece ao médico seus EPI (luva estéril, óculos, máscara cirúrgica,
touca e capote estéril), campos, gaze, seringa e agulha selecionados
para o procedimento, usando técnica asséptica estrita.

13.Oferecer ao médico as soluções antissépticas (clorexidina e álcool
70%) para preparação do campo

14.Fazer antissepsia do frasco/ampola de lidocaína 2% com álcool a 70% e
inverter o frasco, oferecendo ao médico para que ele aspire a solução.

15.Abrir a embalagem do cateter  e fio de fixação selecionado sob técnica 
asséptica e passar ao médico

16.Conectar a solução fisiológica 0,9% no equipo de soro e este no inter-
mediário e retirar todo o ar do sistema

17. Conectar o equipo de soro ao cateter inserido pelo médico, abrindo a pin-
ça do equipo e verificando o gotejamento da solução (avaliação do fluxo)

18.Baixar o frasco do soro com cuidado, sob comando médico, com pin-
ça do equipo aberta até sverificar o refluxo de sangue pelo equipo
(avaliação do refluxo)

19.Levantar novamente o frasco de soro, colocá-lo no suporte e assegurar 
a permeabilidade do cateter regulando gotejamento lento
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20. Acompanhar a técnica de fixação do cateter realizada pelo médico

21. Reavaliar o fluxo e refluxo uma vez finalizada a fixação cirúrgica do cateter.

22. Elevar gradualmente a cabeceira do paciente

23. Fazer curativo oclusivo ou auxiliar o médico neste procedimento. Inse-
rir data, hora e identificação do enfermeiro no curativo realizado.

24. Desprezar material perfurocortante (descarpak), material contaminado 
(saco branco) e embalagens e demais (lixo comum) apropriadamente.

25. Recolher e encaminhar ao expurgo CME o instrumental utilizado (kit)

26. Rever se a unidade onde se encontra o paciente está organizada e limpa 
e todo o material utilizado foi recolhido

27. Observar rapidamente o paciente (dor, nível de consciência, dispneia, 
sinais vitais) e as condições do acesso instalado (fluxo, equipo livre de 
acotovelamento e obstruções, curativo identificado)

28. Retirar os EPIs

29. Higienizar as mãos

30. Encaminhar/convocar o RX para controle do posicionamento do cateter

31. Realizar anotação sobre o procedimento, intercorrências e local em 
que foi inserido o cateter;

32. Analisar RX juntamente com o médico

33. Liberar conexões ou acesso para uso de medicações

34. Comunique ao cuidador (quando paciente internado em enfermaria ou 
setor similar) o término do procedimento

35. Registro final em prontuário/evolução de enfermagem.

IV - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA – MATERIAS 
NECESSÁRIOS OBJETIVOS:
a) Drenar a urina, b) realizar o controle do débito urinário e balanço 
hídrico, c) preparar o paciente para procedimentos diagnósticos e cirúr-
gicos, quando necessário, d) obter amostra de urina estéril para exames,
quando aplicável. O cateterismo vesical de demora deve ser  realizado sob
técnica asséptica.
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ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do Hospital Pelópidas Silveira.

COMPETÊNCIA:

Enfermeiros e médicos

SIGLAS:

SVD: Sonda Vesical de Demora.

INDRODUÇÃO:

A sondagem vesical de demora é um procedimento invasivo que
deve ser prescrito dentro de uma estratégia terapêutica ou em casos
especiais de problemas renais diagnosticados. Como todo procedimento
invasivo é indispensável a prescrição da equipe médica para sua realização
ou retirada.

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

• EPIs-padrão: luva estéril, óculos, máscara
• Cuba redonda pequena (10cm) estéril
• Pinça de campo estéril
• Clorexidina 2%
• 01 campo fenestrado estéril ou 01 pacote de compressas estéreis
• 02 pacotes de gazes
• 01 seringa de 20ml
• 01 agulha para aspiração 25X7
• 02 pares de luvas estéreis
• 01 coletor de sistema fechado
• 01 cateter vesical de demora (tipo Foley)
• Xilocaína gel estéril
• 02 ampolas de água destilada
• Micropore ou esparadrapo regular
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V. CATETERISMO VESICAL DE DEMORA FEMININO –
PROCEDIMENTO

OBJETIVO:

Definir as etapas a serem seguidas na instalação da sonda vesical de demora 
(SVD) em paciente mulher.

ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros com auxílio de técnicos de enfermagem

PROCEDIMENTO

1.Confira o material necessário de acordo com a Pauta de Condutas Vol. 
2 - Cateterismo vesical de demora: Materiais necessários

2. Realize a limpeza da mesa de apoio com solução antisséptica adotada no HPS

3.Oriente a paciente e seu cuidador (se paciente estiver internado em enfer-
maria ou setores similares) quanto ao procedimento e cuidados necessários.

4. Solicite ao cuidador que aguarde na Sala de Espera até o final do procedimento

5. Promova a privacidade da paciente utilizando fechamento parcial de
cortinas ou biombos

6. Aproxime os lixeiros de saco branco (resíduos infectantes) e saco preto
(lixo comum)

7.Coloque a paciente em posição ginecológica. Se higiene perineal precá-
ria, orientar higiene básica antes do procedimento.

8.Higienize as mãos

9.Coloque os EPI-padrão: máscara e óculos

10. Abra o campo estéril de modo a cobrir uma mesa de apoio com a em-
balagem que o envolve usando técnica estéril

11. Abra a gaze, seringa, agulha, cuba e pinça com técnica estéril

12. Coloque a clorexidina na cuba redonda mantendo uma distância 
segura para evitar contaminação
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13. Coloque EPI-padrão: Calce as luvas estéreis, um par sobre o outro,
com técnica asséptica
14. Separe 01 gaze e receba do técnico que o assiste uma dose de xilocaína 
gel aplicada sobre a gaze sem tocá-la
15. Receba o coletor fechado cuja embalagem foi aberta com técnica 
estéril e verifique o clampeamento distal
16. Receba o cateter vesical aberto com técnica estéril e acople ao coletor 
fechado. Observe a capacidade máxima do balonete.
17. Lubrifique a extremidade distal do cateter com a xilocaína gel
18. Aspire a água destilada com a seringa de 20ml e agulha, na quantidade
recomendada para o balonete,com ajuda de outro profissional 
19.Inicie a antissepsia da região genital com movimentos de cima para 
baixo, sem retornar, desprezando a gaze ao final de cada região.
20. Afaste com sua mão não-dominante, os grandes lábios da paciente e
com a mão dominante proceda à antissepsia dos pequenos lábios de modo
semelhante
21. Mantenha os grandes lábios afastados com a mão não dominante de
forma a visualizar a abertura da uretra
22. Remova apenas um dos pares de luvas estéreis calçadas previamente
23.Introduza o cateter no meato uretral, observando o retorno urinário
24. Insufle o balonete com o volume de água recomendado no cateter
25. Retire o excesso de clorexidine da região perineal.
26. Fixe o cateter na face interna da coxa, com micropore ou esparadarapo
regular, evitando tração.
27. Retire luvas e demais EPIs
28. Despreze material perfurocortante (descarpak), luvas e gazes utilizadas (mate-
rial infectante:saco branco) e embalagens e demais resíduos (lixo comum)
29. Comunique ao cuidador (quando paciente internado em enfermaria ou 
setor similar) o término do procedimento
30. Oriente técnico responsável pelo leito acerca do registro de dados da 
diurese indicados para esse paciente.
31. Realize o registro no prontuário do paciente.
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VI. CATETERISMO VESICAL DE DEMORA MASCULINO –
PROCEDIMENTO

OBJETIVO:
Definir as etapas a serem seguidas na instalação da sonda vesical de demora 
(SVD) no paciente homem.

ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros com auxílio de técnicos de enfermagem

PROCEDIMENTO:

1- Confira o material necessário de acordo com a Pauta de Condutas Vol. 
2 - Cateterismo vesical de demora: Materiais necessários

2- Realize a limpeza da mesa de apoio com solução antisséptica 
adotada no HPS

3- Oriente a paciente e seu cuidador (se paciente estiver internado em
enfermaria ou setores similares) quanto ao procedimento e cuidados 
necessários.

4- Solicite ao cuidador que aguarde na Sala de Espera até o final do pro-
cedimento

5- Promova a privacidade da paciente utilizando fechamento parcial de 
cortinas ou biombos

6- Aproxime os lixeiros de saco branco (resíduos infectantes) e saco pre-
to (lixo comum)

7- Coloque a paciente em decúbito dorsal. Se higiene perineal precária, 
orientar higiene básica antes do procedimento.

8- Higienize as mãos
9- Coloque os EPI-padrão: máscara e óculos
10- Abra o campo estéril de modo a cobrir uma mesa de apoio com a 

embalagem que o envolve usando técnica estéril
11- Abra a gaze, seringa, agulha, cuba e pinça com técnica estéril
12- Coloque a clorexidina na cuba redonda mantendo uma distância 

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   172Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   172 03/11/2014   09:26:0403/11/2014   09:26:04



Pauta de Condutas

173

segura para evitar contaminação
13- Coloque EPI-padrão: Calce as luvas estéreis, um par sobre o outro,

com técnica asséptica
14- Separe 01 gaze e receba do técnico que o assiste uma dose de xilocaí-

na gel aplicada sobre a gaze sem tocá-la.
15- Receba o coletor fechado cuja embalagem foi aberta com técnica es-

téril e verifique o clampeamento distal 
16- Receba o cateter vesical aberto com técnica estéril e acople ao coletor 

fechado. Observe a capacidade máxima do balonete.
17- Lubrifique a extremidade distal do cateter com a xilocaína gel 
18- Aspire a água destilada com a seringa de 20ml e agulha, na quantidade

recomendada para o balonete, com ajuda de outro profissional
19- Afaste o prepúcio com a mão não dominante, expondo a glande e o

meato urinário com o auxilio de gazes;
20- Realize a antissepsia do pênis com clorexidina 2%, com movimentos

da glande para a base do pênis.
21- Apoie o pênis em gaze ou compressa estéril
22- Remova apenas um dos pares de luvas estéreis calçadas previamente
23- Tracione o pênis perpendicularmente e visualize a uretra
24- Introduza o cateter completamente, observando o retorno urinário 
25- Insufle o balão com água destilada, obedecendo o volume recomenda-

do no cateter, apenas após introdução completa
26- Tracione o cateter lentamente para fora, até a posição de drenagem
27- Recoloque o prepúcio na posição anatômica, desfazendo a retração inicial.
28- Retire o excesso de clorexidine da região perineal
29- Fixe o cateter com micropore ou esparadrapo regular na região supra

-púbica ou inguinal, evitando tração.
30- Retire luvas e demais EPIs
31- Despreze material perfurocortante (descarpak), luvas e gazes utiliza-

das (material infectante:saco branco) e embalagens e demais resíduos
(lixo comum)

32- Comunique ao cuidador (quando paciente internado em enfermaria 
ou setor similar) o término do procedimento
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33- Oriente técnico responsável pelo leito acerca do registro de dados da 
diurese indicados para esse paciente.

34- Realize o registro no prontuário do paciente.

VII. ELETROCARDIOGRAMA (ECG): INTERPRETAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO:

Conhecer o traçado e os tipos de ondas que compõe o ECG, a 
fim de identificar a alterações e prestar assistência qualificada aos 
pacientes.

ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA: 
Enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e demais profissionais de saúde

INTRODUÇÃO:

A condução elétrica cardíaca se dá a partir das seguintes estruturas: 

• Nó sinusal

• Nó atrioventricular

• Feixe de His

• Fibras de Purkinje.

O traçado ECG representa a função do sistema de condução do
coração, que normalmente inicia e conduz a atividade elétrica 
em relação à derivação. No ECG pode-se observar: 

• Tempo e velocidadep : no eixo horizontal
• Amplitude ou voltagemp g : no eixo vertical
• Sentido do ápice papelp p p : diz-se que a deflexão é positiva
• Sentido inferior papelp p : diz-se que a deflexão é negativa

ONDAS, COMPLEXOS E INTERVALOS

• Onda P: o impulso que se inicia no nodo sinusal e se 
dissemina através dos átrios, representando a despola-
rização atrial
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• Complexo QRSp Q : representa a despolarização ventricular
• Onda T: representa a repolarização ventricular, estadoTT

de repouso
• Intervalo PR: é medido do inícioda onda P até início do

complexo QRS. Representa o tempo para estimulação-
do nodo sinusal, despolarização atrial e condução atra-
vés do nodo atrioventricular antes da despolarização
ventricular

• Segmento STg : representa a repolarização ventricular TT
precoce. Vai do término do complexo QRS até início
onda T

• Intervalo QTQ : representa o tempo total de despolariza-TT
ção e repolarização ventricular. Vai do início do comple-
xo QRS até o final da onda T

• Intervalo TP:é um período isoelétrico. Vai do final da 
onda T até o início da onda P

DEFININDO A FREQUÊNCIA VENTRICULAR 
CARDÍACARITMO REGULAR:

Para calcular a frequência ventricular cardíaca em ritmos normais, conta-se
o número de quadrados grandes dentro de um intervalo RR e dividimos
300 pelo número encontrado. 
FC = 300/intervalo RR

EN
FE

RM
AG

EM

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   175Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   175 03/11/2014   09:26:0503/11/2014   09:26:05



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

176

:

Em ritmos irregulares, para calcular a frequência ventricular cardíaca, 
conta-se o número de intervalos RR em 6 segundos (30 quadrados gran-
des) e multiplicar esse número por 10.

A frequência atrial pode ser determinada utilizando-se o intervalo PP.

VIII. ECG: MONTAGEM

CONCEITO E OBJETIVO: 

O impulso elétrico que viaja através do coração pode ser visualizado atra-
vés da eletrocardiografia, que tem como produto final o eletrocardiogra-
ma. Cada fase do ciclo cardíaco é refletida por meio de traçados específi-
cos na tela de um monitor ou em uma fita de papel gráfico de ECG.

ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do HPS.
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COMPETÊNCIA:

Técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos.

PADRÃO DO ECG NO HPS:

• ECG padrão de 12 derivações para registro em papel
• ECG com 05 eletrodos para monitorização em UTI, sala operatória e

transporte de pacientes
• ECG com 04 eletrodos para registro do Holter na imaginologia e am-

bulatório.

MONTAGEM DO ECG:

Materiais
• Aparelho do ECG
• Gel condutor
• Álcool a 70%
• Algodão ou gaze
• Lixa d´água 400 (apenas para Holter)
• Papel toalha
• Barbeador para tricotomia (se necessário)

OBS: Se paciente em isolamento, proceder as medidas de precaução
(Vide Pauta de Condutas HPS Vol. 1: Isolamento e Precauções)

MONTAGEM DO ECG PARA REGISTRO EM PAPEL:

ECG padrão de 12 derivações: 
• 10 eletrodos adesivos (6 no tórax)
• 04 eletrodos nos membros
• Eletrodos torácicos: derivações V ou precordiais V1 a V6.  
• Eletrodos dos membros: derivações I, II, III, aVR(MSE),  aVL(MSD),

aVF( MIE) .
• Eletrodos torácicos

     V1: quarto espaço intercostal, borda esternal direita.
     V2: quarto espaço intercostal, borda esternal esquerda.
     V3: diagonalmente entre V2 e V4.
     V4: quinto espaço intercostal, linha clavicular média esquerda.
     V5: linha axilar anterior.
     V6: linha axilar média.
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MONTAGEM DO ECG PARA HOLTER: 
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AVALIAÇÃO DO TRAÇADO DO ECG

Atenção: observe o traçado para conferir a dequação da montagem
e detectar erros técnicos:

• Onda P: despolarização atrial (contração)

• Complexo QRS: despolarização ventricular

• Onda T: repolarização ventricular(repouso)

• Segmento ST: repolarização ventricular precoce
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IX - ECG: REGISTRO E MEDIDAS APÓS O ECG

OBJETIVO:

Detalhar método de registro do ECG e as medidas de enfermagem após 
o exame.

ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de enfermagem.

REGISTRO DO ECG

Posicionamento do Paciente
• Decúbito dorsal horizontal (posicionamento padrão) para registro 

em papel.

Ambiente

• O local deve ser afastado de aparelhos de ondas curtas, fios de alta 
tensão, motores e outros aparelhos elétricos

• O paciente deve remover adornos de metal (carteiras, óculos, chaves, 
anéis e celular)

• Evitar contato com partes de metal da maca
• Permanecer imóvel e em posição confortável
• A tomada de corrente elétrica para ligar o aparelho deve permitir um 

contato com entrada para fio terra.

Preparação do paciente

Para registro em papel: 

• Solicitar que o paciente compareça com (ou use) vestimentas de aber-
tura anterior (camisa de botão)

• Limpar com álcool a 70% o local de aplicação dos eletrodos
• Aplicar 1cm de gel condutor

Para o Holter:
• Passar lixa d’água 400 na região dos eletrodos;
• Passar gaze umedecida em álcool a 70%;
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• Montar os eletrodos conforme orientações para o Holter.

Identifi cação do ECG

Escrever no verso, no final do exame, os seguintes dados:

• Nome do paciente

• Registro

• Data

• Hora

• Leito (se internado)

• Nome do técnico ou profissional que realizou o exame

• COREN do profissional que realizou o exame

Limpeza

Do ambiente:
Em paciente de isolamento, no bloco cirúrgico, UTI e Emergência: 
proceder à limpeza terminal.

Do equipamento:

• Remover o excesso do gel com papel toalha
• Limpar com álcool a 70%: eletrodos, cabos, pás e console.

Do Paciente:
• Remover o excesso do gel com papel toalha.

Do Leito:

• No ambulatório: trocar lençol toalha.

Medidas pós-ECG:

Registro de enfermagem em prontuário:

• Data
• Hora
• “Realizado ECG”
• Assinatura
• COREN
• Carimbo
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ATENÇÃO: 

1. Anexar o exame na prescrição ou evolução do dia.
2.Técnico de enfermagem deverá registrar em sua evolução.

X – PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE
SANGUÍNEA (IPCS)

OBJETIVO:
Prevenir infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter, 
através da implantação do pacote de medidas de prevenção de infecção, 
denominado bundles de corrente sanguínea.

ABRANGÊNCIA:
Todos os pacientes internos nas unidades de terapia intensiva (UTI) e
enfermarias, que foram submetidos a implante de acesso venoso central. 

COMPETÊNCIA:
Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem.

METAS:
Reduzir a taxa de infecção primária de corrente sanguínea em paciente
com dispositivo vascular (acesso venoso central) e minimizar o uso de
antimicrobianos. Incluir monitoramento dos dispositivos venosos centrais 
na emergência.

INCLUSÃO:
Paciente em uso de dispositivo vascular central, inserido ou não no HPS.

PROCEDIMENTO:

Na punção do cateter venoso central:

- Fazer anti-sepsia rigorosa das mãos com solução anti-séptica degermante 
(clorexidina degermante 2%) antes da inserção do cateter central
- Preparo do material necessário: realizar limpeza da mesa auxiliar com 
solução antisséptica adotada no HPS
- Barreira máxima para o profissional que irá realizar a punção: gorro, 
máscara cirúrgica, capote estéril, luva cirúrgica, campo estéril amplo
e óculos de proteção. Para o auxiliar, gorro, máscara, avental e luva de
procedimento.
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- Degermação da pele do paciente com clorexidina degermante a 2%,
seguida de antissepsia com clorexidina alcoólica a 0,5%.

MANUSEIO DO DISPOSITIVO:

1) Tempo de permanência da punção venosa central:
Indeterminado. Deve ser removido o mais precocemente possível.
Retirar no máximo em 48 horas caso o cateter tenha sido inserido em
situações de urgência, com técnica asséptica duvidosa

2) Atentar para tempo de permanência dos equipos e conexões
3) Deverá ser utilizada cobertura estéril transparente com troca a cada 

5/7dias, ou antes, quando solta, suja ou úmida. 
4) Realizar desinfecção dos injetores antes e após cada administração de

medicamentos, com álcool swab, realizando 15 MOVIMENTOS RO-
TATÓRIOS para uma limpeza eficaz.

PREPARO DA MEDICAÇÃO:

1) Higienizar as mãos e o local de preparo, que deve ser exclusivo para 
esta finalidade

2) Higienizar as ampolas com álcool antes da sua abertura
3) Nunca abrir a ampola com a mão desprotegida e sem limpeza prévia
4) Utilizar EPI-padrão: máscara cirúrgica, óculos de proteção e luva de

procedimento
5) Colocar na bandeja seringa de 5ml e 10ml de SF0,9%.

CUIDADOS NO MOMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

1) Trocar a luva utilizada no preparo da medicação, antes da administração
2) Utilizar EPI necessários, de acordo com o tipo de precaução adicional
3) Sempre fazer a desinfecção dos injetores laterais ANTES E APÓS

cada administração de medicamentos, com álcool swab, realizando 15
MOVIMENTOS ROTATÓRIOS.

4) Antes e após realizar a administração da medicação, lavar o circuito
com 3ml de SF 0,9% com seringa de 5ml (fl ush(( )
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BUNDLE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO
DE CORRENTE SANGUÍNEA

PREENCHER 
SE PACIENTE 
EM USO DE 

CATETER 
VENOSO
CENTRAL 

(CVC)

Avaliado indicação de 
uso de CVC

Preenchimento do 
Checklist durante a 
punção vascular

Troca de equipo, 
conectores, extensão 
a cada 72h

Desinfecção álcool a 
70% dos injetores, 
se sistema aberto

Curativo trocado a 
cada 48h ou sempre 
que úmido ou sujo 
(Tegaderm - a cada 5d)

Flushing seringa 5ml,
3ml SF,antes e depois

Registro em prontuá-
rio da avaliação do 
sítio de inserção do 
CVC

RESULTADO

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS:

1) A limpeza de equipamentos como bomba de infusão, deve ser realiza-
da a cada 24 horas.

2) Realizar adequadamente o preparo dos materiais a serem utilizados 
nos procedimentos é essencial para manter a segurança da técnica.

3) É essencial o respeito às medidas de precauções adicionais e 
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padrão, pois a infecção cruzada é muito comum e as bactérias
migram facilmente de um paciente para outro, através das mãos dos
funcionários, sobretudo se ele estiver com deficiência imunológica, 
como os pacientes de unidades de terapia intensiva.

4) É proibida a circulação, dentro da unidade, com luvas e capotes. Estes
são exclusivos para o momento da assistência.

PERÍODOS DE TROCA DE DISPOSITIVOS
(Veja também: pauta de Condutas HPS Vol. 1 – Recomendações
para período de troca de dispositivos)

1) Equipo simples e de BIC para hidratação e PVC manual: 72 horas.
2) Equipo PAM e PVC online: 96 horas. Trocar o SF 0,9% utilizado para 

medição, a cada 24 horas.
3) Equipo fotossensível simples, equipo de dieta enteral, equipo de solu-

ções lipídicas e medicações intermitentes (antibióticos, por exemplo):
24 horas.

4) Ao trocar o acesso, todo o sistema de infusão deve ser trocado.

XI. PCR: PAPEL E ATIVIDADES DA EQUIPE DE ATENDIMENTO

OBJETIVO:

Definir o papel e as atitudes dos profissionais envolvidos no atendimento à 
PCR, garantindo eficiência e uniformidade de atendimento no HPS.

ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA:

Técnicos de enfermagem, Enfermeiros e Médicos.

Membro 1 da equipe (M1):
O primeiro profissional de saúde a entrar em contato com o paciente em
parada cardiorrespiratória é o membro 1 da equipe de atendimento. Suas 
atividades são:

1.Reconhecer a PCR
2.Acionar os demais membros da equipe de atendimento 
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3. Iniciar as compressões torácicas

4. Na primeira substituição: 

1. Monta a monitorização do desfibrilador (DEA) no 
paciente

2. Prepara as medicações e permanece nesse posto

Membro 2 da equipe (M2):

O segundo membro da equipe de atendimento tem como atividades:

1.Aproximar o carro de parada e o desfibrilador (DEA) 

2. Ligar o desfibrilador (DEA)

3. Verifica se o paciente está sobre superfície rígida. Caso contrário,  
providência suporte horizontal para tórax do paciente.

4. Em seguida, o M2 realiza a primeira substituição:
1. Assumindo as compressões torácicas

Membro 3 da equipe (M3):
O terceiro membro da equipe de atendimento tem como atividades:
1. Realizar ventilação com máscara e AMBU até entubação traqueal
2. Auxiliar a entubação traqueal 
3. Realizar ventilação com AMBU
4. Em seguida o M3 realiza a terceira substituição:

1. Assumindo as compressões torácicas

Membro 4:

1. Punciona acesso venoso, de preferência com jelco 18, em membro superior
2. Fixa o acesso venoso
3. Instala aspirador ao vacuômetro de parede do leito ou aproxima 

aspirador elétrico
4. Instala oxímetro de pulso no paciente
5. Em seguida, o M3 assume a ventilação com AMBU
6. O M4 realiza a quarta substituição:
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1. Assumindo as compressões torácicas

• Os mebros 2, 3 e 4 da equipe de atendimento revezam entre
compressões torácicas e ventilação

• Devido à importância das compressões torácicas realizadas
de modo efetivo, no atendimento atual da PCR, o período de 
revezamento entre os membros da equipe de atendimento
deve ser curto.

• Com esse esquema de atendimento, um período de repouso
é possível sempre que os profissionais de saúde deixarem o
posto de compressão torácica.

• A cada substituição na ventilação com AMBU o membro da 
equipe de atendimento que assume esse posto deve observar

• a) marcação do tubo traqueal ao nível da comissura dos lábios
• b) a fixação do tubo traqueal,
• c) a insuflação do balonete do tubo traqueal
• d) expansão do tórax a cada ventilação – que deve ser simétrica

Qualquer anormalidade nesses itens deve ser imediatamente mencionada 
aos outros membros da equipe.

XII - TRAÇADOS DO ECG NA PCR

OBJETIVO:
Reconhecer os principais traçados do ECG que requerem
tratamento específico durante a PCR.

ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA:

 Enfermeiros e Médicos.

INTRODUÇÃO:

Alguns traçados podem ser encontrados quando um pacien-

te encontra-se em PCR. O reconhecimento desses padrões 

eletrocardiográficos requer tratamento específico.
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Fibrilação ventricular:ç  é distúrbio do ritmo cardíaco ocasio-
nado por mecanismo de reentrada, produzindo contrações 
desordenadas e inefetivas das células cardíacas, mais co-
mum nos primeiros dois minutos de PCR, evoluindo rapida-
mente para assistolia. (Figura 1)

Figura 1: ECG na fibrilação ventricular

Taquicardia ventricular sem pulso:q p  é representada pela su-
cessão rápida de batimentos ectópicos ventriculares, que 
podem levar a deterioração hemodinâmica, chegando até a 
ausência de pulso arterial palpável. (Figura 2)

Figura 2: ECG na taquicardia ventricular.
Assistolia: representa a total ausência de atividade ventricu-
lar contrátil associada à inatividade cardíaca, caracterizada,
no eletrocardiograma, por uma linha reta. (Figura 3)

                      Figura 3: ECG na assistolia.
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Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP):( )  pode compreender rit-
mos bradicárdicos ou taquicárdicos. O importante é iden-
tificar que há um ritmo organizado no monitor, porém não
existe acoplamento do ritmo elétrico com a pulsação efetiva 
(contração) e não há debito cardíaco. (Figura 4)

Figura 4: ECG na Atividade Elétrica Sem Pulso: Complexos
QRS não correspondem ao pulso na palpação.

XIII. COMO E QUANDO UTILIZAR O DESFIBRILADOR EXTER-
NO AUTOMÁTICO (DEA)

OBJETIVO:
Mostrar como e quando utilizar o DEA.

ABRANGÊNCIA: 
Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA:
Técnicos de enfermagem, Enfermeiros e Médicos.

RECOMENDAÇÕES:

Ritmos: 

Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular.
Posições dos eletrodos: 
Qualquer uma das três posições alternativas da pá (anteroposterior 
infraescapular, anteroesquerda e infraescapular anterodireita).

Voltagem: 

120 a 200 J OU CARGA MÁXIMA (DEPENDENDO DO RITMO) J ( )

Limpeza

• Pano umedecido em solução de água e sabão neutro. 

• Não deixar entrar líquido no equipamento e seus conectores.
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• Cabos – pano umedecido em uma solução de álcool 70) ou outra solu-
ção apropriada para remoção de sangue e detritos, recomendada pela 
CCIH – HPS.

• Pás de Desfibrilação - todo o gel deve ser removido das pás com a 
ajuda de um pano seco. Para a limpeza utilize um pano umedecido em
uma solução de álcool 70% ou solução apropriada para remoção de 
sangue e detritos.

• O equipamento não deve ser submetido a qualquer pro-
cedimento de desinfecção ou esterilização sob risco dano
permanente.

XIV. LISTA DE AÇÕES NO PERÍODO PÓS – PCR:

OBJETIVO:
Definir as ações que deverão ser empregadas no atendimento ao pa-
ciente no período pós-PCR. 

ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Técnicos de enfermagem

RECOMENDAÇÕES:
PCR revertida com sucesso
Cuidados com o pacientep

1. Rever e listar, em conjunto com a equipe de atendimento:

a) condições pré-PCR;
b) duração
c) atendimento empregado durante a PCR

2. Avaliar o paciente pós-PCR, verificando: 
a) FC, 
b) SatO2, 
c) Escala de coma de Glasgow,
d) estado das pupilas, 
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3. Avaliar acessos: 

a) fixação do tubo endotraqueal e expansão torácica com ventilação AMBU, 
b) fixação do acesso venoso e gotejamento, 
c) fixação sonda gástrica, SVD ou outro acesso realizado durante o
atendimento.

4. Colocar o paciente em ventilação mecânica para otimizar a fun-
ção cardiopulmonar e a perfusão dos órgãos vitais. Não hiperventilar
(começar com 10 a 12 ventilações/min);

5. Preparar soluções endovenosas de manutenção de acordo com
orientação da equipe médica 

6. Realizar eletrocardiograma de 12 derivações após PCR para identifi-
cação de IAM/EAM ou IAMST/EAMCSST. 

7. Monitorizar sinais vitais: 
a) Instalar monitor de pressão arterial não invasiva. Verificar PA a 

cada 15 minutos nas primeiras 6 horas. Tratar a hipotensão (PA 
sistólica <90 mmHg) com infusão vasopressora

b) Manter Saturação de oxigênio maior ou igual 94%.
c) Monitorar a temperatura a cada 1 hora, evitando hipotermia ou hi-

pertermia. Controle da temperatura corporal melhora a sobrevida 
e o prognóstico neurológico

d) Verificar o traçado eletrocardiográfico a cada 30 minutos nas pri-
meiras 06 horas

e) Realizar controle glicêmico
f) Avaliar o nível de consciência 2/2h

8. Elevar o decúbito, mantendo em 30 graus. Evitar mudança de decú-
bito até estabilização;

9. Manter o paciente aquecido, evitando exposição desnecessária até
sua estabilização;

10. Encaminhar solicitações de exame ou interconsultas 

11. Realizar Eletroencefalograma 24 horas após PCR

12. CUIDADOS INTENSIVOS 
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a. Estão indicados quando pacinete persiste com instabilidade 
hemodinâmica necessidade de ventilação mecânica ou redução do 
nível de consciênciaSe o paciente não seguir comandos, a equipe de
saúde deve considerar a implementação de hipotermia terapêutica.
Considerar hipotermia induzida. Para proteger o cérebro e outros
órgãos, a equipe de ressuscitação deve induzir hipotermia terapêu-
tica em pacientes adultos que permanecerem comatosos (ausência 
de resposta significativa a comandos verbais). Os profissionais devem
resfriar os pacientes a uma temperatura- alvo de 32 a 34 °C por um
período de 12 a 24 horas;

b. Reperfusão Coronária: Iniciar um tratamento agressivo logo que
detectado, independente de coma ou hipotermia induzida, inclusi-
ve reperfusão coronária com ICP. 

c. Após as intervenções de reperfusão coronária ou em casos nos 
quais o paciente de RCP não apresenta evidência ou suspeita de
IAM/EAM no ECG, a equipe deverá transferir o paciente para UTI 
avançada

Cuidados com o equipamento e materialq p

1. Checar e organizar o carro de parada:

1. Repor medicações (Ver Pauta de Condutas HPS Vol. 2:
Carro de Parada)

2. Repor materiais utilizados
3. Realizar limpeza dos materiais reutilizáveis
4. Colocar novo lacre com número

2. Desprezar ampolas, seringas e agulhas utilizadas em recipiente apropriado
3. Desmontar e limpar o DEA (Ver Pauta de Condutas HPS Vol. 2: Como

e Quando Utilizar o DEA)
4. Realizar registro de enfermagem em prontuário  (Ver Pauta de Condu-

tas HPS Vol. 2:Registro padrão Enfermagem HPS Pós PCR)
5. Comunicar providências tomadas aos familiares.

XV - REGISTRO PADRÃO DA ENFERMAGEM HPS APÓS PCR

OBJETIVO:
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Mostrar como deverá ser feito o registro padrão da enfermagem HPS
após a PCR.

ABRANGÊNCIA: 

Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA:

Enfermeiros.

RECOMENDAÇÕES:

1.Registro em prontuário do paciente
2.Nome do paciente, data e hora 
3.Condições pré-parada
4.Equipe que atendeu à PCR
5.Drogas utilizadas (número de ampolas)
6.Material utilizado na PCR (AMBU, tubo, DEA, seringas, etc)
7.Tempo de PCR e de atendimento
8.Condições pós-parada 
9.Definições pós-PCR (encaminhamento, setores acionados, exames

coletados, etc)
10. Checagem e reposições  (incluir o número do novo lacre do carro de 

parada)
11. Atitudes tomadas com os familiares
12. Hora do óbito e número da DO 
13. Assinatura, carimbo e COREN

XVI.PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA INVASIVA (PAM): INDI-
CAÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES 

OBJETIVO:
Definir as indicações e contra-indicações da montagem da Pressão Arterial
Média Invasiva.

