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1-) PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE AMBULATÓRIO 

,URGÊNCIA, INTERNAÇÃO / ENFERMARIA / UTI / CME / BLOCO CIRURGICO 

/ ONCOLOGIA E PEDIATRIA 

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DE ENFERMAGEM  

 

Normas e Rotinas de Enfermagem – unidade de Ambulatório e Urgência 

I. Protocolos Administrativos 

PROTOCOLOS DO RELATÓRIO DE ENFERMAGEM E DA SISTEMATIZAÇÃO 

DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

Normas: 

o Escrever de modo claro e conciso no relatório de enfermagem 

(livro de ocorrência); 

o Preencher de modo preciso os dados relacionados na ficha de 

sistematização da assistência de enfermagem (SAE); 

o Obedecer às normas das anotações no prontuário. 

Ações: 

o Fazer as anotações no livro próprio, prontuário e ficha da SAE; 

o Iniciar com o sumário do movimento diário; 

o Constar o movimento geral e as ocorrências relevantes: as 

admissões, altas, óbitos, transferências, gravidade do paciente, 

encaminhamentos, solicitações e realizações de exames, 

queixas, anormalidades observadas na evolução da doença, 

pacientes com controles e recomendações especiais; 

o Assinar o livro, prontuário e a ficha da SAE. 
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PROTOCOLOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS À 

FARMÁCIA 

Normas: 

o Solicitar à Farmácia no impresso próprio; 

o Realizada pelo técnico / auxiliar de enfermagem, observando a 

prescrição médica e sempre conferida e assinada pela 

Enfermeira da Unidade; 

o Solicitar, diariamente, após a prescrição médica. 

Ações: 

o Abrir documento individual de cada paciente, inserir pedidos e 

enviar cópia para Farmácia contendo a quantidade suficiente a 

ser utilizada durante aquele período; 

o Conferir os materiais e medicamentos recebidos; 

o Acondicioná-los em local apropriado; 

o Revisar materiais de reserva do armário, repondo quando 

necessário; 

o Comunicar intercorrência à Enfermeira Chefe. 
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PROTOCOLOS DE REQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA À 

FARMÁCIA 

Normas: 

o Obedecer às exigências do serviço de fiscalização de medicina 

e farmácia; 

o Manter sob controle o estoque de reserva de emergência; 

o Providenciar receituário próprio dentro das Unidades do setor; 

o Registrar toda medicação psicotrópica recebida em caderno 

apropriado para controle dos mesmos. 

Ações: 

o Providenciar receituário próprio: branco ou rosa, de acordo com 

a prescrição médica; 

o Requisitar no documento de pedidos à Farmácia; 

o Levar à Farmácia o pedido próprio desta e a receita controlada; 

o Anotar no caderno de controle a quantidade de psicotrópicos 

recebidos; 

o Conferir medicação recebida e acondicioná-la no local 

adequado. Fazer controle periódico do estoque reserva, 

providenciando complementação; 

o Manter o armário de psicotrópicos sempre fechado. 



 
 

10 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 

PROTOCOLOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO 

Normas: 

o Requisitar em bloco de pedido ou ordem de serviço; 

o Discriminar o pedido; 

o Os pedidos podem ser feitos todos os dias, até as 09:00 horas. 

o Solicitações extras deverão ser encaminhadas ao almoxarifado 

no horário pré-estabelecido. 

Ações: 

o Fazer solicitação de material no impresso próprio; 

o Discriminar o material solicitado, qualificando-o; 

o Datar e assinar o pedido; 

o Enviar o impresso com pedido ao almoxarifado até às 09:00 

horas; 

o Solicitações extras deverão ser encaminhadas ao almoxarifado 

no horário de 10:00 às 11:00 horas; 

o Receber e conferir o pedido até às 10:00 horas; 
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PROTOCOLOS DO SETOR DE NUTRIÇÃO 

Normas: 

o Anotar no impresso próprio o tipo e horário das dietas; 

o Comunicar à Nutricionista as dietas especiais; 

o Proibir entrada de alimentos extra hospitalar para os pacientes; 

Ações: 

o Seguir horário de dieta prescrita; 

o Alimentar o paciente de acordo com a dieta estabelecida; 

o Registrar aceitação ou rejeição da dieta; 
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PROTOCOLOS DO SERVIÇO DE LAVANDERIA 

Normas: 

o Sempre conferir a roupa que irá para a lavanderia; 

o Separar roupas sujas das contaminadas; 

o Acondicionar a roupa contaminada em sacos plásticos 

identificados; 

o Recolher e circular com a roupa suja em hamper; 

o Enviar a roupa suja através do expurgo para a Lavanderia; 

o Conferir as roupas vindas do setor de Lavanderia; 

o Não emprestar roupas deste setor para outras Unidades; 

o Manter o armário de roupas em ordem; 

o Não usar lençóis novos com travessas ou pano higiênico; 

 

Ações: 

o Separar roupas sujas de excretas e acondicioná-las em sacos 

plásticos, identificando-as; 

o Manusear roupa suja com cautela e devidamente paramentado; 

o Recolher a roupa suja em hamper; 

o Realizar contagem de roupa por ocasião de higienização do 

paciente e registrar; 

o Manter a roupa limpa, acondicionando-a no local apropriado de 

forma organizada; 

o Conferir e anotar diariamente a roupa enviada e recebida do 

setor de Lavanderia; 

o Entregar relatório de contagem de roupas ao setor competente, 

semanalmente. 
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PROTOCOLOS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONSERTOS E 

REPAROS) 

Normas: 

o Fazer solicitação em impresso próprio em duas vias; 

o Solicitar ou comunicar ao setor responsável. 

Ações: 

o Solicitar o serviço no impresso próprio, discriminando-o; 

o Encaminhar a ordem de serviço após assinatura de quem 

recebeu em duas vias, ficando uma no setor arquivado e a outra 

enviada ao setor de manutenção; 

o Identificar a solicitação (ordem de serviço): setor e data do 

pedido; 

o Assinar a solicitação. 
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PROTOCOLOS RELACIONADOS COM O PACIENTE 

PROTOCOLOS DE TRANSFERÊNCIA (INTERNO E/OU EXTERNO) 

Normas: 

o Deve ser sempre prescrita e assinada pelo médico; 

o Solicitar à Enfermeira Chefe ou Assistente Social para: 

o Confirmar vaga; 

o Providenciar transporte; 

o Comunicar aos familiares a transferência e solicitar a presença; 

o Acompanhar sempre o paciente até o setor de destino; 

o Não levar o paciente deambulando; 

o Encaminhar junto ao paciente o prontuário. 

Ações: 

o Solicitar à Enfermeira Chefe ou Assistente Social para 

providenciar vaga junto ao setor competente ou Hospital de 

destino; 

o Após aviso de transferência, comunicar à família; 

o Solicitar transporte, se necessário; 

o Providenciar acompanhamento médico, se necessário; 

o Providenciar acompanhante; 

o Providenciar encaminhamento médico, caso seja transferido 

para outro serviço hospitalar; 

o Comunicar ao paciente sua transferência, transportando em 

maca ou cadeira de rodas até a Unidade de destino; 

o Providenciar xerox dos laudos de exames realizados; 

o Registrar no livro de ocorrência e censo; 

o Colocar o paciente na ambulância; 

o Registrar o encaminhamento na evolução de enfermagem; 

o Avisar à Tesouraria e Setor de Convênio; 

o Entregar prontuário completo e corrigido no setor de destino do 

paciente; 

o Providencia desinfecção da Unidade; 



 
 

15 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 

o Providencia desinfecção do material de uso pessoal; 

o Devolver medicação à Farmácia. 

PROTOCOLOS DE ACOMPANHANTES 

Normas: 

o O acompanhante deverá portar o cartão de autorização; 

o É permitido apenas a permanência de um acompanhante; 

o Os acompanhantes não devem atender telefone no Posto de 

Enfermagem; 

o O CDMMM não fornece alimentação para os acompanhantes. 

Ações: 

o O acompanhante deve permanecer junto ao paciente; 

o Não é permitido ao acompanhante sentar-se ou deitar-se no leito 

do paciente ou leito vizinho, mesmo este estando vazio; 

o A roupa de cama do paciente deve ser solicitada ao pessoal da 

equipe de enfermagem, evitando entrar na rouparia; 

o Não é permitido entrar no Posto de Enfermagem; 

o Sempre que possível, o acompanhante deve ajudar na 

alimentação, mudança de decúbito, asseio e demais 

necessidades do paciente; 

o O acompanhante não deve alimentar-se da refeição do paciente; 

o Não é permitido fumar na unidade; 

o Evitar acúmulos de sacolas e alimentos na mesinha de 

cabeceira do paciente; 

o Não é permitido fazer refeição no quarto; 

o O acompanhante não deve transitar de uma enfermaria para 

outra; 

o Não é permitido ao acompanhante interferir na assistência de 

enfermagem, especificamente no controle do gotejamento do 

soro. 
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PROTOCOLOS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO E 

TRATAMENTOS 

Normas: 

o Solicitar ao Laboratório a realização dos exames; 

Ações: 

o Verificar a prescrição de solicitação de exames; 

o Verificar se o pedido está feito e completo; 

o Anotar no livro de ocorrência o comunicado; 

o Providenciar resultados com urgência; 

o Registrar a coleta na evolução de enfermagem e livro de 

ocorrência, notificando a hora e o tipo de exame a ser realizado; 

o Comunicar ao médico de plantão a chegada dos resultados; 

o Anexar o resultado no prontuário e na folha de exames 

complementares. 

o OBS.: Para pacientes com balanço hídrico rigoroso, anotar o 

volume colhido (urina e sangue). 
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PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA AOS EXAMES RADIOLÓGICOS 

Normas: 

o Solicitar ao serviço radiológico a realização dos exames; 

o Acompanhar sempre o paciente para realizar o exame; 

o Não encaminhar o paciente deambulando; 

o Realizar registro conforme rotina do setor; 

o Obedecer ao preparo próprio. 

Ações: 

o Comunicar-se com o setor responsável, certificando-se do 

horário; 

o Certificar se o pedido de exame está devidamente preenchido; 

o Encaminhar o paciente ao setor em cadeira de roda ou maca; 

o Retornar com o paciente colocando-o no leito; 

o Registrar no livro de exames especiais e de ocorrências; 

o Solicitar urgência no resultado do laudo; 

o Arquivar 1ª via do laudo no prontuário e 2ª via anexar ao filme; 

o Encaminhar filmes, sem laudo de RX, até às 17:00 horas; 

o Quanto ao RX realizado no leito, comunicar ao setor 

responsável, solicitando a realização do mesmo com rapidez e 

eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 

PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA AOS EXAMES ESPECIALIZADOS 

 

Normas: 

o Contatar com o serviço para designar data e horário para a 

realização dos exames; 

o Acompanhar sempre o paciente com a certeza da realização do 

exame; 

o Não encaminhar o paciente deambulado; 

o Obedecer ao preparo prévio do exame. 

Ações: 

o Comunicar-se com o setor responsável, certificando-se do 

horário; 

o Verificar se o pedido está completo; 

o Encaminhar o paciente ao setor em cadeira de roda ou maca; 

o Se urgente, providenciar laudo provisório de imediato; 

o Registrar no livro e na evolução de enfermagem; 

o Providenciar transporte e pedido de autorização assinado pelo 

departamento administrativo, em casos de exames especiais 

realizados fora da unidade hospital. 
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PROTOCOLOS DE OXIGENO TERAPIA 

Normas: 

o Instalar oxigênio com segurança, sob prescrição e avaliação 

precisa do paciente; 

o Administrar oxigênio de acordo com a quantidade prescrita; 

o Comunicar ao médico a administração de 02 sob iniciativa 

própria, nos casos de urgência; 

o Tomar as precauções necessárias com respeito ao manuseio do 

equipamento. 

Ações: 

o Instalar oxigênio, quando prescrito pelo médico; 

o Instalar oxigênio, quando prescrito pelo enfermeiro chefe da 

unidade; 

o Instalar oxigênio por iniciativa própria, em casos de urgência, 

como: estado mental alterado, dispneia, cianose e extremidades 

frias. Depois providenciar prescrição médica; 

o Avaliar as condições do paciente; 

o Controlar a quantidade administrada de acordo com a prescrição 

médica; 

o Anotar no prontuário, especificando hora do início, do final e 

quantidade, assinando como responsável e providenciando a 

assinatura do médico na folha do prontuário; 

o Anotar na evolução de enfermagem e livro de ocorrência 

especificando a hora, início e final; 

Procedimento: 

o Orientar o paciente quanto ao procedimento a ser realizado; 

o Lavar as mãos antes e após prestar cuidados; 

o Providenciar material necessário para oxigeno terapia; 

o Conectar extensão de borracha ao umidificador e ao cateter 

nasal, adequando este ao rosto do paciente; 
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o Abrir a válvula do manômetro e do fluxômetro testando quanto 

ao perfeito funcionamento; 

o Ajustar o fluxo de oxigênio, conforme prescrição; 

o Suspender a terapia em caso de alteração do nível de 

consciência, da coloração da pele e mucosas, da pressão 

arterial, frequência cardíaca e respiração; 

o Solicitar avaliação do profissional competente, quando 

necessário; 

o Fazer registro em prontuário, com relação à duração do 

tratamento. 
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PROTOCOLOS DE AEROSOLTERAPIA 

Normas: 

o Realizar sempre, de acordo com a prescrição médica; 

o Ao terminar a aplicação, retirar todo o material para lavagem e 

desinfecção; 

o Tomar todas as precauções com respeito ao manuseio do 

equipamento. 

 

Ações: 

o Realizar a aplicação obedecendo a prescrição médica: dose e 

horário; 

o Controlar o tempo de aplicação; 

o Avaliar a condição do paciente; 

o Comunicar intercorrências; 

o Checar no prontuário o horário de realização da aplicação. 

Procedimento: 

o Orientar o paciente para inspirar profundamente; 

o Posicionar o paciente confortavelmente; 

o Adaptar a máscara ao rosto do paciente, corretamente; 

o Ligar a fonte de oxigênio gradualmente, para formar névoa; 

o Orientar o paciente para respirar lenta e profundamente; 

o Estimular o paciente para tossir após a nebulização; 

o Suspender a nebulização quando o paciente apresentar 

dispneia, cianose ou sudorese; 

o Desligar a fonte de oxigênio e retirar todo o equipamento usado 

pelo paciente; 

o Desligar a fonte de oxigênio e retirar todo o equipamento usado 

pelo paciente; 

o Colocar a máscara e o recipiente anexo, em solução para 

desinfecção, para lavagem; 

o Lavar as mãos; 
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o Registrar em prontuário características das secreções e 

alterações observadas durante a aerosolterapia. 
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PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA 

PROTOCOLOS NO MANUSEIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 

Normas: 

o Tomar as precauções necessárias com respeito ao manuseio do 

equipamento; 

o Mantê-los sempre em perfeito funcionamento; 

o Manter conexões dos aspiradores limpos e protegidos num 

recipiente com tampa; 

o Manter os vidros dos aspiradores limpos e protegidos; 

Ações: 

o Diariamente testar o funcionamento de todos os equipamentos; 

o Manter conexões dos oxigênio e respiradores limpos e 

protegidos num recipiente com tampa; 

o Comunicar à chefia de enfermagem todo e qualquer dano 

causado aos aparelhos e equipamentos; 

o Manusear com cautela para manter a integridade dos aparelhos 

e equipamentos. 
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PROTOCOLOS NA ASSISTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES 

Normas: 

o Usar luvas na realização da aspiração; 

o Usar uma sonda para cada aspiração; 

o Usar soro fisiológico para realizar a aspiração; 

o Aspirar obedecendo a técnica asséptica. 

Ações: 

o Calçar luvas, após lavagem das mãos; 

o Usar máscara e bata; 

o Conectar sonda no sistema; 

o Usar sonda de número ideal à viscosidade das secreções, 

sempre observando as condições fisiológicas do paciente; 

o Ligar o sistema e aspirar calmamente a intervalos regulares, 

dando oportunidade de o paciente descansar e respirar; 

o Limpar a sonda sempre que necessário com soro fisiológico; 

o Observar reações do paciente e intercorrências; 

o Observar e anotar na evolução de enfermagem, características 

da secreção. 
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PROTOCOLOS NA ASSISTÊNCIA DA PUNÇÃO VENOSA 

Normas: 

o Observar as condições das veias do paciente; 

o Escolher sempre um local para venopunção que seja confortável 

para o paciente; 

o Usar técnica asséptica; 

o Usar sempre material descartável. 

Ações: 

o Lavar as mãos; 

o Fazer assepsia do garrote com álcool a 70%; 

o Preparar a bandeja contendo garrote, jelco ou scalp, algodão, 

álcool e esparadrapo; 

o Preparar o paciente; 

o Fazer anti-sepsia do local da venopunção; 

o Realizar a venopunção; 

o Fixar o scalp ou gelco com esparadapro; 

o Deixar o paciente confortável; 

o Manter Unidade em ordem. 
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PROTOCOLOS NA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS 

Normas: 

o Verificar todos os sinais vitais na admissão de paciente; 

o Verificar os sinais vitais de acordo com a prescrição médica; 

o Obedecer ao horário padrão. 

Ações: 

o Preparar bandeja contendo todo o material necessário: 

esfignomanômetro, estetoscópio, termômetro, algodão, álcool a 

70%, caneta e papel; 

o Anotar o resultado no prontuário; 

o Observar anormalidades e comunicar ao médico de plantão. 
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PROTOCOLOS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO 

Normas: 

o Observar o prontuário do paciente, antes de administrar a 

medicação; 

o Administrar as medicações, observando a via prescrita pelo 

médico; 

o Administrar a medicação logo após o preparo; 

o Observar associação de antibióticos com outras medicações; 

o Observar no prontuário o horário da medicação e checar. 

 

Ações: 

o Lavar as mãos antes de preparar a medicação; 

o Preparar a medicação e administrá-la logo em seguida para 

paciente individualmente; 

o Ler atentamente a prescrição e checar após a medicação; 

o Ler o rótulo da medicação tomando o cuidado para não 

contaminá-la; 

o Identificar o paciente chamando-o pelo nome e comunicar-lhe o 

que vai fazer; 

o Permanecer com o paciente até que tenha tomado a medicação; 

o Anotar no prontuário qualquer intercorrência; 

o Assinar e datar a intercorrência; 

o Reorganizar a Unidade. 
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LAVAGENS DAS MÃOS 

Lave sempre as mãos, já que este é um dos procedimentos mais 

importantes para se prevenir à infecção cruzada. Lave-as 

imediatamente após a retirada das luvas, entre o contato com o 

paciente e outro e após contatos diretos ou indiretos com sangue ou 

líquidos corporais (inclusive ente a realização de procedimentos 

diferentes em um mesmo paciente). 

Ações: 

o Abrir a torneira de preferência com a mão não dominante, caso 

não tenha dispositivo automático; 

o Umedecer as mãos e colocar quantidade suficiente de sabão na 

palma da mão (3 a 5 ml); 

o Friccionar as mãos por aproximadamente 15 segundos em todos 

as suas faces, espaços interdigitais, articulações, dedos, unhas, 

extremidades dos dedos, punhos; 

o Enxugar as mãos retirando toda a espuma e resíduos de sabão; 

o Enxugar as mãos com papel toalha; 

o Fechar a torneira com o cotovelo ou com o próprio papel toalha, 

caso não seja de dispositivo automático. 

Obs.: Manter unhas curtas e limpas; retirar anéis, pulseiras e 

relógio. 

Calçando e descalçando luvas 

É outra barreira utilizada para controlar a disseminação de 

microrganismos no ambiente hospitalar. Use-as para contatos com 

sangue, líquidos corporais e itens contaminados (frascos-seringas 

com amostras de sangue ou outros líquidos corporais), mucosas, pele 

não integra e realização de venopunção. Troque as luvas após 

atender cada paciente e as retire antes de tocar em itens do ambiente 

(inclusive o trinco da porta). 

Ações: 
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o Usar luvas limpas e não estéreis quando existir possibilidade de 

contato com sangue, líquidos corporais, secreções, excreções 

membrana mucosa, pele na integra e qualquer item 

contaminado; 

o Retirar as luvas imediatamente após o uso, antes de tocar em 

superfícies ambientais ou de contato com outro paciente; 

o Trocar as luvas entre um paciente e outro, e entre um 

procedimento e noutro no mesmo paciente. 

Uso de avental 

o Use o avental para procedimentos que possam respingar 

sangue ou líquidos corporais na roupa ou na pele. Remova-o 

o Mais rápido após ter ocorrido contaminação (respingo de sangue 

ou líquidos corporais). 

Ações: 

o Usar avental limpo, não estéril, para proteger roupas pessoais e 

superfícies corporais de contato com sangue, líquidos corporais, 

secreções, excreções membrana mucosa, pele não integra e 

qualquer item contaminado; 

o Retirar o avental após o procedimento realizado e lavar as mãos. 

Uso de máscaras e óculos 

 

Ações: 

o Usar avental limpo, não estéril, para proteger roupas pessoais e 

superfícies corporais de contato com sangue, líquidos corporais, 

secreções, excreções, membrana mucosa, pele não integra e 

qualquer item contaminado; 

o Retirar o avental após o procedimento realizado e lavar as mãos. 
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MATERIAL PERFURO-CORTANTE 

 

Ter cuidados com o uso, manipulação, limpeza e descarte de agulhas, bisturis e 

similares; não remover as agulhas contaminadas das seringas; usar recipientes 

apropriados, para o descarte de material perfuro-cortante. 

 

Ações: 

o O descarte desses materiais deve ser feito em recipientes 

apropriados e resistentes. O limite de preenchimento deve ser 

respeitado e o coletor substituído. Colocá-lo o mais próximo da 

área de uso; 

o Usar dispositivos quando houver necessidade de ressuscitação 

e outros dispositivos de ventilação quando houver necessidade 

de ressuscitação; 

o Prevenir acidente perfuro-cortante: cuidado com o uso, 

manipulação, limpeza e descarte de agulhas, bisturis e outros 

materiais perfuro cortantes; 

o Na retirar agulhas usadas das seringas, não dobrá-las e nunca 

reencapá-las. 
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CUIDADOS COM ROUPAS USADAS 

 

Manusear as roupas de sangue, líquidos corporais, secreções e 

excreções, com luva de procedimento, evitando o contato direto com 

a pele e mucosas assim como com a roupa suja. Coloque a roupa 

contaminada com sangue ou líquidos corporais no depósito para 

roupas usadas que estejas com saco impermeável e mantenha com 

a tampa fechada. 

Ações: 

o Manipular, transportar e processar as roupas usadas, sujas de 

sangue líquidos corporais, secreções e excreções, de forma a 

prevenir a exposição da pele e mucosas e a contaminação de 

roupas pessoais; 

o Utilizar sacos impermeáveis para evitar extravasamento e 

contaminação de superfícies ambientais. 
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CONTROLE AMBIENTAL 

 

Realizar procedimento de limpeza e descontaminação de superfícies 

ambientais e mobiliários, quando contaminados com sangue e 

líquidos corporais de acordo com a rotina de cada Unidade. 

Ações: 

o Estabelecer e garantir procedimentos de rotina adequada para a 

limpeza e descontaminação das superfícies ambientais na 

presença de sangue e líquidos corporais. 
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CUIDADOS COM ARTIGOS E EQUIPAMENTOS 

 

Se contaminados com sangue ou outros fluidos corporais, secreções 

ou excreções devem ser manuseadas com cuidado evitando a 

contaminação do profissional e do ambiente. Devem ser limpos e 

desinfectados ou esterilizados. 

Ações: 

o Devem ser manuseados com cuidados se sujos de sangue ou 

fluídos corporais secreções e excreções, e sua reutilização em 

outros pacientes deve ser precedida de limpeza e desinfecção 

ou esterilização. 
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PRECAUÇÃO RESPIRATÓRIA PARA GOTÍCULAS 

 

Aplicável a pacientes com suspeita ou infecção contaminada por 

microrganismos transmitidos por gotículas que podem ser geradas 

tosse, espirro, conservações ou na realização de procedimento, 

sendo recomendado: 

o Colocar o paciente em quarto privativo ou com para pacientes 

que apresentam a mesma doença ou microrganismo, mas sem 

outra infecção (coorte); 

o Usar máscara sempre que entrar no quarto; 

o Limitar a saída do paciente do quarto para situações essenciais 

e, quando necessárias, usando máscaras para limitar a 

dispersão de gotículas. 

 

PRECAUÇÃO RESPIRATÓRIA POR AEROSSOL 

 

Aplicável para pacientes suspeitos ou confirmadamente infectados 

com microrganismos por núcleo de gotículas, pequenas partículas, 

oriundas da evaporação das gotículas maiores, que contêm 

microrganismos e que podem permanecer dispersas por longas 

distancia, recomenda-se: 

o Colocar o paciente em quarto privativo (de preferência com ante 

sala), ou dividindo com outros pacientes com a mesma 

patologia, mantendo a porta fechada; 

o Usar máscara especial (bico de pato ou similar) ao entrar no 

quarto. Quando tratar-se de varicela ou sarampo, profissionais 

que já tiveram a doença ou estejam imunizados pode entrar no 

quarto sem essa proteção e devem ser preferidos para os 

cuidados desses pacientes; 
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o Limitar a saída do paciente do quarto para situações essenciais 

e quando necessárias, usando máscara cirúrgica para limitar a 

dispersão de gotículas. 
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PROTOCOLOS NO USO DE IMPRESSOS 

 

Normas: 

o Mantê-los sempre em ordem; 

o Observar preenchimento correto; 

o Usar os impressos de acordo com a necessidade. 

Ações: 

o Manter os impressos sempre em local acessível; 

o Manter sempre organizados nos prontuários, pastas e armários; 

o Providenciar para não faltar na Unidade; 

o Fazer economia, não os desprezando. 
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PROTOCOLOS NO CONTROLE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS 

PROTOCOLOS DE MATERIAL PERMANENTE 

 

Normas: 

o Deve se feito periodicamente; 

o Providenciar manutenção periodicamente; 

o Comunicar a chefia casos de danos, perdas ou inutilizarão; 

o Manter atualizada a relação de material permanente e 

equipamentos; 

o Aplicar sanção para o responsável de danos e perdas de acordo 

com o caso. 

Ações: 

o Fazer controle de todo material permanente e equipamento da 

unidade diariamente, quanto a: danos, perdas, empréstimos e 

inutilizarão; 

o Fazer levantamento mensal do material; 

o Providenciar consertos ou reposição sempre que necessário; 

o Comunicar irregularidades a chefia. 

Ações: 

o Realizar controle a reposição de acordo o setor; 

o Receber e conferir todo material/ 

o Usar material de maneira econômica; 

o Comunicar irregularidades à chefia. 

Padronização de horários 

Normas: 

o Obedecer criteriosamente o horário estabelecido para 

medicação, verificação de sinais vitais, troca de plantão, visitas. 

Ações: 
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o Ministrar medicamentos, conforme padronização de horários 

estabelecidos na prescrição médica; 

o Verificar SSVV de acordo com a prescrição médica ou/e horário 

padrão: 09h00min, 13h00min e 18h00min horas; 

o Realizar curativos, após a higiene corporal ou sempre que 

estiver saturado; 

o Seguir horário padrão para transferir de plantão - 06h00min, 

12h00min e 18h00min horas; 

o Seguir horário padrão para visitas: 

o 1º - Apartamentos - Das 08h00min às 21h00min 

o 2º - UTI e Unidades - Das 15h00min às 16h00min horas ou com 

a autorização da gerente de Enfermagem ou Administração. 

 

Horário de Medicação por 24 horas 

Item Qtde/24 horas Horário 

01 1 x ao dia 09h00 min. 

02 2 x ao dia 09h00 e 21h00 min. 

03 3 x ao dia 09h00, 17h00 e 01h00 min 

04 4 x ao dia 09h00, 15h00, 21h00 e 03h00 min. 

05 Em jejum 06h00 min 

06 2 em 2 horas 
09h00, 12h00, 13h00, 15h00, 17h00, 

19h00, 21h00, 23h00 e 01h00 min. 

07 3 em 3 horas 09h00, 12h00, 15h00, 18h00, 21h00 e 

24h00 min. 

08 6 em 6 horas 09h00, 17h00 e 01h00 min. 

09 12 em 12 horas 09h00 e 21h00 min. 

 

Cálculos, Fórmulas e tabelas - Cálculos das Drogas e Soluções 

Lembrete - A lavagem das mãos antes e depois de cada procedimento 

é imprescindível. 
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Item Cálculos das drogas e soluções 

01 01 ml = 20 gotas 

02 01 gota = 3 micro gotas 

03 05 ml = 1 colher de chã 

04 10 ml = 1 colher de sobremesa 

05 15 ml = 1 colher de sopa 

06 01 xícara = 180cc 

07 01 copo = 250cc 

08 01 hora = 60 min 

09 24 horas = 144min 

 

Cálculo de Gotejamento de Soro 

o Concentração disponível x quantidade desejada = quantidade se 

soluto. 

o Para transformar 1g em miligrama, multiplicando-se por mil: 

o 1x1000 =1000 

 

Tabela de Gotejamento de Soro 

QUANTIDAD

E 

HORA

S 

GOTAS/MI

N 

QUANTIDAD

E 

HORA

S 

GOTAS/MI

N 

1000 1 332 500 1 166 

1000 2 166 500 2 83 

1000 3 100 500 3 55 

1000 4 83 500 4 41 

1000 5 66 500 5 33 

1000 6 52 500 6 26 

1000 7 47 500 7 23 

1000 8 40 500 8 20 
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1000 9 37 500 9 19 

1000 10 34 500 10 17 

1000 11 30 500 11 15 

1000 12 28 500 12 14 

1000 13 25 500 13 13 

1000 14 23 500 14 12 

1000 15 22 500 15 11 

1000 16 20 500 16 10 

1000 17 19 500 17 10/09 

1000 18 18 500 18 09 

1000 19 17 500 19 09/08 

1000 20 16 500 20 08 

1000 21 16/15 500 21 08/07 

1000 22 15 500 22 07/08 

1000 23 14 500 23 07 

1000 24 13 500 24 06 
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PROTOCOLO ADMINISTRATIVO NORMATIZADO 

ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE 

 

1. Quando o usuário chegar à unidade de saúde, o primeiro passo é conferir se 

já possui cadastro. Caso este não seja localizado, deve ser realizado seu 

cadastramento no sistema. É importante que os profissionais exijam do 

usuário documentos para este cadastro. 

2. O usuário é encaminhado para avaliação clínica com profissional de nível 

superior, médico, enfermeiro ou odontólogo. 

3. Após a avaliação clínica, em caso de necessidade, o profissional solicita uma 

consulta e/ou exame especializado. Nesse caso, é obrigatório o 

preenchimento do campo “motivo justificativa do encaminhamento”. No 

espaço, devem ser fornecidas todas as informações necessárias para 

justificar a necessidade do procedimento. É importante evitar o uso de siglas, 

caracteres repetidos, justificativas imprecisas e em branco. Como exemplo: 

“rotina”, “a esclarecer”, “necessita urgente”, “paciente pediu o 

encaminhamento”, “avaliação clínica”, entre outras. 

4. Após o término da consulta, o usuário deverá ser encaminhado à recepção 

ou o próprio profissional poderá realizar o agendamento. Caso o usuário não 

entre em fila de espera até 30 dias, o seu registro na fila de encaminhamento 

será excluído automaticamente. Em caso de vaga disponível, será agendado 

o procedimento solicitado; caso não haja, o usuário deverá ser inserido em 

fila de espera. 