EN
FE

RM
AG

EM
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ABRANGÊNCIA:

UTI, Bloco Cirúrgico/SR, Emergência.

COMPETÊNCIA: Médicos e Enfermeiros.

RECOMENDAÇÕES:

De acordo com a RESOLUÇÃO COFEN Nº 390/2011, punção
arterial tanto para fins de gasometria como para monitoriza-
ção da Pressão Arterial Invasiva (PAI) ( ) é um procedimento a ser 
realizado pelo Enfermeiro ou Médico.
Para tanto, o enfermeiro que atua nos setores de abrangência 
designados acima deve possuir conhecimentos, competências e 
habilidades que garantam realização adequada do procedimento.

CONCEITO:

A Pressão Arterial Média (PAM) é o valor médio da pressão com 
a qual o sangue vai fluir pelos vasos sistêmicos. 

INDICAÇÕES DE MONITORIZAÇÃO DA PAM:

• Níveis pressóricos instáveis
• Pacientes em uso de drogas vasoativas
• Pré e pós-operatórios de cirurgias cardíacas e neurológicas
• Choque
• Grandes queimados

CONTRA-INDICAÇÕES PARA MONITORIZAÇÃO DA PAM:

• Doença vascular periférica conhecida
• Coagulopatias ou uso de anticoagulantes e trombolíticos
• Áreas infectadas
• Queimaduras no local de punção 

XVII. PAM: INTERPRETAÇÃO BÁSICA

OBJETIVOS:

Conhecer as principais recomendações referente a utilização da PAM e
seus valores de referência.
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ABRANGÊNCIA: 

UTI, Emergência, Bloco Cirúrgico/SR.

COMPETÊNCIA:

Médicos e Enfermeiros.

RECOMENDAÇÕES:

A monitorização hemodinâmica invasiva consiste em:a
• Pressão arterial invasiva
• Pressão venosa central
• Pressão da artéria pulmonar
• Débito cardíaco
• Saturação venosa mista
• Outros parâmetros derivados do cateter de Swan Ganz.

A PAM compôe o primeiro nível da monitorização hemodinâmica invasiva.
Esse conjunto de medidads fornece informações qualitativas e quantitati-
vas das pressões intravasculares.

VALORES DE REFERÊNCIA
Os valores normais da pressão arterial invasiva são os mesmos da pressão
arterial não invasiva:

PA Sistólica 90-130 mmHg
PA Diastólica 60 – 90 mmHg

XVIII.PAM: MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CURVAS

OBJETIVO:

Avaliar as curvas da PAM, garantindo a continuidade do cuidado.

ABRANGÊNCIA:

UTI, Bloco Cirúrgico/SR e Emergência.

COMPETÊNCIA:

Enfermeiros e Médicos.

EN
FE

RM
AG

EM
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RECOMENDAÇÕES
• Após a montagem de todo o sistema de conexão da linha 

arterial ao transdutor de pressão, o monitor eletrônico 
deve ser programado para o registro das curvas.

• Posiciona-se o transdutor ao nível da linha zero de refe-
rência e zera-se o aparelho. O sistema será fechado para 
a atmosfera e aberto para a linha arterial, iniciando-se os
registros de pressões. 

• A análise das ondas de pressão registradas no monitor é
importante para detectar problemas que possam estar 
interferindo de modo significativo nos valores reais da 
pressão arterial.

CURVAS
A curva da Pressão Arterial altera seu contorno quando re-
gistrada em diferentes locais.

PAM AORTA DISTAL
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PAM AORTA PROXIMAL

PAM ARTERIA PEDIOSA       

PAM ARTERIA FEMORAL
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CURVAS/ALTERAÇÕES

a) OVERSHOOT: onda de pico de pressão sistólica apicula-
da (em agulha), de valor maior que o real, ocasionada por 
fenômeno de ressonância em cateteres excessivamente
longos (maiores que 120cm).
b) CURVA AMORTECIDA: curvas de pressões achatadas,
muitas vezes de valor inferior ao real. Podem ser ocasio-
nadas por cateteres muito finos, bolhas de ar no sistema,
vazamentos, trombose ou obstrução da artéria ou cateter.
c) OSCILAÇÃO DA LINHA DE BASE: ocasionada por mo-
vimentos respiratórios excessivos, movimentação do trans-
dutor ou do braço do paciente.

XIX. PAM: MATERIAIS NECESSÁRIOS

OBJETIVO: 
Definir os materiais necessários na montagem da Pressão Arterial Média Invasiva.

ABRANGÊNCIA: 

UTI, Bloco cirúrgico/SR e Emergência.

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros e Médicos.
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MATERIAIS:
• Mesa auxiliar
• Bandeja para acesso venoso profundo
• EPI: Máscara, luva estéril, óculos e capote estéril
• Clorexidina degermante 2%, álcool a 70% e clorexidina alcoólica
• Seringa descartável 3ml sem agulha
• Seringa de 10ml com agulha 25 x 7 para anestésico
• 01 seringa de insulina com agulha
• Jelco 18 ou 20
• Anestésico local (lidocaína a 2%, sem vasoconstrictor) 
• Fio de sutura agulhado para fixação cateter (preferência mononylon 3-0) 
• Cateter duplo lúmem para punção da femural
• Transdutor de pressão
• Bolsa pressórica
• Suportes para soro e para transdutor 
• Solução salina 0,9%, 500 ml)
• Heparina sódica 5000 UI / ml (1 ml) 

XX – PAM: MONTAGEM

OBJETIVO:

Definir os cuidados de enfermagem antes, durante e após a montagem da 
Pressão Arterial Média Invasiva, garantindo segurança e adequada assistência 
de enfermagem ao paciente.

ABRANGÊNCIA: 

UTI, Bloco Cirúrgico/SR e Emergência.

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros.

RECOMENDAÇÕES:

Antes:

• Explicar o procedimento ao paciente e tranquilizá-lo
• Preparar e reunir os materiais necessários (Ver Pauta de Condutas Vol. 2:

PAM: Materiais)
• Lavagem das mãos

EN
FE

RM
AG

EM
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• Realizar o teste de Allen: 
Existe a possibilidade de que a punção radial possa ocluir a circulação arterial 
da mão. Por isso é importante a avaliação da circulação colateral da mão pela 
artéria ulnar através do Teste de Allen antes da punção da artéria radial:

1. Peça para o paciente fechar a mão fortemente formando um punho e
assim forçar a saída do sangue da mão

2. Usando os seus dedos indicador e médio de ambas as mãos, palpe as 
artérias ulnar e radial

3. Comprima e obstrua o fluxo do sangue em ambas as artérias enquan-
to o paciente abre parcialmente e fecha a mão 4 a 5 vezes

4. Mantenha a mão do paciente com a palma para cima. Esta deverá 
aparecer esbranquiçada.

5. Reduza a pressão na artéria ulnar enquanto observa a cor da palma,
dedos e - em especial - o polegar.

6. A mão e os dedos deverão ficar preenchidos dentro de 10 a 15 segun-
dos se a circulação ulnar for adequada.

7. Se a mão permanecer esbranquiçada, a circulação não é adequada 
nessa mão (teste de Allen negativo) e a punção da radial não deve
ser feita deste lado.

8. Se a cor é retomada (teste de Allen positivo), a punção da artéria 
radial pode ser efetuada com segurança.

9. Em casos de pacientes inconscientes, elevar a mão do paciente acima 
do coração e apertar ou comprimir a mão, até que ocorra o empa-
lidecimento. Abaixar a mão do paciente, enquanto ainda está com-
primindo a artéria radial (liberar a pressão sobre a artéria ulnar) e
observar o retorno da coloração da mão.

• Posicionamento do membro do paciente em posição anatômica

Durante:
• Auxiliar o médico no procedimento, fornecendo os materiais necessários.

Após:
• Realizar curativo estéril oclusivo, evitando garroteamento ou pressão exces-

siva
• Recolher material utilizado
• Realizar descarte adequado
• Observar sangramentos no local da punção
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• Observar local da punção, comunicando se ocorrerem:

1. Sangramento
2. Desconexão do sistema
3. Sinais flogísticos

• Realizar registro de enfermagem no prontuário

XI - MONTAGEM DA PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA INVASIVA – 
PROCEDIMENTO

OBJETIVO:
Definir a montagem da Pressão Arterial Média Invasiva.

ABRANGÊNCIA: 
UTI, Bloco cirúrgico e Emergência.

COMPETÊNCIA:
Enfermeiros e Médicos.

RECOMENDAÇÕES:

Acessos preferenciais: artéria radial, braquial ou femoral.
Dê preferência à artéria com pulso, do lado corporal não dominante e
após a realização do teste de Allen (o tempo de enchimento capilar da mão
pela artéria ulnar deve ser inferior a 5 segundos).
O cateter é introduzido em uma artéria através de uma punção ou dissec-
ção, é conectado a um sistema de transmissão de pressão e um transdutor 
de pressão que por sua vez é conectado ao monitor. 
A pressão é medida através do cateter introduzido na artéria, o qual é
conectado em uma coluna líquida, a onda pressórica originada do pulso,
propaga-se pela coluna chegando ao transdutor de pressão, cujo resultado
e evidenciado no monitor multiparamétrico.
Observam-se valores numéricos e curvas que correspondem à medida da 
pressão arterial.

XXII. PAM: CUIDADOS DE ENFERMAGEM
OBJETIVO:
Definir os cuidados de enfermagem na monitorização da Pressão Arterial
Média Invasiva, para a tomada ou não de decisão terapêutica.

EN
FE

RM
AG

EM
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ABRANGÊNCIA:
UTI, Bloco Cirúrgico e Emergência.

COMPETÊNCIA: 
Enfermeiros.

RECOMENDAÇÕES

• Antes de lavar o circuito, aspirar para retirar possíveis coágulos e
desprezar o conteúdo

• Manter a bolsa pressurizadora com pressão de 300 mmHg- 3mL/
hora de irrigação de solução heparinizada

• Trocar a solução de heparina preferencialmente de 24/24 hs
• Aquecer o transdutor e o monitor antes de zerar e calibrar o sis-

tema por, no mínimo, 10 minutos
• Zerar o transdutor sempre que mudar de rótulo ou sempre que

realizar mudanças de decúbito nos pacientes ou alterar a gradua-
ção da cabeceira do paciente

• Retirar todo o ar do sistema de pressão
• Checar todos os encaixes e ajustes, mantendo as aberturas das 

torneiras de três vias (three ways) e conexões sempre fechadas
• Usar extensões e conexões rígidas, não complacentes, de menor 

comprimento possível, evitando-se a utilização de mais de uma 
torneira de 3 vias interposta entre o cateter e o transdutor

• Manter o cateter limpo, pérvio para evitar a formação de trombos
• Posicionar as extensões das conexões, próximas do paciente a fim

de evitar linha pulsátil
• Checar o ponto zero e calibrar o sistema sempre que o nível ou

posição do paciente for alterada e pelo menos uma vez por turno 
de plantão.

• Remover o cateter sempre que observar: isquemia distal, infecção
local, curva de pressão persistentemente amortecida e dificuldade 
em se obter sangue pelo cateter

• Observar sinais flogísticos, edema ou sangramento
• Após as coletas de sangue o cateter e o circuito devem ser irriga-

dos com um bolus (bolo) ou “flush” de solução heparinizada
• Utilizar domos descartáveis.
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CUIDADOS GERAIS

• Montagem do material necessário para o procedimento
• Manter curativo seco e estéril, realizando troca a cada 24h
• Realizar checagem diária no local da punção observando sinais

flogísticos
• Troca do equipo a cada 72h
• Troca da solução heparinizada a cada 24h
• Evitar entrada de ar no sistema
• Zerar sistema a cada mudança de decúbito 2/2 horas
• Ficar atento a desconexões, exsanguinações
• Observar sinais de edema, isquemia, trombose em locais da 

punção
• Quando retirar o cateter, pressionar o local da punção por 5min
• Observar sinais de edema, isquemia, trombose em locais da 

punção
• Quando retirar o cateter, pressionar o local da punção por 5min
• Manter a permeabilidade do cateter através do fluxo contínuo 

heparinizado
• Manter bolsa pressórica a 300 mmhg
• Nivelar na altura do coração
• Verificar a funcionalidade do sistema
• Monitorização constante do membro cateterizado
• Monitorar tempo de permanência de cateter máximo 96 horas
• Retirar bolhas de ar do sistema
• Em caso de curvas alteradas, registrar, comunicar e intervir se

possível.
• Proceder anotação de enfermagem em prontuário do paciente, 

registrando dados acima durante vigência do cateter.

XXIII - PRESSÃO INTRACRANIANA (PIC): NOÇÕES BÁSICAS
SOBRE HIPERTENSÃO INTRACRANIANA E MONITORIZACÃO

OBJETIVO: 
Definir hipertensão intracraniana e o papel da monitorização da PIC para 
prevenção de lesões  secundárias do tecido cerebral.

EN
FE

RM
AG

EM
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ABRANGÊNCIA: 
UTI, Sala vermelha, Bloco cirúrgico/SR.

COMPETÊNCIA: 
Enfermeiros e Médicos

PAUTAS RELACIONADAS: 
Pauta de Condutas HPS Vol 1 - Neurocirurgia: Derivação ventricular ex-
terna: cuidados básicos.

CONCEITO:
A pressão intracraniana (PIC) é aquela encontrada no interior da caixa 
craniana, tendo como referência a pressão atmosférica. A relação entre o
conteúdo da caixa craniana (cérebro, LCR e sangue) e o volume do crânio 
pode ser considerada constante (Doutrina de Monroe-Kellie). A alteração
do volume de um desses conteúdos pode causar a hipertensão intracra-
niana (HIC). 

DOUTRINA DE MONROE-KELLIE
Segundo esta hipótese, em virtude do espaço limitado dentro do crânio,
um aumento em qualquer um dos componentes provoca ajuste do volume 
dos outros. Na compensação fisiológica há drenagem do sangue venoso
e absorção ou redução da produção do LCR. Na compensação patológi-
ca acontecem as hernições do conteúdo craniano e parada da circulação 
cerebral. 

PACIENTES EM RISCO:

• Aumento do volume encefálico:
– processos expansivos (hematomas,  tumores, aneurismas,

abscessos)
– edema cerebral  (acidentes vasculares encefálicos, TCE, 

encefalite)
• Aumento volume sanguíneo:

– Trombose venosa cerebral, hiperemia, hipercapnia
• Aumento volume LCR

– Aumento da produção (papiloma do plexo coroide); 
– Diminuição da absorção (hidrocefalia comunicante: 
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hemorragia subaracnóidea, pós infecção do sistema 
nervoso)

– Obstrução do fluxo liquórico (hidrocefalia não comuni-
cante: tumores).

SINAIS E SINTOMAS

• Alterações Precoces

– Cefaléia que não cessa com analgésicos comuns
– Diminuição nível consciência: alterações do estado men-

tal, confusão, letargia e coma
– Exame ocular anormal (resposta pupilar lenta, anisocoria,

ptose , papiledema)
– Crises convulsivas

• Alterações Tardias
– Postura de decorticação ou descerebração 
– Compressão tronco-encefálica: (diminuição ou perda re-

flexos protetores, alteração SSVV: hipertensão, bradicar-
dia, respiração Cheyne-Stokes)

• Alterações Terminais
– Pressão arterial e frequência cardíaca instáveis, hipoten-

são grave.

INDICAÇÕES GERAIS PARA MONITORIZACAO DA PIC

• TCE grave (Escala Coma Glasgow de 3 a 8)
• Edema cerebral pós-operatório
• AVCI extenso
• Hemorragia Subaracnóidea (HSA) grave
• Encefalites
• Hidrocefalia aguda

XXIV – PIC: TIPOS DE MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO INTRA-

CRANIANA

OBJETIVOS:
• Identificar o aumento da pressão antes que ocorra lesão cerebral

EN
FE

RM
AG

EM
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• Quantificar o grau de elevação
• Iniciar o tratamento apropriado
• Proporcionar acesso ao LCR para avaliação e drenagem
• Avaliar a eficácia do tratamento

ABRANGÊNCIA:

UTI, Sala vermelha, Bloco cirúrgico/SR.

COMPETÊNCIA:

Enfermeiros e médicos.

VALORES DA PIC

Os valores fisiológicos da PIC variam de:
- 5 a 15 mmHg
Na fisiologia e na prática clinica, valores até 20 mmHg são aceitáveis
Acima de 20 mmHg medidas terapêuticas são necessárias.
Moderadamente elevados - 20 a 30 mmHg 
Gravemente elevados - acima de 30 mmHg 
Quase sempre fatal - acima de 60 mmHg 

PIC VENTRICULAR

Medida através de um cateter inserido no sistema ventricular 
cerebral (DVE). 

O mesmo é ligado a um transdutor, que registra a pressão sob
a forma de um impulso elétrico. A PIC medida através da DVE também 
permite a drenagem do LCR e sangue do ventrículo. Através dela, pode-se 
também administrar medicação intraventricular e instilar ar ou contraste 
para a ventilografia.

É uma monitorização robusta e confiável.

Desvantagem desse tipo de monitorização é risco de infecção do
sistema nervoso central na manipulação inadequada, entrada de ar ou 
inadvertida entrada de fluido.

A enfermagem não está autorizada a realizar nenhuma instilação 
(ar, fl uido ou medicamento) por um cateter de DVE ou canulação
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de monitorização de PIC em uma DVE a não ser com ordem médi-
ca expressa e por escrito.

PIC PARENQUIMATOSA

É a monitorização da PIC com cateteres de fibra óptica, ou com
eletrodo com transdutor de pressão na ponta, colocados dentro do
parênquima cerebral.

Cateteres desse tipo medem PIC do compartimento onde estão
colocados, 

São de alto custo e passível de descalibragem.

Tem as desvantagens do potencial de infecção do sistema nervoso
central e fácil deslocamento, exigindo atenção na assepsia e manipulação
do paciente. Além disso não permite a drenagem do LCR ou retirada de
amostras para análise laboratorial.

PIC EPIDURAL/SUBDURAL

Medida da PIC através de transdutor colocado no espaço sub ou 
epidural.

Não é possível retirar LCR para alívio da PIC ou análise, passível
de descalibrar com a passagem do tempo e usualmente implantado
por parafuso (bolt) que quando manipulado inadequadamente (torção
excessiva) pode fraturar a fibra ótica e inutilizar o dispositivo. 

Cateter é de alto custo e pode ser deslocado durante a manipulação,
requerendo máxima atenção.

Como todo cateter ou dreno requer atenção as técnicas de
assepsia e antissepsia durante sua manipulação.

EN
FE

RM
AG

EM
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ONDAS

A (ondas em platô): 

São elevações transitórias, paroxísticas e recorrentes da PIC,
que podem durar de 5 a 20 minutos e variar 50 a 100 mmHg quanto
à amplitude. Indicam alterações no volume vascular do compartimento
intracraniano que estão começando a comprometer a perfusão cerebral.
Podem aumentar em amplitude e em frequência, refletindo a isquemia 
cerebral e a lesão cerebral que podem aparecer antes dos sinais de PIC
elevada.

Figura 1: Ondas A (ondas em platô).
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Ondas B: 

São muito curtas e podem durar de 30 segundos a 2 minutos, tendo
amplitude menor que 50 mmHg. Tem menor significância clínica, mas
quando vistas em série em pacientes com rebaixamento de consciência,
podem preceder o aparecimento das ondas A. Podem ser vistas em
pacientes com hipertensão intracraniana e diminuição da complacência 
intracraniana. 

Ondas C: 

São oscilações pequenas e rítmicas, com frequência de 6 por 
minuto. Parecem estar relacionadas a variações rítmicas da pressão arterial
sistêmica e da respiração.

Figura 3: Ondas C.
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XXV. PIC: MONITORIZAÇÃO COM CATETER PARENQUIMATO-
SO OU SUBDURAL/EPIDURAL - CUIDADOS DE ENFERMAGEM

OBJETIVO:
Realizar cuidados de enfermagem de forma eficiente na montagem e 
registro da PIC parenquimatosa ou subdural/epidural.

ABRANGÊNCIA:
UTI, Sala vermelha, Bloco Cirúrgico/SR.

COMPETÊNCIA: 

Enfermeiros, Médicos

PAUTAS RELACIONADAS: 

• Pauta de Condutas HPS, Vol 1: Derivação Ventricular Externa

CUIDADOS DE ENFERMAGEM

1. Observar rigorosamente os cuidados de assepsia e antissepsia 
sempre que manipular cateteres e drenos relacionados ao sistema 
nervoso central

1. Realizar a leitura da PIC e PPC inicial e leituras subsequentes
2. Manter o curativo oclusivo durante as primeiras 24 horas após a 

cirurgia
3. Manter esquema de variação regular de decúbito a cada 2 horas
4. Realizar o correto posicionamento do paciente, mantendo a cabe-

ceira do leito elevada a 30° e a cabeça em posição neutra
5. Realizar avaliação neurológica durante e após a montagem, a fim

de detectar sinais e sintomas de deterioração neurológica descri-
tos na Pauta Pressão Intracraniana (PIC): Noções básicas so-
bre hipertensão intracraniana e Monitorização. 

6. Inspecionar local de inserção do cateter, atentando e registrando 
sinais flogísticos

7. Evitar dobradura, tração ou constricção do cateter de fibra pelo 
risco de inutilizar o sistema, deslocar transdutor e resultar em
erro na leitura da PIC
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8. A medida da PIC é apenas um parâmetro, exames neurológicos e
clínicos repetidos devem ser feitos. Avaliar:

1. Nível de consciência (Escala de Coma) 
2. Tamanho e reatividade pupilar,
3. Movimentos oculares
4. Padrão respiratório
5. Respostas motoras
6. EEG (se aplicável)

9. Manter a temperatura corporal abaixo de 37,5ºC
10. Realizar a limpeza do cateter todo o sistema com clorexidina al-

coólica ou álcool a 70%
11. Calcular PPC utilizando PAM não invasiva, caso paciente não tenha 

indicação de monitorização da PAM
12. Instalar Pressão Arterial Invasiva (PAM) (Ver Pautas específicas

nesse tema) para cálculo preciso da Pressão de Perfusão Cerebral 
(PPC) (se aplicável);

13. Registrar valores da PIC, PPC E PAM
14. Comunicar ao médico se PIC acima de 20 mmHg;

XXVI. PIC: MONITORIZAÇÃO COM CATETER VENTRICULAR –
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

Ç

OBJETIVO:
Definir os materiais e equipamentos necessários para a montagem da PIC
com cateter ventricular.

ABRANGÊNCIA:
UTI, sala vermelha, Bloco cirúrgico/SR

COMPETÊNCIA:
Enfermeiros e Médicos

PAUTAS RELACIONADAS:
Pauta volume 1, Neurocirurgia: Derivação ventricular externa: cuidados básicos.
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MATERIAIS PARA MONTAGEM DA PIC VENTRICULAR (DVE)

• Suporte exclusivo para fixação do transdutor e da bolsa coletora 
da DVE

• Equipo transdutor
• Cabo compatível com o monitor
• Monitor
• Soro fisiológico 0,9%, 500ml
A montagem da monitorização da PIC através da DVE segue os prin-
cípios da montagem da PAM, excetuando a irrigação do sistema que 
NUNCA é realizada.
O transdutor, conectado à um suporte exclusivo que posiciona a bolsa 
coletora da DVE de acordo com a prescrição neurocirúrgica, deve 
permanecer na altura da orelha do paciente.
O soro fisiológico utilizado preenche unicamente a porção do cateter 
em contato com o transdutor, NUNCA havendo infusão para o pa-
ciente ou lavagem do sistema.
Ao iniciar a mensuração, com o cateter fechado para o paciente, o 
monitor é zerado.
A linha selecionada no monitor deve ser designada PIC e os limites 
ajustados para 0 a 60, com alarme a partir de 25.

XXVII. PIC: MONITORIZAÇÃO COM CATETER VENTRICULAR -
CUIDADOS DE ENFERMAGEM

OBJETIVO:
Elencar os cuidados de Enfermagem na Montagem da PIC com cateter 
ventricular, bem como realizar o registro adequado.

COMPETÊNCIA:
Enfermeiros.

PAUTAS RELACIONADAS

Pauta de Condutas HPS VOL 1- Neurocirurgia: Derivação ventricular ex-
terna: cuidados básicos.

1. Realizar Avaliação Neurológica durante e após a montagem, a fim
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de detectar sinais e sintomas de deterioração neurológica descri-
tos na Pauta NOÇÕES BÁSICAS SOBRE HIPERTENSÃO INTRA-
CRANIANA E MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO INTRACRANIANA;

2. Observar rigorosamente os cuidados de assepsia e antissepsia 
sempre que manipular cateteres e drenos relacionados ao sistema 
nervoso central;

3. Realizar a limpeza do cateter com clorexidina alcoólica ou álcool
a 70%;

4. Evitar a entrada e permanência de ar no transdutor
5. Observar e registrar aspecto do LCR
6. Colher LCR de controle a cada 48h (Ver Pauta NEUROCIRUR-

GIA: DVE);
7. Manter o curativo oclusivo durante as primeiras 24h após a cirurgia;
8. Após 24h, manter curativo aberto e realizar limpeza com álcool a 

70% diariamente, Essa orientação permite que o sítio de inserção
seja observado e monitorizado quanto à presença de sinais flogís-
ticos e sangramentos

9. Observar posicionamento da bolsa coletora que deve permanecer 
ao nível do conduto auditivo externoíí

10. Realizar o correto posicionamento do paciente, mantendo a cabe-
ceira do leito elevada a  30° e a cabeça em posição neutra

11. Manter esquema de variação regular de decúbito a cada 2 horas
12. Manter a temperatura corporal abaixo de 37,5ºC
13. Verificar todas as conexões e todos os registros quanto a vaza-

mentos, prevenindo a ocorrência de infecções e erros na leitura 
da PIC

14. Instalar Pressão Arterial Invasiva (PAM) (Ver Pauta específica nesse
tema)  para cálculo preciso da Pressão de Perfusão Cerebral(PPC)
(se aplicável)

15. Calcular PPC utilizando PAM não invasiva caso paciente não tenha 
indicação de monitorização da PAM

16. Realizar a leitura da PIC e PPC inicial e leituras subsequentes
17. Registrar valores da PIC, PPC E PAM
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18. A medida da PIC é apenas um parâmetro, exames neurológicos e
clínicos repetidos devem ser realizados. Avaliar:

1. Nível de consciência (Escala de Coma)
2. Tamanho e reatividade pupilar,
3. Movimentos oculares
4. Padrão respiratório
5. Respostas motoras
6. EEG (se aplicável)

19. Registrar volume e aspecto do LCR a cada 12-12h
20. Comunicar ao médico se PIC acima de 20 mmHg. 
21. Realizar o registro de Enfermagem em Prontuário (Ver Pauta RE-

GISTRO DE ENFERMAGEM HPS NA MONITORIZAÇÃO DA 
PIC VENTRICULAR);

XXVIII. PIC: MONITORIZAÇÃO COM CATETER VENTRICULAR 
– REGISTRO DE ENFERMAGEM HPS

OBJETIVO:
Realizar registro de enfermagem de forma eficiente em pacientes sob 
monitorização da PIC.

COMPETÊNCIA:
 Enfermeiros e técnicos

PAUTAS RELACIONADAS: 
Pauta de Condutas HPS VOL 1, Neurocirurgia. Derivação ventricular 
externa: cuidados básicos

REGISTROS OBRIGATÓRIOS DE ENFERMAGEM NA INSTA-
LAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DA PIC:

No prontuário:
1. Nome do paciente e registro
2. Data e hora
3. Tipo de monitorização da PIC em uso
4. Tipo de curativo ou fixação utilizado
5. Procedimentos de instalação da monitorização
6. PIC: Registro inicial ou na admissão do paciente
7. Assinatura, COREN e carimbo
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REGISTROS OBRIGATÓRIOS DE ENFERMAGEM NA MONI-
TORIZAÇÃO DA PIC

Na planilha de sinais e balanço:

1. Nome do paciente e registro
2. Data e hora
3. Registro da escala de coma 02/02h
4. Registro a medida da PIC de 01/01h
5. Calcular a PPC de 01 em 01 hora (vide Pauta específica nesse

tema)
6. Volume e aspecto do LCR drenado (se DVE e PIC ventricular)

a cada 12h

REGISTROS OBRIGATÓRIOS DE ENFERMAGEM EM PROCE-
DIMENTOS RELACIONADOS À PIC:

No prontuário:

1. Nome do paciente e registro
2. Data e hora
3. Tipo de monitorização da PIC em uso
4. Procedimento executado (esvaziamento da bolsa coletora, al-

teração da altura da câmara da DVE, retirada de amostra para 
análise, outros)

5. Condições da monitorização após procedimento
6. PIC: Registro da medida antes e após o procedimento execu-

tado
7. LCR: aspecto, quantidade, amostra retirada, destino da amos-

tra, etc (se PIC por DVE)
8. Assinatura, COREN e carimbo

XXIX. PROCEDIMENTO PADRÃO PARA REMOÇÃO DE
PACIENTES DO HPS – PAUTAS HPS RELACIONADAS

OBJETIVO

Informar orientações referentes à remoção de pacientes já existentes na 
Unidade. 
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ABRANGÊNCIA
Enfermarias, Emergência, UTI, Bloco cirúrgico, Imaginologia, Hemodinâ-
mica, Hemodiálise. 

COMPETÊNCIA
Técnicos de enfermagem, Enfermeiros, Médicos, Maqueiros, Fisiotera-
peuta (quando aplicável). 

PAUTAS RELACIONADAS:

Pauta de Condutas HPS, VOL 1:
• Anestesia: Transferência Interna de Pacientes (pag. 16);
• Enfermagem: Pautas XXIII, XXV, XXVI.

Pauta de Condutas HPS, VOL 2:
• Anestesia: Transporte Intra-Hospitalar
• Intensivismo: Rotina de Trabalho e Atitudes Esperadas da 

Equipe de Plantão na Sala Vermelha – HPS

XXX. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊN-
CIA DE PACIENTES

OBJETIVO:
Garantir a correta identificação do paciente e o conhecimento do seu es-
tado geral durante a preparação para uma transferência

ABRANGÊNCIA:
Todos os setores do HPS.

COMPETÊNCIA: 
Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem.

DOCUMENTAÇÃO:

• Prontuário completo, organizado e devidamente fixado, facilitando 
acesso as informações e evitando extravio de partes.

• Encaminhamento com senha e laudo médico (tranferência externa 
para outra Unidade)

• Solicitação médica para exame e exames prévios (para comparação)
• Cópia da prescrição médica atualizada com medicações realizadas e 
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horários até o momento da transferência (tranferência externa para 
outra Unidade)

• Cópia do Registro de Enfermagem HPS com dados e sinais vitais co-
letados até o momento da transferência (tranferência externa para 
outra Unidade)

XXXI - REMOÇÃO DE PACIENTES DO HPS - MATERIAIS
NECESSÁRIOS
OBJETIVO:

Definir os materiais necessários para remoção do paciente no HPS.

ABRANGÊNCIA
• Enfermarias, Emergência, UTI, Bloco cirúrgico, Imaginologia, He-

modinâmica, Hemodiálise. 

COMPETÊNCIA

• Técnicos de enfermagem, Enfermeiros, Médicos, Maqueiros, Fi-

sioterapeuta (quando aplicável).

MATERIAIS NECESSÁRIOS

• Prontuário completo (registro de dados pessoais do paciente, evo-
luções médicas e de enfermagem, exames laboratoriais e de ima-
gem, prescrições médicas e balanços hídricos e resumo de alta)

• Maca
• Ventilador portátil
• Bomba de infusão contínua (se em uso de drogas vasoativas)
• AMBU;
• Cilindro de oxigênio
• Monitor portátil
• Oxímetro portátil
• Medicações de urgência
• Ambulância

XXII - REMOÇÃO DE PACIENTES DO HPS – PROCEDIMENTO
OBJETIVOS:

Delinear os procedimentos para remoção de pacientes do HPS

EN
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ABRANGÊNCIA

• Enfermarias, Emergência, UTI, Bloco cirúrgico, Imaginologia, He-
modinâmica, Hemodiálise.

COMPETÊNCIA

• Técnicos de enfermagem e Enfermeiros.

PROCEDIMENTO

A.Transferência para outra Unidade.

Providencie para transporte seguro:

Antes:

1. Confirme a alta com o médico e a presença de registro médi-
co e de enfermagem no prontuário

2. Entre em contato com o Setor/Unidade que receberá o pa-
ciente, identifique profissional responsável e verifique a vaga

3. Informe o nome, idade e condições clínicas do paciente
4. Comunique a transferência do paciente:

• Ao serviço social, para que entre em contato com
a família e informe aos familiares a necessidade de
transferência.

• Ao paciente
• Ao técnico de enfermagem responsável pelo pa-

ciente para que reúna e liste os pertences e de-
mais objetos relacionados ao paciente

• Ao auxiliar administrativo para que organize pron-
tuário e demais documentos e exames

• Ao maqueiro
5.  Providencie os materiais e medicamentos de urgência para 

a transferência
6. Verifique as baterias de aparelhos e bombas necessárias ao

transporte 
7. Verifique se os dispositivos invasivos e curativos do paciente

estão bem fixados, com identificação e data
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8. No seu Registro de Enfermagem HPS na Transferência de Pa-
ciente, informe: 

• Data e horário da transferência;
• Estado geral do paciente 
• Motivo da transferência
• Local da transferência: destino e pessoa de contato (Item 2)
• Tipo de curativo que está sendo realizado no paciente, se

necessário;  
• Número, tipo e estado de sondas, acessos e drenos 

• Tipo de isolamento e agente causador para pacientes em
isolamento de contato.

9. Pacientes em ventilação mecânica: solicitar ao fisioterapeuta 
e/ou ao médico de plantão para adaptá-lo ao ventilador por-
tátil

Durante: 

1. Deixe paciente em monitorização contínua portátil 
2. Feche sondas, cateteres e drenos (quando aplicável)
3. Transfira o paciente acompanhado do médico, enfermeiro,

técnico de enfermagem e maqueiro, junto ao seu prontuário e
exames devidamente protocolados

4. Administre medicamentos (quando aplicável)

Depois:p

14. Abrir sondas, cateteres e drenos (quando aplicável)
15. Pacientes em ventilação mecânica: solicitar ao fisioterapeuta 

e/ou ao médico de plantão para adaptá-lo ao ventilador do
setor;

16. Conferir materiais e medicamentos encaminhados com a pa-
ciente durante o transporte

17. Realize a alta do paciente no sistema MV.
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B. Para realização de exames de imagem:

Antes:

1. Certifique-se de que o paciente tem condições clínicas/ he-
modinâmicas para a realização do exame

2. Combine com o Enfermeiro do Setor de Radiologia (ou outro)
o momento da saída do paciente para exame, evitando longos
períodos de espera fora do Setor de origem

3. Comunique:
1. Ao auxiliar adminsitrativo para que organize o prontuário 

e encaminhe junto com a solicitação de exame e exames
anteriores

2. Ao técnico e/ou enfermeiro que acompanhará o paciente
3. Ao maqueiro
4. Ao paciente e seu cuidador

4. Registre:
1. Data e hora da saída do paciente do setor origem
2. Setor destino e exame a ser realizado
3. Responsável contatado no Setor destino (Item 2)
4. Dado mínimos de exame: Nível de consciência e TA
5. Dados de importância para segurança do paciente: aler-

gias ou outros
6. Documentos e exames enviados com o paciente
7. Equipe que acompanha paciente (nome e/ou matricula do 

enfermeiro, técnico e maqueiro que seguem com o pa-
ciente)

5. Organize o leito para receber o paciente após exame.

Depoisp :

6. Receba o paciente e acomode no leito
7. Reinstale as monitorizações necessárias
8. Registrar em prontuário:

1. Condições do paciente no retorno
2. Resultados ou observações que acompanharam paciente
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3. Intercorrências durante exame ou transporte

Para realização de procedimento cirúrgico:

Antes:

1. Verifique se foi realizada a higienização correta, remoção de
esmaltes de unhas e tricotomia do paciente (se aplicável)

2. Verifique se o paciente está em jejum (se aplicável)
3. Combine com enfermagem do Bloco Cirúrgico/SR momento

de envio do paciente
4. Comunique:

1. Ao anestesista de plantão
2. Ao técnico e/ou enfermeiro que acompanhará o paciente
3. Ao maqueiro, indicando o trajeto a tomar com o paciente
4. A paciente e seu cuidador 

Depoisp :

5. Realizar Registro de Enfermagem HPS Após Procedimento
(veja Pauta especifica no tema).

OBSERVAÇÕES

• A equipe médica da sala vermelha dividirá igualmente pacientes,
transportes e horário (entre 01 e 07h nos plantões noturnos) –
(Vide Pauta específica nesse tópico)

• A transferência de pacientes do HPS para outros serviços é de
responsabilidade dos plantonistas da área vermelha – (Vide Pauta 
específica nesse tópico)

• Na eventualidade de haver apenas 01 plantonista, as transferên-
cias obedecerão a ordem de prioridades do setor e da Instituição,
devendo a clínica-assistente auxiliar na realização dessa tarefa, evi-
tando o desfalque de médico na área vermelha. 

REGRAS

• Avaliação do risco benefício do transporte
• Realizar comunicação prévia por telefone
• Encaminhar documento por escrito para a enfermeira da 

EN
FE

RM
AG

EM

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   221Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   221 03/11/2014   09:26:1203/11/2014   09:26:12



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

222

classificação de risco, junto com a descrição geral do estado do 
paciente – (Veja Pauta Registro de Enfermagem HPS na Transfe-
rência de Paciente); 

• Atentar para a segurança do paciente (ambulância deve sair do
serviço com enfermeiro, técnico e médico, caso seja UTI móvel);

• Cuidados com os equipamentos hospitalares que vão junto ao pa-
ciente durante o transporte interno de pacientes – (Veja Pauta 
Materiais e Medicamentos para Transferência de Pacientes);

• Deixar paciente pronto para o transporte.

XXXIII - PROCEDIMENTO PADRÃO PARA REMOÇÃO DE PA-
CIENTES DO HPS - HORÁRIOS

OBJETIVOS:
Determinar os horários preferenciais para remoção dos pacientes do HPS

ABRANGÊNCIA:
Enfermarias, Emergência, UTI, Bloco cirúrgico, Imaginologia, Hemodinâmica,
Hemodiálise

COMPETÊNCIA:
Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Maqueiros

HORÁRIOS

Essa normativa visa sempre que possível – na dependência do estado de saúde 
do paciente e prioridades Institucionais - respeitar horários de mudança de
plantão e horários de almoço e repouso da equipe de assistência.

• Exames realizados no IMIP ou outros hospitais devem ser feitos até as
17h (horário máximo de chegada no hospital-destino;

• Transferência externa deve ser realizada preferencialmente até as 22h

XXXIV - ENFERMAGEM LESÃO MEDULAR - ELeMe

OBJETIVO:

Conhecer o Programa de Assistência de Enfermagem na Lesão Medular e 
identificar as necessidades do binômio paciente-cuidador.
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ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do hospital.

COMPETÊNCIA:

Enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais membros da equipe
multidisciplinar

SIGLA:

ELeMe (Enfermagem na Lesão Medular)

INTRODUÇÃO:              

A Reabilitação faz parte dos Cuidados de Enfermagem e seus
esforços devem começar no contato inicial com paciente. Essa abordagem
precoce objetiva diminuir o tempo de inicio e as interrupções ao Programa 
de Reabilitação, que podem ocorrer pelas complicações associadas ao
desconhecimento da nova condição e seus cuidados.

A lesão medular produz formas graves de incapacidade e a 
complexidade das condições de saúde apresentadas pelas pessoas nesse
contexto exige planejamento e implementação de uma assistência de 
enfermagem direcionada para o Programa de Reabilitação, com cuidados
específicos e individuais.

Em outubro de 2012 foi instituído no HPS um Programa de
Assistência de Enfermagem ao Paciente com Lesão Medular - Ambulatório
de Enfermagem em Lesão Medular – ELeMe, de assistência especializada,
treinando paciente e cuidador no processo de reabilitação. 

Em 17 maio de 2013 o escopo de atendimento ambulatorial do
ELeMe foi ampliado, passando a atender o familiar cuidador.                                 

EN
FE

RM
AG

EM

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   223Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   223 03/11/2014   09:26:1203/11/2014   09:26:12



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

224

ELeMe
hps.eleme@hps.imip.org.br

Programa iniciado em Outubro/2012

Acompanhamento dos 
pacientes internados

Treinamento de fase aguda 
e subaguda: abordagem pre-
coce objetiva diminuir o tempo 
de início e as interrupções do 
Programa de Reabilitação por 
complicações derivadas do des-
conhecimento da nova condição 
e seus cuidados.

Seguimento ambulatorial

Treinamento de fase subagu-
da e crônica: consolidação dos 
objetivos da fase anterior, am-
pliação do foco para atividades 
instrumentais de vida, profissão 
e lazer. Adaptação da situação 
familiar (cuidador).

         

Atividade sexual
Profissão
Lazer

Suporte
Treinamento

Paciente

Pele Esfíncteres
Deslocamento

Cuidador

Identificação
Conscientização
Treinamento
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Resultados e Impactos Esperados

1. Consolidar o HPS como centro especializado no tratamento 
de lesões medulares

2. Qualificar o atendimento aos pacientes com lesão medular 
prestado no HPS entre os melhores do país

3. Minimizar as complicações da lesão medular evitando re-in-
ternamentos de emergência por úlceras de pressão, infecções
urinárias, TVP, contraturas e outros

4. Despertar o interesse de profissionais de saúde para a espe-
cialização profissional e o treinamento necessário para tratamen-
to dessa categoria de pacientes

5. Oferecer suporte e atendimento multidisciplinar humaniza-
do a pacientes com necessidades específicas

6. Normatizar o atendimento do paciente com lesão medular

7. Treinar o paciente com lesão medular nos cuidados com a 
alimentação, pele e esfíncteres, contribuindo para vida funcional
e produtiva

8. Desenvolver em cada paciente e dentro de suas possibilida-
des, novas habilidades e vocações, adaptadas à nova condição

9. Reconhecer as necessidades desse grupo especial em sua 
reintegração social

10. Melhorar  a qualidade de vida de pacientes com lesão me-
dular e seus cuidadores

XXXV – Sistematização da Assistência de Enfermagem ao
Paciente de Perfi l Cárdio-Neuro

OBJETIVO:

Sistematizar a assistência de enfermagem ao paciente de perfil específico

ABRANGÊNCIA:

Todos os setores do hospital.
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COMPETÊNCIA:

Enfermeiros

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma atividade priva-
tiva do enfermeiro, utiliza método científico para a identificação das situações 
de saúde/doença, subsidiando ações de assistência de Enfermagem que pos-
sam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 
saúde do indivíduo, família e comunidade. No paciente de perfil especializado, 
a utilização da SAE é metodologia recomendada para garantir nível de cuida-
do adequado e permitir treinamento específico da enfermagem nos cuidados 
requeridos para cada paciente. Recomenda-se a construção da SAE para cada 
uma das patologias no perfil de atendimento do HPS.

Diagnóstico Enfermagem (DE)

• Conceito surgido na década de 50

• Função do enfermeiro 

• Compreende:

a) Identificação dos problemas de saúde

b) Decisão sobre estratégia de ação de enfermagem

• Baseia-se

a) Dados objetivos sobre o paciente (problemas)
b) Conhecimento da doença (riscos)
c) Recursos à disposição da equipe (oportunidades)

• A decisão sobre estratégia de ação de enfermagem compreende:

a) Objetivos imediatos: Cuidado direto e prevenção de compli-
cações

b) Objetivos mediatos: Prevenção de complicações e reabilitação

Intervenção de Enfermagem (IE)

• Ação autônoma do enfermeiro, 

• Baseada em regras científicas atualizadas (melhores 
práticas)
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• Acompanha o caminho ditado pelo diagnóstico de 
enfermagem

• Define metas para o acompanhamento de enfermagem

DE & IE

Exigem do enfermeiro

• Organização do pensamento
• Conhecimentos específicos
• Atualização científica frequente
• Acompanhamento atento e regular dos pacientes (DE & IE são

dinâmicos)

Resultam:

• Plano de cuidados personalizado
• Atende às necessidades atuais do paciente e cuidador 
• Baseado no olhar humanizado
• Demonstra a efetividade do atendimento de enfermagem
• Almeja qualidade de vida 

Propósitos - Diagnósticos de Enfermagem

• Melhorar a qualidade da assistência de enfermagem
• Individualizar o cuidado
• Contribuir com a comunicação da equipe multiprofissional, pelo

uso de linguagem padronizada
• Validar as funções de enfermagem
• Facilitar a elaboração de protocolos de intervenções de 

enfermagem
• Estimular e direcionar pesquisas na área
• Contribuir para planejamento de programas de educação perma-

nente. Tornar as intervenções de enfermagem mais resolutivas 
•  Contribuir para políticas de saúde no âmbito:  a)hospitalar,    b)rede

básica de  assistência  e   c)cuidado domiciliar. 
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XXXVI – Sistematização da Assistência de Enfermagem na Lesão
Medular

OBJETIVO:
Sistematizar a assistência de enfermagem ao paciente com lesão medular

ABRANGÊNCIA:
Todos os setores do hospital.

COMPETÊNCIA:
Enfermeiros

Diagnósticos de Enfermagem na Lesão Medular

Mobilidade
física 

prejudicada

Déficit auto
cuidado banho 
e/ou higiene

Retenção/
Incontinên-
cia urinária

Risco de 
desgaste 

do
cuidador 

Ansiedade

Potencial para 
prejuízo na 

integridade da  
pele

Déficit 
autocuidado:
vestir-se e/ou
arrumar-se,

Constipa-
ção/Incon-

tinência 
intestinal

Déficit de 
compre-
ensão e
baixa es-

colaridade

Depressão 

Padrão respirató-
rio ineficaz

Déficit au-
tocuidado

alimentação

Potencial
para 

infecção

Controle 
ineficaz

de regime 
terapêu-

tico

Processos
familiares

interrompi-
dos

Risco para trom-
bose venosa pro-

funda - TVP

Déficit 
autocuidado 
Higiene oral 
prejudicada 

Disfunção
sexual

Atividade 
de recrea-
ção insufi-

ciente 

Risco
isolamento

Risco síndrome 
do desuso e má 
postura articular

Alterações
térmicas

Paterni-
dade/Ma-
ternidade
prejudi-

cada

Disreflexia 
autômica

Interação
social

prejudicada

Hipotensão
ortostática

Dor 
neuropática

Espastici-
dade

Necessi-
dade do 
uso de

órteses e
próteses

Distúrbio
do padrão 
do sono
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DE: Mobilidade Física Prejudicada & IE
Limitação do movimento físico independente e voluntário do corpo ou
de uma extremidade (NANDA 2000)

Orientar: Treinar: Avaliar/Encaminhar:

Posicionamento no leito 
com objetivo de preve-
nir deformidades e úlce-
ra por pressão; na cadei-
ra de rodas, de banho, 
poltrona e vaso sanitário.

Transferências cama-ca-
deira de rodas, de higie-
nização, poltrona  e vaso 
sanitário.

Posicionamento no lei-
to, em cadeira de ro-
das, higienização, pol-
trona.

Mudança de decúbito, 
observando Relógio da 
Pele e alinhamento cor-
poral.

Posicionamento no leito,
cadeira de banho, rodas, 
poltrona, alinhamento 
corporal, técnica de giro 
em bloco.

Transferências cama-
cadeira de rodas, higie-
nização e vaso sanitá-
rio. Fornecer material 
educativo sobre remo-
ção, posicionamento, 
transferências.

Utilização de coxins e
almofadas para posicio-
namento no leito e ca-
deira de rodas, banho e
poltrona. 

Uso de prancha para 
transferências e equipa-
mentos para locomoção.  

Postura e método para 
mobilizar o paciente. 

Manutenção de lençóis 
limpos, sem dobras, e
quanto ao tipo de col-
chão adequado.

Manobra de descom-
pressão isquiática – “push
-up”.

Posição e integridade 
da tração. 

Altura do leito compatí-
vel com a da cadeira de 
rodas. 

Monitorar equipamen-
to de tração quanto 
posição correta. 

Tipo adequado de cadei-
ras de rodas (laterais re-
movíveis, apoio nos pés, 
encosto cabeça alto para 
lesões cervicais). 

Transferências e deambu-
lação com, equipamentos 
de ajuda.

Monitorar localização e
natureza do desconfor-
to ou dor na movimen-
tação/atividade

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   230Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   230 03/11/2014   09:26:1403/11/2014   09:26:14



Pauta de Condutas

231

Cuidados com tração,
imobilizações –órteses.

Medidas evitar traumas
durante realização de
exercícios (roupas e cal-
çados adequados para 
amplitude de movimen-
tos, movimentos rítmicos 
e regulares dentro dos
limites da dor, enrijeci-
mento e mobilidade) 

Encaminhar ao Serviço
de Fisioterapia 

DE : Potencial para prejuízo na  integridade de pele & IE
Risco da pele ser alterada de forma adversa (NANDA, 2000) 

Orientar : Treinar: Avaliar/
Encaminhar:

Mudança de decúbito respei-
tando horários de troca e po-
sicionamento. 

Posicionamentos e
mudança de decúbito
objetivando prevenção
de deformidades e for-
mação de úlceras por 
pressão.

Posicionamentos e
transferências, am-
pliar proteção de
barreira, cremes ou
placas.

Reeducação vesical com ma-
nobras de esvaziamento.  

Cateterismo vesical
intermitente /autoca-
teterismo.

Técnicas esvazia-
mento esfíncteres. 

Quanto áreas de pressão e
fricção. 

Realização da descom-
pressão isquiática.  

Pele diária utilizando
instrumento de ava-
liação para fatores
de risco (Escala de
Braden).

Verificação da temperatura da 
água antes de iniciar higieniza-
ção corporal.

Manobras de esvazia-
mento vesical.

Proteger bordas se
em uso aparelho
gessado, limpeza 
diária das conexões
de tração.

Realização de tricotomia da 
região genital (aparar pelos pu-
bianos)

Observação diária da 
pele usando espelho.

Processo de cica-
trização em F.O/UP,
instruindo sobre os 
cuidados de higiene, 
cuidados com inci-
são/lesão e como
reconhecer sinais/
sintomas de infec-
ção. 
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Hidratação e cuidados com a 
integridade de pele na preven-
ção de úlceras por pressão.

Cuidados de higiene, 
evitando contato e re-
síduos de eliminação 
urinária e fecal com 
a pele, observação
diária do pênis quan-
do utilizar dispositivo 
para incontinência uri-
nária/coletor. 

Uso de espelho, 
para auto-exame.

Quanto remover excesso de 
líquidos da pele: transpiração,
drenagem de feridas, fezes ou 
incontinência urinária . 

Medidas de higieniza-
ção e cuidados com 
roupa de cama livre 
de dobras e migalhas
de alimentos.

Manejo para  técni-
cas autocuidado.

Instalação de trapézio para au-
xiliar na mudança de decúbito . 

Uso de equipamentos 
apropriados para pro-
teção proeminências 
ósseas

Supervisionar mobi-
lidade e atividades 
do paciente.

Evitar massagem em pontos de 
pressão.

Nutrição adequada, 
rica em proteínas, vi-
taminas B e C, ferro e 
calorias.

Estado nutricional.
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DE: Constipação intestinal &  IE
Diminuição na frequência normal de evacuação, acompanhada por dificul-
dade ou passagem incompleta das fezes e/ou passagem de fezes excessi-
vamente duras e secas (NANDA, 2000)

Orientar: Treinar: Avaliar /
Encaminhar 

Padronização de horários para eli-
minação intestinal. 

Manobras de esva-
ziamento intestinal
no vaso sanitário.

Eliminação intes-
t ina l  com m a n o -
b r a s  de esvazia-
mento, utilizando 
vaso sanitário. 

Reeducação intestinal sentar no 
vaso sanitário em horário fixo e
realizar  manobras de esvaziamen-
to com movimentos circulares sen-
tido horário na região abdominal. 
Se necessário uso de supositório 
colocar 30 minutos antes do horá-
rio padronizado. 

Pos i c ionamento
no vaso sanitário /
cadeira de higieni-
zação.

Sinais e sintomas 
de ruptura intesti-
nal e peritonites.

Manobras esvaziamento intestinal 
e dieta laxante. 

Colocação de su-
positórios.

Tipo de medicação 
para controle dos
efeitos colaterais
gastrointestinais.

Procedimentos manuais – estímulo 
anal para remoção fezes impacta-
das manualmente. 

Realização da ma-
nobra digital para 
retirada de fezes.

Sinais de constipa-
ção intestinal.

Evitar uso frequente de laxantes. Administração de
enemas.

A relação dieta/exercícios/ingesta 
de líquidos em face de impactação
e constipação intestinal. 

Encaminhar ao
Serviço de Nutri-
ção para adequa-
ção de dieta.
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DE: Disrefl exia autonômica (DA) & IE
É uma síndrome  caracterizada pelo surgimento agudo de atividade autô-
noma excessiva em pacientes com lesão medular acima de T5-T6, mani-
festando-se como uma vasoconstrição repentina e maciça dos vasos san-
guíneos abaixo do nível da lesão

DE: Hipotensão Ortostática x IE 
É a queda súbita da  presão sanguínea, com elevação da frequencia do coração

Orientar: C Treinar: Avaliar/Encaminhar:

Quanto os sinais e sintomas
de DA: bradicardia, HAS, 
taquicardia, diaforese aci-
ma do nível da lesão, rubor 
facial, palidez abaixo do
nível da lesão, cafaléia, con-
gestão nasal e conjutival,
tremores sem febre, dor 
no peito, ingurgitamento
veias região temporal/pes-
coço, sudorese. 
Ensinar a identificar os es-
tímulos nocivos capazes de
precipitar a disreflexia au-
tonômica. 

Quanto causas,
sintomas, tra-
tamento e pre-
venção da DA.
Aliviar pontos 
de pressão na 
pele Elevar a 
cabeceira da 
cama, no ân-
gulo de 45 a 90
graus ou sentar 
o paciente Ex-
trair manual-
mente as fezes
do paciente 

Avaliar quanto no cuidado e 
manejo de técnicas de preven-
ção de DA
Avaliar sinais e sintomas de ITU
Monitorar as condições de eli-
minação urinária e intestinal do 
paciente 

Realizar cateterismo vesical
Realizar mudança de de-
cúbito Retirar o estímulo 
causador da disreflexia Re-
tirar o vestuário ou meias 
elásticas ou dispositivo
apertados. 

R e a l i z a r 
c a t e t e r i s m o
vesical Realizar 
mudança de
decúbito Tratar 
a lesão de
pele, quando 
presente

Manejo para realização do pro-
cedimento 
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Elevação lenta da cabeceira 
da cama, na manhã anterior 
ao paciente ser removido 
para a posição sentada,
associada ao uso de meias 
elásticas de alta compres-
são e faixas abdominais,
quando se inicia o ortosta-
tismo. 

Mudar, lenta 
e progressiva-
mente, da posi-
ção de decúbi-
to dorsal para 
a posição sen-
tada, depois, 
ereta, cabeça 
e o tronco são
elevados pro-
gressivamente
até que, sen-
tado, seja na 
cama ou em
cadeira de ro-
das, fazendo 
ângulo de 90º
entre tronco e
quadril, apre-
sente equilíbrio
e bem estar 
geral. 

A monitorização restrita dos 
sinais vitais antes e no decorrer 
da mudança de posição
Avaliar manejo técnica e medi-
das de prevenção da hipoten-
são ortostática. 

DE: Défi cit de autocuidado X IE
Capacidade prejudicada de realizar ou completar as atividades (higiene,
alimentação) por si mesmo (NANDA, 2000)

Orientar: Treinar: Avaliar/Encaminhar:

Adequação de dieta, não pular 
horários da refeição, ambiente 
agradável para refeições, higiene
oral, posicionamento adequado,
uso de utensílios adaptáveis.

Realizar refeições 
àmesa junto aos
familiares. 

Uso de utensílios adap-
tados
Presença reflexo

Vestir-se e/ou arrumar-se – ade-
quação das vestes e calçado. 

Manejo de aces-
sórios (zíper, bo-
tões, cintos)
Atividade de ves-
tuário no leito e
em cadeira de
rodas, enfocan-
do postura e se-
quência.

Postura e método para 
vestir-se e despir-se.
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Banho/higiene – troca de roupas, 
uso de fraldas, higiene corporal, 
cuidados com a depilação, posi-
cionamento adequado, uso de 
tapetes antiderrapante, barras
de apoio , hidratação de pele.

Procedimentos 
de higiene cor-
poral, sequência,
postura e posi-
cionamento para 
o banho no leito 
ou na cadeira de 
higienização; téc-
nica escovação 
dentes, higiene 
íntima; corte da 
unhas; cuidados
com os pés.

Técnicas para autocui-
dado. Encaminhamento
para Serviço de Nu-
trição para adequação
dieta. Encaminhamento
par T.O

DE: Potencial para infecção & IE
Estar em risco aumentado para ser invadido por organismos patogênicos 
(NANDA, 2000)

Treinar: Avaliar/Encaminhar:

Cuidados com 
a pele: inspeção
diária, hidrata-
ção, medidas de
prevenção das
UP Lavagem das
mãos Medidas de
esvaziamento de
esfíncteres
Autocateterismo
Sinais e sintomas
de infecção Uso 
de coberturas es-
peciais em áreas
de pressão
Observação e re-
gistro do aspecto 
da diurese.

Inspeção de pele Téc-
nica lavagem das mãos
Técnicas esvaziamento
esfíncteres Técnica para 
curativo Medida do resí-
duo urinário

Manejo para  realização cate-
terismo vesical intermitente /
autocateterismo. Manejo rea-
lização técnica curativo.
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Ingesta nutricional
adequada
Ingesta hídrica
Uso correto do
uso de medica-
ção: antibióticos,
vitamina C,

Esquema de medicação , 
adequação de horários 

Interação medicamentosa es-
quema terapêutico.

Utilização e higie-
ne de dispositivos
para incontinên-
cia . 

Colocação do dispositivo 
urinário. 

Manejo das técnicas de higie-
nização.

Necessidade de
exames periódi-
cos de urina. 

Técnica para coleta do 
material para exame.

Manejo na execução da técni-
ca coleta exame de urina. 

Monitorização da 
temperatura e
seu registro. 

Uso termômetro.

DE: Dor & IE
Experiência sensorial e emocional desagradável que surge de lesão tis-
sular real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão.  (Associação 
Internacional Estudo Dor)

Orientar: Treinar: Avaliar/Encaminhar: 

Monitorar e intervir 
apropr iadamente . 
Medidas farmacoló-
gicas de controle de
dor cuidados; ação e
cuidados com a medi-
cação. 

Confecção de esque-
ma horário de medi-
cação.   

Sinais não verbais de descon-
forto

Medidas terapêuticas:
acupuntura, criote-
rapia, termoterapia, 
terapia musical. 

Técnicas de rela-
xamento, aplicação 
calor e frio, uso do
Tens, musicoterapia.

Eficácia das medidas de con-
trole da dor 
Tipo e origem da dor quando 
selecionar uma estratégia para 
aliviar a dor.

Assegurar tratamento
analgésico e/ou estra-
tégias não farmacoló-
gicas antes de proce-
dimentos dolorosos. 

Dor de forma abrangente: fre-
quência, intensidade, fatores
de preciptação, resposta tera-
pêutica . 
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DE: Défi cit de Conhecimento & IE
Ausência ou deficiência de informação cognitiva relacionada a um tópico
especifico (NANDA, 2000)

Orientar: Treinar: Avaliar/Encaminhar:

Explicar a fisiopatologia da 
doença, relação anatomia e
fisiologia. 

Medidas para preve-
nir, minimizar com-
plicações. 

Conhecimento do binô-
mio paciente /cuidador 
sobre o processo espe-
cifico da doença. 

Descrever sinais e sintomas
da doença, com identificação
da  etiologia e complicações. 

Cuidados domicilia-
res para lesado me-
dular.

Manejo execução das 
técnicas quanto cuida-
dos domiciliares para 
LM. 

Mudanças requeridas no  es-
tilo de vida  para prevenir fu-
turas complicações e/ou con-
trolar progresso da doença.

Técnicas de preven-
ção para possíveis
complicações crôni-
cas .

Manejo  execução das 
técnicas autocuidado : 
alimentar-se, vestir-se, 
calçar-se, higienizar-se. 

Opções de tratamento /
terapias.

Reforçar informa-
ção fornecidas por 
demais membro da 
equipe multidiscipli-
nar.

Encaminhar para grupos 
de apoio. 

Instruir sobre as medidas para 
prevenir/minimizar os efeitos
colaterais da doença.

Disponibilizar contato 
telefônico para contato 
em situação de emer-
gências. 
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DE: Ansiedade& IE
Sinal de alerta que chama atenção para perigo iminente e permite ao indi-
víduo tomar medidas e lidar com a ameaça (NANDA,2000)

Orientar: Treinar: Avaliar/Encaminhar:

Quanto aos procedimen-
tos, incluindo as sensa-
ções prováveis de serem 
experimentadas. Perma-
necer ao lado para forne-
cer segurança e reduzir o 
medo. Informar sobre o 
diagnóstico, tratamento 
e prognóstico.

Técnicas de relaxa-
mento e administrar 
medicamentos para 
reduzir ansiedade se 
necessário. (posicio-
namento, alongamen-
to) 

Manejo na execução das 
técnicas de relaxamento.

Identificar as alterações 
das expressões de ansie-
dade. 

Atividades para vol-
tadas para diminuir 
tensões: terapia com 
animais, meditação, 
musicoterapia,  grupo 
de apoio.

Identificar alterações das 
expressões de ansiedade

Criar uma atmosfera 
para facilitar autocon-
fiança. 

Encorajar verbalização dos
sentimentos, percepções e
medos.

Reforçar comportamen-
to adequado. 

Ouvir com atenção, aju-
dando a identificar si-
tuações que precipitem 
ansiedade. 
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DE: Disfunção sexual & IE

Orientar: Treinar: Avaliar/Encaminhar: 

Informar sobre sexua-
lidade e efeitos decor-
rentes da lesão medular,
medicamentos, estresse.

Inclua parceiro se-
xual no aconselha-
mento. 

Estabelecer relação terapêu-
tica embasada no respeito e
confiança.
Nível de conhecimento so-
bre a sexualidade. 

Informar sobre formas 
alternativas de expres-
são sexual e instrua téc-
nicas que sejam com-
patíveis com valores e
crenças.

Fornecer material 
educativo com ilus-
tração. 

Encaminhar paciente/parcei-
ro a um terapeuta sexual .

Uso de terapia medica-
mentosa.

DE: Padrão respiratório inefi caz & IE

Orientar: Treinar: Avaliar/Encaminhar:

O b s e r v a ç ã o
padrão respira-
tório.

Posicionamento
adequado - dre-
nagem secre-
ções.

Tosse - Paralisia dos músculos acessórios 
do pescoço, abdominais, parede torácica, 
e diafragma reduzem ao reflexo tussíge-
no, dificulta eliminação de secreção brôn-
quica e faríngea.   
 Auscultar pulmões .

Mudança de
decúbito.

Limpeza das vias
aéreas. 

Padrão respiratório:  proceder à inspeção 
torácica, considerar simetria e expansão, 
proceder.
Investigar alterações instaladas.
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DE: Necessidade do uso de órteses & IE

Orientar: Treinar: Avaliar/
Encaminhar: 

Tipo e finalidade do dispo-
sitivo, informando sobre
benefícios e inconvenien-
tes: dificuldade deglutição
órteses cervicais, restrição 
movimentos especialmen-
te nas cervicotoracicas e 
toracolombares; atrofia 
muscular com uso pro-
longado. Cuidados com
o dispositivo. Cuidados
com a pele – hidratação e 
proteção evitando contato
direto do dispositivo com
a pele.

Colocação do dis-
positivo. Higie-
nização. Uso do 
dispositivo-evitar 
contato direto com 
a pele.

Examine do tecido epi-
telial antes da colocação 
e após o uso.
Supervisionar o uso do 
dispositivo.

Sinais e sintomas para alte-
ração da imagem corporal;
restrição de movimentos.
Importância quanto ao seu 
uso, pois quanto mais imo-
bilizadora mais desconfor-
tável.
Cuidados com os pés, cor-
te das unhas.

Identificação alte-
ração imagem cor-
poral.

Posicionamentos. 
Uso de apoio funcional  
para evitar queda plan-
tar. 
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XXVI - FLUXOGRAMA BOTAS PNEUMÁTICAS HPS

OBJETIVO:
Normatizar a distribuição e armazenamento das botas pneumáticas para 
profilaxia da trombose venosa profunda no HPS.

ABRANGÊNCIA:
UTI, Emergência, Sala vermelha, Bloco Cirúrgico, Almoxarifado.

COMPETÊNCIA:
Médico, Enfermeiro e Auxiliar Administrativo.

As botas pneumáticas estão disponíveis no HPS de acordo com indicação 
médica.

O gerente de enfermagem de cada Setor envolvido nessa normativa é res-
ponsável:

• Pela guarda de botas e motores no Setor
• Solicitação de assistência, quando houver mal-funciona-

mento
• Reposição dos acessórios de uso individual do paciente 
• Registro do uso desse implemento e seus acessórios no 

Setor a cada mês
• Orientação de funcionários de seu Setor acerca do uso 

desse equipamento e detalhes dessa normativa

O setor de Almoxarifado é responsável:
• Pelo armazenamento dos implementos desse equipamen-

to
• Pela deflagração da solicitação de compra e reabasteci-

mento
• Pela reposição preventiva do quantitativo dos Setores de 

acordo com a normativa abaixo

O auxiliar administrativo de cada Setor é responsável:
• Reposição do implemento utilizado mediante solicitação 

médica. 
• Essa reposição deve ser feita no mesmo dia ou - quan-

do ocorrer no plantão noturno ou final de semana - no 
próximo dia de funcionamento do almoxarifado, evitando 
desabastecimento do Setor.
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XXXIX. ACIDENTES COM MATERIAL RADIOATIVO: O QUE
É, COMO RECONHECER, COMO ATUAR

OBJETIVO:

Orientar o reconhecimento e atuação nos acidentes que envolvem mate-
rial radioativo.

ABRANGÊNCIA:

Todos os setores

COMPETÊNCIA:

Corpo clínico HPS
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Radioatividade: é uma propriedade que alguns elementos possuem de
emitir partículas radioativas e radiações eletromagnéticas para estabilizar 
seus núcleos atômicos.

Átomo: É a menor porção que caracteriza um elemento químico. Contém 
um núcleo composto por prótons e nêutrons, com elétrons girando ao seu
redor, distribuídos numa forma semelhante à do sistema solar.

Elétrons: partículas de carga negativa que constituem a coroa eletrônica 
do átomo

Prótons (Z): ( ) partículas de carga positiva que constitui o núcleo do átomo.
Seu valor corresponde ao da massa atômica.

Nêutrons (N):( ) partículas de mesmo tamanho mas sem carga.

Radiação: Propagação de energia, na forma de ondas eletromagnéticas ou
de partículas.

Radiação Ionizante: Qualquer partícula ou radiação eletromagnética que,
ao interagir com a matéria, desloca elétrons dos átomos ou moléculas pro-
duzindo íons.