5. Os usuários com procedimento reservado pela fila de espera receberão um 

formulário via correios. A correspondência orienta que o usuário procure 

qualquer uma das unidades de saúde para confirmar a reserva e obter a 

numeração completa do código de autorização e controle referente a esse 

agendamento. Atenção: mesmo que o usuário não seja daquela unidade, a 

reserva poderá ser confirmada e entregue a guia de autorização impressa. 
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6. De posse da guia de autorização, o usuário deve dirigir-se a unidade 

prestadora no dia e hora marcados para a realização da consulta e/ou exame 

especializado. Caso não seja confirmada a presença do usuário para a 

consulta, será impossibilitado o agendamento de retorno. 

7. O agendamento da consulta de retorno deverá ser realizado dentro da 

agenda restrita de cada prestador, sendo de responsabilidade dos mesmos 

este agendamento. 

8. As reservas que não são confirmadas retornam ao sistema. Estas vagas são 

utilizadas no agendamento de pacientes priorizados ou para processos da 

Promotoria Pública e demais setores competentes. Após o agendamento das 

demandas da Promotoria e demais setores, comunicamos os usuários sobre 

o agendamento. Caso não tenhamos contatos telefônicos, informamos o 

agendamento à equipe da unidade onde o usuário possui cadastro, para que 

a mesma entre em contato. 

9. O código de autorização e controle permanece válido para confirmação do 

comparecimento do usuário no prestador no prazo máximo de 72 horas ou 

três dias corridos. Caso este prazo não seja obedecido, a autorização será 

cancelada pelo sistema e o usuário deverá reiniciar todo o processo de 

agendamento. 
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 GERENCIAMENTO DO PROCESSO  - ACOLHIMENTO  

Item O Que 
Resultado 

Esperado 

Resultado do 

Processo 

Sistema Gerencial 

Unidade 

de 

Saúde 

Onde Quando Quem 

Instrumento 

de 

referencia 

Registro 

01 
Recepção 

e Cadastro 

Receber o 

cidadão, 

identificar o 

problema que o 

levou a procurar 

a unidade e 

realizar a coleta 

e/ou atualização 

de informações e 

dados pessoais.  

Realização do 

atendimento de 

acordo com 

Organizando o 

fluxo de 

referencia e 

contrarreferencia 

para um 

encaminhamento 

CD Recepção  
Diariamente a 

cada 

atendimento 

(Coordenador 

Administrativo) 
POP  

Sistema 

saúde 

Software / 
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02  

Minimizar os 

risco de mortes 

evitáveis e 

priorizar o 

atendimento de 

acordo com 

AGENDAMENTO 

REALIZADO. 

Obrigatoriedade 

de 

encaminhamento 

responsável com 

garantia de 

acesso à rede de 

atenção 

responsável do 

usuário 

Sala  

Diariamente e 

após a 

abertura da 

ficha de 

atendimento   

(Enf. 

Responsável 

Técnica) 

POP  

Software 

/ 

Formulário 

Manchester 

03 Assistência 

Prestar a 

assistência com 

priorização do 

Sala de 

atendimento 

Diariamente e 

com 

priorização 

(Médico 

Coordenador 

Técnico) 

POP 

Protocolo 

Clínico 

Prontuário 

eletrônico 

ou 
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atendimento de 

acordo com 

critérios clínicos, 

com tratamento e 

custo adequados. 

pela 

classificação 

de risco. 

documento 

equivalente 
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INDICADORES 

Identificaçã

o 

Memóri

a de 

cálculo 

Fonte de 

dados 

Frequênci

a de 

medição 

Parâmetr

o 

Met

a 

Responsabilida

de pela coleta e 

preenchimento 

dos dados 

Tempo de 

espera 

para 

triagem 

 

Winsaud

e 
 10 

minutos 
 Enfermeiro 

Tempo de 

triagem 
 

Winsaud

e 
 2 minutos  Enfermeiro 

 

GERENCIAMENTO DO PROCESSO - ACCR 

Tempo entre 

triagem e 

atendimento 

médico 

 

Winsaude 

Ficha 

atendimento 

 

Vermelho – 0 

minuto 

Laranja – 10 

minutos 

Amarelo – 60 

minutos 

Verde – 120 

minutos 

Azul – 240 

minutos 

 Médico 

Tempo entre 

Atendimento 

médico e 

medicação 

 Winsaude     
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PROTOCOLO PARA A PRÁTICA DE HIGIENE DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

Finalidade: Instituir e promover a higiene das mãos nos serviços de saúde do país 

com o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAS), visando à segurança do paciente, dos profissionais de saúde e de todos 

aqueles envolvidos nos cuidados aos pacientes. 

Abrangência 

Este protocolo deverá ser aplicado em todos os serviços de saúde, públicos ou 

privados, que prestam cuidados à saúde, seja qual for o nível de complexidade, no 

ponto de assistência. 

Entende-se por Ponto de Assistência, o local onde três elementos estejam presentes: 

o paciente, o profissional de saúde e a assistência ou tratamento envolvendo o 

contato com o paciente ou suas imediações (ambiente do paciente). 

O protocolo deve ser aplicado em todos os Pontos de Assistência, tendo em vista a 

necessidade de realização da higiene das mãos exatamente onde o atendimento 

ocorre. Para tal, é necessário o fácil acesso a um produto de higienização das mãos, 

como por exemplo, a preparação alcoólica. O Produto de higienização das mãos 

deverá estar tão próximo quanto possível do profissional, ou seja, ao alcance das 

mãos no ponto de atenção ou local de tratamento, sem a necessidade do profissional 

se deslocar do ambiente no qual se encontra o paciente. 

O produto mais comumente disponível é a preparação alcóolica para as mãos, que 

devem estar em dispensadores fixados na parede, frascos fixados na cama/na mesa 

de cabeceira do paciente, nos carrinhos de curativos/medicamentos levados para o 

ponto de assistência, podendo também ser portado pelos profissionais em frascos 

individuais de bolso. 

 

Definição 
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“Higiene das mãos” é um termo geral, que se refere a qualquer ação de higienizar as 

mãos para prevenir a transmissão de micro-organismos.  

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa3, o termo 

engloba a higiene simples, a higiene antisséptica, a fricção antisséptica das 

mãos com preparação alcoólica, definidas a seguir, e a antissepsia cirúrgica 

das mãos, que não será abordada neste protocolo. 

• Higiene simples das mãos: ato de higienizar as mãos com água e sabonete 

comum, sob a forma líquida; 

• Higiene antisséptica das mãos: ato de higienizar as mãos com água e 

sabonete associado a agente antisséptico; 

• Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica: aplicação de 

preparação alcoólica nas mãos para reduzir a carga de microrganismos sem 

a necessidade de enxague em água ou secagem com papel toalha ou outros 

equipamentos; 

• Preparação alcoólica para higiene das mãos sob a forma líquida: 

preparação contendo álcool, na concentração final entre 60% a 80% 

destinadas à aplicação nas mãos para reduzir o número de micro-

organismos. Recomenda-se que contenha emolientes em sua formulação 

para evitar o ressecamento da pele; 

• Preparação alcoólica para higiene das mãos sob as formas gel, espuma 

e outras: preparações contendo álcool, na concentração final mínima de 

70% com atividade antibacteriana comprovada por testes de laboratório in 

vitro (teste de suspensão) ou in vitro, destinados a reduzir o número de micro-

organismos. Recomenda-se que contenha emolientes em sua formulação 

para evitar o ressecamento da pele. 

Intervenções 

Momentos: As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e 

necessários de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para prevenção 

de IRAS causadas por transmissão cruzada pelas mãos: “Meus cinco 

momentos para a higiene das mãos” 
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A ação correta no momento certo é a garantia de cuidado seguro para os 

pacientes. 

• Antes de tocar o paciente; 

• Antes de realizar procedimento limpo/asséptico; 

o Antes de manusear um dispositivo invasivo, independentemente do 

uso ou não de luvas, e 

o Ao se mover de um sítio anatômico contaminado para outro durante o 

atendimento do mesmo paciente.  

• Após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções; 

o Após contato com fluidos corporais ou excretas, membranas 

mucosas, pele não íntegra ou curativo; 

o Ao se mover de um sítio anatômico contaminado para outro durante o 

atendimento do mesmo paciente, e 

o Após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas. 

• Após tocar o paciente; 

o Antes e depois do contato com o paciente, e 

o Após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas. 

• Após tocar superfícies próximas ao paciente; 

o Após contato com superfícies e objetos inanimados (incluindo 

equipamentos para a saúde) nas proximidades do paciente, e 

o Após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas. 
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Figura 1. Meus cinco momentos para a higiene das mãos 

 

 

A. Recomendações 

As recomendações formuladas foram baseadas em evidências descritas nas 

várias seções das diretrizes e consensos de especialistas, conforme mostra 

o Quadro 1 do Apêndice. 

Recomendações para a higiene das mãos 

As indicações para higiene das mãos contemplam: 

• Higienizar as mãos com sabonete líquido e água; 

o Quando estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou 

outros fluidos corporais (IB) ou após uso do banheiro (II); 

o Quando a exposição a potenciais patógenos formadores de esporos 

for fortemente suspeita ou comprovada, inclusive surtos de C. difficile. 

(IB); 
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o Em todas as outras situações, nas quais houver impossibilidade de 

obter preparação alcoólica (IB). 

• Higienizar as mãos com preparação alcoólica; 

o Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas (IA) e antes e 

depois de tocar o paciente e após remover luvas (IB); 

o Antes do manuseio de medicação ou preparação de alimentos (IB); 

Obs. Sabonete líquido e preparação alcoólica para a higiene das mãos não 

devem ser utilizados concomitantemente (II). 

B. Procedimentos Operacionais 

Higienização simples: com sabonete líquido e água 

• Finalidade: Remover os micro-organismos que colonizam as camadas 

superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, 

retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de micro-

organismos; 

• Duração do procedimento: A higienização simples das mãos deve ter 

duração mínima de 40 a 60 segundos; 

• Técnica: A técnica de higiene simples das mãos envolve os passos a 

seguir: 

o Molhe as mãos com água; 

o Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido 

para cobrir toda a superfície das mãos; 

o Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si; 

o Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, 

entrelaçando os dedos e vice-versa; 

o Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais; 

o Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimentos de vai-e-vem e vice-versa; 

o Esfregue o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direito 

utilizando-se de movimento circular e vice-versa; 

o Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da 

mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa; 
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o Enxague bem as mãos com água; 

o Seque as mãos com papel toalha descartáveis; 

o No caso de torneiras de fechamento manual, para fechar sempre 

utilize o papel toalha, e 

o Agora as suas mãos estão seguras. 
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Higienização antisséptica: antisséptico degermante e água 

• Finalidade: Promover a remoção de sujidades e da microbiota transitória, 

reduzindo a microbiota residente das mãos, com auxílio de um 

antisséptico; 

• Duração do procedimento: A higienização antisséptica das mãos deve 

ter duração mínima de 40 a 60 segundos; 

• Técnica: A técnica de higienização antisséptica é igual àquela utilizada 

para a higienização simples das mãos, substituindo-se o sabonete líquido 

comum por um associado a antisséptico, como antisséptico degermante. 

Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica 

• Finalidade: A utilização de preparação alcoólica para higiene das mãos 

sob as formas gel, espuma e outras (na concentração final mínima de 

70%) ou sob a forma líquida (na concentração final entre 60% a 80%) tem 

como finalidade reduzir a carga microbiana das mãos e pode substituir a 

higienização com água e sabonete líquido quando as mãos não estiverem 

visivelmente sujas. A Fricção antisséptica das mãos com preparação 

alcoólica não realiza remoção de sujidades; 

• Duração do procedimento: A fricção das mãos com preparação 

alcoólica antisséptica deve ter duração de no mínimo 20 a 30 segundos; 

• Técnica: Os seguintes passos devem ser seguidos durante a realização 

da técnica de fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica: 

o Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma 

mão em forma de concha para cobrir todas as superfícies das mãos; 

o Friccione as palmas das mãos entre si; 

o Friccione a palma de mão direita contra o dorso da mão esquerda, 

entrelaçando os dedos e vice-versa; 

o Friccione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados; 

o Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento vai-e-vem e vice-versa; 

o Friccione o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, 

utilizando-se de movimento circular e vice-versa; 
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o Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da 

mão esquerda, fazendo um movimento circular e vice-versa; 

o Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras. 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

 

Atender prioritariamente - Não é só porque existe uma lei determinando isso. É 

uma questão de respeito e educação. O alcance visual de uma pessoa em 

cadeira de rodas é diferente daquele das pessoas que estão em pé na fila. Para 

pessoas que utilizam muletas, bengalas ou andadores, pessoas idosas (com 

idade igual ou superior a 60 anos), gestantes, ou pessoas com criança de colo, 

ficar muito tempo em pé representa um grande esforço. Por isso, elas devem 

ser atendidas o mais rapidamente possível. 

Adequar o espaço físico de acordo com as normas de acessibilidade 

considerando todos os portadores de necessidades especiais. 

Orientação e treinamento da equipe 

• Conscientizando cada profissional da equipe para que este possa se tornar 

um promotor de acessibilidade, verificando se a equipe e a unidade podem 

otimizar a prestação de serviços. Lembrando que não existe um perfil que 

defina todas as “pessoas com necessidades especiais”, pois, entre elas, 

encontramos toda a diversidade humana; 

• Evitar perguntas indiscretas e constrangedoras, como: “O que aconteceu para 

você ficar assim? ” Ou comentários do tipo “Deve ser difícil não poder andar! 

”. 

• Oferecer liberdade de escolha – Pergunte gentilmente o que querem e como 

desejam fazê-lo. Respeite a liberdade de escolha. 

• Quando quiser alguma informação de uma pessoa com necessidade especial, 

dirija-se diretamente a ela, e não ao acompanhante, se houver algum. 
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• Ajudar só quando for necessário - Quando quiser ajudar, se ofereça. Mas 

espere sua oferta ser aceita. Se a pessoa aceitar, procure perguntar qual a 

forma mais adequada para auxiliá-la. 

Usuários cegos ou com deficiência visual 

• Sorria através de gestos - Não deixe de apertar a mão de uma pessoa com 

deficiência visual ao encontrá-la ou ao despedir-se. O aperto de mão vai 

substituir o seu sorriso. 

• Devemos deixá-la segurar no nosso braço, de preferência no cotovelo ou no 

ombro, para que ela sinta nossos movimentos e possa nos acompanhar. Evite 

pegá-la pelo braço, sem permissão, e principalmente puxá-la com você, pois, 

além de ser perigoso, isso pode assustá-la. Procure descrever todo o 

percurso, para situar melhor quem está sendo guiado. 

• Leia tudo em voz alta - Para facilitar a vida do cliente com deficiência visual, é 

importante ler em voz alta todos os documentos envolvidos no atendimento e 

orientações quanto aos procedimentos que serão realizados. 

• Não tocar no cão guia - lembre-se de que esses cães têm a responsabilidade 

de guiar um dono que não enxerga. O cão não pode ser desviado do seu dever 

de guia. 

 

Usuários com deficiência física ou com mobilidade reduzida 

• Ajude, mas não se apoie - A cadeira de rodas representa uma extensão do 

corpo da pessoa que a usa. Evitar apoiar-se em pessoas que utilizam muletas, 

bengalas ou andadores; 

• Respeite o ritmo de cada um – ao acompanhar uma pessoa com necessidades 

especiais que ande devagar, com o auxílio ou não de muletas, andadores ou 

bengalas, procure acompanhar o passo dela; 

• Olhar nos olhos - ao conversar por mais do que alguns minutos com uma 

pessoa que usa cadeira de rodas, procure sentar-se também, para que você 

e ela fiquem com os olhos no mesmo nível. 
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Usuários com surdez ou com deficiência auditiva 

• Procure despertar a atenção - Para se comunicar com uma pessoa com 

surdez, posicione-se à frente dela e chame a sua atenção, seja sinalizando 

com a mão ou tocando seu braço; 

• Facilitar a leitura labial - Falar em tom normal de voz, de forma bem articulada, 

distinguindo palavra por palavra, mas não exagere. Falar alto não vai adiantar; 

• Evitar ficar contra a luz – Ao conversar com uma pessoa surda, tente ficar num 

local iluminado. Evite ficar contra a luz (de uma janela, por exemplo), pois isso 

dificulta a visualização do seu rosto; 

• Ser expressivo ao falar - As expressões faciais, os gestos e o movimento do 

seu corpo, indicando sentimentos de alegria, tristeza, surpresa ou sinceridade, 

substituem plenamente as mudanças sutis de tom de voz, que não são 

percebidas pelas pessoas com surdez. 

• Falar sempre diretamente para a pessoa com surdez, mesmo que ela esteja 

acompanhada de alguém que faça uso da linguagem dos sinais; 

• Comunicar-se sempre - Normalmente, a voz de uma pessoa com surdez é 

diferente, pois ela não escuta o som que está emitindo. Caso você tenha 

dificuldade para entender, fique à vontade e peça que ela repita. Caso você 

ainda não a entenda, peça que ela escreva. Lembre-se de que o importante é 

se comunicar; 

• Evitar atrapalhar a conversa - Quando duas pessoas estão conversando em 

linguagem de sinais, evite andar entre elas. Você estará atrapalhando a 

conversa; 

• Evite avançar o sinal - uma pessoa que teve derrame cerebral ou traumatismo 

craniano às vezes tem dificuldades para falar. Por mais que ela fale devagar, 

é importante manter a paciência, sem atropelá-la, sem tentar adivinhar o fim 

da sua frase. Espere o tempo que for necessário. O importante é deixá-la à 

vontade para se comunicar; 

Usuários idosos 
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• Não trate os idosos como se eles fossem crianças ou pessoas com problemas, 

trate-os com respeito e admiração. 

• Nem todos os idosos precisam de ajuda, mas nunca deixe de oferecer auxílio 

caso sinta que a pessoa esteja passando por uma dificuldade. 

• Antecipar-se - Evite deixar uma pessoa idosa esperar muito tempo para ser 

atendida. Encaminhe-a para o atendimento prioritário; 

Usuários com paralisia cerebral 

• Não as subestimar - Pessoas com paralisia cerebral podem ter dificuldades 

para andar, fazer movimentos involuntários com pernas e braços e apresentar 

expressões aparentemente estranhas no rosto. Lembre-se são pessoas 

comuns, como você, de inteligência normal, em alguns casos até acima da 

média; 

• Ao atende-las - Converse à vontade, se a pessoa tiver dificuldade na fala e 

você não compreender imediatamente o que ela está dizendo, peça 

gentilmente que ela repita. 

 

2- PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS 

 

1. Finalidade 

Promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de 

saúde. 

 

2. Justificativa 

Em todo o mundo, os eventos adversos no processo de assistência à saúde são 

frequentes. Em resposta a esse preocupante quadro, a Organização Mundial de 

Saúde – OMS lançou, em 2004, o programa Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente, que conclama todos os países-membros a adotarem medidas para 



 
 

60 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

assegurar a qualidade e segurança da assistência prestada nas unidades de 

saúde. 

No Brasil, pesquisa bibliográfica realizada na base de dados PubMed em 10 de 

abril de 2013, utilizando os termos “medication errors” e “Brazil” encontrou 74 

artigos publicados entre 1978 a 2012, sendo 66 deles em instituições hospitalares 

e 08 em estabelecimentos de saúde não hospitalares. Esses dados revelam a 

necessidade de maior estímulo à pesquisa e publicação nacional nesse importante 

campo de investigação como forma de conhecer a situação da segurança do uso 

de medicamentos. 

3. Abrangência (âmbito, ponto de cuidado, local de aplicação). 

O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos 

deverá ser aplicado em todos os estabelecimentos que prestam cuidados à saúde, 

em todos os níveis de complexidade, em que medicamentos sejam utilizados para 

profilaxia, exames diagnósticos, tratamento e medidas paliativas. 

 

4. Definições  

Uso seguro de medicamentos: inexistência de injúria acidental ou evitável durante 

o uso de medicamentos. A utilização segura engloba atividades de prevenção e 

minimização dos danos provocados por eventos adversos que resultam do 

processo de uso dos medicamentos. 

a. Erro de medicação: é qualquer evento evitável que, de fato ou 

potencialmente, possa levar ao uso inadequado de medicamento quando o 

medicamento se encontra sob o controle de profissionais de saúde, de 

paciente ou do consumidor, podendo ou não provocar danos ao paciente. Os 

erros de medicação podem ser relacionados à prática profissional, produtos 

usados na área de saúde, procedimentos, problemas de comunicação, 

incluindo prescrição, rótulos, embalagens, nomes, preparação, dispensação, 

distribuição, administração, educação, monitoramento e uso de 

medicamentos. 
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b. Erro de prescrição: erro de medicação que ocorre durante a prescrição de 

um medicamento, em decorrência tanto de redação da prescrição, como do 

processo de decisão terapêutica. O erro decisão terapêutica pode surgir de 

um desvio não intencional de padrões de referência, como: conhecimento 

científico atual, práticas normalmente reconhecidas, especificações técnicas 

dos medicamentos e legislação sanitária17. Um erro de prescrição pode 

estar relacionado à seleção do medicamento (considerando-se as 

indicações, as contraindicações, as alergias, as características do paciente, 

as interações medicamentosas e outros fatores), a dose, a concentração, o 

esquema terapêutico, a forma farmacêutica, a via de administração, a 

duração do tratamento e orientações de utilização, assim como pela 

ausência de prescrição de um medicamento necessário para tratar uma 

doença já diagnosticada ou para impedir os incidentes com outros 

medicamentos. 

c. Erros de dispensação: pode ser definido como um desvio na interpretação 

da prescrição, cometido pela equipe da farmácia quando da realização da 

dispensação de medicamentos para as unidades de internação ou na 

farmácia ambulatorial1,19. Incluem também erros relacionados às normas e 

à legislação. Podem ser classificados em: erros de conteúdo, erros de 

rotulagem e erros de documentação. 

d. Erros de administração: erro decorrente de qualquer desvio no preparo e 

administração de medicamentos de acordo com a prescrição médica, da não 

observância das recomendações ou guias do hospital ou das instruções 

técnicas do fabricante do produto. Considera-se, ainda, que não há erro se 

o medicamento for administrado de forma correta, mesmo que a técnica 

utilizada contrarie a prescrição médica ou os procedimentos do hospital. 

 

5. Práticas seguras para prescrição de medicamentos 

As prescrições, quanto ao tipo, classificam-se como: 

a. Urgência/emergência: quando indica a necessidade do início imediato de 

tratamento. Geralmente possui dose única; 
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b. Pro re nata ou caso necessário: quando o tratamento prescrito deve ser 

administrado de acordo com uma necessidade específica do paciente, 

considerando-se o tempo mínimo entre as administrações e a dose máxima; 

c. Baseada em protocolos: quando são preestabelecidas com critérios de 

início do uso, decurso e conclusão, sendo muito comum em quimioterapia 

antineoplásica; 

d. Padrão: aquela que inicia um tratamento até que o prescritor o interrompa; 

e. Padrão com data de fechamento: quando indica o início e fim do 

tratamento, sendo amplamente usada para prescrição de antimicrobianos 

em meio ambulatorial; e 

f. Verbal: utilizada em situações de emergência, sendo escrita posteriormente, 

em decorrência, possui elevado risco de erros e deverá ser restrita às 

situações para as quais é prevista. 

Quanto à origem, a prescrição pode ser: ambulatorial, hospitalar ou proveniente 

de outro tipo de estabelecimento de saúde. 

Os medicamentos prescritos podem ser: medicamentos fabricados pela 

indústria (referência, similar e intercambiável), magistrais ou farmacopeicos. 

 Intervenções 

Itens de verificação para a prescrição segura de medicamentos 

a. Identificação do paciente 

A identificação do paciente na prescrição realizada em ambulatório deve 

conter, no mínimo, as seguintes informações: 

• Nome completo do paciente; 

• Endereço; e 

• Data de nascimento 

A identificação do paciente na prescrição hospitalar deve ser realizada em 

formulário institucional e conter, no mínimo, as seguintes informações: 

• Nome do hospital; 

• Nome completo do paciente; 

• Número do prontuário ou registro do atendimento; 
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• Leito; 

• Serviço; 

• Enfermaria; e 

• Ala. 

Obs.: todos os itens da identificação do paciente nas prescrições, tanto 

ambulatoriais quanto hospitalares, devem ser legíveis. 

A identificação do paciente na prescrição deverá utilizar exclusivamente o 

nome completo do paciente. A utilização do nome incompleto e do nome 

abreviado deve ser excluída da prática cotidiana dos estabelecimentos de 

saúde. 

Para os pacientes que são admitidos nas unidades de saúde sem 

possibilidade de identificação (emergências e situações de catástrofes) 

devem-se adotar códigos diferentes por paciente, acrescidos 

minimamente do número de prontuário ou registro de atendimento. Nessa 

situação, algum dispositivo deve ser utilizado, de forma que fique aderido 

ao corpo do paciente a codificação definida na unidade para identificá-lo 

provisoriamente. 

A utilização da abreviatura “NI” (não identificado) ou outra abreviatura para 

todos os pacientes nessas condições deve ser abolida, em virtude do risco 

de erro de medicação. 

b. Identificação do prescritor na prescrição 

A identificação do prescritor deverá ser realizada contendo o nome 

completo e número de registro do conselho profissional e assinatura. Esse 

registro poderá ser manuscrito ou com a utilização de carimbo contendo 

os elementos de identificação. 

A identificação do prescritor deverá ser legível para conferir autenticidade 

à prescrição. 

c. Identificação da instituição na prescrição 
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Na prescrição ambulatorial e hospitalar deverá constar a identificação 

completa do estabelecimento de saúde (nome, endereço completo e 

telefone), para que o paciente possa manter contato com os profissionais 

de saúde para esclarecimentos de dúvidas posteriores à consulta. 

d. Identificação da data de prescrição 

A data da prescrição é imprescindível para conferir validade à mesma. Em 

meio ambulatorial, a validade da prescrição deve ser definida e registrada 

na própria prescrição, pelo prescritor. 

A data na prescrição é indispensável para a dispensação e a 

administração dos medicamentos, assegurando-se de que o que foi 

indicado está baseado na avaliação médica do dia em que foi emitida a 

prescrição. 

A supressão da data na prescrição está relacionada à ocorrência de vários 

erros de medicação, entre eles a permanência da utilização de 

medicamentos por tempo inadequado e a administração de medicamentos 

sem indicação para a condição clínica atual do paciente. 

e. Legibilidade 

Problemas na legibilidade da prescrição podem comprometer a 

comunicação entre prescritor e paciente e entre prescritor e demais 

profissionais de saúde, sendo geradora importante de erros de 

medicação, sobretudo, a troca de medicamentos com nomes parecidos. 

Quando a prescrição possui medicamentos potencialmente perigosos/alta 

vigilância, os erros ocasionados pela legibilidade inapropriada podem ser 

graves, e até fatais. 

Recomenda-se a utilização de prescrições digitadas e eletrônicas como 

forma de melhorar a legibilidade das mesmas. Nesses casos, recomenda-

se, para a impressão, o uso de formulários sem pauta, para evitar erros 

de medicação ocasionados pelo encontro das linhas com letras e números 

da prescrição. 
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O uso de impressão frente e verso para prescrição não é recomendado, 

pelo elevado risco de omissão (não cumprimento integral da prescrição). 

A utilização de prescrição pré-digitada é uma opção que pode diminuir 

alguns tipos de erros de medicação9. A prescrição manual pode levar a 

elevado número de erros, ainda que parte delas possa ser legível. 

A prescrição carbonada não é recomendada. Se o estabelecimento de 

saúde não tiver alternativa à prescrição carbonada, deve-se verificar a 

legibilidade da informação que consta na segunda via. Nesse caso, 

sugere-se a utilização do papel já carbonado produzido em gráfica para 

assegurar a adequada legibilidade e segurança da prescrição. 

É preciso, ainda, atenção aos novos tipos de erros de prescrição, que 

podem ser ocasionados devido à alteração na forma de prescrição 

(manuscrita, digitada, pré-digitada e eletrônica). 

f. Uso de abreviaturas 

Recomenda-se que os medicamentos sejam prescritos sem o uso de 

abreviaturas, pois seu uso aumenta a chance de erro de medicação. 

Caso seja indispensável em meio hospitalar, a instituição deve elaborar, 

formalizar e divulgar uma lista de abreviaturas padronizadas, de modo a 

promover a adequada comunicação entre os membros da equipe de 

saúde. Essa lista não deve conter abreviatura de “unidades” (U) e 

“unidades internacionais” (UI), utilização de fórmulas químicas (KCl, NaCl, 

KMnO4 e outras) e nomes abreviados de medicamentos (HCTZ, RIP, PEN 

BEZ, MTX, SMZ-TMP e outros). 

As abreviaturas “U” e “UI” significando “unidades” e “unidades 

internacionais”, respectivamente, são consideradas as mais perigosas de 

todas, pois podem levar à administração de doses 10 ou 100 vezes maior 

do que a prescrita. Desta maneira, deve-se abolir o uso de abreviaturas 

“U” e “UI”, escrevendo a palavra “unidade” por extenso no lugar de “U” ou 

“unidade internacional” no lugar de “UI”. 
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Caso exista padronização de abreviatura para via de administração, 

preferir o uso de “EV” (para endovenosa) em vez de IV (intravenosa), 

em função do risco de erro de interpretação do “IV” como “IM”, sobretudo 

quando associado a pouca legibilidade da prescrição. 

g. Denominação dos medicamentos 

Os medicamentos devem ser prescritos utilizando-se a denominação 

comum brasileira e em sua ausência a denominação comum internacional. 

Quanto à denominação de fitoterápicos, observar a determinação da 

Denominação Comum Brasileira de Fitoterápicos ou, quando omisso, 

utilizar a denominação botânica acrescida da parte da planta utilizada. 

A utilização de códigos ou codinomes utilizados para medicamento 

durante a fase de ensaios clínicos não devem ser utilizados para nominar 

medicamentos utilizados em estabelecimentos de saúde. Quando 

prescrito medicamento objeto de ensaio clínico, este deve ser identificado 

como tal, a partir do emprego da expressão “ensaio clínico”. 

h. Prescrição de medicamentos com nomes semelhantes 

Medicamentos cujos nomes são reconhecidamente semelhantes a outros 

de uso corrente na instituição devem ser prescritos com destaque na 

escrita da parte do nome que os diferencia6,25, e pode ser utilizada letra 

maiúscula ou negrita. Exemplos de nomes semelhantes: 

• DOPAmina e DOBUtamina; 

• ClorproPAMIDA e ClorproMAZINA; 

• VimBLASTina e VinCRIStina. 

Os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica e o Núcleo de 

Segurança do Paciente da UPA deverão organizar lista de medicamentos 

com nomes semelhantes e/ou embalagens parecidas selecionados no 

estabelecimento de saúde e que possam ser fonte de erros, para 

divulgação entre os profissionais da instituição.  

i. Expressão de doses 
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O sistema métrico deverá ser adotado para expressar as doses 

desejadas. As unidades de medidas não métricas (colher, ampola, frasco) 

devem ser eliminadas das prescrições, quando utilizadas isoladamente 

para expressar a dose. A utilização da forma farmacêutica (ampola, 

frasco, comprimido e outros) na prescrição deve ser acompanhada de 

todas as informações necessárias para a dispensação e administração 

segura.  

A unidade de medida deve ser claramente indicada; e quando se tratar de 

microgramas, este deve ser escrito por extenso. 