Em alguns átomos a relação entre o número de nêutrons e prótons não é
satisfatória, deixando-os instáveis, de modo a emitir alguns tipos de radia-
ção, duas sob a corpuscularp  – partícula alfa e beta – e outra sob a r forma de 
ondas, que é a radiação gama.

Radiações Alfa (ç (α):)  grupo de partículas positivas, constituídas por dois 
prótons e dois nêutrons, e da energia a elas associadas.Os raios alfa são
emitidos com alta energia, mas perdem rapidamente essa energia quando
passam através da matéria. Uma ou duas folhas de papel podem deter os
raios alfa.

Radiação Beta (ç (ββ):) constituída de partículas emitidas por umnúcleo, quando
da transformação de nêutrons em prótons (partículasbeta negativa) ou de 
prótons em nêutrons (pósitrons). Blindagem com alumínio é recomendada 
para esse tipo de radiação.

Ondas eletromagnéticas:g não possuem massa e se propagam com a velo-
cidade de 300.000 km/s, para qualquer valor de sua energia. São da mes-
manatureza da luz e das ondas de transmissão de rádio e TV. Ex: Raio X, 
radiação gama (ϒ), medicina nuclear, etc.
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Fonte de Radiação: Equipamento ou material que emite ou é capaz de
emitir radiação ionizante ou de liberar substâncias ou materiais radioati-
vos. Radônio, Fontes naturais, raio-x médico, etc.

Fontes Naturais: fontes de radiação que ocorrem naturalmente, incluindo
radiação cósmica e terrestre.

Isótopos: átomos de um mesmo elemento químico que possuem massas 
diferentes.

Radioisótopos ou radionuclídeos:p  São isótopos de elementos radioativos
utilizados principalmente na medicina (diagnóstico e terapia), indústria e
com finalidade de pesquisa. Isótopo instável de um elemento que decai ou 
se desintegra, emitindo radiação.

Medicina Nuclear: é a área da medicina onde são utilizados os radioisóto-
pos, tanto em diagnósticos como em terapias.

Radiofármacos: usados em medicina no Brasil são,em grande parte, pro-
duzidos pelo Instituto dePesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, da
CNEN, em São Paulo.

O tecnécio-99 (Tc-99m) é utilizado, para obtençãode mapeamentos (cin-
tilografia) de diversos órgãos

Meia-vida: tempo necessário para a atividade de um elemento 
radioativo ser reduzida à metade da atividade inicial.

Meia-vida biológica: Tempo necessário para um sistema 
biológico (homem, animal ou vegetal), eliminar por processos 
naturais, metade da quantidade de uma substância.

Tipos de fontes:

Selada: fonte de radiação lacrada em uma cápsula, de forma que não possa ha-
ver dispersão da substância radioativa em condições normais e severas de uso.

Não selada: fonte radioativa exposta. Ex: medicina nuclear

Irradiação: exposição de um objeto ou um corpo à radiação, o que pode ocor-
rer aalguma distância, sem necessidade de um contato íntimo.

OBS: Uma pessoa ou objeto irradiado não guarda, finda a meia vida da 
substância qualquer propriedade radioativa que possa ser transmitida. As-
sim, uma pessoa que faz tratamento com radioterapia ou fez radiografias 
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foi irradiada, mas não emite radiação para outra pessoa.

Contaminação radioativaç  é o espalhamento, ingestão ou contato com ma-a
terial radioativo. Pode ocorrer no meio ambiente ou nas pessoas. Pode ser 
interna (inalação, ingestão e injeção) ou externa (sobre a pele). A medidas 
iniciais nos casos de contaminação envolvem reconhecer a substância en-
volvida, a forma de contaminação e conter a contaminação evitando seu
espalhamento no ambiente e para outras pessoas.

1.Como Identificar?
Materiais radioativos são identificados com o símbolo Classe 7 da classifi-
cação da Organização das Nações Unidas (ONU) para produtos perigosos
Símbolo de material radioativo.

2.Como detectar?

Detector: instrumento para detectar radiações ionizantes, que funciona a 
partir de um material ou dispositivo sensível às radiações, capaz de pro-
duzir um sinal resposta, possível de ser medido ou analisado. Tipos de 
Detectores: Geiger-Muller, BabyLine, Pagers, BackPack, IdentiFINDER e
SPARK Rastreamento.

3.Quando houver riscos de contaminação?
Meios de proteção
Uso de EPI: Tyvec, máscara, luvas, capote, sapato, touca, macacão, 
respiradores, etc.
Distância: proteção inversamente proporcional ao quadrado da distância.
Quanto mais longe o risco de radiação é x² menor.

Tempo: proteção diretamente proporcional ao tempo. Maior tempo de 
exposição, maior radiação.

Blindagem: Material interposto entre fontes de radiação e pessoas ou meio
ambiente para fins de redução da exposição à radiação.

Classificação de área

Área livre: qualquer área onde haja somente a radiação natural. Livre 
circulação.

Área restrita: área sujeita a regras especiais de proteção e segurança com
a finalidade de controlar as exposições a radiação. Pode ser área restrita 
supervisionada e área restrita controlada.

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   246Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   246 03/11/2014   09:26:1503/11/2014   09:26:15



Pauta de Condutas

247

4.Acidentes com fontes radioativas

Pouco comum devido à alta fiscalização com produtos radioativos.
Fontes órfãs: bombas sujas.
Fontes radioativas no estado:

Clínicas de Radioterapia: cobalto, césio, geradores de tecnécio.
Indústria: medidores de nível e espessura.
Gamagrafia: é uma radiografia obtida através de raios gama de fontes
radioativas. Por meio deste processo, podem-se detectar defeitos ou ra-
chaduras em pontes, tubulações, etc.
Pára-raios
Raios-X

5.Quem contactar?

Emergência 190 – entra em contato com órgão especializado (CNEN
CRCN-NE) e demais intituições (SAMU, bombeiros, etc)

CNEN: Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão subordinado ao
Ministério da Ciência e Tecnologia é o órgão responsável por regular as
atividades nucleares no País.

CRCN: Centro Regional de Ciências Nucleares Nordeste, localizado
em Recife.

6.Como atuar em caso de acidente com material radioativo no HPS?
Identificação:

Tomar história precisa do ocorrido e hora do incidente.
Identificar forma e substância envolvida no acidente

B) Contenção: Remover envolvidos e solar compartimentos envolvidos 
C) Comunicação: Comunicar chefia imediata

7.Como atuar ao receber paciente vítima de acidente com material
radioativo no HPS?

Ouvir atentamente o relato do encaminhador, inclusive tipo de acidente, 
substância e horário Indagar sobre forma de proteção necessária à equipe 
de tratamento Providenciar itens de proteção mencionados para a recep-
ção do paciente Informar equipe, orientando claramente sobre tipo de
proteção necessária Proceder ao atendimento clínico regularmente.
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CONDUTAS EM FARMÁCIA
Temas

I. Organograma

II. Liberação da dose individualizada por paciente (Origem: Dispensa-
ção Interna (DI) / Destino: Pacientes

III. Liberação de itens de estoque (Origem: Farmácia Satélite
Emergência / Destino: Pacientes

IV. Dispensação de solicitação de produtos extras (Origem: Farmácia 
Satélite UTI / Destino: Pacientes)

V. Liberação de itens de estoque (Origem: Farmácia Satélite do 
Bloco Cirúrgico e Hemodinâmica / Destino: Pacientes)

VI. Devolução de produtos

VII. Dispensação de curativos especiais (Origem: Farmárcia Sa-
télites: UTI, Enfermaria e Emergência / Destino: Pacientes).

VIII. Dispensação de curativos especiais (Origem: Farmácia Satéli-
tes: UTI, Enfermaria e Emergência / Destino: Pacientes)

IX. Armazenamento dos medicamentos e materiais hospitalares

X. Dispensação da primeira dose de medicamentos antimi-
crobianos (Origem: DI, Satélite do Bloco Cirúrgico, Satéli-
te da Emergência, Satélite da UTI, Satélite das Enfermarias /
Destino: Setores)

XI. Carro de parada

XII. Composição do carro de parada (Medicação / Material Penso)

XIII. Determinação de validade dos medicamentos multidose

XIV. Diluição e preparação das soluções com cloreto de sódio

FA
RM

ÁC
IA
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I. ORGANOGRAMA

II. LIBERAÇÃO DA DOSE INDIVIDUALIZADA POR PACIENTE 
(ORIGEM: DISPENSAÇÃO INTERNA (DI) / DESTINO:
PACIENTES)

OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos referentes à rotina de liberação
de itens de estoque, por Dose Individualizada abordando especificamente
a liberação que tem como origem a DI e destino os Pacientes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

1. Todos os dias pela manhã os Burocratas dos Setores deverão pro-
tocolar, contemplando informações de setor, data e hora, as pres-
crições médicas para entrega na DI.

2. A DI deverá receber as prescrições médicas, conforme horário
pré-estabelecido juntamente com a unidade, visando o tempo ne-
cessário para que a farmácia realize a baixa, separação dos itens, 
preparação e entrega das fitas.
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3. A DI deverá verificar se os dados da prescrição estão completos,
com nome do paciente, número do atendimento, clínica, horário
de administração aberto, assinatura e carimbo do médico. Se sim, 
o fluxo seguirá para o passo de n° 5, caso contrário deverá seguir 
para o passo nº 4.

4. Caso os dados não estejam completos, o Auxiliar de Farmácia 
deverá devolver a prescrição e solicitar ao Burocrata e seu res-
pectivo setor a complementação dos dados.

5. Caso os dados estejam completos, o Auxiliar de Farmácia deve-
rá preencher a planilha ‘Estatística Diária de Prescrições’, com a 
quantidade e o horário de entrega das prescrições corresponden-
tes a cada setor.

6. O Auxiliar de Farmácia deverá realizar a rotina de digitação ‘Saída 
para Paciente’, junto com os demais medicamentos. 

7. A DI deverá verificar se há alguma prescrição de medicamento 
controlado, caso exista o fluxo irá para o passo de n° 8, caso con-
trário seguirá para o passo n°11.

8. O Auxiliar de farmácia deverá realizar a rotina de digitação Saída 
para Paciente apenas para os medicamentos controlados.

9. Deverá ser impressa duas vias do documento de Saída para Pa-
ciente, uma sendo anexada à prescrição médica e a segunda a fita 
do paciente apenas com medicamentos controlados.

10. Os medicamentos controlados são separados dos demais medi-
camentos para controle interno da DI. Caso os medicamentos 
não sejam controlados. Deverão ser impressas duas vias do do-
cumento de ‘Saída para Paciente’, devendo uma ser anexada à 
prescrição médica e a segunda à fita do paciente. 

11. Os Auxiliares deverão separar os itens para dispensação, de acor-
do com o documento impresso. 

12. Os medicamentos e material médico hospitalar deverão ser or-
ganizados em fitas para a dispensação, distribuídos por horário, 
para 24h. Apesar dos medicamentos controlados e demais medi-
camentos serem separados em momentos diferentes, são orga-
nizados, distribuídos por horário e dispensado para o paciente da 
mesma forma. 
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13. Os Auxiliares de Farmácia deverão entregar a fitas em horário es-
tabelecido, considerando o horário de administração da 1ª dose.

14. Os Técnicos de Enfermagem dos setores deverão receber as fitas 
dos pacientes, conferindo sempre quantidades e especificidades.

15. Após conferência, os Técnicos de Enfermagem deverão assinar o 
documento ‘Saída para Paciente’, como forma de confirmação de 
recebimento.

16. A DI deverá proceder com o arquivamento das Prescrições Mé-
dicas e do documento ‘Saída para Paciente, atendidas e assinadas.

III.LIBERAÇÃO DE ITENS DE ESTOQUE (ORIGEM: FARMÁCIA 
SATÉLITE EMERGÊNCIA/ DESTINO: PACIENTES)

Ç

OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos referentes à rotina de libera-
ção de itens de estoque, abordando especificamente a liberação que tem
como origem a Farmácia Satélite da Emergência e destino os Pacientes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

1. O Corpo de Enfermagem da emergência deverá protocolar as
Prescrições ou Requisições médicas antes do envio à Farmácia 
Satélite da emergência.

2. O Auxiliar de Farmácia da Farmácia Satélite deverá conferir se
os dados das prescrições estão completos. Se sim, o fluxo de-
verá seguir para o passo 4, caso contrário deverá seguir para 
o passo 3.

3. Em casos de informações incompletas nas prescrições, a auxi-
liar de farmácia da Farmácia Satélite deverá solicitar a corre-
ção aos enfermeiros do setor.

4. Após o Auxiliar da Farmácia Satélite constatar a conformidade
dos dados do paciente, ele deverá separar os itens solicitados.

5. Um Auxiliar de farmácia da Farmácia Satélite deverá realizar 
a rotina ‘Saída para Paciente’, antes da liberação dos itens
prescritos.
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6. Os itens deverão ser entregues por um Auxiliar da Farmácia 
Satélite para a Enfermagem do setor solicitante.

7. A prescrição médica deverá ser arquivada na própria Farmácia 
Satélite de Emergência.

IV.DISPENSAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS EXTRASVV
(ORIGEM: FARMÁCIA SATÉLITE UTI / DESTINO: PACIENTES)

Ç Ç

OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos referentes à rotina de libera-
ção de itens de estoque, abordando especificamente a liberação que tem
como origem a Farmácia Satélite da UTI e destino os Pacientes.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

1. O enfermeiro do setor deverá se deslocar até a Farmácia Satélite 
para realizar solicitações de materiais.

2. O Auxiliar de Farmácia deverá preencher em formulário intitu-
lado ‘Saída para Paciente’ todos os itens que serão dispensados, 
possibilitando um controle único e diário.

3. Os itens solicitados pela Enfermagem deverão ser entregues pela 
farmácia.

4. O Enfermeiro deverá rubricar ou assinar em campo apropriado 
confirmando o recebimento dos itens solicitados. Ao final 
de cada plantão, o auxiliar de farmácia da satélite deverá realizar 
a rotina ‘Saída para Paciente’ de todos os itens liberados e docu-
mentados nos formulários ‘Saída para Paciente’. 

5. O arquivamento dos formulários deverá ser realizado na própria 
Farmácia Satélite.
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V.LIBERAÇÃO DE ITENS DE ESTOQUE (ORIGEM: FARMÁCIA 
SATÉLITES DO BLOCO CIRÚRGICO E HEMODINÂMICA / DES-

Ç

TINO: PACIENTES)

OBJETIVO 

Estabelecer os critérios e procedimentos referentes à rotina de libera-
ção de itens de estoque, abordando especificamente a liberação que tem
como origem as Farmácias Satélites do Bloco Cirúrgico e Hemodinâmica 
e destino os Pacientes.

DESCRIÇÃO DE PROCESSO

1. As Farmácias Satélites do Bloco Cirúrgico e Hemodinâmica pos-
suem kits distintos, contendo medicamentos e materiais médicos 
específicos para execução de cada cirurgia. O Auxiliar de Farmácia 
deverá entregar ao ‘Circulante’ o kit cirúrgico contendo dentro do 
mesmo a impressão do relatório da composição do kit específico 
para cirurgia a ser realizada.

2. A Farmácia deverá possuir um controle de Liberação de Kits, rea-
lizado através do Mapa Cirúrgico onde existem todas as informa-
ções referentes à Cirurgia, inclusive os dados do paciente para 
qual o kit está sendo entregue e campo para assinatura do ‘Circu-
lante’ que levará o kit para cirurgia.

3. A cirurgia deverá ter início apenas com os medicamentos e mate-
riais médicos que compõem o kit.

4. Durante a cirurgia, necessidades extras de medicamentos ou ma-
teriais médicos poderão existir. Caso exista, o fluxo deverá seguir 
para o passo de numero 5, caso contrário, quando não existir ne-
cessidades extras de medicamentos ou materiais médicos, o fluxo 
deverá seguir para o passo de numero 8. 

5. Os itens necessários para complementação da cirurgia deverão 
ser solicitados pelo ‘Circulante’ à Farmácia Satélite do Bloco ou 
Hemodinâmica.

6. Antes da entrega dos itens solicitados ao circulante, o Auxiliar de 
Farmácia deverá anotar em formulário intitulado ‘Formulário Saída 
para Paciente’, os itens que serão utilizados para complementação 
da cirurgia.
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7. O ‘Circulante’ que levará os itens, deverá assinar, comprovando a 
retirada, em campo apropriado do formulário. 

8. A cirurgia será concluída.

9. O ‘Circulante’ deverá recolher da sala de cirurgia as prescrições e 
o kit usado, juntamente com a ficha de sala em nome do paciente 
com os produtos que foram utilizados.

10. Faz uma cópia da ficha de sala para ser entregue a Farmácia Satélite. 

11. Arquiva as vias originais no prontuário do  Bloco Cirúrgico ou He-
modinâmica.

12. O ‘Circulante’ deverá entregar as prescrições e o kit utilizado à 
Farmácia Satélite, juntamente com a ficha de sala em nome do 
paciente com os produtos que foram utilizados.

13. O Auxiliar de Farmácia deverá conferir o material utilizado e de-
volvido no kit, através do Relatório com a composição e identificar 
a quantidade utilizada.

14. Caso haja medicamentos sem prescrição, o passo a ser seguido 
é o de numero 15, caso contrário o usuário deverá seguir para o 
passo de numero 16.

15. Os medicamentos que estiverem no formulário ‘Saída para Pacien-
te’ e que não possuírem prescrição médica deverão ser solicitados 
pela Farmácia Satélite ao médico responsável.

16. Após a conferência, caso todos os medicamentos possuam Pres-
crição médica, o Auxiliar de Farmácia deverá repor o kit utilizado 
e realizar a rotina ‘Saída para Paciente’ no Sistema MV de todos os 
itens utilizados na cirurgia.

17. O Auxiliar de Farmácia deverá arquivar as cópias das prescrições e 
o formulário ‘Saída para Paciente’.

OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos referentes à rotina de devolução
de itens ao estoque
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO

1. A Enfermagem do setor deverá colocar as fitas para devolução em
local indicado e apropriado para o recolhimento por parte da far-
mácia, sempre duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra à noite.

2. O Auxiliar da Farmácia deverá recolher as fitas que foram coloca-
das no local de recolhimento. Sob nenhuma hipótese o Técnico
poderá recolher fitas encontradas em qualquer outro local.

3. Caso as fitas estejam com o relatório de Saída para Paciente, o
usuário deverá seguir para o passo de numero 5, caso contrário o
próximo passo a ser seguido é o de numero 4.

4. O Auxiliar da Farmácia deverá solicitar ao Enfermeiro o relatório
referente àquela fita, ou seja, a identificação do paciente. Os itens
da fita deverão ser comparados com os itens do documento ‘Saída 
para Paciente’ para verificação de possíveis itens não pertencentes 
a fita ou ao paciente.

5. Caso as fitas estejam com os respectivos relatórios, o Auxiliar da 
Farmácia deverá entrega-las à DI ou Farmácia Satélite.

6. O Auxiliar de Farmácia deverá realizar a rotina ‘Devolução de Pro-
dutos Paciente’, para todos os itens identificados como conforme.

VII.DISPENSAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS (ORIGEM:
FARMÁCIAS SATÉLITES: UTI, ENFERMARIA E EMERGÊNCIA / 
DESTINO: PACIENTES).

OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos referentes à rotina de libera-
ção de itens de estoque, abordando especificamente a liberação que tem
como origem as Farmácias Satélites e destino os respectivos setores.

DECRIÇÃO DO PROCESSO

1. Uma vez por semana, o Burocrata do setor deverá receber da 
CCIH os formulários de ‘Liberação de Curativos Especiais’.
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2. Em Seguida, o Burocrata deverá encaminhar os formulários às res-
pectivas Farmácias Satélites (Satélite da Emergência, Satélite da 
UTI ou Satélite das Enfermarias).

3. O Auxiliar de farmácia deverá conferir se os formulários estão
corretamente preenchidos com: a) nome do paciente; b) data da 
liberação; c) número de atendimento; d) setor em que o paciente
está alocado; e) quantidades de itens solicitados; f) assinatura e
carimbo do Enfermeiro da CCIH.

4. Caso haja alguma divergência nas informações registradas no for-
mulário, o fluxo segue para o item 5, caso contrário segue para o
item 6.

5. O Auxiliar de farmácia deverá solicitar a correção do formulário
ao enfermeiro do setor solicitante.

6. Se os formulários estiverem corretamente preenchidos o Auxiliar 
de Farmácia deverá realizar a rotina ‘Saída para Paciente’ no sis-
tema MV.

7. Após a rotina sistêmica, Deverão ser impressas duas vias do docu-
mento de “Saída para Paciente”.

8. Em seguida, o Auxiliar de Farmácia deverá proceder com a sepa-
ração dos itens solicitados. Os itens solicitados só deverão
ser entregues aos Técnicos de Enfermagem ou Enfermeiros dos
setores, mediante suas respectivas assinaturas no documento de
“Saída para Paciente”.

9. Após a dispensação dos curativos especiais, o Auxiliar da Farmá-
cia Satélite deverá proceder com o arquivamento da via de “Saí-
da para Paciente” e do formulário de ‘Liberação de Curativos 
Especiais’.
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VIII.DISPENSAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS (ORIGEM: FAR-
MÁCIAS SATÉLITES: UTI, ENFERMARIA E EMERGÊNCIA / DES-

Ç

TINO: PACIENTES).

OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos referentes à rotina de libera-
ção de itens de estoque, abordando especificamente a liberação que tem
como origem as Farmácias Satélites e destino os respectivos setores.

DESCRIÇÃO DE PROCESSO

1. Uma vez por semana, o Burocrata do setor deverá receber da 
CCIH os formulários de ‘Liberação de Curativos Especiais’.

2. Em Seguida, o Burocrata deverá encaminhar os formulários às res-
pectivas Farmácias Satélites (Satélite da Emergência, Satélite da 
UTI ou Satélite das Enfermarias).

3. O Auxiliar de farmácia deverá conferir se os formulários estão
corretamente preenchidos com: a) nome do paciente; b) data da 
liberação; c) número de atendimento; d) setor em que o paciente
está alocado; e) quantidades de itens solicitados; f) assinatura e 
carimbo do Enfermeiro da CCIH.

4. Caso haja alguma divergência nas informações registradas no for-
mulário, o fluxo segue para o item 5, caso contrário segue para o 
item 6.

5. O Auxiliar de farmácia deverá solicitar a correção do formulário ao
enfermeiro do setor solicitante.

6. Se os formulários estiverem corretamente preenchidos o Auxiliar 
de Farmácia deverá realizar a rotina ‘Saída para Paciente’ no sis-
tema MV.

7. Após a rotina sistêmica, Deverão ser impressas duas vias do docu-
mento de “Saída para Paciente”.

8. Em seguida, o Auxiliar de Farmácia deverá proceder com a sepa-
ração dos itens solicitados.

9. Os itens solicitados só deverão ser entregues aos Técnicos de 
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Enfermagem ou Enfermeiros dos setores, mediante suas respecti-
vas assinaturas no documento de “Saída para Paciente”.

10. Após a dispensação dos curativos especiais, o Auxiliar da Farmácia 
Satélite deverá proceder com o arquivamento da via de “Saída para 
Paciente” e do formulário de ‘Liberação de Curativos Especiais’.

IX.ARMAZENAMENTO DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES

OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos referentes à rotina de armazena-
mento dos medicamentos e materiais hospitalares, a fim de padronizar as
atribuições e responsabilidades dos profissionais envolvidos na execução
das atividades do setor.

DESCRIÇÃO DE PROCESSO

1. Cada unidade realiza o recebimento dos medicamentos e materiais
hospitalares comprados sejam através de compras diretas, sejam por 
via de processo licitatório.

NOTA: PGPSUP H - 003.2013 – RECEB. DE MATERIAIS.

2. Após o recebimento da mercadoria e consecutiva entrada na nota no
Sistema MV2000, o Almoxarife ou Auxiliar de Farmácia dá início ao
processo de Armazenamento dos produtos em questão.

3. Antes de alocar a mercadoria recebida em seu respectivo estoque, é
fundamental a observação de alguns aspectos da sala em que os pro-
dutos serão armazenados, tais como:

a) Ausência de incidência de luz solar direta;

Objetiva manter as características físico-químicas dos produtos.

b) Ausência de mofo/bolor nas paredes, piso ou teto;

Evita a penetração de umidade e possíveis alterações físico-
químicas nos produtos.

c) Ventilação adequada;

Mantém a temperatura do ambiente uniforme.
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d) Local limpo e organizado;

Objetiva garantir segurança nas atividades de rotina.

e) Cumprimento do empilhamento máximo sugerido pelo fabricante;

Objetiva garantir a integridade física dos produtos.

f) Armazenamento sob pallets, longe das paredes e tetos;

Permite a reposição ou a retirada de produtos do estoque,
assim como, uma circulação adequada de ar e a limpeza do
ambiente.

g) Existência de telas nas janelas;

4. Proteção contra a entrada de pragas, insetos e roedores. Após a 
verificação das condições físicas da sala, o Auxiliar de Farmácia veri-
fica se no sistema já existem endereços cadastrados para o produto
recebido.

5. Caso não haja endereçamento, o Auxiliar de Farmácia deve acessar o 
módulo MGES do sistema MV2000 efetuando o cadastro do respecti-
vo endereço de cada produto.

6. Se o produto em questão já possuir endereço, o Auxiliar de Farmácia 
separa todos os medicamentos e materiais hospitalares por Lote e
Validade, de modo a agrupar aqueles com mesmo lote e evidenciar 
aqueles com vencimento próximo, colocando-os nas estantes, pallets 
ou prateleiras mais acessíveis.

7. Em seguida, ele aloca os produtos em seus respectivos endereços, 
respeitando a Ordem Alfabética, Forma Farmacêutica ou proprie-
dades inerentes a cada produto (exemplo: termolábeis, inflamáveis,
etc.).

8. O Auxiliar de Farmácia deverá empilhar as caixas dos produtos far-
macêuticos em estrados e/ou estantes, obedecendo ao limite máxi-
mo permitido pelo fabricante, observando ainda todas as condições
destacadas no item 3.
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X. DISPENSAÇÃO DA PRIMEIRA DOSE DE MEDICAMEN-
TOS ANTIMICROBIANOS (ORIGEM: DI, SATÉLITE DO BLOCO

Ç

CIRÚRGICO, SATÉLITE DA EMERGÊNCIA, SATÉLITE DA UTI,
SATÉLITE DAS ENFERMARIAS / DESTINO: SETORES)

OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos referentes à rotina de dispen-
sação de medicamentos antimicrobianos, abordando especificamente a 
liberação que tem como origem a DI e Farmácias Satélites e destino os
respectivos setores.

DESCRIÇÃO DE PROCESSO

1. A Enfermagem dos setores deverá protocolar as prescrições e os
formulários de ‘Solicitação de Antimicrobiano de Uso Restrito’ an-
tes do envio a DI e às Farmácias Satélites.

2. A DI ou Farmácias Satélite receberão as prescrições médicas e
formulários devidamente carimbados e assinados pelo médico res-
ponsável pela avaliação.

3. A DI ou Farmácias Satélites verificarão se os dados das prescrições
e formulários estão completos, com nome do paciente, número
do atendimento, clínica, horário de administração aberto, assina-
tura e carimbo do médico. Caso as informações estejam corretas,
o fluxo seguirá para o passo de n° 5, caso contrário deverá seguir 
para o passo nº 4.

4. Caso os dados não estejam completos, o Auxiliar de Farmácia de-
verá devolver a prescrição e solicitar à Enfermagem do setor a 
complementação dos dados.

5. O Auxiliar de Farmácia deverá tirar uma cópia da ‘Solicitação de
Antimicrobiano de Uso Restrito’.

6. A cópia da ‘Solicitação de Antimicrobiano de Uso Restrito’ será 
anexada à pasta de solicitações de antimicrobianos.

7. O Auxiliar de farmácia aguardará o Burocrata de cada setor reco-
lher as solicitações que ainda não tenham passado pela avaliação 
da CCIH. 
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8. O Auxiliar de Farmácia deverá realizar a rotina de digitação ‘Saída 
para Paciente’, junto com os demais medicamentos.

9. Deverão ser impressas duas vias do documento de ‘Saída para Pa-
ciente’, devendo uma ser anexada à prescrição médica e a segunda 
à fita do paciente.

10. Os Auxiliares deverão separar os itens para dispensação, de acor-
do com o documento impresso.

11. Os medicamentos separados serão entregues aos Técnicos de En-
fermagem do setor solicitante.

12. Os Técnicos de Enfermagem dos setores deverão receber os me-
dicamentos, conferindo sempre as quantidades e especificidades 
com o documento de ‘Saída para Paciente’ anexo.

13. Após conferência, os Técnicos de Enfermagem deverão assinar o 
documento ‘Saída para Paciente’, como forma de confirmação de 
recebimento.

14. A DI e Farmácias Satélites deverão proceder com o arquivamen-
to das Prescrições Médicas e do documento ‘Saída para Paciente, 
atendidas e assinadas.

XI.CARRO DE PARADA

CONCEITO

O carro de parada é um armário que contém medicamentos e
equipamentos usados por médicos e enfermeiros quando acontece
uma parada. Esta é uma situação que exige procedimentos de socorro 
imediatos, desta forma, a quantidade de medicamentos e equipamentos
deve ser estipulada conforme a necessidade e rotina do Hospital a fim de
que médicos e enfermeiros estejam preparados para atender de forma 
sistematizada e padronizada uma situação de emergência. Todo o material 
necessário para este momento deve estar disponível de forma imediata 
para garantir o atendimento no paciente.

 O carro de parada tem que ser revisado e atualizado sempre
que for utilizado medicamento ou material médico hospitalar. Utilizado
algum item, a enfermagem informa a farmácia para reposição e realiza a 
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solicitação pelo MV em nome do paciente. Esta solicitação deve ser realizada 
imediatamente após o uso, a fim de que o carro seja reposto o mais rápido
possível e esteja pronto para próxima ocorrência. Quando a medicação
for um medicamento controlado, é anexada a solicitação, o receituário de
controlado carimbado e assinado pelo médico. O fechamento do carro
de parada ocorre na presença do auxiliar de farmácia juntamente com o
enfermeiro do setor solicitante. Ambos terão que assinar a etiqueta do
carro de parada a cada reposição.

XII. COMPOSIÇÃO DO CARRO DE PARADA (MEDICAÇÃO/
MATERIAL PENSO)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

MEDICAMENTOS

981 ÁGUA BIDESTILADA 10ML,
EMBALAGEM PLÁSTICA AMPOLA 10

1241 AMIODARONA ( CLORIDRATO)
150 MG/ 3 ML  3ML AMPOLA 5

805 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMPOLA 10

875 BICARBONATO DE SODIO
8,4% 10 ML AMPOLA 10

15905 BICARBONATO DE SÓDIO
8,4% 250 ML F. AMPOLA 2

1093
CLORETO DE SODIO 0,9% 10 
ML EMBALAGEM PLASTICA 
PLASTICA

AMPOLA 10

1001 DESLANOSIDEOS 0,4 MG/ 2 ML   AMPOLA 2

897 DOBUTAMINA (CLORIDRATO)
250 MG/20ML  20 ML AMPOLA 3

896 DOPAMINA 50MG/10ML 10 ML AMPOLA 10

898 EPINEFRINA 1MG/ML 1ML AMPOLA 30

878 GLICOSE 50% 10 ML, EMBALA-
GEM PLASTICA AMPOLA 10

881 GLUCONATO CALCIO 10% 
10ML EMBALAGEM  PLASTICA AMPOLA 5
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1009 ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO 10

936 LIDOCAINA 2% S/ADRENALINA 
20ML F.AMPOLA 4

1244 NITROGLICERINA 25 MG/ 5 ML  
5ML AMPOLA 1

1237 NORADRENALINA 4MG/4ML  4ML AMPOLA 5

969 SUXAMETÔNIO 100MG AMPOLA 2
CONTROLADO

958 DIAZEPAN 10MG/2ML 2ML AMPOLA 5

947 FENITOINA 50MG/ML 5ML AMPOLA 5

939 FENTANIL 10ML (CITRATO)
0,0785MG/ML 10ML AMPOLA 2

996 MIDAZOLAN 5MG/ML 3ML AMPOLA 2

SORO

982 ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL,P/
INJEÇÃO, 500ML TUBO 2

877 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 
500ML TUBO 2

983 GLICOSE 10% 500 TUBO 2

879 GLICOSE 5% 500 ML, SISTEMA 
FECHADO TUBO 1

1029 MANITOL 20% 250ML TUBO 2

883 RINGER C/LACTATO DE SÓDIO 
500ML TUBO 2

MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR

77 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 UNIDADE 10

16329 AGULHA PARA ASPIRAÇÃO 
1,20X25 18G UNIDADE 5

38 BORRACHA LATEX N 200 METRO 2

184 CATETER INTRAVENOSO N.14 UNIDADE 2

40 CATETER INTRAVENOSO N.16 UNIDADE 2

41 CATETER INTRAVENOSO N.18 UNIDADE 2
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42 CATETER INTRAVENOSO N.20 UNIDADE 5

43 CATETER INTRAVENOSO N.22 UNIDADE 5

675 CATETER NASAL PARA OXIGE-
NIO TIPO OCULOS UNIDADE 2

49 COLETOR DE URINA,SISTEMA 
SEMI-FECHADO UNIDADE 1

687 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 
7,5X7,5 COM 11 FIOS, C/10 ENVELOPE 15

114
CONEXAO 2 VIAS PARA SO-
LUCOES PARENTERAIS COM 
PINCA

UNIDADE 5

741
ELETRODO DESCARTAVEL 
PARA ECG COM ADESIVO 
CONDUTOR

UNIDADE 10

167
EQUIPO APL.SORO MACROG.
INJET. LAT. PINCA,ROL.,CAM.
FLEX.

UNIDADE 3

57 LAMINA DE BISTURI N.24 DES-
CARTÁVEL UNIDADE 2

59 LUVA CIRURGICA N.7,5 ESTERI-
LIZADA PAR 4

60 LUVA CIRURGICA N.8 ESTERI-
LIZADA PAR 4

143 SERINGA DESCARTAVEL,BICO
SEM ROSCA, 5ML SEM AGULHA UNIDADE 10

144 SERINGA DESCARTAVEL,BICO
SEM ROSCA,10ML SEM AGULHA UNIDADE 10

145 SERINGA DESCARTAVEL,BICO
SEM ROSCA,20ML SEM AGULHA UNIDADE 5

141 SERINGA INSULINA 1ML DES-
C.C/AGULHA REMOVIVEL UNIDADE 5

668 SONDA ENDOTRAQUEAL DES-
CART. 6.0 COM CUFF UNIDADE 2

670 SONDA ENDOTRAQUEAL DES-
CART. 7.0 COM CUFF UNIDADE 2
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671 SONDA ENDOTRAQUEAL DES-
CART. 7.5 COM CUFF UNIDADE 2

672 SONDA ENDOTRAQUEAL DES-
CART. 8.0 COM CUFF UNIDADE 2

8867 SONDA ENDOTRAQUEAL DES-
CART. 9.0 COM CUFF UNIDADE 2

92 SONDA NASO-GÁSTRICA LON-
GA N.18 UNIDADE 2

182 SONDA NASO-GÁSTRICA LON-
GA N.20 UNIDADE 2

96 SONDA URETRAL N.10 UNIDADE 2

97 SONDA URETRAL N.12 UNIDADE 2

99 SONDA URETRAL N.16 UNIDADE 2

XIII.DETERMINAÇÃO DE VALIDADE E IDENTIFICAÇÃO DE  
MEDICAMENTOS MULTIDOSES

Medicamentos multidoses são as soluções orais (gotas); suspensões; 
xaropes; soluções tópicas (cremes, pomadas, geléias)

Os prazos de validade para medicamentos na forma de preparações 
líquidas orais e tópicas, devem ser ajustados após abertura do pro-
duto (lacre violado).

Neste caso, desconsideramos o prazo impresso na embalagem pri-
mária do medicamento e passamos a adotar a seguinte regra:

Após violado o lacre de segurança, o prazo de validade será 
de 25% (1/4) do tempo remanescente constante na emba-
lagem original ou de 60 (sessenta) dias, o que estiver mais
próximo.

Ex1:Brometo de ipratrópio 0,25mg/mL Fr 20mL VAL 28/03/2015
Ao abrir este medicamento hoje, 08/11/2013, o seu prazo de valida-
de diminui em 25%, ou seja, em vez de 1 ano e 4 meses (16 meses), 
ele não poderá ser utilizado por mais que 2 meses.
16 meses x 25% = 4 meses
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Como este prazo de tempo é superior a 60 dias, seu novo prazo de
validade será o menor, de 60 dias. 4 meses > 60 dias
Ex2: Simeticona 75mg/mL Fr 10mL VAL 31/05/2014
Ao abrir este medicamento hoje, 08/11/2013, o seu prazo de valida-
de diminui em 25%, ou seja, em vez de 6 meses, ele não poderá ser 
utilizado por mais que 1 mês e meio.

6 meses x 25% = 1,5 mês (1 mês e meio)

Como este prazo de tempo é menor que 60 dias, seu novo prazo de 
validade será o menor, de 1 mês e meio. 2 meses > 1 mês e meio

RELAÇÃO DOS MULTIDOSES MONITORADOS

1) DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 2MG/5ML XAROPE
FR 120ML

2) DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL GOTAS FR 10ML

3) FENOTEROL (BROMIDRATO) 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL
GOTAS FR 20ML

4) HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6% SUSPENSÃO ORAL FR 
100ML

5) IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,250MG/ML SOLUÇÃO PARA 
INALAÇÃO GOTAS FR 20ML

( )

6) LIDOCAÍNA (CLORIDRATO) 20MG/G USO URETRAL GE-
LÉIA BISN 30G

(

7) METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUÇÃO
ORAL GOTAS FR 10ML

8) ÓLEO MINERAL (PETROLATO/VASELINA LÍQUIDA) USO
ORAL/TÓPICO FR 100ML

(

9) PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FR 15ML 

10)  SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL GOTAS FR 10ML

11) SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME DERMATO-
LÓGICO POTE 400G
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XIV.DILUIÇÃO E PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES COM CLORETO
DE SÓDIO

Ç

PADRONIZAÇÃO NO HPS

Padronização do Cloreto de Sódio do Hospital Pelópidas Silveira, possui as 
seguintes apresentações:

- Cloreto de sódio 0,9% 50mL
- Cloreto de sódio 0,9% 10mL
- Cloreto de sódio 0,9% 100mL
- Cloreto de sódio 0,9% 250mL
- Cloreto de sódio 0,9% 500mL
- Cloreto de sódio 0,9% 1000mL
- Cloreto de sódio 20% 10mL

DILUIÇÃO

Quando for prescrita uma concentração diferente destas mencionadas,
deve ser feito o ajuste. 

Preparação da solução de cloreto de sódio 0,45%

O modelo mais comum é a prescrição de soro fi siológico a 0,45%. Para 
alcance de melhor custo benefício recomenda-se para o preparo desta 
solução:

1 TB  de Água bidestilada de 500mL - Solvente
3 Amp de NaCl a 20% 10ml - Soluto

Em uma ampola de NaCl 20% - 10mL temos 2 g de NaCL, e desejamos 
4,5g de NaCl para que o soro esteja na concentração final de 0,45%.

100mL -------  20g                     10mL --------- 2g
10mL ------- x                               x --------- 4,5g
X = 2g                                 X = 22,5mL de NaCl a 20%

Preparo de outras soluções contendo cloreto de sódio
Para outras concentrações o cálculo a seguir pode ser utilizado:
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PASSO 1: Calcular gramas de cloreto de sódio na solução disponívelg ç p
No soro a 0,9% existem 0,9 gramas de soluto para cada 100ml, 
Regra de três

100mL da solução --------- 0,9g     X = volume do soro que estou utilizando
XmL da solução --------- Y                 Y = quantidade em gramas de NaCl

Ex.:  100mL da solução  ------ 0,9g
500mL de SF ----- Y
Y = 4,5g de NaCL

PASSO 2: Calcular gramas de cloreto de sódio na solução desejadag ç j

Ex.: Se foi prescrita uma solução a 0,3% (significa que temos 0,3g de NaCl
em 100mL de SF)

100mL ------ 0,3g de NaCl          500mL = volume da solução que quero
preparar 

500mL ------  X   X = gramas de NaCl
X = 1,5g

PASSO 3: AJUSTE DA CONCENTRAÇÃOJ Ç

No exemplo em uso, o terceiro passo consiste em desprezar parte do soro
e acrescentar água destilada. Sabendo que a cada 100mL temos 0,9%, só
precisamos saber quantos mL de SF tem a quantidade de gramas que des-
cobrimos no cálculo anterior:

Ex.: 100mL  de SF  -------- 0,9g Z = quantidade de soro que ficará no
frasco
Z  --------------- 1,5g
Z = 166mL

Desprezar a quantidade do SF e completar o volume final com água 
destilada.
Ex.:  250mL (volume do soro que pretendo ter)  – 166mL (quantidade a 
ser utilizada) = 84mL (quantidade desprezada)

A quantidade de SF0,9% desprezada será substituída pela mesma quanti-
dade de água destilada.

Desta forma, será possível obter diversas concentrações do soro fisiológi-
co, necessárias ao tratamento de nossos pacientes.
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CONDUTAS EM FISIOTERAPIA

Temas

I. Interface UTI e enfermaria

II. Atribuição do fisioterapeuta plantonista

III. Pressão positiva expiratória nas vias aéreas 
(EPAP)

IV. Protocolo de mobilização com cicloergometro 
passivo na unidade de terapia intensiva

V. Estimulação elétrica transcutânea (TENS)

VI. Protocolo de desmame AVM em pacientes 
neurocríticos
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I – INTERFACE UTI E ENFERMARIA

Objetivo:
Normatizar como deve ser realizada toda interface (administrativa 

e técnica) entre os setores de Fisioterapia das Unidades de Terapia Inten-
siva e Enfermarias.

Fluxograma
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Descrições de Atividades

1 – Defi nida alta do cliente para enfermaria:

O fisioterapeuta de plantão nas Unidades de Terapia Intensiva de-
verá checar definição de alta da Unidade.

2 - Comunicar alta da UTI ao fi sioterapeuta das enfermarias:

Esta autorizada, localizar o colega responsável pelos atendimentos
naquele dia nas unidade de internamento, por telefone ou pessoalmente, a 
fim de comunicar o caso, inclusive níveis de atendimento, bem como leito/
enfermaria de destino.

3 - Abertura de Prontuário (Avaliação cinesiofuncional e pri-
meiro atendimento)

 Confirmada a prescrição da Fisioterapia, o fisioterapeuta de plan-
tão, ou na enfermaria, deve realizar a abertura do prontuário e iniciar a 
Avaliação Cinesiofuncional (ACF) que tem como objetivo estabelecer o
diagnóstico Cinesiofuncional e o Plano Terapêutico.
 Obs.: Durante o primeiro atendimento serão colhidas informações funda-
mentais no sentido de qualificar e quantificar o tipo de assistência fisiotera-
pêutica que será oferecida ao paciente. 

4 - Checar diariamente a prescrição ou aguardar comunica-
ção de solicitação:

Em caso de não prescrição, checar novamente nos dias subseqüen-
tes e/ou aguardar comunicação de mudança de prescrição. Deve ser reali-
zado o contato com o médico assistente do paciente e discutir a indicação
da fisioterapia quando oportuno.

5 – Abrir Formulário de Controle de Atendimentos

O controle de atendimentos deve ser realizado diariamente,
através do devido preenchimento da ficha de controle da produtividade
da fisioterapia. 

6 – Estabelecer freqüência de atendimentos semanais

Diariamente para os pacientes traqueostomizados, sob necessidade de
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ventilação mecânica não invasiva, capacidade vital menor que 15ml/kg. Os
demais pacientes serão atendidos três dias por semana.

9 – Registrar admissão no senso de controle de atendimentos      

Toda admissão deve ser registrada nos formulários do senso.

II - ATRIBUIÇÃO DO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA

Este documento tem por objetivo normatizar como deve ser 
realizada a seqüência de atribuições dos fisioterapeutas das Unidades de 
Terapia Intensiva.

Fluxograma
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Descrições das Atividades

1 – Receber o plantão

O fisioterapeuta deverá chegar pontualmente no horário previsto
e receber o plantão do colega prestando extrema atenção às informações
repassadas.

2 – Abrir Novas Fichas de Evolução

O fisioterapeuta deve abrir os formulários de evolução do dia,
registrando todos os dados de ordem administrativa e técnica no mesmo.

3 – Presta Assistência ao cliente

O fisioterapeuta deve prestar assistência ao cliente com uma 
prévia avaliação consubstanciada da condição clínica e funcional do cliente.
Baseado nesta avaliação deve-se realizar o atendimento fisioterapeutico do
cliente e por fim registrar todos os achados da avaliação e procedimentos
realizados no formulário de evolução fisioterapeutico.

4 – Participar das visitas clínica multidisciplinar

O fisioterapeuta deve participar da visita clínica onde são discutidas
as intercorrências das últimas 24 horas, rotinas e condutas a serem
adotadas no dia com o estabelecimento de metas a curto e longo prazo,
com todos pacientes da CTI. 

5 - Preencher o Fluxograma

O fisioterapeuta deve preencher diariamente ao final de cada 
plantão o fluxograma de parâmetros cardiorrespiratórios e funcionais. 
Estes registros são de fundamental importância para o acompanhamento
objetivo do clínico e funcional do pacientes e servem como ferramenta 
para nortear o plano terapêutico para cada paciente.  

6 – Realizar Rotinas Administrativas

O fisioterapeuta deve realizar toda rotina administrativa com
abertura de novos formulários de evolução, fluxograma, registro dos
atendimentos no formulário de controle de procedimentos.  Além disso,
deve manter o prontuário organizado e realizar todos os procedimentos 
administrativos em caso de admissão e alta de pacientes.
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7 – Anexar formulário de evolução clínica 

Ao final do plantão noturno o fisioterapeuta deve anexar os 
formulários de evolução da fisioterapia devidamente preenchidos no 
prontuário.

8 – Passar o plantão

O fisioterapeuta deve passar o plantão sem nenhuma pendência 
técnica e administrativa detalhando todas as ocorrências e medidas
tomadas durante o seu plantão, assim como o planejamento estabelecido 
para o dia seguinte.

III - PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA NAS VIAS AÉREAS (EPAP)

Utilizada através da aplicação de pressão positiva na fase expiratória 
do ciclo respiratório com objetivo de aumentar a capacidade residual
funcional e prevenir o colapso alveolar.

Procedimento

• Lavar as mãos
• Utilização do Equipamento de proteção individual
• Baseado na avaliação a beira do leito, o fisioterapeuta realiza a(s) 

técnica(s) mais adequada às necessidades do paciente.
• Após conduta, o material descartável é destinado ao dispensador 

de material contaminado.

Paciente é posicionado preferencialmente sentado a 45°,
adapta-se a máscara facial ou boquilha ao paciente, e este respira em ar 
ambiente, expirando contra uma resistência oferecida por um resistor 
de mola.

Após conduta, o material descartável é destinado ao dispensador 
de material contaminado.
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Indicações

Mobilização de secreções 
Prevenção ou reversão de atelectasias 
Pacientes incapazes de desempenharem respirações profundas durante o 
exercício em função de dor ou não cooperação
Pacientes que requerem terapia de expansão pulmonar mas não conse-
guem seguir instruções
CV menor que 10 ml/Kg
Otimização da administração de broncodilatadores em pacientes rece-
bendo terapia de higiene brônquica 
Fibrose cística; DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica);

Contra-Indicações

Aumento do trabalho respiratório
Pneumotórax não tratado
Trauma de face

IV - PROTOCOLO DE MOBILIZAÇÃO COM CICLOERGOMETRO
PASSIVO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

A força tarefa da European Respiratory Society e European Society 
of intensive Care Medicina estabeleceu um protocolo de atividades de
mobilização precoce de pacientes na UTI, objetivando a prevenção dos
efeitos adversos do imobilismo e recomenda que o Fisioterapeuta deva ser 
o profissional responsável pela sua implantação e gerenciamento.1

A mobilização passiva tem como vantagem o baixo estresse
ventilatório, e pode ser melhor tolerada se comparada aos exercícios
ativos. existem relatos de que a mobilização passiva pode aumentar 
de modo significativo as variáveis metabólicas e hemodinâmicas e, o
consumo de oxigênio em até 15% em pacientes críticos.2 Entretanto,
esta modalidade de tratamento isolada deve ser instituída precocemente
no cuidado do doente crítico, mesmo na sua fase aguda, particularmente
naqueles pacientes que não são capazes de se mover espontaneamente. O
objetivo nesta fase é manter amplitude de movimento articular e prevenir 
encurtamento muscular, úlceras de decúbito, tromboembolismo pulmonar 
e até mesmo a redução de força pela diminuição da proteólise muscular.3,4
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Griffiths et al. 1995, observaram que três horas de mobilização
passiva contínua diariamente, através de cicloergômetro apropriados para 
realização deste tipo de mobilização, reduziu a atrofia de fibras e perda 
de proteínas quando comparado com o alongamento passivo por cinco 
minutos duas vezes ao dia.5

Um estudo controlado e randomizado com 90 pacientes 
demonstrou melhora significativa da força do quadríceps, da capacidade
funcional e da qualidade de vida no grupo que iniciou um protocolo de 
mobilização com o uso de cicloergômetro passivo para os membros
inferiores comparadas ao o grupo não foi mobilizado6.

INDICAÇÃO:

Pacientes com expectativa de tempo prolongado de internação na UTI 
(7 dias ou mais) e com MRC para membros inferiores menor que 2.

CONTRA-INDICAÇÃO:

Condições que impedem o movimento cíclico:
Trauma ou cirurgias dos membros inferiores ou coluna lombosacral;
Obesidade Extrema (IMC >35kg/m2)
Úlceras de pressão ou venosa grave
Pressão intracraniana maior que 20mmHg
Agitação Severa
Instabilidade Cardiorrespiratória:
Fração inspirada de O2 (FiO2) > 55%
Pressão arterial de O2 (PaO2) < 60mmHg
Volume minuto maior que 150ml/kg de peso corporal
Freqüência Respiratória > 30ipm com adequado suporte ventilatório
Necessidade significativa de drogas vasoativas (noradrenalina > 0.2 μg/kg/
min, Dobutamina > 8μg/kg/min).

INTERVENÇÃO (CICLOERGOMETRO PASSIVO):

Duas sessões diárias (manhã e tarde);
Posicionamento confortável do paciente em decúbito a 45° 

ou em supino;
Duração da sessão: 20min;
Freqüência: 20 ciclos por minutos.
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MONITORAR

Freqüência cardíaca (FC)
Freqüência respiratória (FR)
Pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD)
Saturação periférica de oxigênio (SpO2).

CRITÉRIOS PARA INTERROMPER SESSÃO: 

FC > 70% da máxima prevista;
Redução > 20% da FC basal;
PAS >180mmHg;
Redução > 20% da PAS ou PAD;
SpO2< 90%;
Sinais ou sintomas de desconforto cardiorrespiratório.

V - ESTIMULAÇAO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS)

No TENS é realizado uma estimulação cutânea de trajetos nervo-
sos com o objetivo de saturação dos canais aferentes de informações do 
sistema nervoso central objetivando analgesia.

Efeito danoso: estando ocorrendo analgesia, realizar atividades 
de impacto, sob este efeito, como subir escadas, realizar exercícios de 
rotação etc. Por isso só utilizar para eliminar a dor e não aplicar outras 
técnicas depois.

Fornece a possibilidade de continuar as atividades diárias sem a 
necessidade de utilizar analgésicos via oral.

Pré-relaxamento.

MODO DE APLICAÇAO

TENS convencional (Dor aguda)
Frequencia (f) = 100 Hz
Largura de pluso (λ(( )λ  = 50 a 80 μs
Intensidade: no limite sensorial tolerável, sem contração
muscular
Tipo de onda: bifásica assimétrica 
Local de açao: “Teoria da Comportas da Dor” (Melzack, 1970)
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TENS BURST ( Dor crônica )

Frequencia (f): Carreadora: 1 A 10 Hz
Moduladora: 100 Hz
Largura de pluso (λ(( )λ  = 250 μs (MMSS  400 μs (MMII)
Intensidade: no limite sensorial tolerável, sem contração muscular
Tipo de onda:
Local de açao: Acomodação (liberação de opiáceos : B-endorfinas)

TENS BREVE INTENSO

Frequencia (f) = 100 Hz
Largura de pluso (λ(( )λ  = 230 μs
Intensidade: no limite sensorial tolerável, sem contração muscular
Tipo de onda: bifásica assimétrica 
Local de açao: “Teoria da Comportas da Dor” (Melzack, 1970)
OBS.: Em todos os modos é necessário ser realizada uma tricotomia
na região de fi xação dos eletrodos.

TIPOS DE DOR

Aguda (rápida) = do momento da agressão até 3 dias, mediada 
por fibras finas ou fásicas. Responde melhor a estimulação com 
alta frequência(80-100Hz)

Subaguda = 3dias a 3semanas, fator de transição das fibras (
40-80Hz)

Crônica (lenta) = acima de 3 semanas, mediada por fibras 
grossas de condução rápida (4,5,6-40Hz).

COLOCAÇAO DOS ELETRODOS 

I - Sítio da Dor:

 Depende da orientação do dermátomo 

 II - Fogo Cruzado:
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Mais eficiente quando houver um ponto de dor bem defi-
nido. Permite o uso de diferentes intensidades, estimulando mais, 
diminuindo a acomodação (leva mais tempo).

Instruções:

- Limpa-se a pele do paciente com álcool;
- Avalia-se a sensibilidade periférica da região do paciente que 

receberá o estímulo elétrico e posiciona-se os eletrodos (com 
ou sem gel);

- Programa-se o modo de tratamento escolhido;
- Orienta o paciente sobre o tratamento e sobre a sensaçao do 

“choque”;
- Inicia-se o tratamento aumentando-se a intensidade do estí-

mulo gradualmente de acordo com o conforto do paciente 
sem que se visualize contraçao muscular

- O tempo de terapia tem duraçao de 15 a 30 minutos;
- Após o termino do tratamento, reduz-se a intensidade e, só 

depois, desliga-se o aparelho.

VI - PROTOCOLO DE DESMAME DE AVM EM PACIENTES NEU-
ROCRÍTICOS

É estimado que cerca de  200 000 pacientes por ano requer 
ventilação mecânica invasiva (AVM) secundário a lesões neurológicas. A 
mortalidade para esta polulação varia entre 20% a 50% 1,2 e depende da 
afecção cerebral específica.

O processo de desmame da AVM e da extubação demanda uma 
consideração particular da patência de vias aéreas bem como da mecânica 
respiratória.1-3

 Os critérios para indicar interrupção da AVM estão descritos
abaixo1-3:
• Escala de Coma de Glasgow > 8 
• FiO2 < 40%
• PEEP < 5cmH2O
• Temperatura < 38,5 graus durante as últimas 12h
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• pH > 7,30
• PaCO2 < 50mmHg
• FC ≤ 120bpm/min
• Hb ≥ 7
• CV > 10ml/kg
• Necessidade de aspiração de vias aéreas superior à 2h
• Pimáx < -20cmH2O
• Pemáx > +30cmH2O / Efetividade de tosse > + 60cmH2O e Peak 

Flow> 160lpm
• Ausência de dependência de sedativos
• PaO2/FiO2 > 150 
• Adequado balanço hídrico
• Sem intervenção cirúrgica próxima 
• PAM > 65mmHg sem infusão de epinefrina ou de norepinefrina e

com infusão de dopamina < 5 micrograma/ Kg / min.
Deve ser realizado uma avaliação diária dos critérios descritos e, caso 
todos sejam alcançados, iniciar o processo de desmame conforme o
fluxograma:
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FLUXOGRAMA
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CONDUTAS EM FONOAUDIOLOGIA

Temas

I. Avaliação do risco para disfagia (PARD)
II. Avaliação fonoaudiológica preliminar (PAP)
III. Introdução e transição da alimentação (PITA)
IV. Itens gerais da avaliação fonoaudiológica
V. Dietas testadas

VI. Sinais clínicos a serem observados
VII. Avaliação fonoaudiológica da deglutição do pa-

ciente sem traqueostomia 
VIII. Avaliação fonoaudiológica da deglutição do pa-

ciente com traqueostomia FO
NO

AU
DI

OL
OG

IA
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I - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO RISCO PARA DISFAGIA (PARD)

Teste de Deglutição de Água
Sinais vitais prévios à oferta: FC: ____ bpm (60 a100bpm) FR: ____rpm (12 a 20rpm)

SPO: ____ % (>95%)

Escape oral
anterior

ausência 
1, 2, 3, 4, 5ml

presença
1, 2, 3, 4, 5ml

Tempo de
Trânsito

oral

adequado
1, 2, 3, 4, 5ml

lento
1, 2, 3, 4, 5ml

Refl uxo
Nasal

ausência
1, 2, 3, 4, 5ml

presença
1, 2, 3, 4, 5ml

Número de
deglutições

única
1, 2, 3, 4, 5ml

múltipas 
1, 2, 3, 4, 5ml

ausente
1, 2, 3, 4,

5ml

Elevação
laríngea

adequada
1, 2, 3, 4, 5ml

reduzida
1, 2, 3, 4, 5ml

ausente
1, 2, 3, 4,

5ml

Ausculta 
cervical

Adequada
1, 2, 3, 4, 5ml

Alterada antes e
após

1, 2, 3, 4, 5ml

Alterada 
após a 

deglutição
1, 2, 3, 4,

5ml

Saturação de
oxigênio

linha de base ____%
1, 2, 3, 4, 5ml

queda ____p/____%
1, 2, 3, 4, 5ml

Qualidade 
vocal

adequada
1, 2, 3, 4,

5ml

disfonia/
afonia

1, 2, 3, 4,
5ml

voz molhada clarea-
mento espontâneo

1, 2, 3, 4, 5ml

Voz molha-
da com cla-
reamento 
voluntário
1, 2, 3, 4,

5ml
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Tosse
ausência
1, 2, 3, 4,

5ml

presença:
voluntária
1, 2, 3, 4,

5ml
reflexa

1, 2, 3, 4,
5ml

presença:
Forte 1, 2, 3, 4, 5ml
Fraca 1, 2, 3, 4, 5ml

presença:
antes 1, 2,
3, 4, 5ml

durante 1,
2, 3, 4, 5ml
após 1, 2,
3, 4, 5ml

Engasgo ausência
1, 2, 3, 4, 5ml

presença:
rápida recuperação

1, 2, 3, 4, 5ml

presença:
recupera-
ção com 

dificuldade
1, 2, 3, 4,

5ml

Outros
sinais

cianose
1, 2, 3, 4, 5ml

broncospasmo
1, 2, 3, 4, 5ml

Alteração
dos sinais 

vitais
FC 1, 2, 3, 

4, 5ml
FR 1, 2, 3,

4, 5ml

Teste Deglutição de Alimento Pastoso (3, 5 e 10ml) 

Escape oral
Anterior

3, 5, 10 
ausência
3, 5, 10 

presença

Refl uxo nasal

3, 5, 10
ausência
3, 5, 10

presença

Tempo de trân-
sito oral

3, 5, 10 
adequado

3, 5, 10 lento

Resíduo na
cavidade oral

3, 5, 10
ausência
3, 5, 10

presença

Deglutição

3, 5, 10 única
3, 5, 10 

múltiplas
3, 5, 10 
ausente

Engasgo

3, 5, 10
ausência
Presença:

3, 5, 10 rápida 
recuperação

3, 5, 10 recuperação
com dificuldade

FO
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Tosse

3, 5, 10 
ausência
Presença:
3, 5, 10 

voluntária
3, 5, 10 
reflexa

3, 5, 10 fraca
3, 5, 10 forte
3, 5, 10 antes

3, 5, 10 
durante

3, 5, 10 após

Qualidade
vocal

3, 5, 10 adequada
3, 5, 10 disfonia/afonia
3, 5, 10 voz molhada 

com clareamento
 espontâneo

3, 5, 10 voz molhada 
com clareamento 

voluntário

Elevação
laríngea

3, 5, 10 
adequada
3, 5, 10 

diminuida
3, 5, 10 
ausente

Ausculta
cervical

3, 5, 10 adequada
3, 5, 10 alterada antes

e após a deglutição
3, 5, 10 alterada após a 

deglutição

Saturação de
oxigênio

3, 5, 10 
linha de base 

____%
3, 5, 10 queda 

-----
p/ ____%

Outros sinais

3, 5, 10 cianose
3, 5, 10 broncospasmo

Alteração dos sinais 
vitais: 3, 5, 10 FC

 3, 5, 10 FR
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NÍVEL Classifi cação

I (   ) Deglutição 
NORMAL

II (   ) Deglutição 
FUNCIONAL

III (   ) Disfagia 
orofaríngea LEVE

IV
(   ) Disfagia 

orofaríngea LEVE
A MODERADA

V
(   ) Disfagia 
orofaríngea 

MODERADA

VI

(   ) Disfagia 
orofaríngea 

MODERADA E 
GRAVE

VII
(   ) Disfagia 
orofaríngea 

GRAVE

Conduta:

(   ) Via 
alternativa de 

alimentos

(   ) Terapia 
fonoaudiológica

(   ) Alimentação via 
oral assistida pelo 

fonoaudiólogo
FONOAUDIÓLOGO CRFA:

FO
NO

AU
DI

OL
OG

IA
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II - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PRELIMINAR (PAP)

Data: ___/___/___

Exame geral Respiração

SV (linha de base): 
FC: ___ FR: ___ SpO: ___ PA: ___
Escala Rancho los Amigos: ___

Glasgow: ___
(S/N) Consciente     (S/N) 
Orientado   
(S/N) Confuso
(S/N) Atento            
(S/N) Alerta            
(S/N) Coopera
(S/N) Iniciativa comunicativa
(S/N) Compreende ordens 
simples
Comunicação: (   ) oral   
(   ) articulação áfona  
(   ) escrita (  ) gestos    
(   ) ausente 
(S/N) Desconforto 
físico_______________________

Repouso: (   ) eupneico   (   ) dispneico     
(   ) taquipneico   
(   ) bradipneico
Modo: (   ) oral     (   ) nasal    
(   ) oronasal     (   ) traqueal
Ventilação: (   ) espontânea ___h/dia    
 (   ) VM ___ h/dia     (   ) VNI ___h/dia
Dependência de O: (   ) a.a.     (   ) CN   
(   ) másc. Fac. (   ) masc. Traq. ___I/min
Sinais de fadiga respiratória: (S/N)
_______________________________
_____

Ausculta brônquica:
(   ) broncospasmo    
 (sibilo     (   ) ronco     (   ) normal

Fala Voz

Inteligibilidade de fala:
(   ) adequada     (   ) alterada     
(   ) ausente
Prosódia: (   ) normal    
(   ) alterada
Diadococinesia: (   ) normal  
(   ) alterada
Disfl uências:
(   ) Pausas maiores do que 2s 
(   ) Repetição de sílabas
(   ) Falsos inícios de fala     (   ) 
Esboços articulatórios repetitivos
(   ) Trocas fonêmicas 
 (   ) Trocas fonêmicas com 
distorção
(   ) Outras distorções presentes
em vogais e/ou consoantes

Loudness: (   ) adequado     (   ) fraco     
(   ) forte
Pitch: (   ) adequado     (   ) agudo    
(   ) grave
Escala GRBASI: (   ) grau geral    
(   ) rugosidade   
 (   ) soprosidade
(0-1-2-3)       (   ) astenia    (   ) tensão    
(   ) instabilidade
Voz molhada: (S/N)
Hipernasalidade: (S/N)
CPFA: (   ) adequada     (   ) alterada
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8. Região cervical

Aparência da musculatura no 
repouso:           (   ) normal   
(   ) hipofuncionante
(   ) hiperfuncionante    
(   ) desvio D/E    
(   ) queda D/E
Mobilidade:
(   ) adequada  
(   ) incoordenação 
(   ) instabilidade/tremor
(   ) reduzida            
(   ) não consegue
Observações:
(   ) colar cervical     
(   ) fixação cirúrgica    
(   ) outros
___________

9. Laringe

Elevação durante a deglutição
de saliva:

(   )  adequada     (   ) reduzida     
(   ) ensaio     (   ) ausente

10. Refl exos

Gag: (   ) normal D/E    
(   ) diminuído D/E
(   ) anteriorizado D/E           
(   ) ausente D/E
Tosse: refl exa: (   ) forte   (   ) seca    
(   ) eficaz
(   ) fraca     (   ) produtiva     (   ) ineficaz  
(   ) não observada
Sob comando:
(   ) forte  (   ) seca   (   ) eficaz          (   ) 
fraca    
(   ) produtiva           (   ) ineficaz      
(   ) ausente
Deglutição: (   ) presente     (   ) ausente 
(   ) atrasada
Patológicos: (   ) ausentes    
(   ) presentes______________________

11. Saliva

(   ) adequada   (   ) xerostomia     
(   ) sialorreia
(   ) escape extraoral     (   ) acúmulo 

FO
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III - PROTOCOLO FONOAUDIOLÓGICO DE INTRODUÇÃO E
TRANSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO (PITA) POR VIA ORAL PARA 
PACIENTES COM RISCOS PARA DISFAGIA OROFARÍNGEA.

Ç Ç

Nome:                                              Idade:              Data: ____/____/____

Via de alimentação

(   ) SNE/SNG   (   ) SOE/SOG  (   ) parenteral    (   ) gastro/jejuno    (   ) via oral

Modo de  (   ) meia colher    (   ) colher rasa   (   ) colher cheia   (   ) pedaços secos

oferta  (   ) canudo  (   ) goles livres   (   ) goles controlados  (   ) pedaços umedecidos

Dependência: (   ) assistida   (   ) supervisionada   (   ) pelo fono

(   ) pelo cuidador ou equipe   (   ) independente

Sinais clínicos a serem
observados

Níveis de dieta 
via oral

Líquido

1 2 3 4 F PF PG

1. Redução do nível de alerta, 
não colaborativo e/ou desatento

2. Impossibilidade de seguir co-
mandos e ordens

3. Alteração do controle pos-
tural

4. Alteração na preensão e re-
tenção do alimento

5. Alteração na fase preparató-
ria-oral

6. Tempo de trânsito oral 
lentificado

7. Resíduos na cavidade oral 

8. Perda de alimento pelo nariz

9. Odinofagia

10. Alteração da elevação e an-
teriorização hiolaríngea

11. Deglutições múltiplas

12. Voz molhada

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   292Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   292 03/11/2014   09:26:1803/11/2014   09:26:18



Pauta de Condutas

293

13. Tosse antes, durante ou após 
deglutição

14. Tosse fraca e ineficaz

15. Pigarro

16. Engasgo

17. Alteração da ausculta cervi-
cal após a deglutição

18. Necessidade de limpeza 
laríngea sob comando

19. Queda na saturação de oxi-
gênio

20. Desconforto respiratório

21. Sinais de desconforto geral 
ou instabilidade clínica

Soma dos sinais clínicos pre-
sentes (+)

Orientação para preenchimento:
PRESENÇA: (+); AUSÊNCIA: (-); NÃO TESTADO: (NT)

ç

RESULTADOS 

1. Terapia fonoaudiológica

(   ) Dieta VO suspensa:          (   ) Nível 1     (   ) Nível 2     (   ) Nível 3    
(   ) Nível 4

(   ) Líquido VO suspenso       (   ) LF              (   ) LPF           (   ) LPG
FO

NO
AU

DI
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OG
IA
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2. Possibilidade de oferta de dieta via oral

(   ) Dieta VO    (   ) Assistida   (   ) Supervisionada   (   )  Nível 1   (   ) Nível 2

(   ) apenas pelo fonoaudiólogo  (   ) equipe de enfermagem  (   ) Nível 3  (   ) Nível 4

(   ) cuidador família  (   ) Dieta VO independente   (   ) LF     (   ) LPF    (   ) LPG

(   ) Técnica terapêutica necessária: ____________________________

3. Solicitação de exame instrumental da deglutição

(   ) Videofluoroscopia     (   ) Videoendoscopia     (   ) outros ________

Observações:
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VI – ITENS GERAIS DA AVALIAÇÃO

1. Vias de alimentação

Sonda nasoenteral/sonda nasogástrica (SNE/SNG) – ambas têm
acesso por via nasal. O pertuito da sonda gástrica alcança o estômago e a 
sonda enteral situa-se na região pós-pilórica.