Ao prescrever doses ou volumes com números fracionados (por exemplo: 

2,5mL), observar nas duas vias da prescrição se a vírgula está bem 

posicionada e clara, para evitar erro de dose, no qual a dose de “2,5 mL” 

seja interpretada como “25 mL”. Não utilize “ponto” em substituição à 

vírgula, pois aumenta o risco de erro. Para definir a concentração de um 

medicamento, o uso do zero antes da vírgula ou ponto deve ser evitado, 

pois pode gerar confusão e erro de 10 vezes na dose prescrita. Exemplo: 

recomenda-se prescrever "500mg" em vez de "0,5g", pois a prescrição de 

“0,5g” pode ser confundida com "5g". 

Indicação, cálculos de doses e quantidades dos medicamentos 

a. Alergias 

Deve-se registrar com destaque na prescrição as alergias relatadas pelo 

paciente, familiares e/ou cuidadores. O registro do relato de alergia na 

prescrição subsidia adequada análise farmacêutica das prescrições e os 

cuidados de enfermagem, reduzindo, assim, a chance da dispensação e 

administração de medicamento ao qual o paciente é alérgico. 

Em hospitais que utilizam prontuários e prescrições eletrônicas, as 

alergias do paciente devem ser registradas no sistema eletrônico e constar 

em todas as prescrições emitidas para o paciente.  

b. Informações importantes 
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O prescritor deverá registrar na prescrição qualquer informação que 

considere relevante para que a assistência ao paciente seja segura e 

efetiva, considerando-se os múltiplos atores no processo assistencial e a 

necessidade de informação completa, clara e precisa. 

É importante observar que as prescrições ambulatoriais, deverão ser 

registradas todas as orientações sobre como utilizar o medicamento, bem 

como as recomendações não farmacológicas devem constar também na 

prescrição.  

c.  Padronização de medicamentos 

O estabelecimento de saúde deve ter uma lista de medicamentos 

selecionados/padronizados considerando-se critérios de efetividade, 

segurança e custo. A padronização deve ser homologada, publicada e 

divulgada a todos os profissionais do estabelecimento de saúde. 

Recomenda-se que o estabelecimento de saúde elabore uma relação de 

medicamentos por especialidade, em consonância com a padronização 

da instituição, de forma a permitir mais familiaridade do prescritor com 

indicação, contraindicação, doses, reações adversas, entre outros 

aspectos relacionados aos medicamentos. 

A prescrição de medicamentos que já estão selecionados e padronizados 

no estabelecimento de saúde aumenta a segurança do uso, em virtude da 

maior familiaridade dos prescritores, farmacêuticos e equipe de 

enfermagem com esses medicamentos. 

Outros benefícios da padronização de medicamentos ainda observados 

são relacionados a racionalização do estoque, rastreabilidade e política 

de compras. 

d. Doses 

O cálculo das doses de medicamentos é fonte importante de erros graves 

e este problema pode ser minimizado com a familiaridade do prescritor 

com o medicamento e com a conferência do cálculo. 
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Recomenda-se que as doses prescritas sejam conferidas pelo prescritor 

antes da assinatura da prescrição, tendo como referência o melhor nível 

de evidência científica disponível.  

Para medicamentos cujas doses são dependentes de peso, superfície 

corporal e clearance de creatinina, recomenda-se que o prescritor anote 

tais informações na prescrição, para facilitar a análise farmacêutica e a 

assistência de enfermagem. 

Preconiza-se que a farmácia disponibilize, em meio hospitalar, o maior 

número possível de medicamentos prontos para uso (dose unitária) e que 

dispensem a manipulação prévia à administração. 

Deve-se implantar a dupla checagem (na farmácia e no momento do 

recebimento pela enfermagem) das doses prescritas principalmente para 

medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância. 

Nova dupla checagem deve ser feita pela enfermagem antes da 

administração do medicamento. A dupla checagem é particularmente 

importante para medicamentos prescritos em Pediatria, Oncologia e 

Unidades de Tratamento Intensivo, principalmente no momento da 

administração. 

A prescrição ambulatorial deverá trazer a quantidade total de unidades 

farmacêuticas do medicamento prescrito, que deverá ser dispensada para 

o tratamento proposto. As quantidades máximas de medicamentos 

prescritas devem obedecer à legislação vigente. 

Duração do tratamento 

A prescrição deverá conter informação sobre a duração do tratamento, 

procurando evitar, dessa maneira, que o (s) medicamento (s) possa (m) ser 

consumido (s) continuamente sem indicação. Quando ambulatorial, a 

prescrição de medicamentos de uso crônico deverá indicar a duração do 

tratamento, pois é necessário estabelecer um prazo para que o paciente seja 

reavaliado pelo médico. 
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A expressão "uso contínuo" ou “usar sem parar”, sem prazo para o paciente 

ser reavaliado, não deve ser utilizada em prescrições ambulatoriais. 

Utilização de expressões vagas 

Expressões vagas como “usar como de costume”, “usar como habitual”, “a 

critério médico”, “se necessário” (sem indicação de dose máxima, posologia e 

condição de uso), “uso contínuo” e “não parar” devem ser abolidas das 

prescrições. 

Quando for preciso utilizar a expressão “se necessário”, deve-se 

obrigatoriamente definir: 

• Dose; 

• Posologia; 

• Dose máxima diária deve estar claramente descrita; e 

• Condição que determina o uso ou interrupção do uso do medicamento. 

Exemplo: paracetamol comprimido de 500mg uso oral. Administrar 500mg de 

6 em 6h, se temperatura igual ou acima de 37,5ºC. Dose máxima diária 2 

gramas (quatro comprimidos de 500mg). 

Posologia, diluição, velocidade, tempo de infusão e via de administração  

a. Posologia 

Recomenda-se que a posologia desejada para o medicamento seja 

prescrita observando-se as doses máximas preconizadas e a comodidade 

do paciente. 

Dentro do possível, recomenda-se prescrever medicamentos com menor 

número de doses diárias, para maior comodidade do paciente e menores 

riscos de erro de administração. A utilização de um menor número de 

doses diárias, facilita a adesão do paciente ao tratamento. 

b. Diluição 

Para medicamentos de uso endovenoso, intramuscular, subcutâneo e em 

neuroeixo e plexos nervosos, a prescrição deverá conter informações 
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sobre diluente (tipo e volume), velocidade e tempo de infusão (para 

endovenosos). 

A reconstituição e diluição dos medicamentos é etapa importante e que 

gera impacto sobre a estabilidade e até mesmo sobre a efetividade do 

medicamento, pois em alguns casos a incompatibilidade leva à diminuição 

ou à perda da ação farmacológica do medicamento. 

c. Velocidade de infusão 

A velocidade de infusão está associada a reações adversas clássicas, tal 

como a “síndrome do homem vermelho”, que ocorre com a infusão rápida 

de vancomicina. 

É indispensável, portanto, a definição da velocidade de infusão na 

prescrição, considerando-se a melhor evidência científica disponível, 

assim como as recomendações do fabricante do medicamento, evitando-

se a ocorrência de eventos adversos passíveis de prevenção. 

d. Via de administração 

A via de administração deve ser prescrita de forma clara, observando-se 

a via de administração recomendada pelo fabricante, para o medicamento. 

O uso de abreviaturas para expressar a via de administração deverá ser 

restrito somente às padronizadas no estabelecimento de saúde. 

Modificação da prescrição atual ou vigente 

Em prescrições hospitalares, o prescritor deverá se certificar de que as 

alterações na prescrição foram feitas de forma clara, legível e sem rasuras.  O 

prescritor deverá fazer as alterações na primeira e segunda via da prescrição. 

A suspensão ou alteração na prescrição de um medicamento somente na via 

disponível para a enfermagem pode: 

✓ Acarretar erro na dispensação; e 

✓ Aumentar o risco de erro de administração. 
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Em meio ambulatorial, nunca deve ser feita modificação ou rasura na mesma 

receita. Caso seja necessária alguma alteração na terapêutica, nova receita 

deverá ser emitida e a anterior suspensa. 

Prescrições verbais 

As prescrições verbais devem ser restritas às situações de 

urgência/emergência, devendo ser imediatamente escritas no formulário da 

prescrição após a administração do medicamento. A prescrição verbal deve 

ser validada pelo prescritor assim que possível. 

Quando a ordem verbal for absolutamente necessária, o prescritor deve falar 

o nome, a dose e a via de administração do medicamento de forma clara. 

Quem recebeu a ordem verbal deve repetir de volta o que foi dito e ser 

confirmado pelo prescritor antes de administrar o medicamento. 

Pontos de transição do paciente 

Na admissão do paciente em unidades de saúde deverão ser relacionados 

quais medicamentos o paciente estava usando antes da internação, 

objetivando-se avaliar a necessidade da continuidade ou suspensão do uso 

dos mesmos (conciliação medicamentosa). 

Os pacientes devem ser orientados a não permanecerem com seus 

medicamentos na unidade hospitalar, em virtude do risco de utilização de 

doses duplicadas, quando administradas pela equipe de enfermagem e 

paralelamente por cuidador (acompanhante) ou pelo próprio paciente e ainda 

pelo risco do uso de medicamentos não indicados para a condição clínica atual 

do paciente. 

No âmbito ambulatorial, chama-se de ponto crítico quando ocorre transição do 

paciente entre os níveis de atenção (primário, secundário ou terciário), sendo 

fundamental a realização dos encaminhamentos resolutivos entre as diferentes 

unidades de saúde e que a atenção básica seja a coordenadora do cuidado do 

usuário. Para tal, o prescritor deverá elaborar detalhado histórico 
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farmacoterapêutico do paciente, podendo contar com a colaboração do 

farmacêutico, que deverá fazer a conciliação dos medicamentos. 

Na transferência do paciente entre leitos, entre duas unidades de uma mesma 

instituição hospitalar e entre instituições hospitalares distintas, as seguintes 

ações devem ser realizadas: 

Encaminhar resumo da internação e o prontuário atualizado e organizado 

(transferência interna), bem como resumo de alta (em caso de transferência 

externa, como forma de melhor orientar a nova equipe que prestará assistência 

ao paciente. 

O prescritor deverá elaborar detalhado histórico do plano terapêutico 

medicamentoso do paciente, podendo, para isso, contar com a participação do 

farmacêutico. 

Importante: 

✓ Os pontos de transição dos pacientes na unidade, da admissão à alta, ou 

mudança de local de internação, são considerados críticos, pois, 

frequentemente, nessas mudanças, ocorre expressivo número de erros de 

medicação, devido a informações incorretas ou incompletas sobre os 

medicamentos utilizados pelos pacientes, ocasionando principalmente a 

omissão ou duplicidade de dose. 

✓ Nos pontos de transição, especialmente na alta hospitalar, o paciente deverá 

receber uma prescrição contendo todos os medicamentos de que fará uso e 

as recomendações necessárias à continuidade do tratamento, sendo 

recomendável a participação do farmacêutico com orientações para o uso 

seguro e racional dos medicamentos prescritos. 

Prescrição segura de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta 

vigilância 

 

As unidades de saúde deverão divulgar a sua lista de medicamentos 

potencialmente perigosos ou de alta vigilância que constam na relação de 
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medicamentos selecionados na instituição, indicando as doses máximas 

desses medicamentos, a forma de administração (reconstituição, diluição, 

tempo de infusão, via de administração), a indicação e a dose usual. 

O número de apresentações e concentrações disponíveis de medicamentos 

potencialmente perigosos ou de alta vigilância, especialmente anticoagulantes, 

opiáceos insulina e eletrólitos concentrados (principalmente cloreto de potássio 

injetável), deve ser limitado. 

As doses dos medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância 

deverão ser conferidas com dupla checagem na fase dos cálculos para 

prescrição e análise farmacêutica da prescrição para dispensação. 

Obs. Para o acesso à lista completa de medicamentos potencialmente 

perigosos ou de alta vigilância de uso hospitalar e ambulatorial, recomenda-se 

o acesso no sítio eletrônico e endereço eletrônico abaixo: 

• Site: www.ismp-brasil.org 

• Link: www.ismp-brasil.org/faq/medicamentos potencialmente 

perigosos.php 

Suporte eletrônico para prescrição 

Recomenda-se a utilização de programa informatizado para prescrição de 

medicamentos com suporte clínico que forneça minimamente informações 

sobre: 

Doses máximas para medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância 

e/ou com índice terapêutico estreito; 

• Interações medicamentosas clinicamente significativas; 

• Alergias; 

• Apresentações e concentrações padronizadas disponíveis na 

instituição. 

Importante: 

✓ Prescrições pré-digitadas podem aumentar a segurança no uso de 

medicamentos e devem ser adotadas quando possível.  

http://www.ismp-brasil.org/
http://www.ismp-brasil.org/faq/medicamentos%20potencialmente%20perigosos.php
http://www.ismp-brasil.org/faq/medicamentos%20potencialmente%20perigosos.php
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✓ Utilizar para impressão formulário sem pauta, pois as linhas podem 

encobrir pontos e vírgulas ou transformar “0” em “8”, aumentando, 

assim, a possibilidade de erros. 

✓ Quando se implantar novo sistema de prescrição na unidade de saúde 

(prescrições pré-digitadas, eletrônicas e outras), o prescritor, 

farmacêutico e enfermeiro devem acompanhar o processo de prescrição 

para identificar e corrigir erros decorrentes do uso do novo sistema. 

Outras informações importantes para a prescrição segura 

O prescritor deverá conhecer a história clínica e os medicamentos de que o 

paciente faz uso e conciliá-los com a nova prescrição, procurando evitar 

duplicidades, interações, doses inadequadas e outras discrepâncias, podendo 

nessa etapa contar com o suporte do farmacêutico. 

Para apoiar a decisão de prescrever, utilizar fontes de informação sobre 

medicamentos atualizadas e baseadas nos melhores níveis de evidência 

científica.  

Na prescrição para uso ambulatorial, quando necessário, deverá ser registrado 

na prescrição o tempo que o paciente deverá permanecer em observação no 

estabelecimento de saúde após a administração do medicamento. 

Caso exista a suspeita de reações adversas a medicamentos ou a ocorrência 

de erros ou eventos adversos no processo assistencial, estes devem ser 

notificados ao Núcleo de Segurança do Paciente/Gerência de Riscos do 

estabelecimento de saúde.  

A compreensão das informações da prescrição e ações que possibilitem 

esclarecimentos aos pacientes sobre riscos de medicação e medidas de 

prevenção deve ser garantida por ações colaborativas entre prescritores, 

farmacêuticos e enfermeiros. 

As atividades clínicas dos farmacêuticos devem ser incentivadas, pois podem 

diminuir os erros de prescrição e medicação em geral e têm embasamento em 

evidência científica comprovada. 
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Procedimento operacional padrão da prescrição por via de administração 

Para o adequado cumprimento da prescrição, todas as informações deverão 

estar claras e completas, em cada item prescrito. 

Em prescrições eletrônicas, recomenda-se que o cadastro do medicamento 

permita somente a prescrição das vias de administração descritas na literatura 

e pelo fabricante, o que aumenta a segurança, impedindo administração por 

via errada. 

Recomenda-se que os medicamentos devam ser prescritos conforme estrutura 

a seguir: 
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Monitoramento e indicadores para prescrição segura de medicamentos 

• O processo da prescrição deve estar padronizado e com o respectivo 

procedimento operacional padrão escrito, atualizado, validado, divulgado e 

disponível em local de fácil acesso; 

• As prescrições devem ser revisadas por farmacêutico antes de serem 

dispensadas; 
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• Os erros de prescrição devem ser notificados ao Núcleo de Segurança do 

Paciente. 

 

Indicador 
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Práticas seguras para distribuição de medicamentos 

Os sistemas de distribuição de medicamentos em hospitais podem ser classificados 

em: 

• Coletivo; 

• Individualizado; 

• Misto; 

• Dose unitária; 

• Sistema automatizado. 

O tipo de sistema de distribuição adotado tem relação direta com a frequência de 

erros. 

O sistema coletivo é caracterizado pela distribuição dos medicamentos por unidade 

de internação ou serviço, mediante solicitação da enfermagem para todos os 

pacientes da unidade. Implica a formação de subestoques de medicamentos nas 

unidades, os quais ficam sob responsabilidade da equipe de enfermagem. A 

reposição é feita periodicamente, em nome da unidade, por meio de requisições 

enviadas à farmácia. 

IMPORTANTE: Esse sistema de distribuição de medicamentos é considerado 

inseguro e DEVE ser abolido dos estabelecimentos de saúde. 

O sistema individualizado é caracterizado pela distribuição dos medicamentos por 

paciente, de acordo com a prescrição médica, geralmente para um período de 24 

horas de tratamento. Esse sistema se mostra mais seguro que o sistema coletivo, 

entretanto, menos seguro que o sistema por dose unitária. 

O Sistema misto é caracterizado pela combinação dos sistemas coletivo e 

individualizado coexistindo: 

Sistema Individualizado – é utilizado nas unidades de internação, ocorrendo de forma 

parcial ou integral, mediante prescrição. 

Sistema Coletivo: é utilizado nos serviços de radiologia, endoscopia, urgência, 

ambulatórios, entre outros, mediante requisição. 
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Importante: O Sistema misto mantém riscos elevados associados à distribuição 

coletiva. 

Recomenda-se aos estabelecimentos de saúde o sistema de dose unitária. 

O sistema de distribuição por dose unitária consiste na distribuição dos medicamentos 

com doses prontas para a administração de acordo com a prescrição médica do 

paciente. A dose do medicamento é embalada, identificada e dispensada pronta para 

ser administrada, sem necessidade de transferências, cálculos e manipulação prévia 

por parte da enfermagem antes da administração ao paciente. 

Nas unidades de internação são estocados apenas os medicamentos para 

atendimento de emergências e as doses necessárias para suprir as 24 horas de 

tratamento dos pacientes. Nesse sistema, os medicamentos também poderão ser 

dispensados por horário de administração, reduzindo a quantidade e variedade de 

medicamentos nas unidades de internação. 

O sistema automatizado pode ser caracterizado por unidades de dispensação 

eletrônica capazes de realizar o atendimento de 100% das prescrições médicas ou 

conforme rotina da instituição como suporte ao sistema de dose unitária, substituindo 

o estoque da unidade de internação para a dispensação das primeiras doses, além 

dos medicamentos controlados, de urgência e itens prescritos no regime se 

necessário. 

 Intervenções 

A farmácia tem, entre suas importantes funções, a dispensação dos medicamentos e 

deve assegurar que os medicamentos estejam disponíveis para administração ao 

paciente no tempo adequado, na dose correta, assegurando a manutenção das 

características físicas, químicas e microbiológicas, contribuindo para o uso seguro 

dos mesmos. 

A farmácia deverá possuir estrutura organizada, bem como processos de trabalho 

escritos e difundidos que promovam a prevenção, identificação e redução de erros de 

prescrição e dispensação. A farmácia deve contar com recursos humanos 

capacitados e em número suficiente para realizar a contento suas atividades. 
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Itens de verificação para a distribuição segura de medicamentos 

Para garantir maior segurança ao processo de dispensação e o adequado fluxo 

de trabalho, o ambiente destinado à dispensação deve: 

• Ser reservado; 

• Contar com fluxo restrito de pessoas; e 

• Ser tranquilo, sem fonte de interrupção e distração (tais como televisão, 

rádio e outras). 

Os ambientes da farmácia onde são armazenados e dispensados os 

medicamentos devem ser limpos, organizados, bem iluminados e com adequado 

controle e registro de temperatura, umidade e controle de pragas. 

A dispensação segura nos estabelecimentos de saúde deverá ser precedida pelas 

seguintes atividades: 

• Seleção; 

• Padronização; 

• Aquisição; 

• Recebimento; 

• Armazenamento; 

• Fracionamento; e 

• Identificação segura dos medicamentos. 

O número de apresentações e concentrações de medicamentos potencialmente 

perigosos ou de alta vigilância, padronizados na instituição, deve ser restrito e 

suas doses máximas estabelecidas e divulgadas. 

O estabelecimento de saúde deverá realizar ações de educação permanente, de 

forma sistemática e registrada, para farmacêuticos e auxiliares de farmácia, com 

foco na segurança do uso de medicamentos, envolvendo os processos de: 

seleção, padronização, armazenamento, fracionamento, análise farmacêutica da 

prescrição e dispensação dos medicamentos. 

O estabelecimento de saúde deverá manter farmacêuticos e auxiliares de farmácia 

em número suficiente para permitir a dispensação segura de medicamentos. 
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Estratégias para dispensação segura relacionadas ao armazenamento 

O ambiente no qual é realizada a dispensação de medicamentos deve possuir as 

condições adequadas (temperatura, iluminação, umidade, ruído) para o 

armazenamento e dispensação segura de medicamentos. 

a. Restrição de acesso 

Medidas de restrição de acesso deverão ser estabelecidas, para o 

armazenamento de produtos que possibilitam riscos elevados de troca 

(em virtude de similaridade de nomes e apresentação), bem como os 

medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância e aqueles com 

sons, grafias e embalagens semelhantes. 

b. Procedimento Operacional 

A farmácia deve possuir procedimento operacional atualizado que 

contemple a validação/conferência do armazenamento do produto certo, 

no local certo. Esse procedimento deverá ser realizado de forma contínua 

e sistemática, com registro de execução, propiciando segurança aos 

processos de armazenamento e dispensação de medicamentos, 

sobretudo após devolução de medicamentos. O controle de 

medicamentos sob controle especial deve seguir legislação específica. O 

processo de dispensação de medicamentos deve possuir procedimento 

operacional de padrão escrito, homologado, atualizado e de conhecimento 

de todos os profissionais da farmácia. 

 

c. Boas Práticas de Armazenamento 

A farmácia deve seguir as Boas Práticas de Armazenamento de 

Medicamentos e possuir padrões atualizados que definam regras para o 

armazenamento, privilegiando a segurança do processo de dispensação. 

Pode-se lançar mão de ordenamento alfabético e/ou por forma 

farmacêutica associado à identificação, com etiquetas coloridas dos 

medicamentos com elevado risco de troca e os potencialmente 

perigosos/alta vigilância.  
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Deve-se identificar os locais de armazenamento de medicamentos que 

apresentam grafias e sons semelhantes, com etiquetas de alerta que 

proporcionem a escrita de parte do nome do medicamento com letras 

maiúsculas e em negrito, destacando-se a diferença entre nomes 

parecidos, como, por exemplo: 

• LAMIvudina; 

• ZIDOvudina. 
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3- - PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINAS 

OPERACIONAIS PARA OS SERVIÇOS DE MAIOR COMPLEXIDADE NA 

MEDICINA COMO NAS EMERGÊNCIAS E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

DE ADULTO, ONCOLOGIA E DE PEDIATRIA E ROTINAS OPERACIONAIS PARA 

OS AMBULATÓRIOS, HOSPITAL DIA E ENFERMARIAS, DESTAQUES PARA OS  

PLANTÕES E SOBREAVISOS. 

  

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS  

 

ANALGESIA  

a. Considerações gerais de avaliação 

 Analgesia é o alívio na percepção da dor sem que haja produção intencional 

de sedação. Nunca utilizar doses insuficientes de analgésicos devido ao medo de 

complicações. A dor não tratada pode aumentar a morbidade produzindo arritmias 

cardíacas ou isquemia miocárdica, pela liberação de catecolaminas. 

b. Conduta 

 Avaliar a gravidade da dor e a resposta do paciente ao tratamento, através de 

uma escala numérica de zero a dez (sendo zero a ausência de dor e dez a pior dor 

possível). Um escore inferior a três após a medicação demonstra a eficácia do 

tratamento. 

Monitorizar o paciente no mínimo com oxímetro de pulso antes da administração do 

analgésico. 

▪ Obter acesso venoso periférico. 

▪ Dispor sempre de material para assistência ventilatória. 

▪ Empregar somente a via intravenosa no pré-hospitalar. 
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Medicamentos com ação analgésica 
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Ventilação Mecânica 

a. Indicações 

▪ Distúrbio respiratório grave que não melhora com medidas conservadoras. 

▪ Distúrbio respiratório associado a choque. 

▪ Parada cardíaca. 

▪ Saturação da hemoglobina inferior a 92% mesmo com oxigênio suplementar 

em pacientes agudos. 

▪ Frequência respiratória inferior a dez ou superior a quarenta incursões por 

minuto com volume minuto inadequado. 

▪ Necessidade de hiperventilar paciente com traumatismo craniano e Glasgow ≤ 

8. 

b. Técnica 

▪ Manter assistência ventilatória com suplementação de oxigênio. 

▪ Monitorizar o paciente com cardioscópio, monitor de pressão arterial não 

invasiva e oximetro de pulso. 

▪ Avaliar o tipo de ventilação que vai ser empregado: invasiva ou não invasiva. 

▪ Optar por ventilação invasiva em pacientes apresentando depressão do nível 

de consciência, não colaborativos, hipotensos ou com drive respiratório 

inadequado. 

▪ Colher gasometria arterial se possível. 

▪ Preparar o ventilador. 

▪ Regular parâmetros. 

▪ Verificar se o tubo orotraqueal está na posição correta. 

▪ Anotar distância da extremidade distal do tubo a comissura labial. 

▪ Fixar o tubo em posição. 

▪ Verificar condições hemodinâmicas após a intubação. 

▪ Monitorizar o paciente com o capnógrafo. 

▪ Adaptar paciente ao ventilador de transporte e se possível obter nova 

gasometria arterial. 

▪ Escolher o modo assisto-controlado em pacientes sedados. 
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▪ Ajustar ventilação de acordo com saturação e capnografia. 

▪ Avaliar a necessidade de sedação e analgesia adicionais. 

▪ Manter junto à maca em todos os momentos os seguintes equipamentos: 

monitor multiparâmetro, bolsa de ventilação com máscara, cilindro de oxigênio 

com fluxometro, material de intubação, desfibrilador, medicamentos de parada, 

sedativos, aspirador elétrico e cateteres de aspiração. 

Ajustes do ventilador mecânico 
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Monitorização da Ventilação Mecânica 

 

Transporte de Paciente em Ventilação Mecânica  

▪ Verificar o modo ventilatório, FiO2, frequência respiratória, volume corrente e 

valores de PEEP. 

▪ Examinar paciente. 

▪ Monitorizar o paciente com cardioscópio, monitor de pressão arterial não 

invasiva, capnógrafo e oxímetro de pulso. 

▪ Verificar condições hemodinâmicas. 
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▪ Analisar gasometrias arteriais e radiografias de tórax, verificando a posição do 

tubo e presença de pneumotórax. 

▪ Verificar permeabilidade de acessos venosos. 

▪ Fixar bem tubos e cateteres. 

▪ Abrir cateter gástrico, mantendo-o em sifonagem. 

▪ Verificar o ventilador de transporte, circuitos e pressão do cilindro de oxigênio. 

▪ Transportar sempre oxigênio de reserva. 

▪ Calcular uma reserva de oxigênio que permita pelo menos a ventilação durante 

três vezes o tempo previsto para o transporte. 

▪ Retirar o circuito do ventilador da embalagem estéril apenas no momento da 

troca. 

▪ Avaliar a necessidade de sedação e analgesia adicionais. 

▪ Adaptar paciente ao ventilador de transporte e se possível obter nova 

gasometria arterial antes da remoção. 

▪ Utilizar filtros no circuito do ventilador. 

▪ Utilizar o sistema de aspiração fechado (trach care) em paciente muito 

secretivo, necessitando de PEEP em valores elevados (> 10 cm H2O) e/ ou 

FiO2 alta. 

▪ Verificar as condições do filtro umidificador, trocar se estiver com secreção ou 

molhado. 

▪ Conectar o ventilador de transporte durante a fase de teste ao oxigênio de 

parede. 

▪ Ajustar o ventilador de acordo com os resultados da gasometria arterial. 

▪ Transferir o paciente para a maca de transporte da ambulância. 

▪ Manter o ritmo cardíaco, oximetria e pressão arterial não invasiva 

continuamente monitorizados. 
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Intubação Orotraqueal 

a. Indicações 

▪ Proteção das vias aéreas (pacientes com Glasgow ≤ 8). 

▪ Hipoxemia refratária. 

▪ Parada cardiorespiratória. 

▪ Necessidade de assistência ventilatória prolongada ou controle da ventilação 

pulmonar. 

▪ Condição que pode cursar com obstrução de vias aéreas (anafilaxia, infecções 

e queimadura de vias aéreas). 

b. Equipamento 

▪ Bolsa e máscara de ventilação 

▪ Fixador de tubo 

▪ Estetoscópio 

▪ Fonte de oxigênio 

▪ Aspirador, cateteres de aspiração 

▪ Conjunto de laringoscópio 

▪ Tubos orotraqueais, dispor sempre de tubos com números maiores e menores 

do que o esperado 

▪ Estilete guia 

▪ Seringa de 10 ml 

▪ Lidocaína geleia 

▪ Lidocaína spray 

▪ Midazolam 

▪ Fentanil 

▪ Bloqueador neuromuscular 



 
 

92 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

▪ Cardioversor 

▪ Oxímetro 

▪ Equipamento para acesso alternativo a via aérea: ventilação translaríngea, 

cricotireoidotomia, máscara laríngea, combitubo. 

 

 

Equipamento para intubação orotraqueal. 

c. Técnica 

 

Posicionamento do paciente. 

▪ Posicionar se possível o paciente em decúbito dorsal. 
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▪ Posicionar-se atrás da cabeça da vítima. 

▪ Solicitar a auxiliar que estabilize a cabeça e pescoço do paciente nos casos 

com suspeita de trauma cervical. 

 

 

 

Posição do farejador. 

▪ Manter o paciente na posição do farejador nos casos sem suspeita de trauma 

de cervical 

 

 

Pré-oxigenação do paciente consciente. 
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▪ Pré-oxigenar espontaneamente (com bolsa e máscara) os pacientes 

conscientes. 

▪ Efetuar a monitorização com oxímetro de pulso, cardioscópio e pressão não 

invasiva. 

▪ Obter se possível acesso venoso periférico antes do procedimento. 

▪ Sedar o paciente com midazolam 5 a 15 mg por via intravenosa associado se 

necessário a fentanil na dose de 50 a 150 μg. Avaliar necessidade de 

bloqueador neuromuscular de ação rápida. 

▪ Testar o equipamento a ser utilizado. 

 

 

Pré-oxigenação do paciente inconsciente 

▪ Pré-oxigenar artificialmente (com ambu e reservatório) nos casos de 

inconsciência ou sedação. 
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Laringoscopia. 

▪ Realizar a laringoscopia de forma tranquila, de preferência na posição do 

farejador, deslocando a lâmina do laringoscópio em direção caudal com 

relação ao paciente (seta). Evitar o movimento de báscula com a lâmina, pois 

há o risco de trauma em dentes incisivos superiores. 

 

Técnica de introdução da lâmina do laringoscópio. 

▪ Introduzir a lâmina do laringoscópio acima do lábio inferior, afastando a língua 

lateralmente para visualizar a epiglote (seta). 

 

Visualização das cordas vocais. 

▪ Avançar com a lâmina do laringoscópio em direção caudal, deslocar a epiglote 

para visualizar as cordas vocais. 
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▪ A epiglote deve ser deslocada para que as cordas vocais sejam bem 

visualizadas. O movimento do laringoscópio deve ser realizado em direção 

superior e caudal. 

 

▪ Introdução do tubo orotraqueal. 

▪ Introduzir o estilete guia (mandril) no tubo. 

▪ Posicionar o tubo orotraqueal para introdução. 

 

▪ Escolher entre as lâminas curva ou reta de acordo com sua experiência. 
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▪ Visualizar as estruturas e introduzir o tubo dois centímetros entre as cordas 

vocais 

 

Posicionamento do tubo orotraqueal. 

▪ Avançar o tubo orotraqueal até 22 cm (ponto de inserção do balonete). 

 

 

Retirada do mandril 
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Avaliação do posicionamento do tubo orotraqueal. 

▪ Verificar a posição do tubo, através de ausculta bilateral do tórax, do epigástrio 

e da capnografia. Insuflar o balonete com cinco a dez mililitros de ar. Fixar o 

tubo em posição. 

▪ Radiografar para verificar se a posição do tubo encontra-se a mais de 2 cm da 

carina. 

d. Lembretes 

▪ Observar que a luz da lâmpada do laringoscópio deve estar de cor branca, a 

luz amarela indica bateria fraca. 

▪ Ao introduzir o laringoscópio escolher a lâmina com as dimensões adequadas 

ao paciente. Lembrar que é possível utilizar uma lâmina grande para intubar 

um paciente pequeno, mas o inverso não é verdadeiro. 

▪ A manobra não deve durar mais do que trinta segundos. 

▪ Ventilar o paciente por trinta segundos antes da próxima tentativa no caso de 

insucesso. 

 

Sequência Rápida de Intubação (SRI)  

a. Indicação: 

▪ Pacientes que necessitam de acesso as vias aéreas, porém estão combativos 

ou apresentam risco de elevação da pressão intracraniana. 
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b. Contraindicações: 

▪ Alternativa disponível. 

▪ Trauma facial severo que impeça a realização da intubação. 

▪ Alergias ou impossibilidade de administrar os medicamentos da SRI. 

▪ Falta de operador experiente, pois a maior complicação desta técnica é a 

incapacidade de introduzir o tubo. 

c. Técnica 

▪ Preparar o material de intubação. 

▪ Ventilar e oxigenar o paciente com bolsa e máscara por três minutos. 

▪ Obter acesso venoso periférico. 

▪ Monitorizar com oxímetro. 

▪ Administrar midazolam 0,05 mg/kg por via intravenosa, cerca de três minutos 

antes do bloqueador neuromuscular. 

▪ Administrar atropina 0,01 mg/kg em pacientes pediátricos, cerca de um minuto 

antes do bloqueador neuromuscular. 

▪ Administrar succinilcolina 1,5 mg/kg ou vecurônio 0,10 mg/kg por via 

intravenosa. 

▪ Realizar a manobra de intubação. 

▪ Confirmar o posicionamento do tubo. 

Bloqueadores neuromusculares 
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Intubação Nasotraqueal Cega 

a. Indicações 

▪ Impossibilidade de posicionar o paciente em decúbito dorsal. 

▪ Paciente consciente. 

▪ Impossibilidade de visualização de estruturas anatômicas durante a 

laringoscopia. 

b. Técnica 

▪ Verificar todo equipamento antes do uso, não se esquecendo de testar o 

balonete do tubo. 

▪ Escolher tubo um número menor que o empregado para intubação orotraqueal. 

▪ Administrar oxigênio a 100% durante um a três minutos. 

▪ Utilizar máscara com reservatório em pacientes apresentando respiração 

espontânea ou bolsa e máscara em vítimas com ventilação inadequada. 

▪ Dar forma circular ao tubo. 

▪ Lubrificar o tubo e a narina escolhida com geleia de lidocaína. 

▪ Introduzir o tubo pela narina. 
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▪ Efetuar gentilmente movimentos de rotação do tubo, caso haja resistência 

durante a passagem da ponta do tubo pela nasofaringe. 

▪ Continuar a introdução do tubo enquanto ouve os ruídos respiratórios através 

da extremidade proximal do tubo. 

▪ Introduzir o tubo até o momento em que os ruídos respiratórios estiverem mais 

altos, indicando posicionamento do tubo na abertura glótica. 

▪ Aguardar o momento de uma inspiração profunda e introduzir o tubo 

rapidamente. 

▪ Lembrar que após a intubação bem-sucedida o paciente geralmente apresenta 

tosse. 

▪ Insuflar o balonete com 5 a 10 ml de ar. 

▪ Verificar a posição do tubo com ausculta torácica bilateral, epigástrica e 

capnografia. 

▪ Fixar o tubo em posição. 

▪ Contraindicar o procedimento em caso de apneia, fratura de base de crânio e 

traumatismo grave de face. 

 

Cricotireoidotomia 

a. Indicações: 

▪ Impossibilidade técnica ou contra-indicação a realização dos outros métodos 

de acesso à via aérea. 

b. Contraindicação 

▪ Pacientes com menos de seis anos de idade. 

c. Complicações 

▪ Hemorragia, falso trajeto e enfisema subcutâneo. 

d. Equipamento: 
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▪ Cateter sobre agulha número 14. 

▪ Kit de cricotireoidotomia (agulha, fio guia, dilatadores e cânula). 

▪ Lâmina de bisturi. 

▪ Dilatador. 

▪ Pinça hemostática curva. 

▪ Oxigênio suplementar. 

▪ Equipamentos de proteção individual. 

▪ Oxímetro de pulso. 

▪ Monitor de ECG. 

▪ Acesso venoso. 

▪ Povidine. 

▪ Anestésico local. 

e. Técnica de Cricotireoidotomia com Agulha 

▪ Preparar a área do procedimento com povidine e infiltrar lidocaína a 2%, caso 

as condições clínicas do paciente permitam. 

▪ Abrir o kit de cricotireoidotomia. 

▪ Efetuar incisão com bisturi na pele, no sentido horizontal de aproximadamente 

dois centímetros sobre a membrana cricotireoidea. 

▪ Adaptar a agulha de punção a seringa. 

▪ Puncionar a membrana cricotireóidea através do local da incisão até aspiração 

de ar. 

▪ Dirigir a agulha no sentido caudal enquanto mantém aspiração contínua. A 

entrada na laringe é confirmada pela aspiração de ar. 

▪ Introduzir o fio guia através da agulha. 

▪ Remover a agulha. 
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▪ Introduzir o conjunto dilatador e cânula. 

▪ Remover o fio guia e o dilatador deixando a cânula. 

▪ Verificar o posicionamento. 

▪ Fixar a cânula. 

f. Técnica de CRICOTIREOIDOTOMIA CIRÚRGICA 

▪ Posicionar o paciente em decúbito dorsal. 

▪ Obter acesso IV periférico. 

▪ Aplicar oxigênio suplementar. 

▪ Monitorizar com oxímetro, pressão arterial não invasiva e ECG. 

▪ Utilizar equipamentos de proteção individual. 

▪ Criar campo estéril. 

▪ Localizar a membrana cricotireóidea. 

▪ Infiltrar anestésico local. 

▪ Efetuar incisão horizontal sobre a membrana. 

▪ Estender a incisão através da membrana. 

▪ Alargar a incisão com a pinça hemostática curva. 

▪ Inserir cânula 5 a 7 mm. 

▪ Verificar posição da cânula. 

▪ Fixar a cânula em posição. 
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Técnica de cricotireoidotomia cirúrgica. 

Transporte Interhospitalar 

▪ Efetuar contato com o médico na unidade de destino e transmitir todas as 

informações sobre o quadro clínico do paciente. 

▪ Obter consentimento de familiar ou responsável legal pelo paciente, para a 

transferência. 

▪ Selecionar o equipamento adequado ao transporte de acordo com a avaliação 

do paciente, realizada no momento da solicitação. 

▪ Solicitar ambulância super avançada para o transporte de pacientes críticos, 

se necessário. 

▪ Confirmar a vaga na unidade de destino antes de disparar a ambulância. 

▪ Enviar ao hospital de destino a avaliação clínica atualizada do paciente, assim 

como radiografias de tórax e exames laboratoriais obtidos antes do transporte. 

▪ Ter disponível para pacientes com história de politraumatismo: colar cervical, 

prancha longa, estabilizadores laterais de cabeça, imobilizadores. 

▪ Indicar estabilização da coluna cervical em todos os pacientes com história de 

trauma acima das clavículas exceto se a lesão de coluna já tiver sido afastada 

por método de imagem. 
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▪ Manter manualmente o alinhamento da coluna cervical até que a vítima esteja 

imobilizada por colar cervical rígido de extricação e fixado sobre a prancha 

longa. 

▪ Monitorizar os pacientes graves com cardioscópio, oxímetro de pulso e monitor 

não invasivo da tensão arterial. Pacientes estáveis devem ser monitorizados 

no mínimo com oxímetro de pulso. 

▪ Considerar a intubação em caso de depressão do nível de consciência, 

sofrimento respiratório, evidências de obstrução de vias aéreas (estridor, 

rouquidão). 

▪ Transportar junto a qualquer paciente no mínimo: desfibrilador, oxigênio com 

fluxômetro, bolsa e máscara de ventilação. 

▪ Obter acesso venoso periférico antes de qualquer transferência. 

▪ Efetuar analgesia e sedação caso indicado. 

▪ Evitar o clampeamento de drenos de tórax que apresentem escape aéreo 

durante o transporte. Pacientes com pneumotórax podem ser adaptados a 

válvula de Heimlich. 

▪ Manter o frasco de drenagem em nível abaixo do corpo do paciente. 

▪ Adaptar sucção contínua (máximo de – 4 cm de H2O) ao frasco de drenagem 

de tórax caso o paciente apresente hemopneumotórax e necessite de 

transporte de helicóptero. 

▪ Considerar em pacientes críticos a necessidade de obter acesso venoso 

profundo antes da transferência. Neste caso efetuar o procedimento antes da 

remoção. 

▪ Avaliar a necessidade de cateterismo vesical em pacientes inconscientes, com 

lesão medular ou distúrbio hemodinâmico. 

▪ Cateterizar o estômago de pacientes inconscientes, com hemorragia digestiva, 

íleo ou intoxicação exógena antes de transferência, especialmente aérea. 
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Cardioversão elétrica 

▪ Indicada nas taquiarritmias com estabilidade hemodinâmica ou no tratamento 

eletivo de algumas taquiarritmias. 

▪ Aplicar oxigênio suplementar sob máscara. 

▪ Obter se possível acesso venoso periférico (não deve retardar a cardioversão 

de emergência). 

▪ Preparar material de ventilação, acesso as vias aéreas e medicações de 

reanimação. 

▪ Monitorizar o paciente com eletrodos auto-adesivos, oxímetro de pulso e 

pressão arterial não invasiva. 

▪ Ligar o cardioversor. 

▪ Acionar o modo de choque sincronizado. 

▪ Observar o surgimento das marcações no traçado e ajustar se necessário o 

ganho do eletrocardiograma. 

▪ Regular a energia desejada para o choque. 

▪ Efetuar sedação e analgesia em pacientes conscientes de acordo com o 

protocolo. 

▪ Aplicar pasta condutora nas pás. 

▪ Posicionar as pás sobre o tórax do paciente. Uma no hemitórax direito ao lado 

da porção superior do esterno logo abaixo da clavícula direita e a outra na linha 

axilar anterior lateral ao mamilo esquerdo. 

▪ Certificar-se que ninguém toca o paciente. 

▪ Efetuar as descargas com os níveis de energia recomendados no protocolo. 

▪ Verificar sempre se após cada choque o aparelho não voltou ao modo 

assincrônico. 
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Cardioversão elétrica em episódio de fibrilação atrial aguda. 

 

Monitorização com o Oxímetro de Pulso 

a. Indicações 

▪ Deve ser utilizado em todos os casos, pois é comum o desenvolvimento de 

hipoxemia não detectada clinicamente. 

▪ A precisão nas leituras é de aproximadamente 4% em valores de saturação 

situados entre 95 e 70%. 

b. Vantagens 

▪ Identificação precoce da hipoxemia. 

▪ Monitorização não invasiva contínua. 

▪ Tempo de resposta rápida a alterações. 

▪ Portabilidade. 

▪ Simplicidade. 
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▪ Maior segurança se houver indicação de curva pletismográfica e alarmes para 

baixa saturação, taquisfigmia, bradisfigmia, deslocamento do sensor e 

desaparecimento da captação do pulso. 

c. Limitações 

Leitura incorreta dos níveis de saturação de oxigênio pode ser causada por: vibração, 

movimentação excessiva do paciente e excesso de luz. 

A hipotermia com temperaturas corporais menores que 30ºC e a vasoconstricção com 

ou sem hipotensão, produzem um sinal de baixa qualidade. Os oxímetros 

convencionais não diferenciam a hemoglobina ligada ao monóxido de carbono 

(carboxihemoglobina) da hemoglobina oxigenada. Em pacientes gravemente 

anêmicos (Hb < 5 mg/dl) os valores obtidos são menos confiáveis. 
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DESFIBRILAÇÃO 

 

A desfibrilação imediata é o tratamento de escolha nos casos de fibrilação ou 

taquicardia ventricular (FV/TV) de curta duração, associado a evento de morte súbita 

assistida em até 3 minutos. 

Após 4 minutos de parada cardíaca, a desfibrilação será mais eficaz se as 

manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) forem iniciadas precocemente. 

Deverão ser realizados 5 ciclos de compressões torácicas e ventilação (30:2), com 

duração de cerca de 2 minutos; e, em seguida, deve ser avaliado o ritmo cardíaco. 

Aplicar pasta condutora nas pás. Na ausência da pasta pode ser utilizada 

gaze umedecida em solução fisiológica. Monitorar os pacientes com as pás do 

aparelho. 

No caso de FV/TV selecionar o nível de energia desejado para adultos, com 

360J para aparelhos monofásicos ou 120J ou 200J em bifásicos. 

Posicionar a pás sobre o tórax do paciente. Uma sobre o hemitórax direito ao 

lado da porção superior do esterno logo abaixo da clavícula direita e a outra sobre o 

hemitórax esquerdo na linha axilar anterior lateral ao mamilo. 

▪ Pressionar as pás sobre a pele para reduzir a impedância. 

▪ Evitar o contato com o corpo do paciente. 

▪ Contar em voz alta avisando aos auxiliares o momento do choque. 

▪ Pressionar os botões de choque. 

▪ Após o choque repetir manobras de RCP durante 5 ciclos de compressões 

torácicas e ventilação (30:2). 

▪ Avaliar o ritmo, se persistir com FV/TV repetir o choque com 360J para 

aparelhos monofásicos ou 120J ou 200J em bifásicos. 

▪ Após o choque repetir manobras de RCP durante 5 ciclos de compressões 

torácicas e ventilação (30:2). 
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▪ Obter acesso venoso periférico. 

▪ Administrar adrenalina 1 mg IV. Repetir a dose a cada 3 ou 5 minutos. 

▪ Avaliar o ritmo, se persistir com FV/TV repetir o choque com 360J para 

aparelhos monofásicos ou 120J ou 200J em bifásicos. 

▪ Após o choque repetir manobras de RCP durante 5 ciclos de compressões 

torácicas e ventilação (30:2). 

▪ Considerar o uso de antiarrítmicos durante as manobras de RCP (antes ou 

após o choque): amiodarona 300 mg IV em uma dose inicial, podendo ser 

repetido 150 mg IV em uma dose adicional ou lidocaína com dose inicial de 1 

a 1,5 mg/kg, seguido de doses adicionais de 0,5 a 0,75 mg/kg, até o máximo 

de 3 doses ou 3 mg/kg. 

▪ Considerar o uso de sulfato de magnésio de 1 a 2 g IV no caso de torsades de 

pointes. 

 

Massagem do Seio Carotídeo para Reversão da Taquicardia 

Supraventricular Paroxística 

▪ Evitar a realização do procedimento na presença de sopro carotídeo e história 

de isquemia cerebral. 

▪ Efetuar pressão e massagem gentilmente sobre o seio carotídeo direito 

durante dez a vinte segundos. 

▪ Tentar a manobra no lado esquerdo em caso de insucesso. 

▪ Massagear sempre um seio carotídeo por vez. 

▪ Manter o paciente monitorizado, pois pode provocar bradicardia sintomática. 

▪ Estar preparado para atuar em caso de parada cardíaca ou de bradicardia 

sintomática. 
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Anatomia do seio carotídeo. 

LAVAGEM GÁSTRICA 

 

a. Indicação 

▪ Ingestão de substância tóxica. 

b. Técnica 

▪ Reservar para casos nos quais é esperado transporte prolongado ou então 

antes de transferência interhospitalar. 

▪ Disponibilizar material de reanimação. 

▪ Monitorizar o paciente com cardioscópio e oxímetro de pulso. 

▪ Explicar o procedimento para pacientes lúcidos. 

▪ Selecionar cateter orogástrico calibroso. 

▪ Posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo com a cabeça mais baixa 

que o corpo. 

▪ Lubrificar o cateter com geléia de lidocaína a 2%. 

▪ Introduzir o cateter orogástrico calibroso. 

▪ Utilizar no procedimento 250 ml de solução salina. 

▪ Prosseguir com a lavagem até o líquido de retorno se apresentar claro. 
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▪ Realizar a intubação orotraqueal antes do início do procedimento paciente com 

depressão do nível de consciência e risco de aspiração pulmonar. 

 

Obtenção de Acesso Venoso Periférico 

a. Equipamento Necessário 

▪ Equipamento para antissepsia da pele. 

▪ Torniquete. 

▪ Esparadrapo pré-cortado para fixar o cateter. 

▪ Cateter venoso de calibre suficiente para realizar a infusão pretendida. 

▪ Frasco de fluido para administração venosa com o equipo de conexão 

apropriado. 

b. Técnica 

▪ Posicionar o paciente em decúbito dorsal em posição de conforto com a 

extremidade que vai ser utilizada para punção repousando sobre uma 

superfície firme. 

▪ Aplicar o torniquete sobre acima da fossa antecubital e prenda-o de modo que 

possa ser removido com apenas uma das mãos. 

▪ Se possível solicitar ao paciente que abre e feche sua mão para auxiliar a 

distender a veia. 

▪ Selecionar uma veia apropriada. Os melhores locais são o aspecto radial do 

antebraço junto ao punho e o dorso da mão. 

▪ Preparar o sítio de punção. 

▪ Segurar o conjunto agulha-cateter diretamente com sua mão dominante. 

▪ Inserir o conjunto agulha-cateter através da pele em um ângulo de 10 a 20º 

sobre a veia ou a seu lado. 

▪ Aplicar tração a pele distal ao sítio de punção. 
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▪ Inserir o conjunto agulha-cateter na veia. 

▪ Ao penetrar a luz da veia se observará o sangue fluindo. 

▪ Continuar inserindo o conjunto por 4 a 6 mm e observar o retorno de sangue. 

▪ Manter a agulha em posição e empurrar somente o cateter para dentro da veia. 

▪ Se o cateter encontrar uma válvula a sua introdução pode ser difícil, neste 

caso, remover o torniquete e conectar o equipo iniciando a infusão de líquido 

que pode abrir a válvula. 

▪ Ocluir a veia proximal ao cateter e remover a agulha. 

▪ Abrir o torniquete. 

▪ Conectar o equipo ao cateter e iniciar a infusão. Caso a infusão esteja mais 

lenta que o esperado tente recuar o cateter alguns milímetros, pois ele pode 

estar em contato com uma válvula ou bifurcação venosa. 

▪ Fixar o cateter com esparadrapo. Não envolver totalmente a extremidade com 

o esparadrapo, pois pode ocorrer um efeito torniquete. 

INSERÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL 

 

a. Indicações 

▪ Impossibilidade de acessar veias periféricas. 

▪ Permitir a introdução de marcapasso transvenoso. 

b. Equipamento 

▪ Kit de inserção do cateter. 

▪ Cateter venoso central estéril, fio guia e agulha de inserção número 18. 

▪ Seringa, bisturi e dilatadores, 

▪ Agulhas e seringa para infiltração de anestésico. 

▪ Gaze estéril. 
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▪ Anestésico local. 

▪ Luvas estéreis, capote, gorro, máscara e óculos. 

▪ Povidine. 

▪ Oxímetro de pulso. 

▪ Monitor cardíaco. 

▪ Solução fisiológica e equipo de soro. 

▪ Equipamento de reanimação. 

c. Técnica 

▪ Posicionar paciente. 

▪ Aplicar a máscara, gorro e óculos de proteção. 

▪ Lavar as mãos (remover relógios, anéis e pulseiras). 

▪ Vestir capote e luvas e luvas estéreis. 

▪ Definir campo estéril. 

▪ Identificar referências anatômicas. 

▪ Abrir o kit e preparar equipamento para o uso. 

▪ Infiltrar o anestésico. 

▪ Introduzir a agulha número 18 no sítio escolhido aplicando pressão negativa. 

▪ Observar se ocorre aspiração de sangue. 

▪ Retroceder a agulha até a pele caso a veia não seja encontrada, mantendo 

aspiração contínua. 

▪ Redirecionar então a ponta da agulha. 

▪ Imobilizar a agulha com a mão livre, quando a veia tiver sido encontrada. 

▪ Avançar o guia através da agulha. 

▪ Lembrar que a resistência encontrada deve ser mínima. 

▪ Monitorizar o ECG, devido a risco de produção de arritmias. 
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▪ Remover a agulha deixando o fio guia. 

▪ Empregar a lâmina de bisturi para abrir pequeno orifício na pele. 

▪ Introduzir o dilatador através do fio guia. 

▪ Introduzir o cateter através do fio guia. 

▪ Remover guia e conectar a solução de infusão. 

▪ Fixar o cateter venoso e aplicar curativo. 

▪ Obter radiografia de tórax sempre que for possível. 

d. Acesso Femural 

▪ Posicionar paciente em decúbito dorsal. 

▪ Escolher lado direito ou esquerdo. 

▪ Ficar ao lado da maca. 

▪ Localizar a veia que fica 1 a 2 cm medial a artéria femural. 

▪ Introduzir a agulha 1 a 2 cm abaixo do ligamento inguinal, de 3 a 5 cm. 

▪ Direcionar a agulha num ângulo de 45 graus em direção cefálica. 

e. Acesso Jugular Interno 

▪ Posicionar o paciente em decúbito dorsal. 

▪ Ficar a cabeceira do paciente. 

▪ Girar a cabeça do paciente para o lado oposto ao que vai ser canulado. 

▪ Preferir sempre que possível o lado direito. 

▪ Introduzir a agulha em direção caudal, no ápex do triângulo formado entre os 

feixes medial e lateral do músculo esternocleidomastóide e a clavícula. A 

profundidade de inserção é de três a cinco cm. 

▪ Determinar a localização da carótida. 

▪ Lembrar que a veia é lateral a artéria. 
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▪ Direcionar a agulha em um ângulo de 45 graus, em direção mamilo do lado 

oposto. 

f. Algoritmo de Acesso Venoso 

 

Algoritmo para obtenção de acesso venoso. 
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DRENAGEM TORÁCICA 

 

a. Indicação 

▪ Pneumotórax hipertensivo. 

b. Técnicas 

▪ Descompressão torácica com agulha 

▪ Aplicar oxigênio suplementar sob máscara 10 a 15 litros/min. 

▪ Posicionar o paciente em decúbito dorsal. 

▪ Vestir equipamentos de proteção individual (óculos, gorro, máscara e capote). 

▪ Criar campo estéril. 

▪ Infiltrar anestésico (se as condições do paciente permitir) no segundo espaço 

intercostal na linha hemiclavicular. 

▪ Inserir o cateter sobre agulha no aspecto superior do terceiro arco costal 

(segundo espaço intercostal) na linha hemiclavicular. 

▪ Preparar o paciente para drenagem torácica. 

▪ Drenagem torácica 

▪ Aplicar oxigênio suplementar sob máscara 10 a 15 litros/min. 

▪ Posicionar o paciente em decúbito dorsal. 

▪ Vestir equipamentos de proteção individual. 

▪ Criar campo estéril. 

▪ Estimar a profundidade de inserção do dreno, sabendo que o último orifício do 

mesmo deve ficar 3 cm dentro do espaço pleural. 

▪ Escolher o sítio de inserção que pode ser anterior ou lateral. 

▪ Inserir dreno anterior no segundo ou terceiro espaço intercostal na linha 

hemiclavicular. 
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▪ Inserir dreno lateral na linha axilar anterior no quinto ou sexto espaço 

intercostal. 

 

 

      Bloqueio anestésico no sexto espaço intercostal 

▪ Inserir o dreno dirigindo-o para o ápex do espaço pleural, quando o paciente 

apresenta pneumotórax e em direção ao espaço póstero-basal quando o 

paciente apresenta hemotórax. 

▪ Avançar o dreno até que o último orifício esteja três centímetros dentro do 

espaço pleural. 

▪ Suturar a pele e fixar o dreno. 

▪ Radiografar o tórax logo após o procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloqueio anestésico. 

Infiltrar anestésico. 
Efetuar incisão com 
dimensões apropriadas ao 

dreno que vai ser 
introduzido. 

Efetuar dissecção romba 
sobre o aspecto superior da 
costela através do músculo 

intercostal e pleural. 
Explorar o espaço pleural 

com o dedo. 
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INSERÇÃO DE CATETER INTRA-ARTERIAL 

 

a. Indicação 

▪ Necessidade de monitorização contínua da pressão arterial. 

b. Contraindicações 

▪ Isquemia da extremidade. 

▪ Infecção do local a ser puncionado. 

▪ Doença de Raynaud. 

▪ Cirurgia vascular prévia envolvendo o sítio. 

c. Equipamento 

▪ Kit de introdução do cateter. 

▪ Cateter sobre agulha número 20. 

▪ Kit com cateter número 20, fio guia e dilatadores (preferido). 

▪ Seringa e bisturi. 

▪ Agulhas e seringa para infiltração de anestésico. 

▪ Gaze estéril. 

▪ Anestésico local. 

▪ Luvas estéreis, capote, gorro, máscara e óculos. 

▪ Povidine. 

▪ Monitor de pressão invasiva, transdutor de pressão e conexões. 

▪ Solução fisiológica e equipo de soro. 

▪ Bolsa pressórica. 

d. Técnica de Acesso (preferência por Seldinger) 

▪ Estender e imobilizar o punho do paciente. 

▪ Aplicar a máscara, gorro e óculos de proteção. 
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▪ Lavar as mãos. 

▪ Vestir capote e luvas. 

▪ Escolher sítio da punção radial (preferido) ou femural (opcional). 

▪ Definir campo estéril. 

▪ Identificar referências anatômicas. 

▪ Abrir o kit apropriado (radial ou femural) e preparar equipamento para o uso. 

▪ Infiltrar o anestésico. 

▪ Localizar a artéria radial por palpação. 

▪ Introduzir a agulha um centímetro distal a cabeça do rádio num ângulo de 45 

graus. Para punção da artéria femural introduzir a agulha um a dois 

centímetros abaixo do ligamento inguinal. 

▪ Observar o retorno de sangue pulsátil. 

▪ Imobilizar a agulha com a mão livre. 

▪ Avançar o guia através da agulha. 

▪ Lembrar que a resistência encontrada deve ser mínima. 

▪ Remover a agulha deixando o fio guia. 

▪ Introduzir o dilatador através do fio guia. 

▪ Introduzir o cateter através do fio guia. 

▪ Remover guia e conectar cateter ao transdutor. 

▪ Fixar o cateter. 

▪ Aplicar curativo. 
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PERICARDIOCENTESE 

 

a. Indicações 

▪ Tamponamento cardíaco com choque refratário a volume ou parada cardíaca. 

b. Equipamento 

▪ Agulha de pericardiocentese estéril, fio guia e cateter. 

▪ Seringa, bisturi e dilatadores. 

▪ Clipe tipo jacaré estéril. 

▪ Agulhas e seringa para infiltração de anestésico. 

▪ Gaze estéril. 

▪ Anestésico local. 

▪ Luvas estéreis, capote, gorro, máscara e óculos. 

▪ Povidine. 

▪ Oxímetro de pulso. 

▪ Monitor cardíaco. 

▪ Solução fisiológica e equipo de soro. 

▪ Equipamento de reanimação. 

 

c. Técnica Geral 

▪ Posicionar o paciente em posição supina ou preferivelmente semisentado a 

45˚. 

▪ Obter acesso venoso periférico. 

▪ Aplicar oxigênio, oxímetro de pulso e eletrocardiógrafo. 

▪ Utilizar máscara e gorro. 

▪ Lavar as mãos. 
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▪ Vestir capote e luvas. 

▪ Definir campo estéril. 

▪ Identificar referências anatômicas. 

▪ Abrir o kit e preparar equipamento para o uso. 

▪ Infiltrar o anestésico 

▪ Utilizar abordagem subxifóidea. 

▪ Introduzir a agulha no sítio escolhido entre o apêndice xifóide e a margem 

costal esquerda em um ângulo de 45˚ direcionada para o ombro esquerdo 

aplicando pressão negativa. 

▪ Observar se ocorre aspiração de sangue. 

▪ Monitorizar continuamente o ECG a elevação de ST sugere contato com o 

epicárdio, caso isto ocorra retroceder a agulha uns poucos milímetros. 

▪ Redirecionar então a ponta da agulha. 

 

Técnica de pericardiocentese. 

 

▪ Imobilizar a agulha com a mão livre. 

▪ Avançar o guia através da agulha. 

▪ Monitorizar o ECG, devido a risco de produção de arritmias. 

▪ Remover a agulha deixando o fio guia. 

▪ Empregar a lâmina de bisturi para abrir pequeno orifício na pele. 
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▪ Introduzir o dilatador através do fio guia. 

▪ Introduzir o cateter através do fio guia. 

▪ Remover guia e conectar a frasco de drenagem. 

▪ Fixar o cateter e aplicar curativo. 

MONITORIZAÇÃO CARDÍACA 

 

a. Considerações Gerais 

O ECG é o registro da atividade elétrica do coração. O registro desta atividade 

forma uma série de ondas e complexos que foram rotulados arbitrariamente. 

A chave do diagnóstico das arritmias é a análise da forma e interrelações da 

onda P, intervalo PR e do QRS. Os eletrodos mais frequentemente empregados na 

monitorização contínua são os do tipo autoadesivos aplicados ao tórax ou pulseiras 

aplicadas nas extremidades. 

O corpo age como um grande condutor de eletricidade e a eletricidade gerada 

no coração podem ser detectados por eletrodos aplicados na pele. Qualquer impulso 

elétrico se movendo em direção a um eletrodo positivo produz uma onda com 

deflexão positiva. O impulso elétrico se movendo em direção contrária ao eletrodo 

positivo produz uma deflexão negativa. A linha isoelétrica representa a ausência de 

atividade elétrica ou que ela se move perpendicularmente aos eletrodos. 

Cada derivação representa uma visão de uma determinada parede ou área 

do coração, colocando-se os eletrodos em posições diferentes. Uma derivação bipolar 

é uma combinação de dois eletrodos um positivo e um negativo. 

b. Conduta 

▪ Utilizar no mínimo 3 eletrodos: um positivo, um negativo e o terra. 

▪ Saber que os eletrodos são identificados por cores o negativo é branco, o 

positivo é vermelho e o terra pode ser preto, verde ou marrom. 

▪ As duas derivações mais frequentemente utilizadas são DII e DI modificada. 
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▪ Obter a derivação I colocando o eletrodo positivo abaixo da clavícula esquerda 

e o negativo abaixo da direita. 

▪ Obter a derivação II posicionando o eletrodo positivo abaixo do músculo 

peitoral esquerdo e o negativo abaixo da clavícula direita. 

▪ Fixar o eletrodo terra em qualquer posição, porém geralmente é fixado abaixo 

do músculo peitoral direito. 

▪ Imprimir o traçado para facilitar sua análise. 