Sonda oroenteral/sonda orogástrica (SOE/SOG) – ambas têm acesso
por via oral. O pertuito da sonda gástrica alcança o estômago e a sonda 
enteral situa-se na região pós pilórica.

Parenteral – via alternativa de alimentação com administração intravenosa.

Gastronomia/jejunostomia (gasto/jejuno) – sondagem realizada por 
acesso cirúrgico ou endoscópico, localozada na região gástrica (gastrosto-
mia) ou enteral (jejunostomia).

Via oral – ingestão de alimentos realizada pela via natural de alimentação.

2. Dependência

Alimentação apenas assistida pelo fonoaudiólogo – a oferta de ali-
mentos é realizada aoebas pelo fonoaudiólogo, quando há necessidade de
orientação frequênte de técnicas terapêuticas.

Alimentação assistida pelo cuidador ou equipe de enfermagem – a 
oferta de alimentos é realizada pelo cuidador ou equipe de enfermagem, 
devido a alguma incapacidade do paciente em alimentar-se sozinho (por 
exemplo, no caso de paresia ou paralisia de membros superiores, redução
do nível cognitivo etc.). A alimentação assistida pelo cuidador ou equipe
de enfermagem pode estar ou não associada à supervisão de técnicas tera-
pêuticas. Nesse caso, ambos devem ser previamente treinados.

Alimentação supervisionada – o próprio paciente controla a ingestão
de alimentos, com necessidade de supervisão de técnicas terapêuticas
realizadas pelo fonoaudiólogo ou cuidador e/ou equipe de enfermagem,
previamente treinados.

Alimentação independente – o próprio paciente controla a refeição,
sem necessidade de supervisão. Pode ser ou não necessária a realização de
técnicas terapêuticas, que devem ter sido aprendidas ou automatizadas.

FO
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3. Modo de oferta

Meia colher de sopa – equivalente a 3ml.
Colher de sopa rasa – equivalente a 5 ml.
Colher de sopa cheia – equivalente a 10ml.

Goles controlados – o fonoaudiolólogo controla a deglutição de líquidos
tanto com a oferta assistida quanto com a orientação ao paciente em rea-
lação à quantidade e à velocidade.

Canudo – a oferta de líquidos é realizada com canudo. Nesse caso, tam-
bém se pode especificar como serão os goles.

Goles livres – o próprio paciente controla a deglutição de líquidos, quanto 
à quantidade e velocidade.

Pedaços secos – especificam a oferta de alimentos que não utilizam uten-
sílios para a preensão, como pães e biscoitos, que são oferecidos sem mo-
dificação em sua consistência inicial.

Pedaços umedecidos – especificam a oferta de alimentos que não utli-
zam utensílio para a preensão, como pães e biscoitos, que são oferecidos 
com modificação em sua consistência inicial, como, por exemplo, o pão
molhado em leite.

V – DIETAS TESTADAS

1. Níveis de dieta por via oral

Nível 1 – alimentos pastosos homogêneos (sem pedaços), muito coesivos, 
que requerem pouca habilidade de mastigação. Entre eles: purês de frutas, 
geleias, purês de legumes, cremes ou sopas cremosas peneiradas etc.

Nível 2 – alimentos pastosos heterogêneos (pastoso com pedaços), co-
esivos, misturados, que requerem pouca habilidade de mastigação, entre
eles: sopas cremosas com pequenos pedaços de legumes bem cozidos ou 
macarrão, carnes moídas ou desfiadas misturadas a purês, frutas amas-
sadas, vitamina de frutas sem peneiramento etc. Esse nível exclui pães,
bolachas e outros alimentos sólidos que não estejam misturados a cremes 
ou purês.

Nível 3 – alimentos semissólidos, macios, que requerem maior habilida-
de de mastigação, como frutas picadas, massas, carnes desfiadas, legumes 
bem cozidos, arroz papa, pão de forma, pão de leite etc. Exclui grãos sol-
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tos, pães duros, verduras e outros alimentos de difícil mastigação ou que
tendem a dispersar-se na cavidade oral.

Nível 4 – dieta regular, inclui todos os alimentos, inclusive de qualquer 
textura sólisa. Entre eles: vegetais crus, carnes, saladas, pães, grãos etc.

2. Líquidos

Líquido fi no (F) – líquidos da consistência similar à água, em seu estado
natural. Estão incluídos sucos, chás, leite, café etc.

Líquido pastoso fi no (PF) – líquidos pouco engrossados. Estão incluídos
nesta categoria os iogurtes líquidos, alguns sucos de frutas (por exemplo,
suco de manga) e qualquer outro líquido pouco engrossado (com espes-
sante ou outros tipos de amido).

Líquido pastoso grosso (PG) – líquidos engrossados, com consistência 
similar ao nível 1 de dieta oral. Estão incluídos nessa categoria os iogur-
tes com polpa sem pedaços, vitaminas de frutas grossas peneiradas (por 
exemplo, vitamina de mamão com banana) e outros líquidos engrossados
(com espessante ou outros tipos de amido).
Nota: Caso algum alimento específico seja contraindicado, ressaltar no 
campo “observações” (exemplos: leite, grãos, pipoca etc.).

VI – SINAIS CLÍNICOS A SEREM OBSERVADOS

1. Redução do nível de alerta, não colaborativo e/ou desatento –
observação de um ou mais dos seguintes achados: necessidade de estimu-
lação (tátil ou verbal) para manter-se alerta, paciente adormece durante a 
avaliação, fechamento ocular ou flutuação de sonolência, paciente perma-
nece constante ou parcialemente agitado, recusa-se a completar as tarefas 
ou aceitar o alimento oferecido, necessidade de pistas para fazer ou com-
pletar tarefas, não mantém contato de olho com o examinador e/ou fala 
incessantemente sem focalizar a atenção para a alimentação.

2. Impossibilidade de seguir comandos e ordens – pontua-se quando 
o paciente não é capaz de atender e seguir comandos e ordens, tem dificul-
dade em seguir orientações, requer múltiplas repetições das orientações
e/ou pistas visuais ou táties e/ou entende menos que 90% das orientações
dadas. Essas habilidades são indispensáveis caso seja necessária a realização
de técnicas terapêuticas. A eficácia das técnicas terapêuticas utilizadas po-
derá ser descrita no campo “observações”.
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3. Alteração do controle postural – impossibilidade de manter centra-
lizados o tronco e/ou a cabeça (por exemplo, devido a paresias, paralisias, 
fraturas, hemianopsia ou heminegligência), presença de colar cervical e/ou
incapacidade ou necessidade de assistência para mover-se e/ou sentar. As
especificidade relacionadas devem ser anotadas no campo “observações”.

4. Alteração da fase preparatória-oral – incapacidade do paciente em
formar, conter e/ou preparar o bolo alimentar para propulsão. Edentuli-
smo, redução do tônus muscular oral, parestesia oral e xerostomia podem
ou não estar associados à dificuldade na formação de um bolo alimentar 
coeso, sendo necessário atentar-se à ocorrência dessas alterações. Pon-
tua-se esse sinal na observção de dispersão do alimentos na cavidade oral
durante a mastigação, dificuldade em formar um bolo alimentar coeso, 
dificuldade em iniciar o movimentos de propulsão do bolo associados ou 
não à presença de resíduos alimentares nos sulcos anteriores e laterais da 
cavidade oral e/ou à lentificação ou redução do tempo de trânsito oral.

5. Tempo de trânsito oral lentifi cado – lentificação do tempo entre 
a captação completa do bolo até o início da elevação do complexo hio-
laríngeo, determinada pelo disparo de reflexo de deglutição. O tempo de 
trânsito oral lentificado está geralmente associado à fase preparatória-or-
al e/ou oral inadequada e ao atraso no disparo do reflexo de deglutição.
Considera-se lentificado quando o tempo de transito oral ultrapassa 4 se-
gundos para líquidos e 20 segundos para outras consistências de alimentos. 
Deve-se observar o tempo entra a captação do bolo alimentar e o início da 
atividade hiolaríngea, a qual deverá ser detectada por meio da técnica dos
quatro dedos e ou ausculta cervical.

6. Resíduos na cavidade oral – acúmulo de alimento em vestíbulo
anterior, lateral, assoalho bucal e/ou superfície lingual após a deglutição. 
A presença de resíduos na cavidade oral é frequentemente decorrente 
de uma fase preparatória-oral e/ou oral ineficientes e/ou da redução da 
sensibilidade intraoral. Deve-se observar a cavidade oral, considerando
normais resíduos de até aproximadamente 25% do bolo oferecido.

7. Perda do alimento pelo nariz – escorrimento do líquido ou alimento 
para a cavidade nasal durante a delgutição. Deve-se observar se há escape de 
fluidos ou alimentos pelas narinas durante e após a oferta da consistência.

8. Odinofagia – dor durante a deglutição. Deve-se observar observar se 
o indivíduo refere ou aparenta dor durante a deglutição, seja em cavidade 
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oral, faringe, laringe ou esôfago.

9. Voz molhada – som borbulhante percebido na qualidade vocal durante 
a fonação após a deglutição de qualquer material. Deve-se solicitar a pro-
dução de um “a” prolongado antes e após a deglutição, para julgamento
perceptual da qualidade vocal. Na presença de voz molhada, avalia-se tam-
bém a percepção do indivíduo por meio da resposta de tosse ou pigarro
espontâneos.

10. Alteração da elevação e anteriorização hiolarígea – presença 
de alterações como deslocamento lateral da laringe, ausência ou mínima 
elevação, deslocamento anterior acentuado com mínima elevação, ele-
vações incompletas e repetidas e/ou elevações incompletas seguidas de
movimento de rebaixamento. Deve-se observar a excursão hiolaríngea 
por meio da técnica dos quatro dedos. A média esperada para a elevação
laríngea é de 2,14cm.

11. Deglutições múltiplas – presença de mais de uma deglutição para 
o mesmo bolo alimentar. Deve-se observar a existência de deglutições
sequenciais realizadas em até 20 segundo após a primeira deglutição, por 
meio da técnica dos quatro dedos e/ou da ausculta cervical. Consideram-se 
adequadas: uma deglutição para líquidos, duas deglutição para alimentos
pastosos e até quatro deglutições para alimentos sólidos.

12. Tosse antes, durante ou após a deglutição – a tosse pode ser uma 
resposta reflexa a qualquer agente irritante na região laríngea, como os
líquidos e os alimentos oferecidos. Deve-se observar a presença de tosse
involutária ou espontânea, antes, durante ou após a deglutição. No campo
“observações”, anotar a frequência da tosse em relação ao número de
ofertas.

13. Tosse fraca e inefi caz – aquela incapaz de mobilizar estase, pene-
tração ou aspiração de materiais que estejam na região laringofaríngea 
(como alimentos, líquidos e secreções). Deve-se observar, na presença de
tosse, a habilidade do paciente em expelir materiais da via aérea. Respo-
stas fracas, verbalizadas ou ausência de resposta à solicitação de tosse von-
lutária devem ser anotadas. Após a tosse, a ausculta cervical livre de ruíd-
os, a tosse seca e a qualidade vocal sem característica molhada podem ser 
sinais indicativos de que a tosse foi eficaz. A força da tosse voluntária pode
ser avaliada objetivamente, antes da alimetnação, por meio da medida de
pressão expirtatória máxima, e deve apresentar-se superior a 40cmH2O.
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14. Pigarro espontâneo – pode ser percebido como um “ahem”, antes,
durante ou após a deglutição. No campo “observações”, anotar a freqüên-
cia da realização do pigarro em relação ao número de ofertas.

15. Engasgo – bloqueio da passagem aérea decorrente da entrada de 
materiais indesejados na via aérea inferior, como líquidos e alimentos. Em 
casos leves, está associado à tosse antes, durante ou após a deglutição e 
à alteração da freqüência respiratória. Em casos mais graves podem-se 
observar cianose e asfixia. Deve-se anotar a freqüência de engasgos em
relação ao número de ofertas no campo “observações”.

16. Alteração da ausculta cervical – a ausculta cervical deve ser realiza-
da antes, durante e após a deglutição, oferecendo um padrão consistente 
de comparação antes e após a oferta de alimentos, essencialmente, em
relação aos sons da respiração e à qualidade da ausculta cervical.

17. Necessidade de limpeza laríngea sob comando – este item é pon-
tuado na ausência de resposta reflexa de engasgo, tosse ou pigarro em
pacientes que apresentaram sinais indicativos da presença de resíduos na 
região faringolaríngea após a deglutição (ausculta cervical alterada e/ou voz 
molhada). Deve-se observar a necessidade de solicitar manobras de lim-
peza laríngea para a eliminação desses achados, sinal indicativo de redução
da sensibilidade na região.

18. Queda na saturação de oxigênio – ocorrência de queda de satu-
ração de oxigênio após a oferta de alimentos e/ou líquidos. Deve-se obser-
var a linha de base de saturação do oxigênio do paciente antes da oferta, 
sendo pontuada apenas se houver redução maior de 4% desta. 

19. Desconforto respiratório – pontuar se durante ou após a oferta de ali-
mentos o paciente apresenta aumento ou redução significativa da frequência 
respiratória basal (normalidade: 12 a 20 respirações por minuto), presença 
de sinais de desconforto respiratório (dispneia, batimento de asa do nariz, 
tiragem de fúrcula e/ou o uso de musculatura acessória) e/ou surgimento de 
roncos ou sibilos na ausculta brônquica (incluindo broncoespasmos).

20. Sinais de desconforto geral ou instabilidade clínica – pontuar 
na observação de modificação de quaisquer outros sinais relacionados ao 
estado clínico, durante e após a oferta de alimentos. Pode-se concluir ne-
ste item sinais como sudorese, alteração de coloração facial e/ou alteração
da frequência cardíaca.

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   300Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   300 03/11/2014   09:26:1903/11/2014   09:26:19



Pauta de Condutas

301

Nota: para marcação na ficha de avaliação, o avaliador deverá anotar os
símbolos “(+)” na presença e “(-)” na ausencia de achados clínicos de-
scritos. Caso o fonoaudiólogo realize alguma intervenção terapêutica que
elimine alguns dos achados durante a aplicação do protocolo, esta deverá 
ser descrita na ficha de avaliação (como, por exemplo, a adaptação de uma 
postura de cabeça eliminando os engasgos durante a delgutição de líquid-
os), e o símbolo “(+/-)” sinalizará a eliminação do sinal. Com a eliminação 
do achado, este nao deverá ser somado ao resultado final e a descrição da 
técnica será feita no campo “observações”.

VII - AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DA DEGLUTIÇÃO DO
PACIENTE COM TRAQUEOSTOMIA
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VIII - AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DA DEGLUTIÇÃO DO 
PACIENTE SEM TRAQUEOSTOMIA

PT1 = Programa terapêutico para diagnóstico de deglutição normal e fun-
cional; PT2 = Programa terapêutico para diagnóstico de disfagia de grau
leve e leve a moderada; PT3 = Programa terapêutico para diagnóstico de 
disfagia moderada, moderada a grave e grave.
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CONDUTAS EM INTENSIVISMO

Temas

I- Protocolo de uso da dexmedetomina

II- Protocolo de uso de sedativos e analgésicos con-
tínuos em pacientes adultos sob ventilação mecâ-
nica em UTI
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I - PROTOCOLO DO USO DA DEXMEDETOMINA

I. INFORMAÇÃO GERAL:

Dexmedetomidina é um agonista alfa2 adrenérgico seetivo. Possui 
propriedades analgésicas, ansiolítica e simpaticolítica. 
Meia vida de redistribuição: 6 min
Meia vida de eliminação: Cerca de 2h
Cuidado com disfunção ou bloqueio átrio-ventricular. 
Principais efeitos colaterais: Bradicardia e hipotensão sobretudo em 
pacientes acima de 65 anos 
Contra – indicação: Bradicardia < 50bpm, hipotensão com uso de drogas
vasopressoras; angina instável ou IAM recente.
Droga segura para ser utilizada em pacientes sem VMA, já que não pro-
voca depressão respiratória. Então normalmente é utilizado também em
pacientes com delirium hiperativo fora de VMA.

1. REPARAÇÃO:
Dexmedetomina (Precedex ®) 2ml + SF 0,9% 48 ml
Solução: 200mcg/50 ml (concentração: 4mcg/ml)

2. INDICAÇÃO:

a. Delirium hiperativo: Anotar o CAM_ICU
b. AVCI ou AVCH  com hipertensão refratária já com PIC e PPC

estável fora de VMA
c. ICC com EA P
d. Pacientes em VMA com PIC e PPC estáveis
e. Necessidade de VNI com  RAAS > + 2

3. INICIAR INFUSÃO SE:

a. Freqüência cardíaca maior que 70bpm
b. Pressão arterial média (PAM) maior que 70mmHg
c. Pressão arterial sistólica maior que 100 mmHg.

4. DOSE DETERMINADA PELA ESCALA DE RASS:

a. RASS = +1; +2, infusão de 0,2 mcg/Kg/h.
b. RASS = +3, infusão de 0,4 mcg/Kg/h
c. RASS = +4, infusão de 0,6mcg/Kg/h.
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5. TITULAÇÃO: 

Titulação da dose deve ser feita de 30 em 30 min até uma dose
máxima de 1,0 mcg/Kg/min. Mas em alguns momentos podem chegar até
1,4 mcg/Kg/min

6.  INTERRUPÇÃO:

a. Se bradicardia, freqüência cardíaca menor que 50bpm.
b. Se Pressão arterial sistólica menor que 90 mmHG ou PAM menor 

que 60mmHg.

FICHA PARA SOLICITAÇÃO DO DEXMEDETOMIDINA - HPS

PACIENTE: _____________________________________________

REG.:________________                             Data___/____/________.

IDADE: ______________

SETOR DE  ORIGEM: ____________________________________

I. INDICAÇÃO:

(       )  Delirium hiperativo. CAM – ICU: ________________
(       )  Pacientes em VMA com PIC e PPC estável
(       )  ICC com EAP
(       )  AVCI ou AVCH com HAS refratária fora de VMA.
(       )  Necessidade de VNI com RASS > + 2

II. Anotar os seguintes parâmetros:

a) Freqüência cardíaca: __________.
b) Pressão arterial média:  ________.
c) Pressão arterial sistólica: _______. 

III. Dose inicial:

a) RASS + 1 e + 2: 0,2 mcg/Kg/h
b) RASS + 3: 0,4 mcg/kg/h
c) RASS +4: 0,6 mcg/Kg/h

Assinatura: __________________________________________
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II - PROTOCOLO DE USO DE SEDATIVOS E ANALGÉSICOS
CONTÍNUOS EM PACIENTES ADULTOS SOB VENTILAÇÃO
MECÂNICA EM UTI

OBJETIVO: MANTER PACIENTE COM RAAS ENTRE -2 a 0.

Questionamento inicial: Paciente esta confortável e dentro do
nível esperado?

1. SIM:
- Reavaliar o objetivo diário
- Titular dose para manter o objetivo
- Realizar o teste de acordar diário (ver depois

2. NÃO

A) AFASTAR AS CAUSAS REVERSÍVEIS?:

- Avaliar conforto do paciente: Verificar sondas; se há dobras no 
lençol; se há secreção; evitar contenção física e ameaça física.
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B) O PACIENTE ESTÁ COM DOR?: 
- Escala Visual analógica

- Escala de dor comportamental  (Behavioral Pain Scale - BPS)

- Ajustar a analgesia para o esperado
- Medicações sugeridas: fentanil ou morfina

Dose intermitente: Fentanil 50 – 100 mcg a cada 10 min até o 
objetivo, depois a cada 2h  (se instável hemodinamicamente)

Morfina 2 – 5mg IV a cada 10 min até o objetivo e depois a cada 2h (se 
estável hemodinamicamente)
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Infusão contínua: (se mais frequente do que 2/2h)
Fentanil 50 – 100 mcg IV a cada 10 min e depois iniciar infusão com 
dose de 50 – 100 mcg/h
Morfina 2-5 mg IV a cada 10 min até o objetivo de depois iniciar infu-
são 2 – 5 mg/h.
C) PACIENTE ANSIOSO (RASS > 1)?:
- Ajustar a sedação para o esperado:

PIC E PPC COMPROMETIDA? Manter RASS em -5 

# SIM: Propofol: 25 – 50 mg IV, depois iniciar 0,3 - 5mcg/Kg/min 
(1ª opção). Não ultrapassar três dias.
Midazolam intermitente: 2-3mg IV a cada 10 min até o objetivo, 
depois a cada 2h  Midazolam contínua: 0.012 – 0,6mg/Kg/h
PIC e PPC sem alteração. Manter o objetivo
# NÃO: Dexmedetomidine: 0,2 – 1,4 mcg/Kg/h (1ª opção)
Midazolam contínua (2ª opção)
Propofol (3ª opção) Não ultrapassar três dias.

D) PACIENTE ESTÁ EM COM DELIRIUM?:
- CAM – ICU (CONFUSION ASSESSMENT METHOD PARA UTI)

- 

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   308Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   308 03/11/2014   09:26:2103/11/2014   09:26:21



Pauta de Condutas

309

Controle do delirium: - Reavaliar todas as causas de delirium

- Delirium hiperativo: Dexmdetomidine  0,2 – 1,4mcg/Kg/h. Sem dose de
ataque

- Risperidona 2 – 6mg/dia . Em geral 4 mg e com aumento lento. Sempre
iniciar com até 2mg/dia.

TESTE DE DESPERTAR DIÁRIO: 

- Suspender sedação às 7h (exceto se houver ordem para não despertar)
- Permitir que acorde para pelo menos um RASS de – 2
- Chamar o médico de plantão para avaliar. 

Se necessário, reiniciar em 50% da dose. 

OBSERVAÇÕES NECESSÁRIOS AO USO DE SEDATIVOS E 
ANALGÉSICOS:

Ç

1. Para dose intermitente: Se pouco sedado, rebolus e/ou aumento a 
dose em 50% ou diminuição do intervalo. Se muito sedado, espe-
ra até o objetivo e diminui a dose em 50% ou aumenta o intervalo.

2. Para infusão contínua: Pouco sedado: Rebolus e/ou aumenta a in-
fusão em 50%. 

Muito sedado: Interromper a infusão contínua até o objetivo e depois ini-
ciar em 50% da dose prévia e considerar dose intermitente.

3. Para pacientes com relaxante neuromuscular: Nunca interromper 
sedativo ou analgésicos até que os relaxantes sejam suspensos e a 
paralisia resolvida.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO  PROTOCOLO:

1. Conseguir 85% de pacientes com o objetivo inicial: RASS entre
-2 e 0

2. Conseguir diminuição em torno de 75% contenção física. 

3. Diminuir em 85% os eventos adversos: extubação acidental, per-
da de acesso e perda de SNE. 

4. Diminuir o tempo de VMA para em torno de 8 dias (salientando o
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fato – pacientes conscientes com RASS entre – 2 e 0).

5. Controle adequado do delirium 85%.

Avaliação trimestral se será conseguido ou não para definir se há necessi-
dade ou não de modificar o protocolo. 
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 CONDUTAS EM MEDICINA 
DO TRABALHO

Temas

I. Prevenção e promoção da saúde
II. Controle de acidentes de trabalho
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I - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE

PREVENÇÃO: 

a) Programa de imunização: a partir do exame 
admissional e acompanhamento das vacinas em exames periódi-
cos, retorno ao trabalho e de mudança de função.

Quadro 2

VACINAS RECOMENDADAS A TODOS OS PROFISSIONAIS
(seja assistencial ou administrativo)

Hepatite B (HBV) Três doses (0, 1 e 6 meses)

Tétano e Difteria (dT
adulto)

Uma dose a cada 10 anos se imunização 
básica.

Esquema básico: 3 doses
Tríplice viral (Sarampo/

Rubéola/Caxumba) Pelo menos 2 doses após um ano de idade

Infl uenza Dose única anual

VACINAS INDICADAS A GRUPOS ESPECÍFICOS

Hepatite A

Indicada para profissionais das unidades de 
nutrição, unidades pediátricas ou trabalha-
dores incluídos no grupo de risco indivi-

dual. Duas doses (0, 6 meses)

Varicela Todos os profissionais de saúde que pres-
tam assistência a imunodeprimidos

Vacina contra Pertussis
(tríplice bacteriana)

Todos os profissionais que prestem as-
sistência nas unidades de neonatologia,

pediatria, e pacientes com doenças respi-
ratórias crônicas

Vacina Pnemocócica 23v Todos os profissionais acima de 60 anos de 
idade ou incluídos no grupo de risco

Todos os funcionários terão os cartões de vacina atualizados e
registrados em prontuário.
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CONTROLE DE EFICÁCIA DA VACINA (EXCLUSIVAMENTE
HEPATITE B)

Para os profissionais de saúde da área de saúde, de alto risco para 
infecção pelo VHB, torna-se obrigatória a titulação de anticorpos HBsAg 
30 a 60 dias após a última dose do esquema vacinal (0, 30 , 180 dias).

Cerca de 5% das pessoas vacinadas não produzem quantidade
suficiente de anticorpos e, portanto, necessitarão de nova série de vacinas
e de cuidado especial.

Quadro 3

Esquema vacinal pré-exposição para profi ssionais de saúde

Nunca vacinado 0,1,6 meses
Anti HBs negativo 1 a 2 meses após a 
terceira dose Repetir esquema acima

Anti HBs negativo 1 a 2 meses após a 
terceira do do segundo esquema

Não vacinar mais, considerar 
suscetível; não respondedor

Anto HBs negativo passado muito
tempo após a terceira dose do primei-
ro esquema

Aplicar uma dose repetir soro-
logia um mês após: positivo =
vacinado; negativo = comple-
tar o esquema como item 2

Fonte: ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de Centros
de Referências de Imunobiológicos Especiais. Brasília. 2006

b) Palestras, informes de caráter preventivo e elabo-
ração de normas de procedimentos, treinamentos em biossegu-
rança quanto ao uso de proteção, manuseio e descarte de material
contaminado ou não biologicamente.

c) Educação para saúde, durante os exames de saú-
de ocupacional, abordando a prevenção de doenças relacionadas 
ao trabalho.
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II - CONTROLE DE ACIDENTES DE TRABALHO

Todo acidente de trabalho será registrado em prontuário do
funcionário, para depois ser analisado e discutido junto ao hospital na 
tentativa de evitar sua reincidência.

ACOMPANHAMENTO:

a) Acompanhamento por amostragem, da conversão sorológica.

b)Encaminhamento do trabalhador acidentado ao setor de emer-
gência do Hospital;

c) Realização de sorologia e teste rápido para o HIV no paciente
fonte e sorologia para hepatite B, C e HIV no trabalhador exposto no dia 
e momento do acidente;

d) Administração do medicamento antiretroviral até duas horas
após o acidente, no caso do paciente-fonte apresentar teste rápido para 
o HIV positivo, conforme protocolo do Ministério da Saúde e ou paciente 
fonte desconhecida;

e) Avaliações sorológicas seqüenciais deverão ser repetidas após 
30 e 90 dias, como acompanhamento para o funcionário acidentado.

O cumprimento do protocolo acima citado é de responsabilidade
da Emergência.

f) Cabe ao SPA o atendimento das urgências/emergências relativas
aos seus funcionários e prestador de serviços.

g) Havendo necessidade de remoção do trabalhador acidentado, 
o hospital disponibilizará meios de remoção para outro serviço médico 
capaz de prestar o atendimento necessário.

h) O IMIP/HPS dispõe no serviço de capacidade para realização de
assistência aos funcionários acidentados (acidentes com exposição a riscos 
biológicos).
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Fluxograma:

CONDUTA PÓS ACIDENTE COM EXPOSIÇÃO A FLUI-
DOS BIOLÓGICOS

1. Cuidados locais imediatos 

a. Em exposições percutâneas ou cutâneas, lavar com água e sa-
bãoou solução anti-séptica detergente (PVPI, Clorexidina).

b. Em caso de exposição em mucosas, lavar com água.

Deve-se evitar o uso de substâncias cáusticas (como hipoclorito
de sódio) pois estas aumentam a área lesada e, conseqüentemente, a ex-
posição ao material infectante.

2. Notificação

 No momento do acidente, deverá ser feita a notificação à 
chefia imediata

3. Emergência

O funcionário deve ser encaminhado para atendimento na emer-
gência e realizada coleta de exames dele e do paciente se fonte conheci-
da. E adotadas a medidas necessárias o mais rápido possível. Medicado se 
necessário.

4. Medicina do trabalho/segurança do trabalho

Funcionário deve se dirigir com brevidade ao setor de saúde ocu-
pacional e segurança para devidas orientações e notificação do acidente.
Acompanhamento e seguimento do caso.

Avaliação do Acidenteç

O acidente deverá ser analisado pela equipe responsável (CCIH, Medi-
cina do trabalho e Segurança do trabalho) quanto aos aspectos abaixo
relacionados.

A. MATERIAL BIOLÓGICO ENVOLVIDO

Devem ser considerados fluidos biológicos de risco, os seguintes mate-
riais: sangue, líquido orgânico contendo sangue e líquidos orgânicos poten-
cialmente infectantes (sêmen, secreção vaginal, líquor e líquidos sinovial, 
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peritoneal, pericárdico e amniótico). Suor, lágrima, fezes, urina e saliva são
líquidos biológicos sem risco de transmissão ocupacional do HIV.

Nestes casos a PEP, Profilaxia pós-exposição ocupacional ao HIV e o acom-
panhamento sorológico não são recomendados.

B. TIPO DE ACIDENTE

B.1 - PÉRFURO CORTANTE: compreende a penetração através da pele
de agulha ou material médico-cirúrgico contaminado com sangue ou ou-
tros líquidos orgânicos e potencialmente infectantes.

B.2 - CONTATO COM MUCOSA OCULAR, ORAL OU PELE COM SO-
LUÇÃO DE CONTINUIDADE: compreende o contato direto da mucosa 
ou pele com solução de continuidade (p.e., dermatite ou ferida aberta) 
com sangue, líquido orgânico contendo sangue visível ou outros líquidos 
orgânicos potencialmente infectantes.

B.3 - CONTATO COM PELE ÍNTEGRA: compreende o contato da pele 
íntegra com sangue, líquido orgânico contendo sangue visível ou outros 
líquidos orgânicos potencialmente infectantes. O contato de material bio-
lógico com pele íntegra não constitui situação de risco para infecção pelo 
HIV e, portanto, dispensa o uso de quimioprofilaxia. Porém, se a exposição 
envolve grande volume de sangue com alta carga viral em extensa área de 
pele por um período prolongado, a quimioprofilaxia pode ser considerada.

C. SITUAÇÃO SOROLÓGICA DO PACIENTE FONTE

C.1- Em relação ao HIV

C.1.1 - Paciente-fonte HIV negativo- não está indicada a quimioprofi-
laxia anti-retroviral.

C.1.2 - Paciente-fonte HIV positivo- Deve-se iniciar a quimioprofilaxia 
anti-retroviral.

C.1.3 - Paciente-fonte com situação sorológica desconhecida ou 
paciente fonte desconhecido- Deve-se iniciar a quimioprofilaxia anti
-retroviral.
Os esquemas preferenciaisestabelecidos pelo MS são: 
- 2 ITRN = AZT (zidovudina) + 3TC (lamivudina) – preferencialmente 
combinados em um mesmo comprimido 
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- 2 ITRN + 1 IP = AZT + 3TC + TDF (Tenofovir) ou AZT + 3TC + LPV/r 
(lopinavir/ritonavir) (esquema expandido)

Esquemas expandidos com acréscimo de um inibidor de protease (IP) 
devem ser cogitados em situações de alto risco e quando houver possibi-
lidade de resistência viral.

Dose :
- Esquema básico

AZT + 3TC 1 comprimido de 12/12 horas
 - Esquema expandido
  
Biovir (AZT + 3TC(( ): 1 comprimido 12/12 hs + tenofovir (TDF) 300mgr
–1 comprimido ao dia OU
Biovir (AZT + 3TC(( ): 1 comprimido 12/12 hs + Kaletra (lopinavir +
Ritonavir): 2 comprimidos 12/12hsr

Recomenda-se que o prazo máximo, para início de PEP, seja de até 

72h após o acidente. A duração da quimioprofilaxia é de 28 dias.

Em profissionais de saúde do sexo feminino em idade fértil, o risco 

de gravidez deve ser indagado, sendo recomendável a realização de testes 

de gravidez sempre que houver dúvida. A gravidez, entretanto, não deve 

ser motivo isolado para deixar de se oferecer a melhor profilaxia relacio-

nada à sua exposição.