▪ Aplicar eletrodos torácicos em posições que permitam a desfibrilação ou a 

cardioversão. 

▪ Remover com álcool a gordura e a sujeira da área onde o eletrodo será 

aplicado. 

▪ Realizar caso necessário tricotomia. 

▪ Tomar cuidado com os artefatos: uma linha isoelétrica pode significar 

desconexão do cabo ou eletrodo e não assistolia e a fibrilação ventricular pode 

ser simulada por movimentos ou tremores do paciente. 

▪ Verificar as condições clínicas do paciente antes de qualquer tratamento. 

▪ O eletrocardiograma de doze derivações representa uma análise mais 

completa da atividade elétrica cardíaca, sendo necessário para fazer um 

diagnóstico definitivo das taquicardias de complexo alargado. 

▪ As anormalidades do segmento ST não devem ser interpretadas com base na 

monitorização. 

c. Conduta para análise do ECG 

▪ Abordar sistematicamente o traçado. 

▪ Contar o número de quadrados grandes e pequenos. Um quadrado pequeno 

representa 0,04 segundo e um quadrado grande que possui 5 quadrados 

pequenos dura 0,20 segundos. 

▪ Verificar os componentes do traçado eletrocardiográfico são: onda P 

(despolarização atrial), complexo QRS (despolarização ventricular), onda T 

(repolarização ventricular). 
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▪ Medir o intervalo PR, que representa a distância entre o início da onda P e o 

início do complexo QRS, mostra o tempo que a onda de despolarização leva 

para ir do átrio ao ventrículo. 

▪ Considerar que são fontes de interferência na monitorização 

eletrocardiográfica: desconexão de eletrodos, tremores, movimentação do 

paciente, fontes de eletricidade (60 ciclos) e mal funcionamento do monitor ou 

cabos. 

▪ Verificar se existe QRS: a ausência de QRS ocorre na fibrilação ventricular e 

na assistolia, duas situações indicadoras de parada cardíaca. 

▪ Estabelecer se o ritmo é regular ou não, observando se os intervalos entre as 

ondas R e também entre as ondas P é regular ou irregular. Se o ritmo for 

irregular é necessário definir se a irregularidade segue algum padrão, ou se 

ela é ocasional ou se o ritmo é totalmente irregular. 

▪ Calcular a frequência: devem ser determinadas tanto a ventricular quanto a 

atrial. Em ritmos regulares deve-se dividir 300 pelo número de quadrados 

grandes ou 1500 pelo número de quadrados pequenos para obter a frequência 

por minuto. Em ritmos irregulares o melhor é contar o número de ondas R em 

fita de 6 segundos e multiplicando o resultado por 10. 

▪ Determinar se existe Onda P, se todas as ondas P são iguais, se existe 

complexo QRS após cada onda P. 

▪ Mensurar a duração do intervalo PR e se ele é constante caso exista intervalo 

PR. 

Análise Sistemática do ECG 

Existem complexos QRS? 

Os complexos QRS tem aspecto normal em forma e duração? 

Regularidade 

Frequência 

Existência de onda P 
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Existência de complexos QRS após cada onda PO intervalo 

P-R é normal ou alargado 

Passos para realizar a análise sistemática do eletrocardiograma. 

d. Características das Arritmias Cardíacas 

Taquicardia Sinusal: 

▪ Frequência: maior que 100 /min em adultos 

▪ Ritmo: regular 

▪ Ondas P: uma para cada complexo, todas positivas e uniformes 

▪ PR: constante e durando entre 0,12 e 0,20 s 

▪ QRS: normais (0,10 s ou menos) 

 

Traçado de eletrocardiograma com taquicardia sinusal, frequência cardíaca de 108 

bpm. 

Bradicardia Sinusal: 

▪ Frequência: menor que 60 /min. 

▪ Ritmo: regular 

▪ Ondas P: uma para cada complexo, todas positivas e uniformes 

▪ PR: constante e durando entre 0,12 e 0,20 s 

▪ QRS: normais (0,10 s ou menos) 
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Traçado de eletrocardiograma com bradicardia sinusal, frequência cardíaca de 56 

bpm. 

Taquicardia Paroxística Supraventricular (TPSV): 

▪ Frequência: em geral situa-se entre 140 a 240/min. 

▪ Ritmo: regular. 

▪ Ondas P: podem estar no interior das ondas T precedentes. Quando visíveis 

diferem das ondas P sinusais. 

▪ PR: geralmente não pode ser medido. 

▪ QRS: geralmente normais (0,10 s ou menos), mas podem ser alargados em 

caso de condução aberrante pelos ventrículos. 

 

Traçado de eletrocardiograma com taquicardia supraventricular com frequência 

ventricular de 150 bpm, com complexos QRS estreitos. 

 

Flutter Atrial: 

▪ Frequência: atrial entre 250 e 350 /min e a ventricular é variável. A resposta 

ventricular dependerá do grau de bloqueio AV.  
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▪ Ritmo: atrial é regular. A resposta ventricular geralmente é regular mas 

depende do grau de bloqueio AV (em geralmente 2:1; 4:1 ). A manobra vagal, 

aumentando o grau de bloqueio no AV serve para identificar a arritmia. 

▪ Ondas P: duas ou mais ondas de flutter antes do QRS lembram dentes de 

serra e parecem invertidas, podem ser difíceis de identificar no flutter 2:1. 

Suspeitar quando o ritmo for regular e a frequência ventricular estiver entre 140 

– 160 / min. 

▪ PR: pode ser constante ou variável. 

▪ QRS: geralmente normais (0,10 s ou menos), mas podem ser alargados em 

alguns casos. 

 

Traçado de eletrocardiograma com flutter atrial com ondas F positivas em D2, D3 e 

aVF, com frequência de 250; a frequência ventricular variável em torno de 125 bpm. 

 

Fibrilação Atrial: 

▪ Frequência: atrial maior que 350/min e a ventricular é variável. A resposta 

ventricular dependerá do grau de bloqueio AV existente. 

▪ Ritmo: irregular. 

▪ Ondas P: não existem ondas P verdadeiras. Aparecem ondas irregulares 

chamadas de fibrilatórias, quando de baixa amplitude a linha de base pode 

parecer isoelétrica. 

▪ PR: não há. 
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▪ QRS: geralmente normais (0,10 s ou menos), mas podem ser alargados em 

alguns casos. 

 

Traçado de eletrocardiograma com fibrilação atrial de elevada resposta ventricular 

(FC = 187 bpm), ritmo irregular, com ondas f, grosseiras, simulando falsas ondas P. 

Paciente portadora de hipertireoidismo. 

 

Batimentos prematuros ventriculares (BPV): 

▪ Frequência: variável. 

▪ Ritmo: irregular quando ocorre um BPV. Um intervalo R-R mais curto que o 

normal separa o batimento prematuro do batimento precedente. 

▪ A maioria é sucedida de pausa compensatória. Pode se apresentar 

isoladamente, com regularidade intercalando o ritmo basal (bigeminismo, 

trigeminismo, etc.) ou em salvas; de um mesmo foco ou de vários focos mais 

(unifocal = monomórfica ou multifocal = polimórfica). 

▪ Ondas P: nenhuma associada ao BPV. 

▪ PR: nenhum. 

▪ QRS: precoce, bizarro com duração maior ou igual a 0,12 s em geral com 

padrão de bloqueio de ramo e onda T invertida. 
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Traçado de eletrocardiograma com extra-sistolia ventricular com fenômeno R sobre 

T, com elevado potencial de conversão para fibrilação ou taquicardia ventricular. 

 

 

Taquicardia Ventricular (TV): 

▪ Frequência: 100 a 250 / min. A presença de pelo menos três batimentos 

consecutivos de origem ventricular com frequência superior a 100/min define 

a presença da arritmia. A taquicardia ventricular é considerada não sustentada 

quando sua duração é menor que trinta segundos. 

▪ Ritmo: regular ou discretamente irregular. 

▪ Ondas P: ausentes ou quando presentes estão dissociadas dos complexos 

QRS. 

▪ PR: não existente. 

▪ QRS: alargado e bizarro 0,12 s ou maiores, podem ser em alguns casos 

batimentos de fusão. 

 

Traçado de eletrocardiograma exibindo episódios de taquicardia ventricular não 

sustentada com frequência em torno de 200 bpm, com reversão espontânea. 

 

Fibrilação Ventricular: (FV) 

▪ Frequência: não mensurável. 

▪ Ritmo: irregular. 

▪ Ondas P: não identificáveis. 
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▪ PR: não mensurável. 

▪ QRS: ausentes. 

 

Traçado eletrocardiográfico com episódio de fibrilação ventricular. 

 

Ritmos ventriculares de escape 

▪ Frequência: 20 a 40/min. Quando a FC está entre 40 e 99, este ritmo é 

chamado de idioventricular acelerado. Pode estar associado a reperfusão após 

uso de terapia trombolítica. 

▪ Ritmo: geralmente regular. 

▪ Ondas P: nenhuma. 

▪ PR: nenhum. 

▪ QRS: alargados (> 0,12 s). 

 

Traçado de eletrocardiograma com ritmo idioventricular acelerado, com frequência 

cardíaca de 80 bpm, complexos QRS alargados. Arritmia de característica benigna 

presente após terapia de reperfusão por trombolítico. 

 

Ritmos juncionais de escape 
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▪ Frequência: 40 a 60/min. Quando a FC está entre 40 e 99, este ritmo é 

chamado de idioventricular acelerado. 

▪ Ritmo: geralmente regular. 

▪ Ondas P: retrógradas negativas em II e III. Pode anteceder, ser simultânea ou 

suceder ao QRS. 

▪ PR: nenhum. 

▪ QRS: geralmente normais. 

 

Traçado de eletrocardiograma com ritmo juncional de escape: frequência ventricular 

em torno de 40 bpm, com complexos QRS estreitos e condução retrógrada de P. 

 

Bloqueio Átrio Ventricular (BAV) do 1º Grau 

▪ Frequência: variável. 

▪ Ritmo: regular. 

▪ Ondas P: uma para cada complexo, todas positivas e uniformes. 

▪ PR: constante com duração maior que 0,20 s. 

▪ QRS: normais (0,10 s ou menos). 

 

Traçado de eletrocardiograma com bloqueio atrioventricular do 1º grau. 
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Bloqueio Átrio Ventricular (BAV) 2º Grau tipo I (Com fenômeno de Wenckebach). 

▪ Frequência: variável. atrial > ventricular, nem todo P conduz. 

▪ Ritmo: atrial regular e ventricular irregular (R-R variável). 

▪ Ondas P: uma para cada complexo, todas positivas e uniformes. 

▪ PR: aumenta progressivamente antes do P bloqueado . 

▪ QRS: normais (0,10 s ou menos). 

 

Traçado de eletrocardiograma com bloqueio atrioventricular do 2º grau, tipo I, 

apresentando fenômeno de Wenckebach (aumento progressivo do intervalo PR com 

bloqueio indicado na seta amarela). 

 

Bloqueio Átrio Ventricular (BAV) 2º Grau tipo II e 2:1 

▪ Frequência: variável. atrial > ventricular, nem todo P conduz. 

▪ Ritmo: atrial regular e ventricular irregular (R-R variável). 

▪ Ondas P: uma para cada complexo, todas positivas e uniformes. 

▪ PR: constante antes do P bloqueado. 

▪ QRS: normais (0,10 s ou menos). 

 

Traçado de eletrocardiograma com bloqueio atrioventricular do 2º grau, tipo II, 

apresentando condução inicial 2:1 (duas ondas P para um complexo QRS) e em 

seguida um bloqueio avançado sem complexo QRS após as ondas P subsequentes. 
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Bloqueio Átrio Ventricular (BAV) de 3º Grau: 

▪ Frequência: ventricular inferior a atrial. No BAV intranodal a frequência está 

entre 40 – 60 /min e no infranodal é inferior a 40 /min. 

▪ Ritmo: atrial e ventricular são regulares. 

▪ Ondas P: normais geralmente. 

▪ PR: variável. 

▪ QRS: No BAV de 3º grau intra-nodal o QRS é estreito (0,10 s ou menos) e no 

bloqueio AV infranodal os QRS são alargados. 

 

Traçado de eletrocardiograma com bloqueio atrioventricular total com dissociação das 

ondas P e dos complexos QRS (setas). 
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CARDIOVERSÃO 

 

a. Considerações Especiais de Avaliação 

Consiste em devolver ao coração ao ritmo normal utilizando um 

medicamento, impacto mecânico ou aplicação de energia elétrica. Somente pacientes 

instáveis devem ser submetidos a cardioversão medicamentosa ou elétrica no 

ambiente pré-hospitalar. 

O tratamento medicamentoso de pacientes sintomáticos também deve ser 

considerado caso não seja possível transferir rapidamente para hospital de referência. 

A energia é liberada pelo aparelho frações de segundo após a detecção do 

pico da onda R (10 a 20 ms) durante o período refratário absoluto, quando os 

ventrículos não estão vulneráveis. O motivo de se efetuar a descarga sincronizada é 

evitar que o choque ocorra sobre a onda T desencadeando a fibrilação ventricular. 

Está indicada no tratamento de taquiarritmias cardíacas com frequência maior 

que 150/min, com instabilidade hemodinâmica, mas que apresentam pulso central. 

Exige a colocação de eletrodos autoadesivos no tórax do paciente, pois a 

sincronização adequada não pode ser efetuada utilizando as pás para monitorização. 

b. Conduta 

▪ Instalar oxigênio suplementar por máscara e obter se possível acesso venoso 

periférico (não deve retardar a cardioversão de emergência). 

▪ Preparar material de ventilação e acesso as vias aéreas, medicações de PCR 

e monitorizar o paciente com eletrodos auto-adesivos, oxímetro de pulso e 

pressão arterial não invasiva. 

▪ Ligar o aparelho acionando o modo sincronizado. 

▪ Observar o surgimento das marcações no traçado, ajustar se necessário o 

ganho do monitor e ajustar a energia do choque nos níveis desejados. 

▪ Efetuar sedação e analgesia em pacientes conscientes de acordo com o 

protocolo. 
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▪ Posicionar as pás com gel condutor sobre o tórax do paciente (mesmo local da 

desfibrilação). 

▪ Certificar-se que ninguém toca o paciente. 

▪ Efetuar as descargas com os níveis de energia recomendados no protocolo. 

▪ Verificar sempre se após cada choque o aparelho não voltou ao modo 

assincrônico. 

 

Energia aplicada à cardioversão elétrica de acordo com o tipo de arritmia 

cardíaca. 
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DESFIBRILAÇÃO MANUAL 

 

a. Considerações especiais de avaliação 

Consiste na aplicação de energia elétrica de forma não sincronizada para 

terminar fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. A desfibrilação faz com que 

o miocárdio entre em estado de despolarização generalizada e que o nódulo sinusal 

ou outro marcapasso restabeleça a sequência normal de repolarização-

despolarização. 

É o procedimento prioritário da reanimação sendo realizado, se possível, 

após a constatação da inconsciência com ausência de pulso carotídeo. A fibrilação 

ventricular (FV) é a principal causa de PCR no ambiente extra-hospitalar. O único 

tratamento eficaz para a fibrilação ventricular é a desfibrilação. A precocidade da 

desfibrilação é o maior determinante do sucesso da reanimação. 

As complicações da desfibrilação são: queimaduras na pele, e lesões do 

miocárdio devido a energia elevada ou a um número elevado de descargas. 

b. Conduta 

▪ Diagnosticar a PCR. 

▪ Efetuar 2 minutos de compressões e ventilações caso a PCR não tenha sido 

presenciada. 

▪ Monitorizar os pacientes com as pás do aparelho. 

▪ Identificar a TV sem pulso ou FV. 

▪ Selecionar o nível de energia desejado, que inicialmente é de 200 J em adultos 

ou de 2 J/kg em crianças. 

▪ Aplicar a pasta condutora. 

▪ Posicionar as pás sobre o tórax do paciente, uma do lado direito da porção 

superior do externo, abaixo da clavícula direita e a outra na linha axilar anterior, 

lateral ao mamilo esquerdo. 

▪ Pressionar as pás sobre a pele para reduzir a impedância. 
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▪ Afastar os socorristas do contato com a vítima, exceto aquele que segura as 

pás do desfibrilador. 

▪ Pressionar o botão de descarga. 

▪ Efetuar 2 min de RCP ou 5 ciclos. Checar o paciente. 

Profilaxia do Tétano 

▪ Considerar para todo o paciente ferido.  

▪ A única contraindicação é história de reação sistêmica grave após dose. 

Profilaxia do tétano em ferimentos de acordo com a imunização prévia 

 

Vacinação obrigatoriamente em deltoide 
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INTUBAÇÃO PEDIÁTRICA 

 

▪ Preceder a manobra por oxigenação e ventilação com bolsamáscara. 

▪ Optar sempre que possível pela via orotraqueal com estabilização manual da 

cabeça e pescoço. A intubação por via nasotraqueal cega é geralmente 

impossível em pacientes pediátricos, pois a laringe é anteriorizada. 

▪ Determinar o tamanho do tubo pode ser pelo tamanho da narina do paciente, 

de seu dedo mínimo ou através da fórmula: 

o Diâmetro interno do tubo = (4 + idade em anos) / 4 

▪ Optar em crianças pequenas que possuem a laringe anteriorizada pela lâmina 

reta. 

▪ Introduzir laringoscópio pelo lado direito da boca, deslocando a língua para a 

esquerda. Caso esteja sendo utilizada uma lâmina reta ultrapassar a epiglote 

e elevar, a extremidade da lâmina curva deve ser posicionada na valécula. 

▪ Manter a tentativa de intubação com duração inferior a 15 segundos. 

▪ Lembrar que tubos endotraqueais com diâmetro interno inferior a 6 mm não 

necessitam de balonete, pois em crianças pequenas a parte mais estreita das 

vias aéreas fica logo abaixo das cordas vocais. A via aérea pediátrica tem a 

forma de um cone diferentemente da via aérea do adulto que possui forma 

cilíndrica. 

▪ Confirmar a correta posição do tubo após a intubação seguindo o protocolo. 

▪ Fixar cuidadosamente o tubo. 
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - GESTANTE 

 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

ACOLHIMENTO 

 

O Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) consiste num processo 

dinâmico de identificação das usuárias que precisam de atendimento /tratamento, 

conforme o risco, a urgência, a emergência e o sofrimento identificado, visando à 

priorização do atendimento imediato. Utiliza os procedimentos, da consulta da 

enfermagem e da consulta médica, documentados em impressos institucionais 

uniformizados e especifico de acordo com as normas e diretrizes da AHM, da SMS e 

do Ministério da Saúde. 

 

 

OBJETIVO 

 

• Acolher de forma individualizada, solidaria e empática as gestantes que 

chegam à maternidade com alguma queixa, duvida ou necessidade 

fortalecendo o atendimento humanizado; 

• Priorizar o atendimento/ acolhimento da gestante, conforme critério de 

classificação de risco; 

• Levantar dados relevantes para a assistência e seu planejamento; 

• Realizar procedimentos complementares garantidores da assistência 

qualitativa e segura, tais como: cardiotocografia, com laudo médico, 

solicitação de exames (urina tipo I, hemograma, teste rápido e outros, se 

necessários) e prescrições, conforme protocolo e rotinas; 
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• Fortalecer o vinculo com a sua referência hospitalar, orientando as gestantes 

não internadas quanto aios sinais de trabalho de parto e risco, inclusive para 

o correto preenchimento no lar, do controle da movimentação fetal 

(mobilograma) fornecendo-lhe o impresso. 

 

PUBLICO ALVO 

 

Mulheres no ciclo gravídico puerperal de acordo com a sua necessidade 

pessoal de urgência ou emergência. 

Todas as mulheres serão imediatamente direcionadas ao Acolhimento 

obstétrico/Ginecológico, enquanto o acompanhante realiza o boletim de atendimento 

na recepção. 

• O acompanhante entrega o Boletim Emergência (BE) para o técnico de 

enfermagem que verifica os sinais vitais; 

• O enfermeiro realiza a avaliação e caracteriza a prioridade de 

atendimento por cor, conforme classificação de risco e anota no BE; 

colocando a respectiva etiqueta da cor referente; 

• O enfermeiro realiza a consulta e orientações de enfermagem; 

solicitações de exames protocolares (cardiotocografia) e o 

preenchimento do Boletim de Emergência e /ou Histórico de 

Enfermagem /SAE – Acolhimento; 

• O médico plantonista procede com o atendimento médico conforme a 

ordem do ACCR; 

• Cliente dispensada do atendimento médico: será orientada pelo 

enfermeiro e pelo médico; 

• Para a cliente gestante internada: Médico fará o preenchimento do 

prontuário incluindo obrigatoriamente a Ficha de Admissão Obstétrica 
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ACOLHIMENTO COM CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – ACCR 

 

São 05 (cinco) as classificações de risco 

 

A. Emergência – Cor Vermelha 

Prestar assistência imediatamente e encaminhar diretamente para 

atendimento médico, no Pré-parto ou Centro Obstétrico. 

 

B. Muito Urgente – Cor Laranja 

Atender em até 15 minutos e encaminhar para consulta médica priorizada. 

 

C. Urgente – Cor Amarela 

Atender em até 30 minutos e encaminhar para consulta médica sem 

priorizada. 

Reavaliar procedimento 

 

D. Pouco Urgência – Cor Verde 

Atender em até 60 minutos e encaminhar para consulta médica sem 

priorização. Informar expectativa do tempo de atendimento e reavaliar 

procedimento. 

 

E.  Não Urgente – Cor Azul 

Atender em até 120 minutos e informar a possibilidade de encaminhamento 

para a Unidade Básica de Saúde (UBS). Pacientes classificados como Azul 

poderão ser encaminhados, através de documento escrito, para o 
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acolhimento da Unidade Básica de Saúde de referencia ou terão seus casos 

resolvidos pela a Equipe de Saúde. 
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FLUXOGRAMA DO ACOLHIMENTO OBSTÉTRICO COM 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepção Gestante ou 

Acompanhante com Boletim 

de Emergência (BE) 

Técnico de Enfermagem: Recepcionar e 

encaminhar para Acolhimento com 

Enfermeiro  

Enfermeiro realizar 

ACCR e Identificar 

conforme cor no BE 

Enfermeiro: Prosseguir o 

atendimento e orientar às 

Gestantes, a partir de 37 

semanas (Impresso 

Acolhimento).  

 

Atendimento 

Médico 

Realizar a dispensa 

da Gestante com 

orientação para 

UBS 

Realizar a 

internação da 

gestante com o 

preenchimento da 

Ficha Obstétrica 
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PROFISSIONAIS REPONSÁVEIS 

 

 O ACCR deve ser feito por uma equipe multiprofissional composta por: 

profissionais da recepção, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico e 

eventualmente, o serviço social. 

 No processo de acolher a gestante e seus familiares é necessário utilizar 

ferramentas como a comunicação adequada, respeito, trabalho em equipe, rapidez, 

análise crítica da situação agindo com discrição e ética. 

 

 

CONDUTAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO ENFERMEIRO NO 

ACOLHIMENTO 

 

• Liderar a equipe de enfermagem do acolhimento; 

• Orientar os técnicos de enfermagem a apresentar-se nominalmente e chamar 

a gestante pelo nome; 

• Coordenar os técnicos de enfermagem no esclarecimento das dúvidas da 

gestante a respeito da consulta de acolhimento e quanto à verificação dos 

sinais vitais de todas as gestantes atendidas; 

• Supervisionar os técnicos na realização das anotações, inclusive as relativas 

à data e hora do atendimento e liberação da gestante pelo médico; 

• Preencher Histórico de Enfermagem / SAE- Acolhimento; 

• Orientar a gestante conforme queixa; 

• Entregar o impresso de movimentação fetal e orientar às gestantes patológicas 

e às gestantes de termo com queixa de redução do movimento fetal; 

• Ensinar a gestante quanto ao preenchimento do impresso de movimentação 

fetal (mobilograma) nos casos de gestantes patológicas e /ou as gestantes de 

termo com queixa de redução de movimento fetal; 
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• Solicitar avaliação médica; 

• Esclarecer a gestante dispensada a respeito dos sinais e sintomas de trabalho 

de parto e de risco; 

• Orientar os acompanhantes de gestantes menores de 18 anos ou com 

dificuldades cognitivas; ou as estrangeiras sobre assistência prestada e 

cuidados necessários inclusive quanto aqueles dispensados no lar; 

• Realizar/solicitar a cardiotocografia para gestante de 37 semanas (de termo) 

ou mais de gestação; 

• Solicitar laudo médico do cardiotoco em duas vias e entregar uma via para a 

gestante; 

• Encaminhar as parturientes/gestantes acompanhadas para unidade de 

internação com segurança orientando o acompanhante sobre os documentos 

necessários; 

• Acompanhar as gestantes em observação com realização da SAE e verificação 

da vitalidade fetal intermitente até a definição da conduta; 

• Preencher documentos/livros de produção e controle estatístico ou 

epidemiológico. 
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

 

        VERMELHO – Emergência: Prioridade Máxima – atendimento médico imediato 

na 

                                 admissão ou Centro Obstétrico/ Pré-parto                                                                                    

 

• Trabalho de parto no período expulsivo; 

• Prolapso de cordão ou partes fetais; 

• Hipertonia uterina ou dor aguda / intensa; 

• Bradicardia e taquicardia fetal pelo sonar; 

• Cardiotografia com padrão não traquilizador/alterado; 

• Presença de liquido hemoâmnio ou tinto de mecônio; 

• Presenças de hemorragias vaginais; 

• Epgastralgia, cefaleia e escotomas (sinais de pré-eclanpsia); 

• Hipertensão (PAS maior ou igual 160 mmHg e ou PAD maior ou igual 110 

mmHg); 

• Convulsão em atividade; 

• Taquicardia (maior ou igual 120 bpm); 

•  Bradicardia (menor ou igual 45 bpm); 

•  Pele fria, palidez acentuada; perfusão limítrofe, sudorese, pulso fino e sincope 

postural; 

• Intoxicação exógena; 

• Insuficiência respiratória; 

• Incapacidade de falar / fala entrecortada. Cianose; 

• FR menor ou igual a (≤) 10irpm; 

• FR maior ou igual a (≥) 32 irpm; 
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• Alteração do estado de consciência (não-eresponsiva /Déficit cognitivo 

/Confusão mental / Letargia / Paralista); 

• Alteração grave de comportamento (violência contra si ou contra outrem); 

• Franco trabalho de parto; 

• Trabalho de parto prematuro; 

• Dor forte abdominal / suspeita de gravidez ectópica associada a náuseas, 

vômitos, sudorese / e ou sangramento genital; 

 

 

                

LARANJA – Muito urgente em até 15 minutos: 

  

 

• Dor forte abdominal 7/10 suspeita de gravidez ectópica associada a 

náuseas, vômitos, sudorese e ou sangramento genital; 

• Ausência de movimentos fetais nas ultimas 24 horas; 

• Pós-parto imediato; 

• Febre (maior ou igual a 38,5ºC); 

• Gestante escoltada; 

• Perda de líquido; 

 

          AMARELA – Urgente, atendimento em até 30 minutos e encaminhar para a 

consulta  

                               médica, importante reavaliar durante a espera: 

 

• Êmese/hipêremese, com sinais de desidratação (letargia, mucosa secas e 

tugor pastoso); 
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• Febre (maior ou igual a 37,6ºC); 

• Queixa relacionada à amamentação com hiperemia, dor, febre e ou sinais 

de abscesso;  

• Êmese/hipêremese, sem sinais de desidratação; 

• Dor abdominal 4 a 5/10, sem contração devendo ser avaliada a dinâmica 

uterina; 

• Queixas urinárias (ardor, miccional, polaciúria, disúria e febre); 

• Sintomas gripais sem dispneia; 

• Sintomas relacionados com a ferida operatória; 
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         VERDE – Pouco Urgente atender em até 60 minutos reavailar periodicamente:  

 

• Sinais de bartholonite (não superada); 

• Ingurgitamento mamário; 

• Gestante com risco social. 

            

          AZUL – Não Urgente atende em até 120 minutos. São as consultas de rotina 

da UBS. 

 

 

• Troca de requisição de receitas; 

• Dificuldade com contracepção oral ou injetável; 

• Inserção ou retirada do DIU; 

• Retirada de pontos; 

• Coleta de exames preventivos; 

• Avaliação de exames que foram solicitados pela UBS; 

• Solicitação de licença maternidade; 

• Irregularidades menstruais; 

• Menorragia, hipermenorragia; 

• Dor pélvica crônica; 

• Curativo; 

• Consultas de pré-natal de baixo risco 
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PSGO – Avaliação de risco  

 

NOME __________________________________________________     IDADE 

_________anos   

Hora do atendimento __________  hs     PA   _______/________       Temperatura 

_______º  C 

PARIDADE:   G_____     P_____     A______ 

 DUM ____/____/____         DPP ____/____/____               IG _______semanas 

   

Avaliação de risco 

Emergência(    )  Muito Urgente (    )  Urgente (    )  Pouco Urgente (    )  Não 

Urgente (    ) 

Queixa principal 

 

Procedência:    Casa  (   )          UBS  (    )           Ambulatório HMI  (    )      SAMU  (    

)                                                 

Parto domiciliar    (    )            Dequitação   Sim  (    )    Não  (    ) 

Estado Geral:   BEG  (    )        Regular  (    )         MEG  (    ) 

Contactante:  (    )     Palidez  (    )      Cianose  (    )      Sudorese  (   )   Agitação  (    

) 

Cefaleia   (    )      Escotomas    (    )      Convulsão   (    )     Frequência respiratória 

alterada  (    ) 

Movimento fetal:      Presente  (     )              Ausente  (     ) 

Há quanto tempo  sem movimento fetal: 
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Contrações:  Presentes  (    )   Ausentes  (    )    Forte   (    )    Fraca   (    ) 

Sangramento:      Sim  (     )                Não  (     ) 

Perda de líquido vaginal:      Sim  (     )      Não  (     )         Líquido  Claro (    )     

Mecônio  (    ) 

Edema MMII:  ___________/4+ 

 

Medicamento atual: 

 

 

Cardiotoco 

Alimentada  Sim (    )   Não  (    )   Há   ____________ horas 

Decúbito:  DLE  (    )         DLD  (    )           DDH ELEVADO  (    ) 

Feto ativo/ reativo  (    )   Não reativo  (    )  AT:  Presente  (    )        Ausente  (    )                                                                          

MF:  Presente  (    )   Ausente  (    )   Variabilidade:  Presente  (    )      Ausente  (    

) 

Padrão:  Tranquilizador   (    )      Alterado   (    ) 

Observação de Enfermagem 

 

 

Enfermeiro:                                                                     COREN: 
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Pronto Socorro Obstétrico 

 

Prescrição de Enfermagem 

 

1-Higienizar as mãos antes de cada procedimento:  Sim  (    )   Não  (    ) 

2- (  ) Colher exame laboratorial S/N:   Sim  (    )    Não  (    ) 

3-  (  ) Verificar PA, T, P e Peso 

4- Comunicar queixas quanto à dor, sangramento, cefaleia:   M  (    )   T  (    )   N  (    

) 

5-  (  ) Encaminhar : Pré-parto __________        Enfermaria ____________     

           Observação ___________   Alto risco_____ ____     UTI___________ 

6-  (  ) Encaminhar a cardiotocografia :  Sim (    )    Não  (    ) 

7-  (  ) Encaminhar ao USG:  Sim   (    )    Não   (    ) 

8-  (  ) Acompanhar a remoção:  Sim  (    )   Não  (    ) 

          Enfermeiro:                                                                                  COREN: 

 

Anotação de enfermagem 
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NORMAS E ROTINAS PARA INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO E 

INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 

 

Buscando melhorar a qualidade do atendimento prestado em nossa instituição e 

visando oferecer um atendimento de qualidade e excelência, elaboramos este 

Protocolo. 

O leite materno é o melhor alimento para o bebê tanto do ponto de vista nutricional 

como na prevenção de doenças, além de ser fundamental no estabelecimento do 

vínculo afetivo entre a mãe e o bebê. A amamentação favorece a recuperação 

materna pós-parto e reduz os riscos de câncer de mama. 

Amamentar é um ato biológico e natural, porém não é instintivo. Por este motivo, 

ações educativas promovidas pelos profissionais de saúde às nutrizes durante o 

período de internação na maternidade, podem prevenir o desmame precoce. Isto 

aponta a necessidade das maternidades adotarem ações educativas durante o 

puerpério, pois as nutrizes necessitam de suporte ativo e emocional, inclusive 

informações precisas para se sentirem seguras e confiantes na amamentação. Assim, 

no pós-parto é indispensável a atuação dos profissionais de saúde na orientação e 

auxilio às mães no processo de amamentar, visando superar obstáculos vivenciados 
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no decorrer do aleitamento e prevenção do desmame precoce (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011; ARAÚJO; ALMEIDA, 2007). 

Assim, a divulgação e CUMPRIMENTO dos "DEZ PASSOS PARA O SUCESSO NO 

ALEITAMENTO MATERNO" e a observância das condutas aqui indicadas através 

das NORMAS E ROTINAS PARA O INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO, 

constituem-se instrumentos vitais para garantir um bom início de vida para os bebês 

e uma boa experiência para suas mães. 

Esperamos que este documento norteie cientificamente as ações e condutas e 

contribua para que os profissionais façam uma orientação dedicada e primorosa no 

quesito amamentação visando promover, proteger e apoiar a implementação de 

políticas e ações para propiciar maior qualidade do atendimento técnico e humano 

prestado às mulheres e seus bebês. 

INTRODUÇÃO: 

 

 

A amamentação é um direito da sociedade e é um dever do Estado protegê-la. Todos 

devem ter acesso às informações sobre os benefícios do aleitamento materno. É 

obrigação dos poderes públicos fazer com que as pessoas tenham acesso a essas 

informações. 

Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir a mortalidade 

neonatal – aquela que acontece até o 28º dia de vida. 

O aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê quanto 

para a mãe, pois, auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia. 

E, além das questões de saúde, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe 

e filho. 

Os bebês até os seis meses de idade devem ser alimentados somente com leite 

materno, não precisam de chás, sucos, outros leites, nem mesmo de água. Após essa 
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idade, deverá ser dada alimentação complementar apropriada, mas a amamentação 

deve continuar até o segundo ano de vida da criança ou mais. 

O leite materno é a primeira “vacina” de um bebê. Ajuda a protegê-lo contra diarreia, 

infecções no ouvido e no pulmão, além de outras doenças. A proteção é ainda maior 

quando a criança é exclusivamente amamentada até o sexto mês de vida ou a 

amamentação continua até o seu segundo ano ou mais. Nenhum outro alimento 

oferece tal proteção. Bebês que são amamentados normalmente recebem mais 

atenção e são mais estimulados do que aqueles que são alimentados por 

mamadeiras. A atenção faz com que as crianças cresçam, desenvolvam-se e se 

sintam mais seguras. 

Se todos os bebês fossem alimentados com nada além de leite materno desde o 

momento do seu nascimento até os 6 meses de idade, mais de 800 mil vidas seriam 

salvas a cada ano. 

Para incentivar o aleitamento materno exclusivo e apoiar mães e famílias no cuidado 

com seus bebês, o UNICEF utiliza, no Brasil, o kit Família Brasileira Fortalecida e o 

álbum Promovendo o Aleitamento Materno, para que os poderes públicos assegurem 

o direito da gestante e do bebê ao aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de 

vida. Também incentiva hospitais e maternidades para que se tornem Hospitais 

Amigos da Criança, mudando condutas e rotinas responsáveis pelos altos índices de 

desmame precoce e promovendo a humanização do parto. 

INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA: 

 

 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC foi idealizada em 1990 e representa 

um esforço mundial, patrocinado pela OMS e pelo UNICEF, para promover o 

aleitamento materno através da mobilização das equipes de saúde dos serviços 

obstétricos e pediátricos. Foi incorporada pelo Ministério da Saúde como ação 

prioritária em 1992. Desde então, com o apoio das Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde, vem capacitando profissionais de saúde, realizando as avaliações e 
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estimulando a rede hospitalar para o credenciamento. Ao ser reconhecido com o titulo 

Hospital Amigo da Criança, estes estabelecimentos se tornam referência em 

amamentação para seu município, região e estado. Nestes hospitais, as mães são 

orientadas e apoiadas para o sucesso da amamentação desde o pré-natal até o 

puerpério, aumentando dessa forma os índices de aleitamento materno exclusivo e 

continuado e reduzindo a morbimortalidade materna e infantil, o que tem gerado 

grande interesse pelos gestores nessa habilitação. 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança foi idealizada para promover, proteger e apoiar 

o aleitamento materno. O objetivo é mobilizar os funcionários dos estabelecimentos 

de saúde para que mudem condutas e rotinas responsáveis pelos elevados índices 

de desmame precoce. Para isso, foram instituídos os DEZ PASSOS PARA O 

SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO. Estudos mundiais comprovam que o 

estabelecimento de um vínculo forte após o parto reflete muito na saúde futura do 

bebê. 

DEZ PASSOS PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO: 

 

 

PASSO  1: Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, que deverá ser 

rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados de saúde. 

 

PASSO 2: Treinar toda equipe de cuidados de saúde, capacitando-a para 

implementar a referida norma. 

 

PASSO 3: Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do 

aleitamento materno. 

 

PASSO 4: Ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira hora após o parto. 
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PASSO 5: Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se 

vierem a ser separadas de seus filhos; 

 

PASSO 6: Não dar aos recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida além 

do leite materno a não ser que seja prescrito pelo médico; 

 

PASSO 7: Praticar o alojamento conjunto (permitir que mães e bebês permaneçam 

juntos 24 horas por dia). 

 

PASSO 8: Encorajar o aleitamento sob livre demanda. 

 

 

PASSO 9: Não dar bicos artificiais ou chupetas às crianças amamentadas no peito; 

 

 

PASSO 10: Encorajar a formação de grupos de apoio à amamentação para onde 

as mães devem ser encaminhadas, logo após a alta do hospital ou ambulatório. 

NORMAS GERAIS PARA APLICAÇÃO DESTE PROTOCOLO: 

 

 

O Hospital possui um regulamento de incentivo, proteção e apoio ao Aleitamento 

Materno. 
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Todos os nossos funcionários estão capacitados para ajudar as mães na 

Amamentação. 

 

Nossa equipe está preparada para orientar as gestantes durante o pré-natal, sobre 

as vantagens do aleitamento e sobre como dar o peito. 

 

A mãe poderá ficar com seu bebê ainda na sala de parto, para os primeiros contatos 

e tentativa da primeira mamada, se tudo estiver bem com ambos. Será orientada a 

reconhecer os sinais de fome de seu bebê e receberá ajuda se necessário. 

 

É possível manter a produção de leite mesmo que o bebê precise de cuidados 

especiais e esteja internado na Unidade Neonatal. Procure o Banco de Leite da 

Maternidade. 

 

Não deverá ser oferecido ao bebê nenhum outro alimento ou bebida além de leite 

materno, sem indicação médica precisa. 

 

A mãe e o bebê, estando sem problemas, têm o direito de permanecerem juntos no 

Alojamento Conjunto, 24 horas por dia. 

 

A mãe será orientada a dar o seio sempre que o bebê quiser, sem horários. Se o bebê 

dormir muito tempo e as mamas estiverem muito cheias, é possível tentar acordá-lo 

para mamar ou também esvaziar um pouco as mamas através da ordenha manual. 

 

O bebê que mama no peito não necessita de chupetas, mamadeiras, chuquinhas ou 

bicos, que podem levar ao desmame precoce. 
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Após a alta, as mães contam com o apoio do Banco de Leite desta 

Maternidade, bem como com as Unidades Básicas de Saúde da região. 

POLÍTICAS DA IHAC E ROTINAS NO BLOCO OBSTÉTRICO 

 

 

Políticas da IHAC 

Informar e sensibilizar as parturientes desde o Pré-Parto sobre a rotina de contato 

mãe-bebê na sala de parto, visando o início do aleitamento. 

Capacitar os profissionais da equipe de saúde desta unidade sobre apoio, promoção, 

proteção e manejo de lactação. Os funcionários novos terão um prazo de seis (6) 

meses, a partir da admissão, para serem capacitados. Os estagiários e residentes, ao 

ingressarem na unidade, deverão receber orientação inicial sobre a política de 

Aleitamento Materno da Instituição. 

Os profissionais do Pré-Parto deverão acompanhar o trabalho de parto, 

proporcionando condições para o atendimento as queixas físicas e emocionais da 

parturiente. 

Assegurar cuidados que reduzam procedimentos invasivos, tais como rupturas de 

membranas, episiotomia, aceleração ou indução do trabalho de parto, partos 

instrumentais e cesarianas, e que em caso de necessidade, esses procedimentos 

sejam explicados à mulher. 

Na primeira hora de vida, todo bebê com boas condições de vitalidade, deverá ser 

colocado junto à mãe para iniciar o aleitamento, propiciando assim o contato olho a 

olho, pele a pele entre ambos, salvo quando haja alguma contraindicação médica. 

 

Rotinas 
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Será propiciado por nossa equipe de saúde presente no Pré-parto e Centro 

Obstétrico, um ambiente de apoio, conforto físico e emocional, assegurando o direito 

da parturiente de ter um acompanhante de sua escolha, se assim desejarem. 

A parturiente será estimulada a movimentar-se dentro do espaço possível e escolher 

a posição desejada para o parto. 

Serão oferecidos líquidos e alimentos leves à parturiente durante o trabalho 

de parto. 

A administração de sedativos, analgésicos e/ou anestésico, na parturiente, ocorrerá 

apenas após uma avaliação cuidadosa, individual da necessidade e consequências 

para a mãe e a criança. Métodos alternativos não farmacológicos serão 

disponibilizados às parturientes tais como: massagens e compressas quentes e fria. 

Quando houver necessidade de procedimentos invasivos, tais como episiotomia, 

aceleração ou indução do parto por razões médicas, os mesmos serão explicados à 

parturiente e acompanhante. 

Os procedimentos de Recepção do RN serão realizados na Sala de Parto visando 

manter o binômio em Alojamento Conjunto desde a Sala de Parto e facilitar o contato 

pele-a-pele. 

Logo após a recepção, e se o binômio estiver bem clinicamente, a equipe colocará o 

RN em contato pele a pele com a mãe, mantendo-o assim na primeira hora de vida. 

O acompanhante será estimulado a participar deste momento para fortalecimento do 

vínculo mãe- filho-família. 

A mãe será encorajada a reconhecer quando seu bebê estiver pronto para mamar 

identificando os “Sinais de Fome”. Estes são: o bebê leva as mãos à boca, faz 

tentativas de sucção, emite sons, toca o mamilo com a mão, movimenta-se em direção 

à mama e procura a região da aréola. 

 

POLÍTICAS DA IHAC E ROTINAS NO ALOJAMENTO CONJUNTO: 
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Políticas da IHAC 

Todas as mães e recém-nascidos em boas condições de vitalidade e interação 

permanecerão juntos nas 24 horas do dia em Alojamento Conjunto. 

No nosso alojamento conjunto, a frequência e a duração das mamadas será guiada 

pelas necessidades e pelos “Sinais Fome” do bebê. A amamentação do recém-

nascido será praticada em livre demanda. 

É contraindicado o uso de bicos e outros alimentos, inclusive água ou chá. 

Será prescrito apenas leite materno como alimento, exceto nos casos em que houver 

razões médicas aceitáveis. 

A puérpera deve ser continuamente apoiada e informada sobre aspectos relacionados 

ao aleitamento materno durante sua internação. 

A mãe deve ser orientada sobre a importância da manutenção da amamentação, 

sendo sugerido seu retorno após a alta em caso de dificuldade na amamentação. 

Todos os profissionais da equipe de saúde desta unidade devem receber capacitação 

sobre promoção e manejo de lactação. Os funcionários novos terão um prazo de 

seis 

(6) meses, a partir da admissão, para serem capacitados. Os estagiários e residentes 

ao ingressarem na unidade deverão receber orientação inicial sobre promoção e 

manejo da lactação. 

É proibida a amamentação cruzada. 

Orientar as mães que se encontram separadas de seus filhos a como manter a 

lactação e quanto à ordenha manual. 
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É proibido o recebimento ou distribuição de bicos, mamadeiras, propagandas e 

amostras de alimentos para lactentes, para profissionais, gestantes e mães 

(Resolução 31/92 do CNS). 

 

Rotinas 

Um funcionário da equipe de enfermagem deverá buscar a mãe/RN na RPA, 

acomodando-os no alojamento conjunto, onde permanecerão juntos durante as 24 

horas do dia, sempre que o binômio mãe/filho estiverem bem. 

A monitorização da primeira mamada será feita por um membro da equipe de 

enfermagem, a fim de detectar dificuldades na amamentação e oferecer ajuda e apoio 

emocional, se necessário. 

A prescrição de complementação é exceção! Necessita avaliação médica criteriosa 

considerando os casos clinicamente indicados. 

A equipe de profissionais deverá informar a mulher sobre o reflexo de descida do leite, 

mecanismo de lactação, técnicas de amamentação, cuidados com a mama e extração 

manual de leite para possibilitar a tomada de conduta preventiva ou curativa de 

problemas precoces. 

Informar e orientar as mulheres sobre a gravidade da prática do aleitamento cruzado, 

monitorando e coibindo estas situações. 

Informar as mães de bebês internados que o hospital prioriza e possibilita o 

acompanhante de RN em período estendido. 

O obstetra e o enfermeiro deverão examinar as mamas das nutrizes diariamente para 

a tomada de conduta preventivo-curativa quanto aos problemas precoces da 

amamentação. 

Orientar as mães que estiverem separadas de seus filhos quanto à retirada de leite 

através da ordenha manual, reforçando que a mesma seja iniciada nas primeiras 6 
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(seis) horas a intervalos regulares de 3 em 3 horas. Oferecer o leite ordenhado à 

criança, caso não tenha nenhuma contraindicação. 

Informar todas as mães antes da alta que em caso de dificuldade na amamentação 

deverão procurar: 

Banco de Leite Humano do HMI – 2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Disque Amamentação – 5569-1891 - 2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Pronto Socorro HMI – período noturno, finais de semana e feriados. 

Unidade Básica de Saúde (UBS) – mais próxima do domicílio. 
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POLÍTICAS DA IHAC E ROTINAS NA UNIDADE NEONATAL: 

Políticas da IHAC 

Em caso de necessidade de permanência do RN na Unidade Neonatal, este deverá 

receber como primeira opção, amamentação em regime de livre demanda, isto é, sem 

horários fixos; como segunda opção o leite materno ordenhado; como terceira opção, 

leite materno do Banco de Leite e como última opção leite heterólogo sobre 

prescrição médica. 

Não usar suplementação (água, solução glicosada, chá, fórmulas lácteas, ou outros 

elementos) exceto em casos clinicamente indicados. 

É vetado o uso de chupetas e mamadeiras. 

A puérpera deve ser orientada, incentivada e informada sobre os aspectos 

relacionados ao aleitamento materno durante a internação do RN. 

Orientar a mãe no momento da alta do bebê sobre a importância da manutenção da 

amamentação. 

Todos os profissionais da equipe de saúde desta unidade devem receber treinamento 

sobre promoção e manejo de lactação; os funcionários novos terão um prazo de 

seis (6) meses a partir da admissão para serem capacitados. Os estagiários e 

residentes, ao ingressarem na unidade, deverão receber orientação inicial sobre 

promoção e manejo da lactação. 

Informar todas as mães antes da alta que em caso de dificuldade na amamentação 

deverão procurar: 

Banco de Leite Humano– 2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Disque Amamentação –  2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Pronto Socorro – período noturno, finais de semana e feriados. 

Unidade Básica de Saúde (UBS) – mais próxima do domicílio. 
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É proibido o recebimento ou distribuição de bicos, mamadeiras, propagandas e 

amostras de alimento para lactente, para profissionais e mães (Resolução 31/92 do 

CNS). 

 

Rotinas 

Encaminhar a mãe de bebê internado em Unidade Neonatal ao Banco de Leite para 

orientações e seguimento desde sua internação no Alojamento Conjunto. 

Durante a internação os pais serão informados: sobre o estado clínico de seu bebê; 

de poderem permanecer junto de seu bebê em período estendido durante a 

internação do mesmo; sobre a importância da manutenção da lactação através da 

extração manual do leite do peito pelo menos de 6 a 8 vezes nas 24 horas do dia. 

A coleta do leite ocorrerá na Sala de Coleta da unidade hospitalar. Quando o bebê 

não tiver condição de sucção, uma explicação prévia será oferecida sobre o uso de 

sonda ou copinho para alimentá-lo com leite cru da própria mãe ou leite do Banco de 

Leite conforme prescrição médica. 

A mãe será encorajada e apoiada para colocar o bebê no peito assim que o mesmo 

estiver clinicamente bem e em condições de sugar, também será orientada sobre 

pega e posicionamento correto do bebê. 

As situações especiais, de difícil manejo, ou que envolvam risco aumentado de 

desmame precoce, serão discutidos em conjunto com a família e a equipe. 

Oferecer complemento nos casos clinicamente indicados, após avaliação criteriosa 

do neonatologista. 

Informar a mãe sobre amamentação, reflexo de descida do leite, mecanismo de 

lactação, técnicas de amamentação, relactação, oferecimento do leite por sonda 

orogástrica, nasogástrica e copinho, cuidados com a mama e extração manual de 

leite. 

Contraindicar o aleitamento cruzado. 
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Usar a técnica de relactação sempre que necessária. 

Incentivar as mães para permanecerem próximas de seus filhos. 

Orientar as mães quanto à retirada de leite materno através da ordenha manual. 

Iniciar a ordenha manual 06 horas após parto, e a cada 3 horas. 

É proibida a distribuição de bicos, mamadeiras, propagandas e amostras de 

substitutos do leite materno. 

Os bebês sairão da Unidade já com agendamento prévio para nosso ambulatório. 

Um membro de nossa equipe, por ocasião da alta, oferecerá orientação às mães 

sobre a importância da manutenção da amamentação. No caso de alguma 

intercorrência, dificuldade ou dúvida na amamentação procurar: 

Banco de Leite Humano do– 2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Disque Amamentação –- 2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Pronto Socorro– período noturno, finais de semana e feriados. 

Unidade Básica de Saúde (UBS) – mais próxima do domicílio. 

 

 

POLÍTICAS DA IHAC E ROTINAS NO PRONTO SOCORRO: 

 

Políticas da IHAC 

No caso de reinternação da mãe o bebê permanecerá em regime de alojamento 

conjunto até a alta materna. 

O aleitamento deverá ser mantido sob livre demanda, exclusivo, exceto em casos 

clinicamente contraindicados. 

É proibida a entrada de bicos, chupetas e mamadeiras na Instituição. 
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É contraindicado o aleitamento materno cruzado. 

As nutrizes com dificuldades na amamentação poderão procurar o Pronto 

Atendimento pessoalmente, onde serão orientadas e encaminhadas ao Ambulatório 

para acompanhamento. 

Todo novo funcionário, residente e estagiário, ao ingressar nesta unidade deverá ser 

treinado sobre promoção e manejo de lactação. Os funcionários novos terão um prazo 

de seis (6) meses a partir da admissão para serem capacitados. 

 

Rotinas 

O atendimento à gestante e puérpera deverá ser individualizado e humanizado, 

favorecendo a diminuição da ansiedade e esclarecendo dúvidas em relação às rotinas 

da Instituição durante a sua permanência, sendo fornecidas as seguintes informações: 

⟶ Proibição à entrada na Instituição de bicos e chupetas e mamadeiras 

⟶ Contraindicação do aleitamento materno cruzado 

⟶ Amamentação sob livre demanda e a não utilização de soro glicosado, chá, água 

ou fórmulas lácteas, exceto em casos clinicamente indicados. 

Nos casos de reinternação materna, a mesma é orientada quanto à possibilidade do 

bebê acompanhá-la durante a internação, para que o processo de aleitamento 

materno não sofra interrupção. 

A equipe do Pronto Atendimento está capacitada para o atendimento às nutrizes. 

Havendo dúvidas e dificuldades para amamentar procurar: 

Banco de Leite Humano do– 2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Disque Amamentação – 5569-1891 - 2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Pronto Socorro– período noturno, finais de semana e feriados. 

Unidade Básica de Saúde (UBS) – mais próxima do domicílio. 
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POLÍTICAS DA IHAC E ROTINAS NO AMBULATÓRIO: 

 

 

Políticas da IHAC 

Um membro da equipe do Ambulatório oferecerá às gestantes orientações sobre: 

⟶ Importância da amamentação para a mãe/bebê/família e nação; 

⟶ Importância do contato pele a pele logo ao nascer e amamentação logo ao nascer 

se mãe e filho estiverem bem; 

⟶ A importância do alojamento conjunto 24 horas por dia; 

⟶ A importância da amamentação em livre demanda; 

⟶ A importância do bom posicionamento e da “pega” correta durante a 

amamentação; 

⟶ A importância da amamentação exclusiva nos seis primeiros meses de vida, sem 

a oferta de outros alimentos ou líquidos e continuada até dois anos ou mais 

complementados com alimentos seguros, adequados e saudáveis. 

⟶ Como manter a lactação, extrair, conservar e oferecer o leite extraído; 

⟶ Malefícios do uso de outro leite, chá, água, bico, chupeta e mamadeira; 

⟶ Direito de acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto e boas práticas durante 

o trabalho de parto e parto. 

Neste Ambulatório é proibida a distribuição de amostras ou brindes, como substitutos 

do leite materno, mamadeiras ou chupetas ou de materiais promocionais desses 

produtos para gestantes ou membros de suas famílias. 
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Rotinas 

Na sala de espera de nossa Unidade, diariamente, um membro da nossa equipe 

oferecerá orientações sobre: 

⟶ Vantagens da amamentação exclusiva para a mãe/filho/família/nação, durante os 

primeiros seis meses e sua continuidade até dois anos ou mais; 

⟶ Importância de se iniciar a amamentação na sala de parto e continuar no 

Alojamento Conjunto sob livre demanda; 

⟶ Demonstrar como os bebês podem retirar do peito todo leite que precisam; 

⟶ Como manter a lactação; 

⟶ Extração e conservação do leite retirado, assim, como oferecer ao bebê esse leite; 

⟶ Malefícios do uso de bicos, fórmulas e outros alimentos; 

⟶ Direito a acompanhante de sua escolha; 

⟶ Uso de alimentação leve durante o trabalho de parto; 

⟶ Informações sobre uso de métodos não farmacológicos de alívio a dor tais como 

chuveiro, massagens, e compressas quentes e frias; 

⟶ A necessidade de procedimentos invasivos, tais como: rupturas de membranas, 

episiotomia, aceleração ou indução do trabalho de parto, partos instrumentais e 

cesarianas só serão utilizados por razões médicas e previamente explicadas; 

⟶ Onde dirigir por ocasião do parto e onde procurar assistência quando tiver 

dificuldade na amamentação. 

Os membros da Equipe desaconselham o contato direto ou indireto entre funcionários 

de fabricantes ou distribuidores de substitutos do leite materno, mamadeiras ou 

chupetas com gestantes ou mães nas dependências do Ambulatório. 
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POLÍTICAS DA IHAC E ROTINAS NO BANCO DE LEITE 

 

 

Políticas da IHAC 

Por ocasião da alta na maternidade, as puérperas serão informadas que o Hospital 

tem disponível atendimento diário, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 18h00min h, no 

Banco de Leite. 

As gestantes e nutrizes serão orientadas quanto: 

⟶ Vantagens do Aleitamento Materno para a criança, para mãe e para sociedade; 

ressaltando os aspectos nutricionais, imunológicos, psicossociais e econômicos; 

⟶ Anatomia e fisiologia da mama; 

⟶ Sinais de fome; 

⟶ Preparo das mamas no pré-natal; 

⟶ Ordenha manual de leite materno, armazenamento e utilização do Leite 

Humano   Ordenhado; 

⟶ Dificuldades e problemas detectados; 

⟶ Prevenção e tratamento de problemas mamários; 

⟶ Como manter a lactação no retorno ao trabalho. 

⟶ Avaliação, orientação e incentivo a doação do leite humano ordenhado. 

As puérperas que apresentarem dificuldades na amamentação deverão ser 

assistidas pelo Banco de Leite Humano. 

Todas as mães deverão ser orientadas quanto aos benefícios do Aleitamento 

Materno exclusivo até o 6º mês e a manutenção da amamentação até 02 anos ou 

mais. 
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Orientação de Aleitamento Materno em livre demanda. 

Informação das contraindicações do uso de bicos, chupetas e mamadeiras. 

É proibida a distribuição de brindes promocionais, propagandas de substitutos de leite 

materno, bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilos por empresas 

fabricantes destes produtos. 

Todos os profissionais da equipe de saúde desta unidade deverão receber 

treinamento sobre promoção e manejo de lactação; os funcionários novos terão um 

prazo de seis 

(6) meses a partir da admissão para serem treinados e os estagiários e residentes ao 

ingressarem na unidade deverão receber orientação inicial sobre promoção e manejo 

da lactação. 

As gestantes e puérperas deverão ser orientadas para que em caso de dificuldade na 

amamentação procurem ajuda no: 

Banco de Leite Humano do– 2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Disque Amamentação –- 2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Pronto Socorro– período noturno, finais de semana e feriados. 

Unidade Básica de Saúde (UBS) – mais próxima do domicílio. 

 

 

Rotinas 

O atendimento as nutrizes e gestantes será individualizado e humanizado, em clima 

de empatia, sem julgamento ou recriminações, elogios às práticas adequadas, 

utilizando as técnicas de “Aconselhamento em Amamentação”. 

As gestantes e puérperas deverão ser orientadas para que em caso de dificuldade na 

amamentação procurem ajuda no: 
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Banco de Leite Humano do– 2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Disque Amamentação – - 2ª a 6ª feira das 08h00min – 18h00min. 

Pronto Socorro– período noturno, finais de semana e feriados. 

Unidade Básica de Saúde (UBS) – mais próxima do domicílio. 

As nutrizes de bebês pré-termo e de alto risco receberão atenção e acompanhamento, 

recebendo orientações quanto: 

⟶ Armazenamento do leite ordenhado; 

⟶ Manutenção da produção de leite materno; 

⟶ Oferta de leite materno para seu filho, participando ativamente do tratamento; 

⟶ Acompanhamento da ordenha manual, nos casos de ingurgitamento mamário 

com dificuldade na drenagem de leite. 

⟶ Acompanhamento do crescimento do bebê e condições de saúde da mãe; 

As puérperas serão avaliadas, orientadas e incentivadas à doação do leite humano 

ordenhado. 

A equipe do Banco de Leite estará atenta para o cumprimento das Normas Brasileiras 

de Comercialização de Alimentos Infantis (NBCAL). 

 

POLÍTICAS DA IHAC E ROTINAS NO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO 

 

 

Políticas da IHAC 

As puérperas serão informadas que o Hospital Maternidade Interlagos tem disponível 

atendimento diário no Posto de Coleta auxiliado pela equipe de enfermagem do Banco 

de leite Humano e da Maternidade; 
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As puérperas serão orientadas quanto: 

⟶ Vantagens do Aleitamento Materno para a criança, para mãe e Sinais de fome 

do bebê; 

⟶ Ordenha manual de leite materno,  armazenamento e utilização do leite humano 

ordenhado; 

⟶ Dificuldades e problemas detectados; 

⟶ Prevenção e tratamento de problemas mamários; 

⟶ Como manter a lactação se o bebê estiver internado no berçário; 

As puérperas que apresentarem dificuldades na amamentação deverão ser 

assistidas pelo Banco de Leite Humano. 

Todas as mães deverão ser orientadas quanto aos benefícios do Aleitamento 

Materno exclusivo até o 6º mês e a manutenção da amamentação até 02 anos ou 

mais. 

Orientação de Aleitamento Materno em livre demanda. 

Informação das contraindicações do uso de bicos, chupetas e mamadeiras. 

É proibida a distribuição de brindes promocionais, propagandas de substitutos do leite 

materno, bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilos por empresas 

fabricantes destes produtos. 

Todos os profissionais da equipe de saúde desta unidade deverão receber 

treinamento sobre promoção e manejo de lactação; os funcionários novos terão um 

prazo de seis 

(6) meses a partir da admissão para serem treinados e os estagiários e residentes ao 

ingressarem na unidade deverão receber orientação inicial sobre promoção e manejo 

da lactação. 

Rotinas 
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O atendimento às puérperas será individualizado e humanizado, em clima de empatia, 

sem julgamento ou recriminações, elogios às práticas adequadas, utilizando as 

técnicas de “Aconselhamento em Amamentação”. 

As puérperas deverão ser orientadas para que em caso de dificuldade na 

amamentação procurarem ajuda no Posto de Coleta do Hospital e equipe de 

enfermagem do plantão. 

As nutrizes de bebês pré-termo e de alto risco, internados no hospital receberão 

atenção e acompanhamento, recebendo orientações quanto: 

⟶ Início da ordenha manual o mais precoce possível, de preferência nas primeiras 

6 horas após o parto, durante vinte a trinta minutos, pelo menos vezes em 24 horas; 

⟶   Armazenamento do leite ordenhado no posto de coleta devidamente identificado; 

⟶ Manutenção da produção de leite materno; 

⟶ Oferta de leite materno ordenhado pasteurizado para seu filho, participando 

ativamente do tratamento; 

Acompanhamento da ordenha manual, nos casos de ingurgitamento mamário com 

dificuldade na drenagem de leite. 

Acompanhamento do crescimento do bebê e condições de saúde da mãe. 

As puérperas de alta com o bebê internado no berçário deverão ser orientadas para 

que em caso de dificuldade na amamentação ou na ordenha, deverão procurar ajuda 

no Banco de Leite Humano. 

A equipe do Banco de Leite estará atenta para o cumprimento das Normas Brasileiras 

de Comercialização de Alimentos Infantis (NBCAL). 

 

CUMPRIMENTO DA NORMA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE 

ALIMENTOS PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE 1ª INFÂNCIA, BICOS, 

CHUPETAS E MAMADEIRAS - NBCAL: 
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Um membro de nossa equipe, capacitado e apto em Amamentação, NBCAL-LEI 11 

265, Cuidado Amigo da Mãe e Atenção Integral e Humanização ao Recém-nascido 

Grave ou Potencialmente Grave, oferecerá orientação e apoio às mães para que a 

amamentação exclusiva seja possível mesmo em RN com necessidades especiais e 

atento para zelar pelo cumprimento da NBCAL. 

Neste Hospital não aceitamos doações de substitutos de leite materno. Todos 

substitutos de leite humano, quando necessários, são comprados da mesma forma 

como outros alimentos/medicamentos ou pelo menos ao preço de atacado. 

Não é permitido a presença de materiais promocionais de alimentos ou bebidas para 

lactentes, que não o leite materno. 

Zelamos para que gestantes e mães não recebam materiais que promovam a 

alimentação artificial. 