Profissionais que estiverem amamentando deverão ser orientadas 

a suspender o aleitamento durante a quimioprofilaxia anti-retroviral

C.2 - Em relação ao vírus da hepatite B

Recomendação para a profilaxia da hepatite B para profissionais de saúde

expostos a material biológico
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quadro 4

SITUAÇÃO VACI-
NAL E SOROLÓ-
GICA DO PRO-
FISSIONAL 
DE SAÚDE

PACIENTE FONTE

HBsAg positivo HBsAg
negativo

HBsAg
desconhecido ou

não testado

NÃO VACINADO IGHAHB + iniciar 
vacinação

Iniciar 
vacinação Iniciar vacinação

COM VACINA-
ÇÃO INCOM-

PLETA

IGHAHB + com-
pletar vacinação

Completar 
vacinação

Completar vaci-
nação

PREVIAMENTE 
VACINADO:

- Com resposta 
vacinal conheci-
da e adequada 
(>10mUI/ml)

Nenhuma medida 
específica

Nenhuma 
medida es-
pecífica

Nenhuma medida 
específica

- sem resposta va-
cinal após 1a série a

(3 doses)

IGHAHB + 1 dose 
da vacina contra 
hepatite

Iniciar nova 
série de va-
cina (3 do-
ses)

Iniciar nova sé-
rie de vacina 
(3 doses)

- sem resposta 
após a 2a série (6 a

doses)
IGHAHB (2x)2 Nenhuma 

medida IGHAHB 2x(2)
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RESPOSTA VA-
CINAL DESCO-

NHECIDA

Testar profi ssionais de saúde

Se resposta vacinal 
adequada: nenhu-
ma medida especí-
fica

Se respos-
ta vacinal 
adequada:
n e n h u m a 
medida es-
pecífica

Se resposta va-
cinal adequada: 
nenhuma medida 
específica

Se resposta vaci-
nal inadequada: 
IGHAHB + 1 dose
da vacina contra 
Hepatite B

Se resposta 
vacinal ina-
d e q u a d a :
fazer nova 
série de va-
cinação

Se resposta vaci-
nal inadequada: 
fazer nova série 
de vacinação

Fonte: Manual de exposição ocupacional – recomendações para atendimento e acompa-
nhamento de exposição ocupacional a material biológico: HIV e Hepatites B e C – 2004

(*) profissionais que já tiveram hepatite B estão imunes a reinfecção e não
necessitam profilaxia pós exposição.

Tanto a vacina quanto a imunoglobulina devem ser aplicadoas dentro do
período de 7 dias após o acidente, mas idealmente, nas primeiras 24 horas
após o acidente. Recentemente, dados provenientes de estudos de trans-
missão mãe-filho mostram que a vacinação contra hepatite B nas primeiras
12 horas após o nascimento confere proteção equivalente à obtida com a 
aplicação conjunta de vacina e imunoglobulina humana contra hepatite B. 
1
- Uso associado de imunoglobulina hiperimune está indicado se o pacien-

te-fonte tiver alto risco para infecção pelo HBV como: usuários de drogas
injetáveis, pacientes em programas de diálise, contactantes domiciliares e
sexuais de portadores de HBsAg positivo, homens que fazem sexo com
homens, heterossexuais com vários parceiros e relações sexuais despro-
tegidas, história prévia de doenças sexualmente transmissíveis, pacientes
provenientes de áreas geográficas de alta endemicidade para hepatite B,
pacientes provenientes de prisões e de instituições de atendimento a pa-
cientes com deficiência mental. 
2
- IGHAHB (2x) = 2 doses de imunoglobulina hiperimune para hepatite B

com intervalo de 1 mês entre as doses. Esta opção deve ser indicada para 
aqueles que já fizeram 2 séries de 3 doses da vacina mas não apresentaram
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resposta vacina ou apresentem alergia grave à vacina.

C.3 - Em relação ao vírus da hepatite C

Não existe quimioprofilaxia. Recomenda-se acompanhar a soro-
logia do profissional acidentado por 06 meses (1ª coleta da sorologia no 
momento do acidente e 2ª coleta da sorologia 06 meses após o acidente).
Se a sorologia do profissional de saúde para HCV for positiva, o mesmo
deve ser encaminhado para acompanhamento ambulatorial especializado.

Caso o paciente fonte tenha sorologias negativas para HIV, 
VHB e VHC, o funcionário acidentado deverá receber alta após o
resultado dos exames. Não existe necessidade de se fazer o segui-
mento do acidente por seis meses nesta situação.

Acompanhamento após exposiçãop p p ç

1) Acompanhamento após a exposição ocupacional ao HIV

Os trabalhadores que iniciam a PEP devem ser orientados a procurar aten-

dimento caso surjam quaisquer sintomas ou sinais clínicos de toxicidade 

medicamentosa. Os sintomas em geral são inespecíficos, leves e autolimi-

tados podendo ser controlados com medicação sintomática. Em caso de 

Efeitos mais graves o caso deve ser discutido com especialista e esquemas

alternativos podem, eventualmente ser necessários.

O acompanhamento sorológico inclui a pesquisa de Anti HIV no 

momento do acidente, seis semanas, três e seis meses após a exposição.

2) Acompanhamento após exposição ocupacional ao VHB

Trabalhadores previamente vacinados realizarão quantificação do

Anti-HBs caso haja imunidade não há indicação de acompanhamento soro-

lógico e nenhuma medida profilática é recomendada.

Trabalhadores não imunes e não vacinados recomenda-se solicita-

ção dos marcadores virais HBsAg, Anti-HBctotal e anti-HBs na exposição 

e seis meses depois.

3) Acompanhamento após exposição ocupacional ao VHC
A avaliação dos níveis de ALT é recomendada no momento da 

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   320Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   320 03/11/2014   09:26:2203/11/2014   09:26:22



Pauta de Condutas

321

exposição, 45, 90 e 180 dias depois
O anti HCV deverá ser solicitado no momento da exposição 90

e 180 dias depois e a pesquisa de HCV-RNA (qualitativo) com 90dias da 
exposição

ALT No momento
da exposição

45
dias
após

90 dias após 180 dias
após

Anti-HCV No momento
da exposição - 90 dias após 180 dias

após
HCV-RNA - - 90 dias após -

Acompanhamento laboratorial do profissional de saúde após ex-
posições ocupacionais a materiais biológicos

Situação 
crônica

Momento
do aci-
dente

2asemana
4a a

6a se-
mana

3 me-
ses 6 meses 12 meses

Uso de 
QP básica

Hemogra-
ma com-

pleto

Hemogra-
ma com-

pleto

- - - -
transami-

nases
transami-

nases

Uréia e
creatinina

Uréia e 
creatinina

Uso de 
QP ex-
pandida

Hemogra-
ma com-

pleto

Hemogra-
ma com-

pleto

- - - -
transami-

nases
transami-

nases

Uréia e
creatinina

Uréia e 
creatinina

Acomp. 
HIV

Anti HIV 
EIA/ELISA -

Anti
HIV 
EIA/

ELISA

Anti 
HIV 
EIA/

ELISA

Anti HIV 
EIA/ELI-

SA

Anti HIV 
EIA/ELISA
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Acomp.
VHB

Vacinados:
Anti-HBs

Vaci-
nados

suscep-
tíveis: 

Anti-HBs

Não vaci-
nados:An-

ti-HBs, 
anti-HBc
total, HB-

sAg

Não va-
cinados:

An-
ti-HBs,

anti-HBc 
total, 

HBsAg

Acomp.
VHC

Anti-HCV 
EIA/ ELISA

Anti-H-
CV

Anti-H-
CV EIA/
ELISA

Anti-HCV 
EIA/ ELISA 
eventual-

mente

ALT/AST ALT/
AST

Fonte: recomendações para terapia antirretroviral em adultos infectados pelo 
HIV- 2008 – suplemento III- tratamento e prevenção, Brasília-DF, 2010
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CONDUTAS EM NEUROCIRURGIA

Temas

I. Termo de consentimento neurocirúrgico –
Tumor craniano

II. Termo de consentimento neurocirúrgico -
Cirurgia da coluna

III. Termo de consentimento neurocirúrgico -
Craniectomia descompressiva
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I - TERMO DE CONSENTIMENTO- CIRURGIA DE TUMOR 
CRANIANO

CONSENTIMENTO INFORMADO

Por este instrumento particular o(a) paciente ______________________
____________________________________________________Registro 
HPS_____________________ou seu responsável Sr(a)______________
_______________________________________________________, de-
clara, para todos os fins, especialmente do disposto no artigo 39, VI, da 
Lei 8.078/90 que dá plena autorização ao (à) médico(a) assistente, ____
_______________________________________, inscrito(a) no CRM- PE
sob o nº _____________ para proceder às investigações necessárias ao
diagnóstico do seu estado de saúde, bem como executar o tratamento
cirúrgico designado “CIRURGIA DE TUMOR CRANIANO”, e todos 
os procedimentos que o incluem, inclusive anestesias ou outras condutas
médicas que tal tratamento médico possa requerer, podendo o referido
profissional valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde. 

Declara que o referido(a) médico(a), atendendo ao disposto no art. 59o 
do Código de Ética Médica e no art. 9o da Lei 8.078/90 (abaixo transcri-
tos) e após a apresentação de métodos alternativos, sugeriu o tratamento 
médico-cirúrgico anteriormente citado, prestando informações detalha-
das sobre o diagnóstico e sobre os procedimentos a serem adotados no
tratamento sugerido e ora autorizado, especialmente as que se seguem:

DEFINIÇÃO: A cirurgia consiste na ressecção parcial ou total de lesão 
craniana. São vários os métodos de cirurgia que podem ser usados e eles
envolvem normalmente o uso de instrumentais de alta precisão, como
microscópios, endoscópios, ultra-som, aparelhos estereotáxicos, etc. A 
forma de operar dependerá das características do tumor craniano.

COMPLICAÇÕES:

Esta cirurgia, classificada entre os procedimentos de grande porte,
apresenta alta morbidade (complicações), incluindo mas não limitada a:

a) Sangramentos
b) Convulsões
c) Fístulas liquóricas (saída de líquor pela incisão cirúrgica)
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d) Acidentes vasculares cerebrais (AVC – derrame)
e) Lesão de estruturas cerebrais perto do tumor 
f) Paralisias motoras (Hemiplegias, Tetraplegias, Paraplegias)
g) Paralisia facial
h) Surdez
i) Alterações da fala 
j) Visão (Cegueira, Diplopia)
k) Infecção e septicemia (infecção atinge todo organismo). 
l) Embolia pulmonar em geral muito grave, podendo levar a óbito.
m) Desvios de rima facial (Paralisia facial)
n) Complicações que podem levar à vida vegetativa (coma 

irreversível) 
o) Dificuldade para deglutição com necessidade de alimenta-

ção temporária ou definitiva por sondas 
p) Falta de controle miccional e fecal 
q) Dificuldade respiratória irreversível, levando a dependên-

cia de uso de aparelhos para manter a respiração e de tra-
queostomia temporária ou definitva

r) Óbito

Declara ainda, ter lido as informações contidas no presente
instrumento, as quais entendeu e aceitou, compromissando-se a respeitar 
integralmente as instruções fornecidas pelo(a) médico(a), estando ciente 
de que sua não observância poderá acarretar riscos e efeitos colaterais a 
si (ou ao paciente). 

Declara, igualmente, estar ciente de que o tratamento adotado não
assegura a garantia de cura, e que a evolução da doença e do tratamento 
podem obrigar o(a) médico(a) a modificar as condutas inicialmente
propostas, sendo que, neste caso, fica o(a) mesmo(a) autorizado(a), desde
já, a tomar providências necessárias para tentar a solução dos problemas 
surgidos, segundo seu julgamento. Finalmente, declara ter sido informado
a respeito de métodos terapêuticos alternativos e estar atendido em suas
dúvidas e questões, através de linguagem clara e acessível. 
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Assim, tendo lido, entendido e aceito as explicações sobre os mais
comuns RISCOS E COMPLICAÇÕES deste procedimento, expressa seu
pleno consentimento para sua realização.

Código de Ética Médica – Art. 59o - É vedado ao médico deixar de
informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos
do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa pro-
vocar- lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu res-
ponsável legal.

CID10:

Recife, _________/___________/_____________

__________________
Ass responsável

__________________
Ass responsável

____________________
Ass e Carimbo Médico

ID:_________________ ID:_________________ ID:_________________

Nome:______________ Nome:______________ Nome:_____________

II - TERMO DE CONSENTIMENTO- CIRURGIA DA COLUNA 
VERTEBRAL

CONSENTIMENTO INFORMADO

Por este instrumento particular o(a) paciente ______________________
____________________________________________________Registro
HPS_____________________ou seu responsável Sr(a)______________
_______________________________________________________, de-
clara, para todos os fins, especialmente do disposto no artigo 39, VI, da 
Lei 8.078/90 que dá plena autorização ao (à) médico(a) assistente, ____
_______________________________________, inscrito(a) no CRM- PE
sob o nº _____________ para proceder às investigações necessárias ao
diagnóstico do seu estado de saúde, bem como executar o tratamento
cirúrgico designado “CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL”, e todos

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   326Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   326 03/11/2014   09:26:2203/11/2014   09:26:22



Pauta de Condutas

327

os procedimentos que o incluem, inclusive anestesias ou outras condutas
médicas que tal tratamento médico possa requerer, podendo o referido
profissional valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde. 

Declara que o referido(a) médico(a), atendendo ao disposto no art. 59o

do Código de Ética Médica e no art. 9o da Lei 8.078/90 (abaixo transcri-
tos) e após a apresentação de métodos alternativos, sugeriu o tratamento 
médico-cirúrgico anteriormente citado, prestando informações detalha-
das sobre o diagnóstico e sobre os procedimentos a serem adotados no
tratamento sugerido e ora autorizado, especialmente as que se seguem:

DEFINIÇÃO: A cirurgia consiste na biópsia, ressecção parcial ou total de
lesão vertebral ou medular, seguida ou não de procedimentos de fixação
vertebral. São vários os métodos de cirurgia que podem ser usados e eles
envolvem normalmente o uso de instrumentais de alta precisão, como
microscópios, endoscópios, neuronavegação, radioscopia, instrumentação
com placas, parafusos e outros construtos implantáveis, etc. A forma de
operar dependerá das características da lesão vertebral.

COMPLICAÇÕES:

Esta cirurgia, classificada entre os procedimentos de grande porte, apre-
senta alta morbidade (complicações), incluindo, mas não limitada à:

a) Sangramentos
b) Fístulas liquóricas (saída de líquor pela incisão cirúrgica)
c) Acidentes vasculares da medula ou do encéfalo 

(AVC – derrame)
d) Lesão de estruturas nas proximidades da lesão 
e) Paralisias motoras (Tetraplegias, Paraplegias, Hemiplegias)
f) Infecção e septicemia (infecção que atinge todo organismo).
g) Embolia pulmonar, em geral muito grave, podendo levar 

a óbito.
h) Complicações que podem levar à vida vegetativa (coma 

irreversível)
i) Falta de controle miccional e fecal
j) Dificuldade respiratória irreversível, levando a dependên-

cia de uso de aparelhos para manter a respiração e de
traqueostomia temporária ou definitva

k) Óbito
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Declara ainda, ter lido as informações contidas no presente instrumento,
as quais entendeu e aceitou, compromissando-se a respeitar integralmente
as instruções fornecidas pelo(a) médico(a), estando ciente de que sua 
não observância poderá acarretar riscos e efeitos colaterais a si (ou ao
paciente). 

Declara, igualmente, estar ciente de que o tratamento adotado não 
assegura a garantia de cura, e que a evolução da doença e do tratamento 
podem obrigar o(a) médico(a) a modificar as condutas inicialmente 
propostas, sendo que, neste caso, fica o(a) mesmo(a) autorizado(a), desde
já, a tomar providências necessárias para tentar a solução dos problemas 
surgidos, segundo seu julgamento. Finalmente, declara ter sido informado
a respeito de métodos terapêuticos alternativos e estar atendido em suas 
dúvidas e questões, através de linguagem clara e acessível. 

Assim, tendo lido, entendido e aceito as explicações sobre os mais comuns
RISCOS E COMPLICAÇÕES deste procedimento, expressa seu pleno 
consentimento para sua realização.

Código de Ética Médica – Art. 59o - É vedado ao médico deixar de
informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos
do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa 
provocar- lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu
responsável legal.
CID10:

Recife, _________/___________/_____________

__________________
Ass responsável

__________________
Ass responsável

__________________
Ass responsável

ID:_________________ ID:_________________ ID:_________________

Nome:______________ Nome:______________ Nome:______________
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III - TERMO DE CONSENTIMENTO- CRANIECTOMIA 
DESCOMPRESSIVA

CONSENTIMENTO INFORMADO

Por este instrumento particular o(a) paciente ______________________
____________________________________________________Registro
HPS_____________________ou seu responsável Sr(a)______________
_______________________________________________________, de-
clara, para todos os fins, especialmente do disposto no artigo 39, VI, da 
Lei 8.078/90 que dá plena autorização ao (à) médico(a) assistente, ____
_______________________________________, inscrito(a) no CRM- PE
sob o nº _____________ para proceder às investigações necessárias ao 
diagnóstico do seu estado de saúde, bem como executar o tratamento
cirúrgico designado “CRANIECTOMIA DESCOMPRESSIVA”, e todos
os procedimentos que o incluem, inclusive anestesias ou outras condutas
médicas que tal tratamento médico possa requerer, podendo o referido
profissional valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde. 

Declara que o referido(a) médico(a), atendendo ao disposto no art. 59o 
do Código de Ética Médica e no art. 9o da Lei 8.078/90 (abaixo transcri-
tos) e após a apresentação de métodos alternativos, sugeriu o tratamento 
médico-cirúrgico anteriormente citado, prestando informações detalha-
das sobre o diagnóstico e sobre os procedimentos a serem adotados no
tratamento sugerido e ora autorizado, especialmente as que se seguem:

DEFINIÇÃO: A cirurgia consiste na abertura ou remoção de parte da cai-
xa óssea craniana com o objetivo de aliviar a pressão intracraniana aumen-
tada em consequência de acidente vascular, tumorações e/ou processos
infecciosos e inflamatórios. Esse procedimento não tem como objetivo 
reverter as alterações primárias causadas pela agressão inicial ao siste-
ma nervoso, mas busca evitar nova progressão e o risco de morte. São
vários os métodos que podem ser usados nesse procedimento e aforma 
de operar dependerá das características individuais do paciente. Passada 
a fase crítica, pacientes submetidos a esse procedimento podem
necessitar cirurgia de reconstrução do crânio.

NE
UR

OC
IR

UR
GI

A

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   329Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   329 03/11/2014   09:26:2203/11/2014   09:26:22



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

330

COMPLICAÇÕES:

Esta cirurgia, classificada entre os procedimentos de grande porte, apre-
senta alta morbidade (complicações), incluindo, mas não limitada à:

a) Sangramentos
b) Fístulas liquóricas (saída de líquor pela incisão cirúrgica)
c) Lesão de estruturas nas proximidades da lesão 
d) Infecção e septicemia (infecção que atinge todo organis-

mo).
e) Embolia pulmonar, em geral muito grave, podendo levar 

a óbito.
f) Complicações que podem levar à vida vegetativa (coma 

irreversível
g) Dificuldade respiratória irreversível, levando a dependên-

cia de uso de aparelhos para manter a respiração e de
traqueostomia temporária ou definitva

h) Óbito

Declara ainda, ter lido as informações contidas no presente instrumento,
as quais entendeu e aceitou, compromissando-se a respeitar integralmen-
te as instruções fornecidas pelo(a) médico(a), estando ciente de que sua 
não observância poderá acarretar riscos e efeitos colaterais a si (ou ao
paciente). 

Declara, igualmente, estar ciente de que o tratamento adotado não as-
segura a garantia de cura, e que a evolução da doença e do tratamento
podem obrigar o(a) médico(a) a modificar as condutas inicialmente pro-
postas, sendo que, neste caso, fica o(a) mesmo(a) autorizado(a), desde
já, a tomar providências necessárias para tentar a solução dos problemas 
surgidos, segundo seu julgamento. Finalmente, declara ter sido informado
a respeito de métodos terapêuticos alternativos e estar atendido em suas 
dúvidas e questões, através de linguagem clara e acessível. 

Assim, tendo lido, entendido e aceito as explicações sobre os mais comuns
RISCOS E COMPLICAÇÕES deste procedimento, expressa seu pleno 
consentimento para sua realização.

Código de Ética Médica – Art. 59o - É vedado ao médico deixar de
informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos
do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa pro-
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vocar- lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu res-
ponsável legal.
CID10:

Recife, _________/___________/_____________

__________________
Ass responsável

__________________
Ass responsável

__________________
Ass responsável

ID:_________________ ID:_________________ ID:_________________

Nome:______________ Nome:______________ Nome:______________
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CONDUTAS EM NEUROLOGIA

Temas

1. Abordagem da Estenose Carotídea
II. Estado de Mal Epiléptico
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I - ABORDAGEM DA ESTENOSE CAROTÍDEA 

(Veja também HPS- Pauta de Condutas Vol. 1)

A doença arterial carotídea é causa comum de AVEI e chega a ser 
responsável por 36% dos AVCIS.É classificada como aterosclerose de 
grandes artérias pela classificação TOAST.

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
transitório (AIT) carotídeo (incluindo amaurose fugaz) e AVC não 
incapacitante, ipsilateral à estenose.

DIAGNOSTICO DA ESTENOSE CAROTIDEA

O diagnóstico de estenose carotídea pode ser realizado através de
exames de imagem como Ultrassonografia com Doppler (US), angiografia 
cerebral, angiografia por Ressonância Magnética (MRA) ou angiografia por 
Tomografia Computadorizada (TCA).

A estenose pode ser estimada utilizando os critérios do NASCET
ou ECST. No NASCET, o critério mais utilizado, mede-se o lúmen residual
do segmento mais estenótico e se compara com o lúmen distal da artéria 
carótida interna. Já no ECST, mede-se o lúmen residual do segmento mais
estenótico e se compara com o diâmetro estimado original no mesmo
segmento.

O US deve ser utilizado como primeiro exame para o diagnóstico
por ter baixo custo, ser seguro e não invasivo, além de ter boa sensibilidade
(81 a 98%) e especificidade (82 a 89%) para o diagnóstico de estenose 
carotídea.Tem a desvantagem de se tratar de um exame operador 
dependente.

A MRA é um exame menos dependente do operador e capaz de
produzir imagem anatômica da artéria, apesar de ser mais caro, levar mais 
tempo para execução e possuir mais contraindicações.

A TCA alem de garantir boa imagem do vaso e ter boa acurácia 
para estenose, é também um exame que pode estudar a composição da 
placa carotídea e classificar a placa de acordo com critérios objetivos,
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determinando o risco de AVC em pacientes com placa carotídea sintomática 
(melhor acurácia na detecção de calcificações e úlceras).

Em resumo, o screening para estenose carotídea em pacientes
com AVC, começa com o US: se estenose é de caráter menor pode-se
seguir com TCA ou MRA para maior caracterização. Se existe indicação 
de procedimento ou dúvida diagnostica está indicada a angiografia por 
cateterismo arterial cerebral.

A angiografia é o padrão-ouro para o diagnóstico de estenose
carotídea, mas não deve ser usada como o primeiro exame, pelo risco de 
complicações neurológicas (4%) e morte (<1%)

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. Em
pacientes com oclusão carotídea, não se recomenda endarterectomia ou 
angioplastia com colocação de stent. Lembrar que em pacientes com AVE 
extenso há risco de síndrome de reperfusão.

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,
extensa calcificação na aorta e presença de placas eco-lucentes (baixo GSM)

Pacientes considerados candidatos para abordagem precoce da 
estenose sintomática serão tratados com:

Anti-agregação plaquetária dupla: 

AAS 75mg + Clopidogrel 300mg 6-12h antes do procedimento

NE
UR

OL
OG

IA

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   335Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   335 03/11/2014   09:26:2203/11/2014   09:26:22



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

336

Manutenção:

AAS 100 mg + Clopidogrel 75mg por dia iniciado idealmente
3 dias antes do procedimento (stent) e mantido por 3 meses.

Controle da dislipidemia:

Sinvastatina 40 mg/dia objetivando LDL 70 mg/dl. 

Controle da Pressão:

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 agregação é aceitável quando iniciada dentro de 24h. 

Nos pacientes não-candidatos à intervenção o tratamento 
medicamentoso da estenose carotídea inclui:

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.

Controle da dislipidemia:

Uso de estatinas: dose estatina máxima tolerada: atorvastatina 
80mg ou sinvastatina 40mg ou rozuvastatina 40mg

Avaliação da curva de tolerância a glicose, que caso alterada 
já indica necessidade do uso de metformina mesmo antes do 
diagnóstico da diabetes.

Controle da pressão arterial:

incluindo uso do inibidor da enzima de conversão da 
angiotensina.

Cessação do tabagismo
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II. ESTADO DE MAL EPILÉPTICO

Estado de mal epiléptico tônico clônico é uma emergência médica. 

O objetivo do tratamento é cessar as crises para minimizar o insulto
cerebral e outras morbidades.

Todos os protocolos sugerem que o tratamento na fase precoce
inclua benzodiazepínicos e no caso das crises perdurem por mais de 10
minutos, proceder a administração de drogas antiepilépticas em dose de
ataque conforme a Figura 1. 

Fig. 1. Fluxograma do Atendimento do Estado de Mal
Epiléptico de Acordo com Tempo

OBS:

1. Topiramato: dose 300-1600mg/dia, titular em até 3 dias.

2. Valproato venoso: ataque em bolus dose 15 a 45mg/kg/h com 
velocidade de infusão de 6mg/kg/min; depois manutenção com 1mg/kg/h.
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Se a despeito destas intervenções, as crises perdurarem por mais
de 2 horas, configura-se estado de mal refratário no qual a anestesia geral
está recomendada a um nível de profundidade que resulte em ritmo de
surto supressão no EEG.

Estado de mal superrefratario é definido como persistência das
crises ou recorrência destas por mais de 24 horas da instauração dos
anestésicos ou se as crises retornem durante a tentativa de desmame 
destas medicações.

As opções terapêuticas anestésicas estão discriminadas na Tabela 1
e as não anestésicas na Tabela 2.
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Tab. 1 – Terapia Anestésica do Estado de Mal Epiléptico

Tab. 2 – Terapia Anestésica do Estado de Mal Epiléptico
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CONDUTAS NÚCLEO EPIDEMIOLÓGICO 
E INFORMAÇÕES HOSPITALAR (NEPI)

Temas

I. Vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar 
VEAR/NEPI 

II. Doenças de notificação compulsória

III. Mortalidade

NE
PI
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I - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM ÁMBITO HOSPITALAR – 
VEAH/NEPI

• OBJETIVO:
Desenvolver um conjunto de ações que visa a detecção, investigação
e notificação de qualquer agravo suspeito ou confirmado de DNC
atendidos no serviço, utilizando-se das normas da VE.

ABRANGENCIA:

Todos os setores do complexo hospitalar.

SIGLAS:
VEAH - Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar
NEPI – Núcleo de Epidemiologia
DNC - Doença de Notificação Compulsória
VE - Vigilância Epidemiológica
UTI – Unidade de Terapia Intensiva
FIN - Ficha de Investigação/Notificação
SINAN -  Sistema de Informação de Agravos de Notificação
DNC - Doença de Notificação Compulsória
DT - Doença Transmissível
DANT - Doença/Agravo não Transmissível
SES – Secretaria Estadual de Saúde
VE – Vigilância Epidemiológica
DO - Declarações de Óbitos

COMPETÊNCIA:
As notificações devem  ser  preenchidas  pelos  profissionais  da  saúde
que  prestam  assistência  ao paciente portador de um agravo de notifi-
cação ou por técnicos da VEAH/NEPI.

• MATERIAL NECESSÁRIO:

Fichas de investigação/notificação padronizada pelo Ministério da Saúde.

• Agravos de Notifi cação Compulsóriag ç p

PROCEDIMENTO -
1. Orientar os profissionais de  saúde  sobre  a  importância  da  VE,  e
do registro correto das  FI  que  estão  disponíveis  em  cada setor;
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2. Elaborar, implementar  e  manter  o  sistema  de  busca  ativa e
passiva,  para  os pacientes  atendidos  e  internados,  visando a  detec-
ção  precoce das DNC ou  agravo  inusitados,  na  Emergência,  enfer-
marias, UTIs e laboratório diariamente;
3. Analisar  prontuários  em busca ativa de DNC:
A) Levantar a história clínica e realizando o preenchimento da FI es-
pecífica para cada doença, preenchendo o mais corretamente possível
sem rasuras.
b) Orientar o médico na solicitação dos exames laboratoriais necessários.
c) Abordar o paciente explicando sobre a sua função realizando a en-
trevista, a fim de coletar maiores informações para o esclarecimento
do caso.
4. Certificar  que  se  trata  de  DNC  com o médico e enfermeiros de
cada setor, verificando os exames realizados, avaliar a história clínica e 
epidemiológica do paciente para preencher a FI;
5. Acompanhar os exames complementares solicitados através da in-
tegração com o laboratório do hospital e outros laboratórios de refe-
rência, estabelecendo fluxo de envio das amostras e recebimento de
resultados;
6. Realizar a busca passiva através dos prontuários e censo hospitalar 
diariamente:
OBS1: A busca  passiva  consiste  em  resgatar dados nos  prontuários,
completando informações nas FI e posteriormente o envio das dessas
fichas a Secretaria Municipal de Saúde – Recife;
7. Acompanhar esses pacientes  notificados  em  visita  diária,  obser-
vando  sua evolução  pelo  prontuário  ou  pelo  médico  que  o  acom-
panha  e  essa  ficha  só  será encerrada na sua alta, transferência, óbito
ou pelos exames complementares;
8. Realizar ou orientar medidas para contingência ou bloqueio de agra-
vo junto a CCIH.
9.As Notificação imediata deveram ser enviada imediatamente por e-mail
((notifica@saude.pe.gov.br)  fax (3184-0193) ou telefone (Disque notifica: rr
0800.281.3041  ou Plantão 24 horas: 94884267 ) para que ações de  con-
trole, investigação  e  intervenção  urgente  sejam feitas pelas  autoridades
de  saúde competentes para adoção de medidas pertinentes;

NE
PI
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Doenças de Notifi cação compulsória Imediata:
Dengue (Febre hemorrágica da Dengue, dengue com complicação e 
dengue hemorrágica)
Meningites (Meningocócica,Haemophilus)
Tétano Acidental
Sarampo
Coqueluche
Paralisia Flácida Aguda (Poliomielite)
Rubéola
Doença de Chagas Aguda
Leptospirose
Raiva Humana
10. Informar os casos de notificação sem evolução completa, fazendo 
um relatório da história clínica e laboratorial  do  paciente  as  autorida-
des  de  saúde  competente para adoção de medidas pertinentes;
11. Enviar a FIN original para a Secretaria Municipal de Saúde - Recife e 
arquivar cópia de todas as FIN realizadas no hospital encerradas, para 
controle e estudo;
12. Treinar o corpo técnico da unidade de saúde segundo normas da VE;
13. Detectar e  solucionar  agravos  que  possam  acometer  os  profis-
sionais  da instituição;
14. Elaborar e divulgar boletim  epidemiológico  semestral/anual  para  
gerência  de enfermagem, direção médica e para os diferentes níveis de
gestores do SUS quando solicitado referente a situação epidemiológica 
interna relativa a VE;
15. Propiciar o intercâmbio técnico-científico com serviços  similares
de  outras instituições;
16. Participar de reuniões e eventos da VE no âmbito local, municipal, 
regional e nacional;
17. Colaborar com as  ações  fiscalizadoras  das  Coordenações  de  
Vigilância Epidemiológica,  Ambiental  e  Sanitária,  fornecendo  infor-
mações  epidemiológicas Solicitadas.
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• Mortalidade

PROCEDIMENTO 

1. Solicitar blocos de DO junto à  Prefeitura do Recife e posterior
entrega de todas as vias brancas protocoladas a Secretaria de saúde;

2. Distribuir e acompanhar a utilização de DO na instituição;

3. Fornecer 15 folhas de DO, mediante protocolo para UTI -2(respon-
sável pela distribuição nos demais setores da instituição) e verificar esse
quantitativo diariamente fazendo a reposição quando necessário;

4. Realizar a investigação dos óbitos hospitalares de acordo com o que
preconiza o Ministério da Saúde;

5. Resgatar, através da busca ativa, as DO que não forem encaminhadas
a VEAH/NEPI;

6. Encaminhar a 1ª via (branca) da DO para a SES - Recife;

7. Arquivar 3ª via (rosa) na VEAH/NEPI;

8. Fornecendo relatórios estatísticos  e informações  à  direção  médica  
e  de  enfermagem;

9. Fazer parte da Comissão de  Revisão  de  Óbito  com  objetivo  de
estruturar  o fluxo e  a  documentação  dos  óbitos  hospitalares  bem  
como  capacitação  do  corpo clínico quanto ao preenchimento correto
das DO emitidas na unidade de saúde.

NE
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CONDUTAS EM NUTRIÇÃO

Temas

I- Avaliação da ingestão oral

II- Protocolo de terapia nutricional

III- Protocolo de seleção de via para terapia 
nutricional

IV- Protocolo de seleção de escolha dieta para 
terapia nutricional 

V- Protocolo de terapia nutricional combinada nu-
trição parenteral e nutrição enteral

VI- Protocolo de triagem nutricional

NU
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I - AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ORAL
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II - PROTOCOLO DE TERAPIA NUTRICIONAL

Os pacientes admitidos serão triados nas primeiras 72 horas e por 
conseguinte, identificar o nível de assistência.

Os idosos (≥ 60 anos) responderão a Mini Avaliação Nutricional
(MAN) (Anexo 1(( ). Se não houver risco nutricional o paciente será acom-
panhado semanalmente. Em caso de risco nutricional haverá avaliação da 
ingesta alimentar(Anexo 2(( ). Se ingesta >60% será indicada suplementação
oral e o paciente será acompanhado 2x/semana. Se ingesta <60% será 
indicada TNE e o paciente será acompanhado diariamente.

No que tange a avaliação dos adultos, a triagem a ser realizada será 
a NRS 2002 (Anexo 3) classificada de acordo com o supracitado.