O preparo dos substitutos do leite materno para gestantes, mães/familiares que 

precisem usá-los é demonstrado em locais reservados e por profissionais da saúde. 

Os estoques de substitutos do leite materno são mantidos longe do alcance do olhar 

de gestantes e mães em nosso Hospital. 

A oferta de amostras de substitutos do leite materno ou afins que interfiram com a 

amamentação, para gestantes ou mães, não é permitida nesta unidade. 

Também não aceitamos incentivos financeiros ou materiais para promover produtos 

do âmbito da NBCAL. 
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CUIDADO AMIGO DA MULHER: 

 

Nossa equipe, capacitada e apta em Amamentação, NBCAL-LEI 11 265, Cuidado 

Amigo da Mãe e Atenção Integral e Humanizada ao Recém-nascido Grave ou 

Potencialmente Grave, ficará atenta no cumprimento de todos os passos para 

implementar em nossa Unidade a assistência ideal para a mulher desde o pré-parto 

ao puerpério. 

Toda gestante terá direito a acompanhantes de sua livre escolha para que recebam 

apoio físico e ou/emocional durante o pré-parto e parto, se desejarem. 

Terá acesso a líquidos e alimentos leves durante o trabalho de parto, caso desejarem. 

Serão fornecidos métodos não farmacológicos de alívio da dor, tais como chuveiro, 

massagens, compressas quentes e frias. 

Quaisquer procedimentos invasivos como: rupturas de membranas, episiotomia, 

aceleração ou indução do trabalho de parto, partos instrumentais e cesarianas serão 

explicados à parturiente/acompanhante quanto forem necessários. 

A parturiente será incentivada a se movimentar durante o trabalho de parto, se 

desejar, e adotar posições de sua escolha durante o parto, a não ser que existem 

restrições médicas.  
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ICTERÍCIA NEONATAL  

 

 

Definição 

 

A icterícia é um dos sintomas mais comuns observados nos recém-nascidos (RN). 

Cerca de 60% dos recém-nascidos a termo (RNT) e 80% dos recém-nascidos pré- 

termo (RNPT) apresentam algum grau de icterícia nos primeiros dias de vida. Os RNT 

que desenvolvem a icterícia apresentam um pico entre os 3° e 4° dias de vida, seguido 

por uma melhora após esse período.Cerca de 10,8% desses RN apresentam uma 

icterícia mais importante com indicação de fototerapia. Os RNPT tardios (35 e 36 

semanas de idade gestacional), apesar de muitas vezes receberem cuidados 

semelhantes aos RNT na monitorização da icterícia, precisam de atenção especial, 

pois esses RN, muitas vezes, apresentam picos de icterícia mais altos e tardios (entre 

o 5° e o 7° dia de vida), com indicação de fototerapia em cerca de 25 a 25% dos casos. 

 

Quadro Clínico 

 

A icterícia é causada pelo acúmulo na pele e esclera de um pigmento amarelo- 

alaranjado denominado bilirrubina. É definida como a concentração sérica de 

bilirrubina indireta (BI) maior que 1,3 a 1,5 mg/dl ou de bilirrubina direta (BD) superior a 

1,5 mg/dl, desde que esta represente mais do que 10% do valor de bilirrubina total 

(BT).No RN, na maioria das vezes, a icterícia decorre de um aumento da fração 

indireta da bilirrubina e apresenta uma evolução benigna. 

 

Exsanguíneotransfusão 

 

É um procedimento realizado em recém-nascidos com hiperbilirrubinemia e consiste 

na terapêutica padrão da doença hemolítica (somente quando existe falha na 

fototerapia e os níveis de bilirrubina tornam- se críticos para o desenvolvimento da 

encefalopatia bilirrubínica). 
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Classificação Clínica 

 

Segundo Kramer: 

 

 

 

Zona I – cabeça e 

pescoço (6,0) Zona II - 

até a cicatriz umbilical 

(9,0) Zona III - joelhos e 

cotovelos (12) Zona IV - 

tornozelo e punho (15) 

Zona V - planta dos pés e palma das mãos 

(20) 

 

 

 

 

Hiperbilirrubinemia Não Fisiológica 

 

A hiperbilirrubinemia não fisiológica, muitas vezes, pode ser confundida com a 

fisiológica. Algumas situações sugerem o diagnóstico de icterícia não fisiológica e 

devem ser investigadas e acompanhadas mais criteriosamente: 

• Icterícia precoce: aparece antes de 24 horas de vida. 

 

• Qualquer icterícia que alcance níveis de fototerapia. 

 

• Aumento dos níveis séricos de bilirrubina > 0,5 mg/dL/h. 
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• Qualquer outro sinal ou sintoma associado (vômitos, letargia, perda de peso, 

baixa ingestão oral, apneia, taquipneia, instabilidade de temperatura). 

• Icterícia prolongada (mais de 8 dias no RNT e acima de 14 dias no RNPT). 

Fatores de risco maiores: 

• Icterícia precoce < 24 horas. 

 

• Incompatibilidade sanguínea. 

 

• Idade gestacional entre 35 e 36 semanas. 

 

• Irmão com icterícia que necessitou de fototerapia. 

 

• Céfalo-hematoma ou outros hematomas significativos. 

 

Indicações de Fototerapia 

 

• RN sadio com mais de 35 semanas de idade gestacional: A indicação de 

fototerapia se baseia na dosagem de bilirrubina sérica total (BT) de acordo 

com um normograma específico para as horas de vida dos RN. 

 

• RN com doença hemolítica ABO ou Rh: utilizar a curva considerando 

fatores de risco. 

 

Baseado nos critérios de Buthani para RNT e RNPT 

tardio: Baixo risco: RN termo (> 38 semanas) – sem 

fatores de risco 

Médio risco: RN termo (> 38 semanas) com fatores de risco ou RN prematuro 

tardios (entre 35 – 37 6/7 semanas) 

 

Alto risco: RN prematuro (35-37 6/7) com fatores de risco 
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• RN prematuros (Baseado na Academia Americana de Pediatria 2004): 

 

Peso Fototerapia simples Fototerapia dupla 

< 1000g > 5 8 

1000-1500 6 10 

1500-2000 10 13 

2000-2500 13 15 

>2500 15 17 
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Com fator de risco: considerar nível 2 mg menor. 

 

Tipos de Fototerapia e como verificar irradiância 

 

Tipos de Fototerapia 
Posicionamento do 

radiômetro “distância” 

Valor adequado da 

irradiância 

Convencional 30 cm 5 a 7 MW 

Bilispot 40 a 50 cm 20 a 32 MW 

Bilitron 30 a 50 cm 15 a 45 MW 

Biliberço - 35 a 60 MW 

 

• A Irradiância deverá ser aferida de 4/4h conforme tabela acima e anotada na 

SAE. 

• A manutenção preventiva do equipamento deverá ser realizada conforme 

cronograma da Engenharia Clínica, bem com o controle do tempo de vida útil 

das lâmpadas (200H); 

• Qualquer alteração no valor da irradiância acionar a Engenharia Clínica. 

 

Cuidados com RN em fototerapia 

• Exposição adequada do RN. A luz deverá incidir desde o tórax até a raiz das 

coxas. 

• Mudança de decúbito 4/4h; 

• Controle rigoroso da temperatura corporal 2/2h; 

• Balanço hídrico rigoroso; 

• Proteção ocular “opaco”; 
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• Orientação da mãe quanto aos cuidados com RN em fototerapia e a 

importância de mantê-lo sobre o procedimento o maior tempo possível; 

• Controle de irradiância 4/4 h; 

• Manter altura aproximada 30 a 50 cm conforme tipo de fototerapia; 

• Manter proteção genitália e gônadas; 

• Amamentação rigorosa; 

• Retirar RN 15’ minutos antes do banho. 

 

Indicações de Exsanguineotransfusão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A linha apagada nas primeiras 24 horas indica a incerteza devido à grande 

variação de circunstâncias clínicas e resposta à fototerapia. 

Exsanguíneotransfusão (ET) é recomendada imediatamente se o recém- 

nascido mostra sinais de encefalopatia bilirrubínica (hipertonia, opistótono, 
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febre e choro agudo) ou se o nível de bilirrubinas é maior ou igual a 5mg% acima 

destas linhas. 

Fatores de risco: doença hemolítica isoimune, deficiência de glicose 6-fosfato 

desidrogenase (G6PD), letargia significante, sepses, acidose, asfixia, instabilidade da 

temperatura, albumina menor que 3g%. 

Usar a bilirrubina total. 

Se o RN estiver bem e apresentar entre 35-37 semanas (médio risco), pode-se 

individualizar os níveis de exsanguíneotransfusão baseando-se na idade gestacional 

atual. 

Para os RN internados, a ET é recomendada se os níveis de bilirrubina 

total aumentam a despeito da fototerapia intensiva. 

Para os RN readmitidos, se o nível de bilirrubina total está acima do nível 

para ET, repetir a bilirrubina total cada 2 a 3 horas e considerar ET se a 

bilirrubina total permanecer acima dos níveis indicados para ETapós 

fototerapia intensiva por 6 horas. 

 

Técnica de Exsanguíneotransfusão 

• Exames da bolsa: 

HB e HT (Ht> 55 a 60%). 

Ph (não utilizar se 

menor 6,8). 

Glicose. 

Sódio (valor 

Maximo = 170). 

Potássio (valor 

Maximo = 10). 

 

Exames do RN 

Inicio e termino: gasometria, Na, K, Ca i, glicemia, Hb, Ht, BTF e 
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hemograma. Descrita por Allen e Diamond: 

• Volume: duas volemias (160 ml/kg). 

• Duas torneiras de três vias são conectadas em série ligadas ao cateter 

vascular e á seringa. A torneira ligada ao cateter vascular retira o 

sangue do RN e a torneira ligada á seringa infunde o sangue do doador. 

• As quantidades infundidas e retiradas são alíquotas de 10 ml nos 

neonatos com peso inferior a 2000g, de 15 ml com peso entre 2000g e 

2500g e de 20 ml nos acima de 2500g. 

• A duração deve ser de 60 a 90 minutos com velocidade de 1 a 2 ml/kg/min. 

• O RN deve estar em jejum oral por 6 horas e monitorado 

continuamente quanto à freqüência cardíaca, freqüência respiratória e 

temperatura corporal. 

• Via de acesso central: 

✓ 1a escolha: cateter umbilical (cateterismo umbilical deve

 ser realizado imediatamente antes do inicio da ET). 

✓ Flebotomia: (chamar o cirurgião infantil para realizar o procedimento 

imediatamente antes do início da ET). 

O RN poderá ser alimentado após a retirada do cateter. 
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DOR EM RECEM-NASCIDO  

 

Definição: 

Estudos iniciais do desenvolvimento fetal difundiram a crença de que o feto e recém-

nascido não sentiam dor ou não a percebiam como os adultos. Por isso pouca ou 

nenhuma importância foi dada à prevenção ou tratamento da dor em neonatos até o 

final da década de 80. 

Pesquisas desenvolvidas desde então mostraram um grande número de evidências 

anatômicas e funcionais da capacidade do recém-nascido em responder a estímulos 

dolorosos, mesmo os prematuros com um limiar menor para a dor. 

As vias de condução da dor até o cérebro estão completamente mielinizadas na 30a 

semana. O estresse nos recém-nascidos é 3 a 5 vezes maior que no adulto na 

ausência de anestesia durante um procedimento cirúrgico. 

A Declaração de Lisboa, de 1995, da Associação Médica Mundial sobre os Direitos 

dos Pacientes, fala do Direito a não ter Dor. A partir daí, a dor passou a ser o quinto 

sinal vital, regulamentada pela American Pain Society e padronizada pela Joint 

Comission on Accreditation of Healthcare Organizations. A Direção Geral de Saúde 

no Brasil, através da Circular Normativa n° 09/DGCG de 14/06/2003 instituiu a Norma 

que define o registro sistemático da intensidade da dor através da mensuração pelas 

escalas validadas internacionalmente. 

O tratamento da dor serve para aliviar a dor, propiciar conforto ao RN, satisfação aos 

pais e facilitar a recuperação do RN e diminuir o tempo de internação hospitalar. 

Escolher o melhor tratamento a partir de escalas que avaliem e meçam a dor nos 

pacientes de fácil aplicabilidade e que se adequado ao nível de compreensão do 

paciente, pois a dificuldade de avaliação e mensuração da dor no lactente pré-verbal 

constitui-se no maior obstáculo ao tratamento adequado da dor nas UTI neonatais. 

De acordo com a Associação Internacional para Estudo da Dor (1979), “a dor é uma 

experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real, 
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potencial ou escrita nos termos dessa lesão. A dor é sempre subjetiva. Cada indivíduo 

aprende a aplicação da palavra dor através da vivência de experiências dolorosas, 

que ocorreram desde o início da vida”. 

 

Quadro Clínico: 

→ Mudanças comportamentais: atividade facial do RN (expressão facial), choro, 

padrão do sono e atividade motora (braços, corpo e pernas). Dificuldades na 

avaliação do choro: a falta de habilidade em distinguir o tipo de choro, o tubo oro - 

traqueal, a fome e o desconforto. 

→ Alterações fisiológicas: aumento da demanda do sistema cardiovascular e/ou 

respiratório (flutuações da FC, FR, PA, nível da paO2 e/ou da saturação de O2, apnéia, 

mudança do fluxo sanguíneo da pele (moteamento, cianose e palidez), aumento da 

pressão intracraniana e acidose metabólica. Os parâmetros fisiológicos parecem úteis 

para avaliar a dor na prática clínica, mas em geral não podem ser usados de forma 

isolada para decidir se o RN apresenta dor e se há necessidade do uso de medidas 

analgésicas. 

O uso de medidas analgésicas deve ser considerado em todos os recém-nascidos 

portadores de doenças potencialmente dolorosas e/ou submetidos a procedimentos 

invasivos, cirúrgicos ou não: drenagem torácica, intubação traqueal eletiva, colocação 

de cateteres centrais, punções vasculares, liquóricas e de calcanhar, procedimentos 

cirúrgicos de qualquer porte, enterocolite necrosante, fraturas ósseas, toco 

traumatismos, ventilação mecânica, troca de curativos e sondagens. 

 

Diagnóstico: 

Equipe de enfermagem: 
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✓ Aplicar a escala NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) a todo RN admitido na UTIN, 

simultaneamente aos sinais vitais. 

✓ Realizar sempre que suspeitar de dor no RN; 

✓ Pontuação igual ou acima de 4: utilizar medidas não farmacológicas e repetir a escala 

após 40 minutos. Se persistir acima de 4 avisar imediatamente a equipe médica. 

 

NIPS: Escala de Avaliação de Dor (define-se dor para valores igual ou > 4) 

 

ESCALA DE DOR  NIPS (NEONATAL INFANT PAIN SCORE) - RECÉM-NASCIDOS A TERMO E 

PREMATUROS 

 

PONT

OS   

PON

TOS Interpretação 

Expressão 

facial 

Relaxada 
0 

Braços 

Relaxados ou 

imobilizados 
0 

A escala vai de 0 a 7. 

Considerar presença de 

dor quando os pontos 

da escala somarem 4 

ou mais. 

Contraída 
1 

Fletidos ou 

extendidos 
1 

Choro 

Ausente 
0 

Pernas 

Relaxadas ou 

imobilizadas 
0 

Resmung

os, fraco 1 

Fletidas ou 

extendidas 
1 

Vigoroso 

2 
Consciên

cia 

dormindo ou 

acordado 

calmo 

0 

Respiração Normal 
0 

desconfortáv

el 
1 
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Alterada/ 

Irregular 0   

    

 

Equipe Médica: 

 

✓ Aplicar NFCS quando NIPS > 4. 

 

NFCS: Sistema de Codificação da Atividade Facial Neonatal (dor para valores > 3) 

 

Parâmetro 0 ponto 1 ponto 

Fronte saliente Ausente Presente 

Fenda palpebral estreitada Ausente Presente 

Sulco naso-labial aprofundado Ausente Presente 

Boca aberta Ausente Presente 

Boca estirada 

(vertical ou horizontal) 
Ausente Presente 

Língua tensa Ausente Presente 

Protusão de língua Ausente Presente 

Tremor de queixo Ausente Presente 

 

✓ Definir utilização ou não de medidas farmacológicas (com anotação específica da 

conduta em prontuário). 
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Prevenção da dor: 

 

✓ Tornar o ambiente acolhedor. 

✓ Manipulação mínima. 

✓ Controlar a incidência de luzes. 

✓ Diminuir o ruído. 

✓ Posicionar o RN com equilíbrio entre posturas flexoras e extensoras. 

✓ Racionalizar a manipulação do RN (agrupar coletas de sangue). 

✓ Evitar duplicação de tarefas. 

✓ Usar o mínimo de fitas adesivas. 

✓ Contenção do RN em ninho, com suporte postural, enrolamento no cueiro. 

✓ Otimização da monitorização não invasiva. 

✓ Estimular o contato pele-a-pele com os pais. 

 

Tratamento não farmacológico: 

 

✓ Intervenção postural: contenção do RN com posturação em posição semifletida, 

dando apoio ao pólo cefálico e/ou podálico, oferecendo preensão palmar, toque firme 

e enrolamento. 

✓ Solução glicosada: administrar 0,5 a 2 ml da solução de glicose a 25%, 1 a e 2 minutos 

antes de pequenos procedimentos. 

✓ Sucção não nutritiva: oferecer dedo enluvado durante e após procedimentos 

dolorosos. 

✓ Posição canguru (contato pele-a-pele): 10 a 15 minutos antes do procedimento. 

✓ Amamentação. 

 

Tratamento farmacológico: 
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✓ Analgésicos Não Opióides: 

o Paracetamol: 10 a 15 mg/Kg/dose no RN a termo e 10 mg/Kg/dose no pretermo, por 

via oral de 6/6 horas. 

Contra-indicações: deficiência de G6PD. 

Reações adversas: trombocitopenia, leucopenia, neutropenia e pancitopenia. 

Controlar função renal e hepática. 

Interação medicamentosa: anticoagulante oral, AINH, barbitúricos, carbamazepina, 

colestiramina, fenotiazídico, metoclopramida, ranitidina, tenoxican e zidovudina. 

Intoxicação: N-acetilcisteina (antídoto). 

Apresentação: Tylenol® - 200 mg/ml e Dorico® - 100 mg/ml. 

 

✓ Analgésicos Opióides: 

o Citrato de Fentanil: 1 a 4 mcg/Kg/dose a cada 2 a 4 horas, por via endovenosa. 

Infusão contínua: 0,5 a 2 mcg/Kg/h. Após administração por período superior a 3 dias, 

fazer diminuição gradativa da dose diária, indicando-se um período de 10 dias para a 

retirada total, a fim de se evitar a síndrome de abstinência (irritabilidade, tremores, 

hipertermia e convulsão). 

Antagonista: Naloxone 0,01 mg/Kg EV (na rigidez da caixa torácica usar associado 

com curare). 

Apresentação: Fentanyl® - 1 ml/50 mcg. 

 

o Tramadol: 5 mg/Kg/dia, dividida em 3 a 4 doses, por via oral ou endovenosa. Infusão 

contínua: 0,1 a 0,25 mg/Kg/h. 

Reações adversas: vômitos, boca seca, sonolência, taquicardia, reações 

dermatológicas, constipação, retenção urinária e convulsão. Controlar função 

hepática em uso prolongado. 
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Interações medicamentosas: drogas que diminuem limiar para crises convulsivas 

(antidepressivos e neurolépticos); derivados cumarínicos (aumenta o tempo de 

protrombina e equimoses); potencializa os depressores do SNC (codeína). 

 

✓ Analgésicos Locais: 

o EMLA® (prilocaína e lidocaína): produz anestesia em pele intacta 60 a 90 minutos 

após a aplicação. 

Reações adversas: metemoglobinemia se usado repetidamente. 

 

o Lidocaína 0,5% ou 1% (sem vasoconstritor): 5 mg/Kg via subcutânea. 

Indicação: punção liquórica, drenagem torácica e inserção de cateter vascular 

central. 

Reações adversas: injeção endovenosa inadvertida ou dose excessiva da droga 

pode ocasionar letargia, convulsão e depressão miocárdica. 

 

✓ Sedação: 

o Hidrato de Cloral: 25 a 100 mg/Kg via oral. O início de ação do fármaco ocorre 30 a 

60 minutos após a administração e o término em 2 a 6 horas. 

Reações adversas: hiperexcitabilidade e agitação em paciente com dor, acidose 

metabólica, hiperbilirrubinemia, náusea, vômito, diarréia, delírio, ataxia, alucinação, 

sonolência, depressão miocárdica e arritmia cardíaca. 

 

o Midazolam: 0,05 a 0,15 mg/Kg/dose, administrado lentamente a cada 2 a 4 horas por 

via endovenosa. Pode ser instilado por via nasal na dose de 0,2 a 0,3 mg/Kg. Infusão 

contínua de 0,1 a 0,6 mcg/Kg/min. 

Reações adversas: depressão respiratória, hipotensão, convulsão (infusão rápida de 

doses elevadas) e dependência física após 48 horas do início de sua utilização 

(retirada gradativa para evitar a síndrome da abstinência). 
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Interações medicamentosas: encefalopatia, retenção da atenção visual posturas 

distônicas e corioatetose em crianças que utilizaram a combinação fentanil e 

midazolam, por via endovenosa, por 4 a 11 dias. 
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PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NEONATAL  

Definição: 

 

A assistência adequada ao RN (recém-nascido) em situação de PCR (Parada Cárdio-

Respiratória) na UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal) é fundamental para o 

sucesso das manobras de reanimação e prevenir o aparecimento de lesões asfíxicas 

com conseqüentes seqüelas neurológicas, que acarretam prejuízos para a qualidade 

de vida da criança e de sua família. 

Embora, na maioria das vezes, seja possível prever a necessidade de reanimação, 

este procedimento pode ser necessário de maneira inesperada. Assim, são 

essenciais o conhecimento, a prática e a elaboração de rotinas para todos os 

profissionais que cuidam de recém-nascidos na UTIN do HMI (Hospital e Maternidade 

Interlagos). 

a. Capacitar todos os funcionários ao atendimento aos pacientes com suspeita ou 

parada cárdio-respiratória confirmada. 

b. Sistematizar o atendimento à parada cárdio-respiratória dentro do HMI. 

c. Programar um sistema de atendimento baseado no algoritmo universal. 

d. Aumentar a taxa de sobrevida em pacientes com parada cárdio-respiratória. 

e. Minimizar o aparecimento de seqüelas neurológicas conseqüentes a hipóxia tecidual 

do RN em PCR. 

A reanimação neonatal ou RCP neonatal (Ressuscitação Cardiopulmonar do recém-

nascido) consiste no conjunto de medidas que têm como objetivo evitar ou reverter à 

morte prematura do RN com funções respiratória e circulatória ausentes ou 

gravemente comprometidas. As manobras de RCP na PCR do RN devem seguir a 

sigla ABC: 

A – (airways): manter as vias aéreas permeáveis por meio do posicionamento 

adequado da cabeça e pescoço, da aspiração da boca, nariz e, se necessário, 

traquéia; e da intubação traqueal. 
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B – (breathing): iniciar a respiração com O2 a 100%, por meio da estimulação tátil e 

da VPP (ventilação por pressão positiva) com balão e máscara ou balão e cânula 

traqueal. 

C – (circulation): manter a circulação por meio da massagem cardíaca e medicações. 

Cabe ressaltar a importância da manutenção da temperatura corporal. O RN, 

principalmente, o prematuro é altamente susceptível ao estresse desencadeado pelo 

frio, pois apresenta uma elevada razão entre a área corporal e o peso, 

desencadeando hipotermia, hipoxemia e acidose. 

Aspectos éticos: 

A introdução de novas tecnologias tem permitido uma redução importante na taxa de 

mortalidade neonatal. Esses avanços proporcionam, simultaneamente, a 

sobrevivência de neonatos com seqüelas graves cuja qualidade de vida posterior é, 

às vezes, discutível. Isto implica a necessidade de uma reflexão ética quanto ao início 

e a interrupção das manobras de reanimação. Não há possibilidade de se criarem 

regras gerais, uniformes para todos os pacientes, uma vez que a adoção de qualquer 

medida envolve aspectos culturais, religiosos, morais legais, científicos e éticos, entre 

outros. 

Com essas limitações em mente e de maneira bastante geral, considera-se 

apropriado não reanimar conceptos com idade gestacional inferior a 23 semanas ou 

com peso ao nascer menor que 400g e pacientes com diagnóstico confirmado de 

anencefalia, e de trissomias dos cromossomos 13 e 18. Entretanto, parece prudente 

recomendar que a reanimação seja instituída se o diagnóstico da idade gestacional 

ou da cromossomopatia não estiver bem estabelecido. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria em seu curso de Reanimação Neonatal 

estabelece que as manobras de reanimação devem ser interrompidas após 10 

minutos de assistolia. 

Igualmente importante é a equipe responsável pelos cuidados dos RN da UTIN se 

apresentar à família do paciente, a fim de informar suas condições de saúde e discutir 

em conjunto a respeito do plano de reanimação, que, se necessário, será executado. 
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Quadro Clínico: 

 

A RCP neonatal está indicada na PCR e na bradicardia com hipofunção (freqüência 

cardíaca menor que 60 batimentos por minuto com sinais de choque sem melhora 

com oxigenação adequada). A definição de PCR consiste na presença de 

inconsciência, ausência de pulsos em grandes artérias e apnéia ou respiração 

agônica (gasping). A monitorização eletrocardiográfica revela, na grande maioria dos 

casos, assistolia (freqüência cardíaca igual a zero). 

 

 

 

 

 

Tratamento 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE NO ATENDIMENTO A PARADA 

CARDIO-RESPIRATÓRIA (FC=0 bpm) 
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Elemento A Elemento B Elemento C 

Enfermeiro Técnico ou Auxiliar Técnico ou Auxiliar 

 

  

  

1.º 
Chama o neonatologista 

(verbalmente ou telefone) 

Higieniza as mãos 

Veste avental S/N 

Calça as luvas 

Aproxima carrinho de PCR 

2.º Marca o horário 
Posiciona-se em frente à abertura 

da incubadora 

Higieniza as mãos 

Veste avental S/N 

Calça as luvas 

3.º 

Higieniza as mãos 

Veste avental S/N 

Calça as luvas 

Abre a incubadora 

Posiciona o RN 

Aspira se necessário 

Confere fonte de vácuo 

(oferece se necessário) 

4.º 

Posiciona-se em frente à 

abertura da incubadora 

(ao lado do elemento B) 

Inicia Ventilação com Pressão 

Positiva (VPP) com O2 a 100% 

(Ambú + máscara ou COT) 

40 a 60 movimentos/min 

(aperta... solta... solta...) 

Confere fonte O2 5l/min e conecta 

ao ambú 

 

 

5.º 

Inicia Massagem Cardíaca 

(MC) rítmica com VPP 

(1 ventilação:3 

compressões) 

30 ventilações e 90 

compressões por minuto 

Mantém VPP rítmica com MC 

(1 ventilação:3 compressões) 

30 ventilações e 90 compressões 

por minuto 

Confere fixação do sensor do 

monitor (FC e SatO2) 

Confere acesso venoso 

Aspira conteúdo gástrico 
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6.º 

Comanda manobras em viva 

voz 

(1,2,3,ventila...1,2,3,ventila) 

Acata comando do elemento A e 

marca 30 segundos 

Prepara adrenalina 1:10000 em 

seringa de 1 ml 

 

Na chegada do Neonatologista (Elemento N): 

 

 Elemento A Elemento B Elemento C 

 Enfermeiro Técnico ou Auxiliar Técnico ou Auxiliar 

1.º 
Assume posição do elemento 

B 
Abre sua posição para o elemento A 

Abre luvas estéreis para o 

neonatologista 

2.º 

Mantém a seqüência do 

elemento B ou seqüência em 

caso de IOT 

Auxilia a seqüência do elemento C 

ou seqüência em caso de IOT 

Retoma sua seqüência anterior ou 

seqüência em caso de IOT 

 

No caso de indicação de Intubação Orotraqueal (IOT) 

 

 Elemento A Elemento B Elemento C 

 Enfermeiro Técnico ou Auxiliar Técnico ou Auxiliar 

1.º 

Oferece laringoscópio e COT 

para o elemento N conforme 

relação com peso 

(descrito abaixo) 

Prepara material de fixação de 

cânula 

Oferece O2 inalatório durante o 

procedimento 

2.º 
Coloca estetoscópio no 

neonatologista 

Fixa a COT por solicitação do 

elemento N 

Checa e prepara medicações 

conforme quadro abaixo 

3.º 
Assume VPP após fixação da 

COT 

Administra medicações A/C 

médicos 

Administra medicações A/C 

médicos 
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Relação Número da COT com peso corporal: 

 

 

Peso Número da COT 

< 1 Kg 2,5 

1 a 2 Kg 3,0 

2 a 3 Kg 3.5 

> 4 Kg 4,0 

 

                                         Atividade do Neonatologista 

 

 

 

 

1.º Higieniza as mãos - Calça as luvas estéreis 

2.º Indica e procede IOT S/N e localiza a COT após ausculta pulmonar 

3.º Promove VPP até a fixação da COT 

4.º Passa ambú para elemento A 

5.º Inicia massagem cardíaca com movimentos coordenados 

6.º 
Conduz a reanimação cardiopulmonar conforme o caso 

(indicando o uso de drogas e coordenando em viva voz as manobras) 

* Considerações especiais: 
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 1 – O tempo é fator crítico para o início da reanimação cardiopulmonar, pois 

após 4 minutos de parada cardíaca sem manobras começa a haver dano cerebral e 

após 10 minutos ocorre morte cerebral certa. 

 2- Após término das manobras de reanimação a equipe deverá proceder 

conforme fluxograma abaixo: 

 

 

 

Elemento A Elemento B Elemento N 

Enfermeiro Técnico ou Auxiliar Neonatologista 

 

 

 

 

1.º 
Registrar na evolução o 

atendimento ao RN na PCR 

Deixar o RN confortável e a 

incubadora em ordem 

Prescrever as medicações 

solicitadas verbalmente 

2.º 

Prescrever os cuidados de 

enfermagem pós-parada ou 

proceder ao protocolo em 

caso de óbito constatado 

Guardar as ampolas vazias para 

contagem posterior 

Registrar na evolução o 

atendimento ao RN na PCR 

Em caso de óbito, registrar na 

evolução a hora da constatação 

do mesmo 

3.º 
Confere atividades do 

elemento B 

Organizar o carrinho de PCR e repor o 

material para novo atendimento 

Preencher o atestado específico 

em caso de óbito 
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                                         Medicações para reanimação 

 

 

 

Drogas Concentração/Preparo Dose/Via Velocidade e Precauções 

Adrenalina 

endotraqueal 

1:10.000 

Diluir adrenalina 

milesimal (1:1.000) em 

SF 0,9% 

Preparar 5 ml 

0,3 – 0,9 ml/Kg 

da solução ET 

Infundir diretamente na cânula ET. 

Fazer VPP a seguir. USO ÚNICO. 

Adrenalina 

endovenosa 

1:10.000 

Diluir adrenalina 

milesimal (1:1.000) em 

SF 0,9% 

Preparar 1 ml 

0,1 – 0,3 ml/Kg 

da solução EV 

Infundir rapidamente 

Empurrar a adrenalina com 0,5-

1,0ml de SF 0,9% 

Repetir 3-5 min. 