III - PROTOCOLO DE SELEÇÃO DE VIA PARA TERAPIA 
NUTRICIONAL

Após o paciente ser submetido a avaliação nutricional através do
exame físico, antropométrico, exames laboratoriais,  será questionado so-
bre a funcionalidade do trato gastrointestinal (TGI). Se o trato gastroin-
testinal estiver funcionante e seguro para uso, e a ingestão oral estiver 
mantida, o paciente será incluído em um plano alimentar seguindo as pa-
dronizações das dietas hospitalares propostas pelo serviço.

Se na avaliação da ingestão alimentar realizada pela nutricionista 
do serviço, através da anamnese alimentar, for verificado consumo me-
nor que 75% correspondente as suas necessidades nutricionais estimadas,
associada ou não a algum grau de desnutrição, será indicado o inicio da 
terapia Nutricional oral e manutenção do plano alimentar padrão. A este
paciente será realizada visita nutricional diária a fim de avaliar aceitação
alimentar e recuperação do estado nutricional.

Se na avaliação da ingestão alimentar realizada for verificado con-
sumo menor que 60% correspondente as suas necessidades nutricionais
estimadas, associada ou não a algum grau de desnutrição, será indicado o 
inicio da terapia Nutricional Enteral por cateter ou ostomia. 

Se após a avaliação o trato gastrointestinal não estiver funcionante
e seguro para uso, será indicada a nutrição Parenteral.

NU
TR
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• TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL

IV - PROTOCOLO DE SELEÇÃO DE ESCOLHA DIETA 
PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL

Após a escolha da via para inicio da terapia Nutricional Enteral,
o próximo passo será verificar se o paciente apresenta algum distúrbio 
metabólico ou não consegue ingerir ou absorver nutrientes intactos. 

 Se não apresentar as características citadas, será indicada a fórmula 
padrão utilizada pelo serviço, sendo esta fórmula a base de proteína isolada 
de soja, isenta de sacarose, lactose e glúten, normocalórica, normoproteica.  

 Caso haja presença de distúrbio metabólico será avaliado o inicio
de uma dieta especializada para a patologia. Em pacientes portadores de 
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alterações na função renal será indicada dieta concentrada em calorias e
com redução de determinados eletrólitos. Em pacientes com alteração na 
função hepática será utilizada dieta rica em carboidrato e pobre em lipídeos.
Pacientes com disfunção pulmonar será utilizada dieta com aumento
de caloria e proteína. Pacientes submetidos a um estresse metabólico / 
trauma grave será utilizada dieta rica em proteínas e imunomoduladora.
Paciente que apresentarem alterações nos níveis glicêmicos ou portadores
de diabetes será indicada dieta com carboidratos complexos em sua 
composição e acréscimo de fibras.

 Na presença de intolerância a absorção de nutrientes intactos,
será indicada fórmula hidrolisada.

• TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL

NU
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V - PROTOCOLO DE TERAPIA NUTRICIONAL COMBINA-
DA NUTRIÇÃO PARENTERAL E NUTRIÇÃO ENTERAL

 Paciente em uso de Nutrição Parenteral, reavaliado por equipe
médica e que for detectado possibilidade de alimentação por via enteral,
iniciará uma dieta combinada. Se não estiver funcionante permanecerá na 
Terapia Nutricional Perenteral.

 Realizará dieta enteral para trofismo intestinal no volume de
20ml/h em bomba de infusão continua com adição módulo de glutamina 
(15g/d). Neste momento será mantido o volume da Nutrição Parenteral. 

 Após o inicio da dieta combinada o paciente será avaliado quanto
a tolerância da dieta enteral pela nutricionista responsável do setor, a fim 
de evoluir a fórmula para polimérica normocalórica, normoproteica, isenta 
de sacarose, lactose e glúten na mesma vazão, mantendo ainda o volume
da Nutrição Parenteral.

 Após 48 horas do inicio da terapia nutricional enteral, se o paciente
apresentar boa tolerância à dieta, será iniciado o redução do volume 
da nutrição parenteral, correspondendo este volume à  70% de suas 
necessidades nutricionais, associada a progressão de volume da terapia 
Nutricional enteral. A progressão do volume da terapia nutricional enteral
será inversamente proporcional ao volume da nutrição parenteral. Caso o 
paciente apresente intolerância à dieta enteral pela fórmula polimérica, a 
fórmula será modificada para oligomérica mantendo a vazão inicial.

 O desmame da Nutrição Parenteral seguirá nas seguintes
proporções: No primeiro dia 70% de suas necessidades nutricionais serão
asseguradas pela nutrição parenteral, no segundo dia 50% e no terceiro 
dia 30% de suas necessidades nutricionais, só então o paciente receberá 
nutrição enteral exclusiva.
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• TERAPIA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL
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VI - PROTOCOLO DE TRIAGEM NUTRICIONAL
Paciente admitido deverá ser triado nas primeiras 72 horas
após a admissão da seguinte forma:
IDOSO (≥ 60ANOS)
MAN (MINI AVALIAÇÃO DO IDOSO) 
Se não houver risco nutricional o paciente será acompanhado semanal-
mente.
Em caso de risco nutricional fazer avaliação da ingesta alimentar de acordo 
com protocolo estabelecido.
Se ingesta >60% será indicada suplementação oral e o paciente será 
acompanhado 2x/semana.
Se ingesta <60% será indicada TNE e o paciente será acompanhado 
diariamente.
ADULTO
NRS 2002
Se não houver risco nutricional o paciente será acompanhado semanal-
mente.
Em caso de risco nutricional fazer avaliação da ingesta alimentar de acordo 
com protocolo estabelecido.
Se ingesta >60% será indicada suplementação oral e o paciente será 
acompanhado 2x/semana.
Se ingesta <60% será indicada TNE e o paciente será acompanhado dia-
riamente.
Avaliação Nutricional:
Reavaliação de TNE: Quinzenalmente: Circunferência do Braço (CB) e 
Circunferência da Panturrilha (CP)
Altura do Joelho será realizada de acordo com a técnica de Lameu, 2005
• Mini Avaliação Nutricional –Idoso

Nome: _________________________________________________Prontuá-
rio: ______________
Admissão: ____/____/____ Clínica: ___________ Enf./Leito: ______  Sexo: F( 
)  M(  )  Idade:________
Peso:________________     Altura:________________        
IMC:_____________________
Mna- Versão Reduzida

A) Nos últimos três meses houve diminuição da ingesta alimentar 
devido à perda de apetite, problemas digestivos ou difi culdade
para mastigar ou deglutir?
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0 = Diminuição severa da ingesta
1 = Diminuição moderada da ingesta                                             
______________
2 = Sem diminuição da ingesta
B) Perda de peso nos últimos 3 meses
0 = Superior a três quilos
1 = Não sabe informar                                                                      
______________
2 = Entre um e três quilos
3 = Sem perda de peso
C) Mobilidade
0 = Restrito ao leito
1 = Deambula mas não é capaz de sair de casa                                
______________
2 = Normal
D) Passou por algum estresse psicológico ou doença nos últimos

três meses
0 = Sim
2 = Não                                                                                               
______________
E) Problemas neuropsicológicos
0 = Demência ou depressão graves
1 = Demência leve                                                                              
______________
2 = Sem problemas psicológicos
F1)
0 = IMC < 19
1 = 19 < IMC 21                                                                               
______________
2 = 21 < IMC 23
3 =  ≥  IMC 23

Se o cálculo do IMC não for possivel, substituir a questão F1 pela F2. Não
preencha F2 se a questão F1 já tiver sido completada.

F2) Circunferência da panturrilha (CP) em cm
0 = CP menor que 31
1 = CP maior ou igual a 31______________
Escore de Triagem (máximo 14 pontos)
12-14 pontos: Estado Nutricional Normal
8-11 pontos: Sob Risco Nutricional 
0-7 pontos: Desnutrição

NU
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• TRIAGEM NUTRICIONAL

Nome: ________________________________________________

Prontuário: ______________

Admissão: ____/____/____ Clínica: _______ Enf./Leito: ____Sexo: F(  )  M(  )

Idade:________

Peso:____________________     Altura:________________

IMC:_____________________

Parte 1
Sim Não

1 O IMC do paciente é < 20,5 kg/m2?
2 O paciente teve perda de peso não-intencional nos

últimos três meses?
3 O paciente teve redução na ingestão alimentar na 

última semana?
4 O paciente está em estado grave, mau estado geral

ou em terapia intensiva?

Sim: Se a resposta for “sim” a qualquer pergunta, a tabela a seguir deverá 
ser utilizada.

Não: Se a resposta for “não” a todas as perguntas, o paciente deverá ser 
reavaliado semanalmente. Se o paciente, por exemplo, for sofrer uma 
grande cirurgia, o plano nutricional preventivo deve ser iniciado para evi-
tar o risco nutricional.
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Parte 2

Estado nutricional prejudicado Gravidade da doença 
(aumento nas necessidades)

Ausente
Pontuação 0

Estado nutricional 
normal

Ausente
Pontuação 0

Estado nutricional
normal

Leve
Pontuação 1

Perda de peso > 5% 
em 3 meses
OU ingestão alimen-
tar abaixo de 50 a 
75% das necessida-
des normais na se-
mana precedente

Leve
Pontuação 1

Fratura do qua-
dril, pacientes
crônicos, em par-
ticular com com-
plicações agudas:
cirrose, DPOC,
hemodiálise 
crônica, diabetes,
câncer.

Moderado
Pontuação 2

Perda de peso > 5% 
em 2 meses
OU IMC de 18,5 a 
20,5 kg/m2 + pre-
juízo das condições 
gerais
OU ingestão ali-
mentar 25 a 60% 
das necessidades 
normais na semana 
precedente

Moderado
Pontuação 2

Cirurgia 
abdominal de 
grande porte, 
fraturas,
pneumonia 
grave, 
leucemias e
linfomas.

Grave
Pontuação 3

Perda de peso > 5% 
em 1 mês (>15% em
3 meses)
OU IMC < 18,5 kg/
m2 + prejuízo das
condições gerais OU 
ingestão alimentar 
0 a 25% das neces-
sidades normais na 
semana precedente

Grave
Pontuação 3

Traumatismo
craniano,
transplante de
medula óssea, 
paciente em UTI 
(Apache > 10)

A pontuação total será a soma da pontuação das duas colunas.
Se o paciente tiver idade ≥ 70 anos: adicionar 1 na pontuação total.
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Resultados:Pontuação ≥ 3: paciente está nutricionalmente em risco, por 
isso, devem ser iniciados os cuidados nutricionais.

Pontuação < 3: é indicada a reavaliação semanal do paciente. Se o pa-
ciente, por exemplo, for sofrer uma grande cirurgia, um plano nutricional
preventivo deve ser aplicado a fim de evitar risco nutriciona

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   358Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   358 03/11/2014   09:26:2603/11/2014   09:26:26



Pauta de Condutas

359

CONDUTAS EM PSICOLOGIA

Tema

I - Transferência de paciente crônico

PS
IC

OL
OG

IA
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I – TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE CRÔNICO
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CONDUTAS EM RADIOLOGIA

Temas

I. Protocolo de aquisição de imagens do crânio
II. Protocolo de aquisição de imagens da coluna

RA
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OL
OG

IA

Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   361Livro HPS Pauta de Condutas_Final.indd   361 03/11/2014   09:26:2603/11/2014   09:26:26



Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira

362

I - PROTOCOLO DE AQUISIÇÃO  DE IMAGENS DO CRÂNIO
PARA TC E RM

a) PARÂMETROS DE AQUISIÇÃO PARA TOMOGRAFIA E
RESSONANCIA

• 1Sem obliquar as linhas de referência.  Sem inclinar o Gantry 
(Fig. 1A e 1B)

• Scanear de INFERIOR para SUPERIOR. NÃO scanear de SUPERIOR 
para INFERIOR (Fig. 2A e 2B)       

• Não cortar a ponta do nariz nem o topo da cabeça (assegure-se de 
que as orelhas não sejam dobradas ou distorcidas (Fig. 3A e 3B)

• Todas as Imagens com o mesmo SERIAL ID    

• FOV menor possível para incluir todo o contorno externo do paciente

• Espessura de corte: < 1 mm. Contíguo, sem intervalo GAP, sem 
sobreposição (NO OVERLAPING)

• Pixel / Matrix TEM QUE SER MATRIZ QUADRADA 512 x 512 
(melhor)

• Soft Tissue Window (janela para tecidos moles)

• Se helicoidal, reconstruir em cortes axiais
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b) POSICIONAMENTO DO PACIENTE

• Paciente em posição SUPINO. Pé antes (FEET FIRST)
• Contraste deve ser feito ANTES da aquisição, SE SOLICITADO
• Marque o lado direito do crânio
• Separe a cabeça do suporte de cabeça por campos ou espuma (foam)
• Evitar usar fita de fixação frontal

c) FIDUCIAIS

• Posicionados simetricamente em
TODA a cabeça do paciente

• No mínimo 20mm de distância 
entre um e outro

• Marcar o centro do fiducial com
caneta, na pele do paciente

• Próximo ao local da cirurgia
• Assegure-se que todos estejam 

visíveis na aquisição e não este-
jam distorcidos de sua posição

a) COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

• Arquivar dados das imagens em DICOM sem compressão
(UNICOMPRESSED DICOM)

• Salvar todos os arquivos no PACS

II - PROTOCOLO DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS DA COLUNA 
PARA TC E RM

RA
DI
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b) PARÂMETROS DE AQUISIÇÃO PARA TOMOGRAFIA E RES-
SONANCIA 

• Scanear de INFERIOR para SUPERIOR. NÃO scanear de SUPERIOR 
para INFERIOR (Fig. 2A e 2B)

• Incluir no scaneamento uma vértebra acima e uma vértebra abaixo da 
zona de interesse (Fig. 3 A e 3B)

• Todas as Imagens com o mesmo SERIAL ID    

• Field of View (FOV): incluindo TODA a região de interesse

• Espessura de corte: < 1 mm. Contíguo, sem intervalo GAP, sem 
sobreposição (NO OVERLAPING)

• Pixel / Matrix TEM QUE SER MATRIZ QUADRADA 512 x 512 
(melhor)

• Soft Tissue Window (janela para tecidos moles)

• Se helicoidal, reconstruir em cortes axiais

c) POSICIONAMENTO DO PACIENTE

• Paciente em posição SUPINO. Pé antes (FEET FIRST)

• Contraste deve ser feito ANTES da aquisição, SE SOLICITADO
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d) REVISÃO DA AQUISIÇÃO

• Sem artefatos de movimento

• Retirar suporte de cabeça e/ou mesa

• Verificar se a orientação do paciente está correta

e) COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

• Arquivar dados das imagens em DICOM sem compressão (UNI-
COMPRESSED DICOM)

• Salvar todos os arquivos no PACS

• Copiar os de interesse no CD ou USB

• Excluir arquivo Scout ou localizador

RA
DI

OL
OG

IA
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CONDUTAS EM RADIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA - NEURO

Temas

I. Trombólise intra-arterial do acidente vascular 
cerebral isquêmico 

NE
UR

O
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I - TROMBÓLISE INTRA-ARTERIAL NO ACIDENTE
VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO

• Serviço de Neuroradiologia Intervencionista - Hospital Pelópidas 
Silveira

A abordagem intra-arterial como terapia de reperfusão na fase
aguda do acidente vascular cerebral é uma alternativa à trombólise 
endovenosa que pode trazer vantagens, como a maior concentração 
do trombolítico no trombo oclusivo, maior taxa de recanalização e 
possibilidade de utilização em pacientes com contra-indicação para 
trombólise química intravenosa.

• Critérios de inclusão para fi brinólise intra-arterial

a) AVC isquêmico em qualquer território encefálico;

b) Possibilidade de se iniciar a terapia intra-arterial dentro de 6 horas para 
circulação anterior e 9 horas para circulação posterior, do início dos sin-
tomas (para isso, o horário do início dos sintomas deve ser precisamen-
te estabelecido. Caso os sintomas forem observados ao acordar, deve-se
considerar o último horário no qual o paciente foi observado normal);

c) Tomografia computadorizada do crânio ou ressonância magnética sem
evidência de hemorragia;

d) Idade superior a 18 anos.

• Critérios de exclusão

a) Uso de anticoagulantes orais com tempo de pró-trombina (TP) >15
segundos (RNI>1,5); 

b) Uso de heparina nas últimas 48 horas com TTPa elevado;

c) AVC isquêmico ou traumatismo crânio-encefálico grave nos últimos 3 
meses; 

d) História pregressa de alguma forma de hemorragia intracraniana de 
natureza não estabelecida ou de malformação vascular cerebral; 

e) TC de crânio com hipodensidade precoce igual ou maior do que um
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terço do território da artéria cerebral média;

f) PA sistólica >=185 mmHg ou PA diastólica >=110 mmHg (em 3 ocasiões,
com 10 minutos de intervalo) refratária ao tratamento antihipertensivo; 

g) Melhora rápida e completa dos sinais e sintomas no período anterior ao
início da trombólise;

h) Déficits  neurológicos leves (sem repercussão functional significativa);

i) Cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo dentro das últimas
2 semanas;

j) Hemorragia geniturinária ou gastrointestinal (nas últimas 3 semanas) ou
história de varizes esofagianas; 

k) Punção arterial em local não compressível na última semana;

l) Coagulopatia com TP prolongado (RNI>1,5), TTPa elevado, ou plaque-
tas <100000/mm3 ;

m) Glicemia < 50 mg/dl com reversão dos sintomas após a correção; 

n) Evidência de endocardite ou êmbolo séptico, gravidez; 

o) Infarto do miocárdio recente (3meses).

p) Suspeita clínica de hemorragia subaracnóide ou dissecção aguda de aorta.

q) Idade > 80 anos 

AVC ISQUÊMICO DA CIRCULAÇÃO ANTERIOR

• APRESENTAÇÃO CLÍNICA (VIDE CRITÉRIOS 
DIAGNÓSTICOS DO AVC)

Ç

Evidência clínica de isquemia cerebral em território carotídeo, em pacien-
te admitido dentro da janela pre-estabelecida. Considerar:

A) AVC isquêmico de circulação anterior com oclusão proximal evi-
denciada pela Angio-CT cerebral

B) AVC isquêmico no paciente com contra-indicação ao uso do rt-PA.
Realizar fibrinólise mecânica com balão e/ou stent intracraniano.

NE
UR

O
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Obs: “Oclusão proximal” refere-se a oclusões que alcançam até 
segmentos A1, M1 e P1 das artérias cerebrais anterior, média e
posterior respectivamente

EXAMES DE IMAGEM

Considerando ausência de contra-indicação para trombólise no AVC 
isquêmico (Vide critérios de exclusão).

TRATAMENTO

Tempo do
inicio dos 
sintomas

AVC isquêmico da AVC isquêmico da 
circulação anterior circulaçãoanterior                                  

(Oclusões proximais)  (Oclusões 
“Tandem”)

Presença de 
contra-indicação

ao rt-PA

Até 4,5 horas
rt-PA EV convencional  rt-PA EV 

acelerado
Resgate IA (1)   IA (2)

IA (3)

Entre 4,5 e 6
horas Considerar IA (3)    Considerar IA (3) Considerar IA 

(3)

Após 6 horas Suporte clínico     Suporte clínico Suporte clínico

IA: Angiografia cerebral e tratamento endovascular intra-arterial

(1) rt-PA EV 0,9mg/Kg (máximo de 90mg). Iniciar com bolus de 10% 
da dose total e infundir o restante em 60 minutos. Para os pacientes que 
não apresentaram melhora clinica (> ou = 4 pontos NIH) realizar an-
giografia cerebral. Se for visualizado trombo ou estenose proceder com 
trombectomia mecânica e/ou stent.  

(2) rt-PA EV 0,6mg/Kg. Iniciar com bolus de 15% da dose total e 
infundir o restante em 30 minutos. Em seguida realizar angiografia cere-
bral. Na presença de trombo realizar trombólise intra-arterial com rt-PA 
(bolus de 2mg intra-trombo seguido de 20mg em até 2 horas) e/ou trom-
bectomia mecânica se necessário.

(3) Angiografia cerebral com trombectomia mecânica e/ou stent se 
for visualizado trombo ou estenose.

Obs: Dificuldades operacionais relacionados a IA não deverão atra-
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sar o tratamento que deverá ser iniciado com rt-PA convencional 
(0,9mg/Kg, até 90mg).

Obs: Contra-indicada IA se o tempo estimado ictus-trombectomia for 
superior a 6 horas

AVC ISQUÊMICO DA CIRCULAÇÃO POSTERIOR

• APRESENTAÇÃO CLÍNICA (VIDE CRITÉRIOS 
DIAGNÓSTICOS DO AVC)

Ç

A) Déficit leve-moderado: Qualquer sinal deficitário de circulação 
posterior diferente de coma, tetraparesia ou encarceramento

B) Déficit grave: Coma, tetraparesia ou encarceramento

C) AVC isquêmico no paciente com contra-indicação ao uso do rt-PA 
(Vide contra-indicações ao uso do rt-PA)

• EXAMES DE IMAGEM

Considerando ausência de contra-indicação para trombólise no AVC is-
quêmico (Vide diagnóstico do AVC por imagem)

TRATAMENTO

NE
UR

O
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Tempo do 
inicio

dos sintomas

Déficit leve a 
moderado

Déficit grave     Presença de contra-
Indicação ao rt-PA

Até 4,5 horas
rt-PA EV convencional

Resgate IA (1)

rt-PA EV acelerada

IA (2)                                    IA (3)

Entre 4,5
e 9 horas Considerar IA (3) Considerar IA (3)  Considerar IA (3)

Tempo 
> 9 horas Suporte clínico Suporte clínico          Suporte clínico

IA: Angiografia cerebral e tratamento endovascular intra-arterial

(1) rt-PA EV 0,9mg/Kg (máximo de 90mg). Iniciar com bolus de 10% da dose 
total e infundir o restante em 60 muitos. Para os pacientes que não apresen-
taram melhora clinica (> ou = 4 pontos NIH) realizar angiografia cerebral. Se 
for visualizado trombo ou estenose proceder com trombectomia mecânica e/
ou stent.      

(2) rt-PA EV 0,6mg/Kg. Iniciar com bolus de 15% da dose total e infundir o res-
tante em 30 minutos. Em seguida realizar angiografia cerebral. Na presença de 
trombo realizar trombólise intra-arterial com rt-PA (bolus de 2mg intra-trombo 
seguido de 20mg em até 2 horas) e/ou trombectomia mecânica se necessário.

(3) Angiografia cerebral com trombectomia mecânica com ou sem stent se for 
visualizado trombo ou estenose

Obs: Dificuldades operacionais relacionados a IA não deverão atrasar o trata-
mento que deverá ser iniciado com rt-PA convencional (0,9mg/Kg, até 90mg).

Obs: Contra-indicada IA se o tempo estimado ictus-trombectomia for superior 
a 9 horas.
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CONDUTAS EM SERVIÇO SOCIAL

Temas

I. Ações assistenciais
II. Ações socioeducativas
III. Ações de planejamento e gestão
IV. Ações multiprofissionais

SE
RV

IÇ
O 

SO
CI

AL
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I - AÇÕES ASSISTENCIAIS

• Identificação do perfil socioeconômico dos usuários, com vistas a 
possibilitar a formulação de estratégias de intervenção por meio 
da análise da demanda (habitacional, trabalhista e previdenciária)
apresentada no contexto dos usuários.

• Fortalecer os vínculos familiares, na perspectiva de incentivar o 
usuário e sua família a se tornarem sujeitos do processo de pro-
moção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde.

• Realizar encaminhamentos à rede socioassistencial para acesso
aos benefícios sociais, previdenciários e assistenciais que viabili-
zem o tratamento de saúde. 

II - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

• Elaborar e/ou divulgar materiais socioeducativos como folhetos, 
cartilhas, vídeos, cartazes e outros que facilitem o conhecimento
e o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas unidades de
saúde e direitos sociais em geral.

• Sensibilizar os usuários acerca dos direitos sociais, princípios e di-
retrizes do SUS, rotinas institucionais, promoção da saúde e pre-
venção de doenças por meio de grupos socioeducativos.

• Democratizar as rotinas e funcionamento da unidade através de
ações coletivas de orientação.

III - AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

• Elaborar planos e projetos ligados à ação profissional para o Serviço 
Social, tendo a participação dos Assistentes Sociais da equipe.

• Traçar o perfil e as demandas da população usuária do serviço 
através de documentação técnica e de investigação.

• Realizar avaliação do plano de ação através das atividades reali-
zadas pelo Serviço Social e pela Instituição, bem como dos seus
resultados alcançados;
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• Participar das Comissões e Comitês da Instituição respeitando as
competências do Serviço Social

V - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS

• Realização de reuniões multiprofissionais objetivando a dis-
cussão de casos com demandas sociais.

• Organização de grupos de usuários com equipes multipro-
fissionais da unidade de saúde.

• Construir fluxos de rotina de atendimento ao público-alvo
com demais equipes de profissionais.

SE
RV

IÇ
O 

SO
CI

AL
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LEITURA RECOMENDADA

AGÊNCIA TRANSFUCIONAL

1. Guia para o uso de Hemocomponentes/Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Atenção
Especializada. – Brasília: Ed do Ministério da Saúde, 2010.

2. Ubiali EMA, Santis GCD, Covas DT. Manual de Medicina Trasnfusio-
nal. Ed. Atheneu. São Paulo, 2010.

CARDIOLOGIA

1. Filho AL, Cintra FD, Lorga A, et al.. Recomendações da Sociedade 
Brasileira de Arritmias Cardíacas para Serviços de Holter. Arq Bras 
Cardiol. 2013;101(2):101-105.

2. Scanavacca MI, de Brito FS, Maia I, Hachul D, Gizzi J, Lorga A, et 
al; Sociedade Brasileira de Cardiologia. Diretrizes para Avaliação e 
Tratamento de Pacientes com Arritmias Cardíacas. Arq Bras Cardiol. 
2002;79(Suppl 5):1-50.

3. Grupi CJ, Souza OF. Monitorização prolongada do eletrocardiograma 
– Sistema Holter. In: Zimerman LI. Papel dos métodos não-invasivos 
em arritmias cardíacas. Ed Atheneu. 2009. 31-46.

4. Crawford MH, Bernstein SJ, Deedwania PC, DiMarco JP, Ferrick KJ, 
Garson A Jr, et al.. ACC/AHA Guidelines for Ambulatory Electrocar-
diography. A report of the American College of Cardiology/American 
Heart Association Task Force on Practice Guidelines(Committee to 
Revise the Guidelines for Ambulatory Electrocardiography). J Am Coll 
Cardiol. 1999;34(3):912-48.

5. Claro dos Santos  MH. Arritmias Cardíacas. In: Pontes LC, Taniguchi
LU, Martins JP. Medicina Intensiva Abordagem Prática. 1. Ed. São Pau-
lo: Manole; 2013. P.32-35.

6. Kawaba VS, Martins HS. Bradiarritmias. In: Martins HS, Neto RAB,
Neto AS, Velasco IT. Emergências Clínicas Abordagem Prática. 6. Ed.
São Paulo: Manole; 2010. P. 566-579.
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7. Barbosa PJB, Müller RE, Latado AL, Achutti AC, Ramos AIO, Weksler 
C, et al. Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico, Tratamento e Preven-
ção da Febre Reumática da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da 
Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Reuma-
tologia. ArqBras Cardiol.2009;93(3 supl.4):1-18

8. Rachid A.Etiopatogenia da febre reumática. Revista Brasileira de Reu-
matologia. 2003 Jun/Jul: 43 (4): 232-7

9. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: report of a WHO ex-
pert consultation on rheumatic fever and rheumatic heart disease. 
World Health Organization. Geneva, 2001 Oct 29-Nov 1. Geneva:
WHO; 2004.

10. Kaplan EL. Recent epidemiology of group A streptococcal infections
in North America and abroad: an overview. Pediatrics. 1996 Jun; 97
(6 Pt. 2): 945-8.

11. Rheumatic fever and rheumatic heart disease: report of a WHO ex-
pert consultation on rheumatic fever and rheumatic heart disease. 
World Health Organization. Geneva: 2001.

12. III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica (2009) e Atua-
lização (2012)

13. Montera M.W., Mesquita E.T., Colafranceschi A.S,[et Al]. I Diretriz
Brasileira de Miocardites e Pericardites. Arquivos Brasileiros de Car-
diologia Volume 100, N° 4, Suplemento 1, Abril 2013

14. Massimo Imazio, MD;Martin M LeWinter, MD.Clinical presentation 
and diagnostic evaluation of acute pericarditis. Literature review cur-
rent through: Nov 2013 Available in: http://www.uptodate.com/con-
tents/clinical-presentation-and-diagnostic-evaluation-of-acute-peri-
carditis

15. Massimo Imazio, MD;Martin M LeWinter, MD.Treatment of acute 
pericarditis. Literature review current through: Nov 2013 Available
in: http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-acute-pericar-
ditis?source=search

16. Diretrizes para avaliação e tratamento de pacientes com arritmias 
cardíacas; Arquivo Brasileiro de Cardiologia, volume 79 (suplemento
V); 2002.
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17. Emergências Clínicas: Abordagem Prática; 7ª edição; Herlon Saraiva 
Martins et al; 2012.

18. Medicina intensiva: AbordagemPrática; 1ª edição; Luciano César Pon-
tes de Azevedo et al; 2013.

CCIRAS

1. Guia de utilização de anti-infecciosos e recomendações para a pre-
venção de infecções hospitalares 2003-2004. Levin A. S. e Souza Dias
M. B., Coords. São Paulo: Hospital das Clínicas FMUSP, 2005.

2. Prevenção da Infecção do Sítio Cirúrgico. 3ª edição. São Paulo.
APECIH, 2009.

3. Fernandes AT. et. al. Infecção Hospitalar e suas Interfaces na área da 
Saúde, São Paulo: Atheneu, 2000.

4. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Unidade 
de Investigação e Prevenção das Infecções e dos Eventos Adversos.
Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Sítio Cirúrgico:
critérios nacionais de infecções relacionadas à assistência à saúde.
Brasília (DF): ANVISA. 2009.

5. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired,
ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia.
American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine 2005; 171
388-416.

CLÍNICA MÉDICA

1. Herlon, Saraiva Martins; Hernandes, Paulo Roberto Corrêa. Títu-
lo: Hipocalemia. In: Herlon Saraiva Martins. Emergências Clínicas:
abordagem prática. Barueri, SP:

2. Manole, 2013. Pág. 980-85.

3. Mount, David B. Evaluation of the patient with hypokalemia. Up-
todate, 2013. Disponível em: <TTP://www.uptodate.com/onli-
ne>. Acesso em: 26/10/2013.

4. Adrogué, Horacio J. Hypernatremia. N Engl J Med 2000, 342:1493- 99.
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CIHDOTT

1. Westphal ET AL. Diretrizes para Manutenção de Múltiplos Òrgãos
no Potencial Doador  Adulto. Revista Brasileira de Terapia Intensi-
va, 23: 1-16, 2011

2. ABTO. Diretrizes Básicas para Captação e Retirada de Múltiplos
Órgãos e Tecidos. 2009

ENFERMAGEM

1. Faloppa, Albertoni. Ortopedia e Traumatologia. Manole, 2008.

2. Swearingen, Howard. Atlas Fotográfico de Procedimentos de Enferma-
gem. Artmed 3ª Ed., 2001

3. Nettina, Sandra, Brunner : Prática de Enfermagem. 8 Ed. 3 volumes.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

4. http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/arq/nota_tecnica_funasa_svs.pdf

5. ftp://ftp.caism.unicamp.br/pub/manual_enf_oncologia/Enfermaria%20
Oncologia%20-%20030%20Acesso%20venoso%20central.pdf

6. http://www.coren-df.org.br/portal/images/pdf/Manual%20de%20Pro-
cedimentos%20em%20Enfermagem.pdf

7. Okutubo FA. Central venous cannulation: how to do it. Brit J Hosp Med

57:368-70, 1997.

8. Brunner, Suddarths. Tratado de Enfermagem Medico-Cirúrgica. Ed
Guanabara Koogan, 2002.

9. Perry. Fundamentos de Enfermagem. 7 Ed. Elsivier, Rio de Janeiro, 
2009.

10.http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2003/site/012.pdf 

11.http://pcrprotocolos.blogspot.com.br/2010/06/cuidados-para-pos
-reanimacao.html.

12.http://www.mmcuidadosintensivos.com.br/enfermagem/pam/

13.http://www.somiti.org.br/protocolo/3_monitorizacao.pdf
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14.http://ineti.med.br/pdf%5Cdiretrizes%5Cdiretrizes12c.pdf

15.http://users.matrix.com.br/grace/hemodin1.html

16.http://www.unoeste.br/lhabsim/arquivos/guias/GuiaparaPuncaoArte-
rial.pdf

19.Dias, Rezende, Mendes, Réa-Neto, David, Schettino et al. Parte II: mo-
nitorização hemodinâmica básica e cateter de artéria pulmonar. Rev. 
Bras. Ter. Intensiva ;  18(1):63-77, 2006 .

20.MOTA, MARQUES. Monitorização hemodinâmica: fundamentos para 
assistência de enfermagem, Ver. Enferm. UNISA; 7: 52-8, 2006.

21.Ramos et al. Monitorização hemodinâmica invasiva a beira do leito: ava-
liação e protocolo de cuidados de enfermagem. Ver Esc Enferm USP: 
São Paulo; 42(2) 512-8, 2008

22.http://www.somiti.org.br/protocolo/3_monitorizacao.pdf

23.http://www.hccpg.rn.gov.br/downloads/artigos/CIRURGIA/acessovas-
cularHSL.pdf 

24.http://adm.online.unip.br/img_ead_dp/41195.PDF

25.PORTAL EDUCAÇÃO. Disponível em: http://www.portaleducacao.
com.br/educacao/artigos/32373/pressao-intracraniana-pic.
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