Bicarbonato 

de Sódio 

4,2% (0,5 mEq/Kg) 

Diluir bicarbonato Na 

(8,4%) em AD (1/2) 

4 ml/Kg da 

solução (2 

mEq/Kg) 

EV 

Infundir em, no mínimo, 

2 minutos. Só é indicado se 

ventilação e massagem adequadas 

e não respostas à adrenalina e 

expansor. 

Expansores 

de volume 

(SF 0,9% ou 

Ringer 

Lactato) 

Puro. 

Preparar 2 seringas de 

20 ml 

10 ml/Kg 

EV 
Infundir em 5 a 10 minutos 
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Naloxone 
0,4 mg/ml 

Preparar 1ml 
0,1 mg/Kg EV 

Infundir rapidamente. Garantir 

ventilação adequada e efetiva antes 

da indicação. 

 

 

* Situações especiais: 

1 – Em caso de RN em isolamento (precauções de contato) o uso de avental 

e luvas é indispensável. 

2 – RN em ventilação mecânica com COT pode necessitar de reintubação. 

Deve-se verificar a permeabilidade das vias respiratórias e a exata localização da 

COT, mesmo em RN já intubados. 

3 – A indicação de bicarbonato de sódio e de naloxone na reanimação neonatal 

é excepcional. 

 

HIPOTERMIA TERAPÊUTICA NO RECÉM-NASCIDO  

Protocolo de Hipotermia terapêutica no Recém Nascido 

 

A hipotermia terapêutica diminui a mortalidade e sequelas em RN com 

encefalopatia hipóxico-isquêmica (EIH). O seguimento até dois anos de idade 

mostrou redução de 19% no risco de morte/ lesão neurológica e aumento maior que 

50% na sobrevida dos pacientes sem paralisia cerebral. A encefalopatia hipóxico-

isquêmica (EHI) é definida como um comportamento neurológico anormal no período 

neonatal como um resultado a uma agressão hipóxico-isquêmica e ocorre em 2 fases: 

fase aguda (necrose neuronal por hipóxia) e fase tardia (apoptose neuronal), esta 

última responsável pelas sequelas. A hipotermia terapêutica no período de latência 

pode inibir a lesão tardia. 
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Todo recém-nascido com EHI deve ser avaliado quanto à elegibilidade em 

receber o resfriamento corpóreo. Os critérios de inclusão e exclusão listados abaixo 

devem ser revisados quando avaliamos esses recém-nascidos. No entanto, todos os 

RN com EHI sem restrição quanto aos critérios de inclusão e exclusão, que são 

referidos como “crianças doentes” dentro das primeiras 6 horas de nascimento, 

devem ser considerados potencialmente elegíveis para o resfriamento em avaliação 

pela equipe de Neonatologia. Idealmente, o resfriamento deve ser iniciado nas 

primeiras 6 horas após o nascimento. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Todos os critérios abaixo: 

• Recém-nascidos com idade gestacional ≥ 35 semanas. 

• Evento isquêmico perinatal presente ou suspeito. 

• 6 horas de vida ou menos. 

• Encefalopatia clínica (tônus anormal, irritabilidade excessiva ou resposta 

neurológica pobre), evidência de encefalopatia moderada ou severa definida como 

convulsão clínica OU presença de 3 ou mais das 6 categorias abaixo: 

 

Categoria Encefalopatia 

moderada 

Encefalopatia grave 

1. Nível de consciência Letargia Estupor/ coma 

2. Atividade espontânea Diminuída Ausente 

3. Postura Flexão distal, extensão 

completa 

Descerebração (braços 

extendidos e rodados 

internamente, pernas 

extendidas com pés em 

flexão plantar forçada) 
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4. Tônus Hipotonia (focal ou 

generalizada) 

Flacidez 

5. Reflexos primitivos 

     Moro 

     Sucção  

 

Fraco 

Incompleto 

 

Ausente 

Ausente 

6. Sistema autonômico 

     Pupilas 

     Freqüência cardíaca 

     Respiração  

 

Miose 

Bradicardia 

Periódica 

 

Midríase ou s/ reação à 

luz 

Variável 

Apnéia 

  

Com 2 dos critérios abaixo: 

• Apgar ≤ 5 no 10º minuto. 

• Necessidade de suporte ventilatório com 10 minutos de vida (intubação ou 

ventilação com pressão positiva). 

• Gasometria do cordão ou arterial na primeira hora de vida com pH < 7,10 OU 

gasometria do cordão ou arterial além da primeira hora de vida com BE > -16. 

 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

• Idade Gestacional < 35 semanas. 

• Idade acima de 6 horas de vida. 

• Peso de nascimento < 1.800g. 

• Malformações congênitas maiores. 
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DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico deve ser baseado em avaliações conjuntas do exame físico 

detalhado do recém-nascido e dos exames laboratoriais que compõe os critérios de 

inclusão. 

 

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO 

• Termômetro esofágico ou retal para monitorização contínua da temperatura. 

• Módulo para conectar o termômetro ao monitor. 

• Bolsas de gelo ou colchão térmico. 

 

 

RESFRIAMENTO 

O resfriamento deve ser idealmente iniciado nas primeiras 6 horas de 

vida, sendo que o momento de início da hipotermia deverá ser documentado.  

 

Na sala de reanimação: 

• Uma vez decidido pelo protocolo de hipotermia o berço aquecido deverá ser 

desligado e o transporte para a UTI neonatal deverá ser feito em incubadora 

desligada. 

 

Na UTI neonatal: 

• O RN deverá ser mantido em berço aquecido desligado. 

• Após a admissão deverá ser instalado o monitor contínuo de temperatura 

esofágica ou retal. 

• A temperatura esofágica ou retal alvo é de 33,5°C. 

• Monitorar a temperatura a cada 15 minutos, até atingir a temperatura alvo. 
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• Se RN com temperatura inicial entre 33 e 34°C: não colocar as bolsas de 

resfriamento. 

• Se RN com temperatura inicial entre 34 e 35°C: colocar 1 bolsa de resfriamento 

em cada lateral do tórax. 

• Se a temperatura for superior a 35ºC: colocar 1 bolsa de resfriamento embaixo 

do RN e se não resolver acrescentar 1 bolsa em cada lado do tórax. 

• Toda vez que a temperatura subir acima de 34°C, trocar a bolsa de resfriamento. 

Se não conseguir a temperatura alvo, adicionar bolsas laterais. 

• Não utilizar bolsas de resfriamento na cabeça. 

• Se a temperatura esofágica ou retal for < 33°C, retirar as bolsas de resfriamento, 

iniciando pela colocada no dorso do RN. Se mesmo assim não melhorar, ligar o 

aquecimento do berço até a temperatura subir para 33,5°C e retornar a bolsa de 

resfriamento após, se necessário. 

• Esta temperatura alvo será mantida por 72 horas (a partir de quando atingiu a 

temperatura alvo). 

 

REAQUECIMENTO 

• O processo de reaquecimento deverá ser iniciado 72 horas após o início da 

hipotermia. 

• O reaquecimento deverá ser lento, aquecendo 0,5º C a cada hora até a 

temperatura de 36,5º C ser atingida. 

• Manter o berço aquecido ou incubadora desligados até o RN atingir temperatura 

axilar de 36,5°C. 

• Se estiver com bolsas de resfriamento laterais, iniciar retirando uma delas e 

controlar a temperatura esofágica ou retal a cada 15 minutos. 

• Se a temperatura subir rapidamente, ou seja, 0,5°C já nos primeiros 15 minutos, 

retornar a bolsa retirada, porém não tão resfriada como anteriormente. Medir a 

temperatura novamente após 15 minutos (RN com 2 bolsas laterais) e se 

continuar com o aumento de 0,5°C (temperatura de 34° C) aguardar mais 30 

minutos para tentar retirar novamente a primeira bolsa. Realizar o mesmo 
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esquema de controle de temperatura após tentar retirar novamente a primeira 

bolsa de resfriamento. 

• Se a temperatura se elevar respeitando 0,5° C em 1 hora após a retirada da 

primeira bolsa, retirar a segunda bolsa lateral após a primeira hora de 

aquecimento. Se após 15 minutos da retirada da segunda bolsa, a temperatura 

se elevar mais que o preconizado, recolocar a última bolsa, porém não tão 

resfriada como anteriormente e reavaliar a temperatura após mais 15 minutos. Se 

a temperatura continuar com 0,5° C, aguardar mais 30 minutos para retirar a 

segunda bolsa de resfriamento. 

• Se o RN estiver com bolsa de resfriamento inferior, substituí-la pelas laterais e 

então seguir o esquema acima. 

• A retirada das bolsas tem que respeitar a elevação da temperatura, sempre 

retornando a bolsa retirada se o aquecimento ocorrer mais rápido do que o 

desejado (0,5° C por hora). 

• Se não conseguir elevar a temperatura na velocidade desejada após a retirada 

das bolsas, ligar o berço aquecido ou incubadora no mínimo. 

• A expectativa é que em 6 horas ocorra o reaquecimento do RN. 

• Após 6 horas de reaquecimento, o sensor de temperatura esofágica ou retal pode 

ser retirado e o controle térmico será feito na pele, ligando o berço aquecido ou 

incubadora se necessário. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

✓ Cuidados Gerais 

• Manter sempre o berço aquecido ou incubadora desligada. 

• Colocar lençol entre as bolsas de resfriamento e o RN. 

• Manipulação mínima. 
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• Controle de temperatura esofágica ou retal a cada 15 minutos até a estabilização 

da temperatura alvo. Depois manter controle de temperatura esofágica a cada 

hora. 

• Controle de sinais vitais a cada 15 minutos nas primeiras 4 horas, de hora em 

hora até 12 horas do procedimento e depois a cada 2 horas até o final do 

procedimento. 

• Vigiar a presença de lesões de pele, como escaras e queimaduras. 

 

✓ Cardiovascular 

• Monitorização contínua da frequência cardíaca com monitor cardíaco. 

• Monitorização contínua da pressão arterial invasiva – cateterismo artéria 

umbilical, se possível. 

• Acesso venoso central – cateterismo veia umbilical. 

• Aceitar FC entre 80 – 110 bpm, quando temperatura < 34° C. Tolerar FC < 80 

bpm, se RN mantiver pressão arterial adequada. 

• Se apresentar PAM < adequada para a idade gestacional e FC < 80 bpm, 

aumentar a temperatura para 34° C. Caso a FC não melhore e persista < 60 bpm, 

indicar atropina na dose 0,01 a 0,03 mg/Kg/dose a cada 10  a 15 minutos. 

• Manter a PAM adequada e caso apresente hipotensão iniciar dobutamina na dose 

de 5 mcg/Kg/min. Acrescentar outras drogas a critério médico. 

• Controle de diurese por sonda vesical de demora. 

 

✓ Respiratório 

• A hipotermia pode ser feita no RN sem ventilação mecânica invasiva. Se RN com 

suporte ventilatório manter a mistura gasosa normotérmica (37° C). 

• Oximetria de pulso contínua. 

• Gasometria arterial de cordão umbilical ou até no máximo 1ª hora de vida; repetir 

com 6 horas e diariamente. 

 

✓ Hematológico 
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• Monitorizar sangramentos ou tromboses. 

• Transfundir concentrado de plaquetas se valores < 50.000. 

 

✓ Infeccioso 

• Vigiar quadro infeccioso e utilizar antibióticos conforme protocolo de Sepse 

Neonatal. 

 

✓ Metabólico/ Nutricional 

• Manter jejum com SOG aberta durante a hipotermia. 

• Iniciar oferta hídrica endovenosa com VIG de 5 mcg/Kg/min. 

• Controle de glicemia capilar a cada 6 horas e ajuste se necessário. 

• Após estabilização utilizar nutrição parenteral. 

 

✓ Neurológico 

• Avaliação de dor de acordo com o protocolo do serviço - PTA Dor 5° Sinal Vital. 

• Para evitar o desconforto da hipotermia iniciar fentanyl 1 mcg/Kg/h e ajustar a 

dose conforme necessidade. 

• Tratar convulsão clínica com as medicações na seguinte ordem: fenobarbital, 

hidantoína e midazolam. 

• Exames de neuroimagem: EEG o mais precoce possível, USG de crânio nas 

primeiras 48 horas e RNM a partir da segunda semana de vida. 

• Avaliação com neuropediatria. 

 

 

✓ Controles Laboratoriais 

• Gasometria e dosagem de lactato: 

o Antes do início da hipotermia. 

o Após obtenção da temperatura alvo, para avaliar PaCO2. 

o Diariamente ou mais frequente se necessário. 
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• Hemograma completo: 

o Antes do início da hipotermia. 

o Após 12 horas de hipotermia. 

o Diariamente ou mais frequente se necessário, durante o procedimento. 

• Eletrólitos: 

o Antes do início da hipotermia. 

o Após 12 horas de hipotermia. 

o Diariamente ou mais frequente se necessário, durante o procedimento. 

• Provas de asfixia (TGO, TGP, uréia, creatinina, CKMB, troponina, DHL e urina tipo 

1): 

o Após 12 horas de hipotermia. Repetir 24-48 horas após se exames iniciais 

alterados. 
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PROTOCOLO ÓXIDO NÍTRICO INALATÓRIO  

 

Definição: 

O Óxido Nítrico Inalatório é uma medicação vasodilatadora pulmonar seletiva, 

indicada nos casos de Hipertensão Pulmonar Persistente do Recém-nascido 

(HHPRN). Reconhecer a importância do diagnóstico precoce da HPPRN e sua 

terapêutica medicamentosa, bem como a padronização da indicação e uso do óxido 

nítrico inalatório. A Hipertensão Pulmonar Persistente do Recém-Nascido (HPPRN) é 

uma síndrome clínica associada com diversas doenças como aspiração de mecônio, 

sepse, síndrome da angústia respiratória aguda, asfixia perinatal, hérnia 

diafragmática congênita e hipoplasia pulmonar, com uma incidência de 1,9 casos/ 

1000 nascidos vivos. Apesar dos avanços da assistência perinatal nas últimas 

décadas, a HPPRN continua a ser um problema clínico muito importante que contribui 

significativamente para a mortalidade e morbidade dos recém-nascidos (RN). 

 

Quadro Clínico: 

Os casos mais típicos costumam envolver RN a termo, com poucas horas de vida, 

que apresentam cianose importante desproporcional ao grau de desconforto 

respiratório. Geralmente com antecedente de parto cesáreo, Apgar baixo e asfixia 

perinatal. A ausculta pulmonar pode ser normal ou alterada e pode haver sopro 

cardíaco com hiperfonese de segunda bulha cardíaca. Sinais de insuficiência 

cardíaca e hipotensão arterial sistêmica. 

 

Diagnóstico 

• Radiografia de tórax: normal ou alterada (cardiomegalia e sinais de hipofluxo 

pulmonar). 

• Eletrocardiograma: sinais de hipertrofia ventricular direita. 
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• Gasometria arterial: diferença de PaO2 ≥ 20 mmHg entre o pré-ductal (membro 

superior direito) e o pós-ductal (membro inferior). A ausência de diferença não exclui 

HPPRN. 

• Índice de Oxigenação > 25: MAP x FiO2/ PaO2 

• Ecocardiograma bidimensional com doppler colorido (padrão ouro): avalia a 

magnitude da hipertensão e exclui cardiopatia congênita. 

 

Tratamento 

 

Tratamento Geral 

• Corrigir: hipovolemia, hipotermia, hipoglicemia, hipocalcemia, acidose e administrar 

surfactante (se indicado por patologia pulmonar). 

• Alcalinização com bicarbonato de sódio (aumentar o pH para 7,50). 

• Inotrópicos (dopamina, dobutamina, epinefrina e milrinona) para tratar a hipotensão 

por disfunção miocárdica. Droga de escolha é a dobutamina. 

 

Tratamento Específico 

• Vasodilatador Pulmonar Específico: Óxido Nítrico Inalatório 

o Iniciar com a dose de 20 ppm. 

o Monitorar resposta por 1 – 2 horas. 

o Se resposta positiva (aumento do oxímetro de pulso em 10% ou PaO2 de 20  a 30 torr 

na gasometria), o gás deve ser continuado por  

o 24 horas e a suplementação de oxigênio deve ser diminuída lentamente de acordo 

com a resposta clínica. 

o Se a resposta for negativa: suspender a medicação. 

o Se Fio2 < 50% ou após 24 horas de tratamento, o óxido nítrico deve ser diminuído em 

2 ppm a cada 4 horas até chegar a concentração de 5 ppm. 

o Continuar o desmame diminuindo 1 ppm a cada 6 horas. 

• Cálculo do fluxo do cilindro de Óxido Nítrico: 
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o RF = [(ppmD X V min) / ppm C] X 1000 

o Onde: RF: fluxo do cilindro de NOi 

               ppm D: ppm desejada 

               V min: fluxo do respirador 

               ppm C: ppm do cilindro 
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NUTRIÇÃO PARENTERAL EM RECÉM-NASCIDOS 

 

INTRODUÇÃO 

 

A nutrição parenteral tem o potencial de manter o aporte nutricional até que a 

alimentação enteral dos recém-nascidos prematuros esteja estabelecida e nas 

crianças de termo com significante malformação gastrintestinal ou incapacidade 

funcional de alimentação. A nutrição parenteral pode ser a única fonte de nutrição ou 

pode ser usada como complementação à nutrição enteral. 

O principal propósito da nutrição parenteral em neonatos é prover uma adequada 

nutrição, ou a mais adequada possível, para permitir o crescimento apropriado. 

Os dados atuais fornecem evidências que o início da administração precoce dos 

aminoácidos é benéfico para o metabolismo proteico do recém-nascido pré-termo. 

Há evidências na literatura de que a nutrição parenteral com início precoce (antes de 

seis horas de vida) e com quantidade elevada (2,5 a 3,0 g/Kg/dia) de aminoácidos e 

lipídeos (2 g/Kg/dia), pode trazer benefícios em curto prazo, como a recuperação do 

peso de nascimento nos primeiros sete dias de vida, maior taxa diária de ganho de 

peso (15 a 20 g/kg), quedo do número de prematuros com 36 semanas de idade 

gestacional corrigida abaixo do percentil 10 de curva de crescimento extrauterino e, 

talvez, em longo prazo, melhor crescimento e coeficiente de desenvolvimento. 

 

INDICAÇÕES 

A partir da década de 1990, com o aumento da sobrevida dos prematuros de muito 

baixo peso, estudos demonstraram que a oferta nutricional precoce e adequada, logo 

após o nascimento, estava relacionada a menor perda de peso, à recuperação mais 

rápida do peso de nascimento e desenvolvimento a longo prazo. Desde 2000, os 

trabalhos têm sugerido medidas no sentido de iniciar a nutrição parenteral nas 
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primeiras horas de vida, com taxas elevadas de nutrientes, especialmente 

aminoácidos, buscando minimizar o catabolismo inicial e a desnutrição. 

De forma geral, as indicações da nutrição parenteral dividem-se em: 

PN < 1500g e/ou Ig < 30 semanas Antes das primeiras 24 horas de vida, 

em conjunto com a colostoterapia e a 

alimentação enteral mínima 

PN ≥ 1500g e/ou Ig ≥  30 semanas Em conjunto com aumentos 

progressivos da alimentação enteral, 

desde que haja estabilidade clínica. 

 

NECESSIDADES NUTRICIONAIS 

 

Após o nascimento, os nutrientes devem ser ofertados aos recém-nascidos de muito 

baixo peso de forma semelhante à que vinha ocorrendo intraútero e em quantidades 

que variam de acordo coma as condições extrauterinas e/ou presença de doenças. 

A nutrição parenteral deverá incluir: 

• Oferta calórica adequada para o gasto energético e de crescimento. 

• Hidratos de carbono para evitar hipoglicemia e em conjunto com os lipídeos 

para o fornecimento de calorias. 

• Ácidos graxos para prevenir a deficiências de ácidos graxos essenciais. 

A quantidade de cada um desses componentes irá depender do peso de nascimento, 

idade gestacional, da idade cronológica, das condições clínicas e da avaliação 

laboratorial de cada RN.  

Considera-se que as quantidades correspondentes ao crescimento de prematuros por 

via parenteral sejam de 100 kcal/Kg/dia e de 150 ml/Kg/dia de fluídos distribuídos em: 

• Glicose: 16 g/Kg/dia. 

• Aminoácidos: 3,0 a 4,0 g/Kg/dia. 
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• Lipídeos: 3,0 g/Kg/dia. 

• Eletrólitos. 

• Vitaminas. 

• Oligoelementos. 

 

 

NECESSIDADES HÍDRICAS 

 

A manutenção da homeostase de fluídos nos pretermos de muito baixo peso é 

determinada pela idade gestacional, peso, perdas insencíveis, volume urinário, grau 

de umidificação e fototerapia. Para o cálculo das necessidades hídricas deve-se fazer 

o balanço hídrico e estimar as perdas insensíveis pela pele, pela respiração, pelo trato 

gastrintestinal e pela diurese. 

Na tabela abaixo encontra-se a recomendação da European Society for Pediatric 

Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) em relação à oferta hídrica 

na primeira semana de vida. 

NECESSIDADES HÍDRICAS DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE VIDA 

 Ingesão de líquido recomendada (mL/Kg/dia) 

Dias de vida 1° dia 2° dia 3° dia 4° dia 5° dia 6° dia 

RNT 60 80 100 120 140 160 

RNPT ≥ 1500g 60-80 80-100 100-120 120-150 140-160 140-160 

RNPT < 1500g 80-90 100-110 120-130 130-150 140-160 160-180 

 

 

 

NECESSIDADES ENERGÉTICAS 
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As calorias na nutrição parenteral devem ser distribuídas em: 

• Hidratos de carbono: 55 a 65%. 

• Lipídeos: 35 a 50%. 

• Proteínas: 15%. 

Para a maioria dos neonatos estáveis a nutrição parenteral deve prover um total de 

100 – 120 kcal/Kg/dia. 

 

 

HIDRATOS DE CARBONO 

Nos recém-nascidos prematuros a meta é manter a glicemia maior do que 60 mg/dl e 

menor do que 120 mg/dl. 

Recomenda-se iniciar com infusões de glicose de 4 a 8 mg/Kg/min a cada 24 horas 

conforme tolerância, atingindo a taxa máxima de infusão de glicose de 11 a 12 

mg/Kg/dia. 

 

 

PROTEÍNAS 

 

As soluções de proteínas para uso na nutrição parenteral de prematuros devem 

conter os aminoácidos considerados essenciais e condicionalmente essenciais. As 

soluções foram planejadas para satisfazer as necessidades do recém-nascido com 

base na composição do leite materno e conter taurina, que é importante para o 

desenvolvimento da visão. 

A quantidade mínima para se evitar o catabolismo proteico no período neonatal 

imediato, em condições não adversas, é de 2,0 g/Kg/dia de proteínas. 

Em termos de limite superior, estima-se oferta de: 
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• Recém-nascido a termo: 3,0 g/Kg/dia. 

• Prematuro com peso > 1500 g: 3,5 g/Kg/dia. 

• Prematuro com peso entre < 1500 g: 4,0 g/Kg/dia. 

 

 

LIPÍDEOS 

 

Os lipídeos são fontes de energia, fornecem fosfolipídeos para a matriz germinativa 

e a membrana celular e previnem a deficiência de ácidos graxos essenciais. 

O recém-nascido prematuro é particularmente vulnerável ao suprimento insuficiente 

de lipídeos, pois o maior acréscimo de gordura (90%) ocorre intraútero até o terceiro 

trimestre. 

A recomendação de uso nos recém-nascidos de muito baixo peso é iniciar com 2,0 

g/Kg/dia de solução lipídica a 20% e aumentar 0,5 a 1,0 g/Kg/dia até o máximo de 3,5 

g/Kg/dia. Quando a oferta de 2,0 g/Kg/dia for atingida recomenda-se monitorar os 

triglicérides séricos, tolerando valores ≤ que 150 a 200 mg/dL. Em situações de 

estresse ou instabilidade clínica, é recomendável diminuir oferta lipídica se 

hipertrigliceridemia ou hiperglicemia. 

 

 

ELETRÓLITOS 

 

Os eletrólitos de vem ser administrados nos estágios iniciais, mas especialmente após 

o funcionamento renal ser estabelecido (diurese ≥ 1,0 ml/Kg/h), principalmente o 

sódio e o potássio. 
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Sódio: as necessidades diárias para o recém-nascido pretermo são calculadas em 

torno de 3 a 5 mEq/Kg/dia, porém prematuros extremos podem necessitar de doses 

muito maiores (elevado ritmo de crescimento, espoliação, baixa função tubular renal 

ou induzida por diuréticos). 

Potássio: as necessidades diárias para o recém-nascido pretermo são calculadas em 

torno de 2 a 3 mEq/Kg/dia. 

Coro: as necessidades diárias para o recém-nascido pretermo são calculadas em 

torno de 2 a 6 mEq/Kg/dia. 

Cálcio: as necessidades diárias para o recém-nascido pretermo são calculadas em 

torno de 0,5 a 2 mEq/Kg/dia. 

Fósforo: as necessidades diárias para o recém-nascido pretermo são calculadas em 

torno de 0,5 a 2 mmol/Kg/dia. 

Magnésio: as necessidades diárias para o recém-nascido pretermo são calculadas 

em torno de 0,18 a 0,3 mEq/Kg/dia. 

 

 

OLIGOELEMENTOS 

 

Apesar de menos necessários em termos quantitativos, os demais elementos são 

muito importantes para o equilíbrio metabólico do pretermo. Essa importância fica 

ainda maior quando a alimentação parenteral é a única fonte de alimentos. Os mais 

relevantes são: 

• Cobre. 

• Cromo. 

• Selênio. 

• Zinco. 
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VITAMINAS 

 

As necessidades vitamínicas são supridas com soluções vitamínicas adicionadas à 

nutrição parenteral, inciadas após 48 horas de nutrição parenteral. 
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RECOMENDAÇÃO DE NUTRIENTES 

 Pretermo Termo 

 ≤ 24 horas 24 -72 horas ≥ 72 horas 

Aminoácido 

(g/Kg/doa) 

2 - 2,5 2,5 – 3,5 3,5 – 4,0 1,5 inicialmente, 

aumentar até 3,0 

até o 5° dia 

Glicose (g/Kg/dia) 6 – 12 

(4–8 

mg/Kg/min) 

12 – 16 

(8–11 

mg/Kg/min) 

16 – 17 

(11–12 

mg/Kg/min) 

Igual ao pretermo 

 

Lipídeo (g/Kg/dia) 

 

2 2,5 – 3,5 3,5 Igual ao pretermo 

 

Energia Total 

(kcal/Kg/dia) 

 

60 – 80 80 – 100 100 – 120 90 – 100 

Sódio 

(mEq/Kg/dia) 

Não 1 – 3 (48 – 72h) 1 – 3, aumentar 

conforme 

necessidade 

2 – 3 

Potássio 

(mEq/Kg/dia) 

Não 1 – 2 (48 – 72h) 1 – 3, aumentar 

conforme 

necessidade 

2 

 

Cálcio 

(mEq/Kg/dia) 

 

1,5 – 2 0,8 – 1,5 

 

Fósforo 

(mmol/Kg/dia) 

 

1,2 – 2 0,5 – 1,2 
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Magnésio 

(mEq/Kg/dia) 

 

0,18 – 0,3 0,2 

SURFACTANTE PULMONAR EXÓGENO 

 

Definição: 

A síndrome do desconforto respiratório (SDR) acomete cerca de 50% dos recém 

nascidos pré-termos menores de 1500g e os óbitos associados à doença ocorrem, 

em geral, durante a fase aguda insuficiência respiratória e é em grande parte limitada 

aos bebês extremamente imaturos pesando menos de 100 g ao nascer. A 

prematuridade como um todo seja a principal contribuinte para o desenvolvimento da 

SDR, Entre aos fatores relacionados com a imaturidade pulmonar, destacam-se a 

deficiência e a inativação do surfactante alveolar, o desenvolvimento estrutural 

incompleto do parênquima pulmonar e a complacência exagerada da caixa torácica. 

O surfactante é um material superfície ativo, produzido pelas células epiteliais das 

vias aéreas chamadas pneumócitos tipo II. Essa linhagem celular se diferencia, 

iniciando a síntese de surfactante com 24 a 28 semanas de gestação. O surfactante 

pulmonar é constituído basicamente por lípides (90%) e proteínas (10%). 

Quadro Clínico: 

Nos casos não complicados, a SDR “clássica” apresenta uma evolução clínica típica. 

Sinais e sintomas como taquidispnéia, gemido expiratório, batimento de asa de nariz, 

retração de caixa torácica e cianose são de início precoce e aparecem logo após piora 

progressiva do desconforto respiratório, atingindo o pico por volta de 36 a 48 horas e 

uma melhora gradativa dos sinais e sintomas após 72 horas de vida. Nos casos de 

má evolução, os sinais clínicos se acentuam com crises de apnéia e deterioração do 

estado hemodinâmico e metabólico. Nos RN prematuros de extremo baixo peso, a 



 
 

223 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

expressão clínica do desconforto respiratório é muito pobre, e nesses pacientes é 

comum o aparecimento precoce de crises de apnéia e cianose. 

Quadro radiológico 

O aspecto radiológico típico da SDR é o de infiltrado reticulo - granular difuso (vidro 

moído), distribuído uniformemente nos campos pulmonares, além da presença de 

broncogramas aéreos e aumento de líquido pulmonar. Esse aspecto clássico é a 

representação radiológica das vias aéreas distais com atelectasias e está presente 

nos RN com SDR nas primeiras horas de vida. De modo que uma radiografia de tórax 

normal após 6 horas de vida praticamente exclui a possibilidade diagnóstica da 

doença. 

 

Indicação de uso de surfactante: 

• Todos RN com peso ao nascer abaixo de 1000g ou IG < 30 semanas. 

DOSE: 100mg/kg intra-traqueal dentro das primeiras 2 horas de vida, após 

estabilização inicial do RN (preferencialmente com 30 min de vida).  

• RN prematuros com sinais clínicos e/ou radiológicos de DMH, necessitando de 

FiO2>0,40 para manter uma PaO2 entre 50 e 65mmHg ou Sat>92%, intubados 

ou não. 

• Outras indicações 

Síndrome de aspiração meconial; 

Hemorragia pulmonar; 

Broncopneumonia, principalmente estreptococo do grupo B 

Hipertensão Pulmonar Persistente 
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DOSE: 100mg/Kg a 200mg/Kg. Podendo-se repetir mais duas doses do 

intervalo de 12 horas nos casos graves ou que não respondam as doses 

anteriores (FiO2<0,40 para manter PaO2 entre 50 e 65mmHg ou Sat<92%) 

Observação: O uso de surfactante em outras doenças (pneumonias, SAM,...) 

permanece controverso. 

Critérios de Exclusão: 

• Cardiopatia Congênita com repercussões hemodinâmicas 

• Malformações pulmonares, hipoplasia pulmonar 

• Malformações do SNC 

Idade para o início do Tratamento: 

• Ideal 1º dose com menos de 2 horas de idade 

• Administração precoce (antes de 2 horas de vida, preferencialmente antes da 1º 

respiração) distribuição homogênea do surfactante nos espaços áreas livres de 

inibidores proteicos do surfactante, acumulam nos primeiros dias de vida. 

• A administração de corticoide pré-natal reduz o risco de desenvolvimento de 

DMH tão efetivamente quanto a profilaxia com surfactante ao nascer. Gestante 

entre 28-32 semanas de gestação com risco obstétrico de nascimento prematuro 

recebe 1 dose de Betametasona (12mg IM) no mínino 72 horas antes do parto. 

No HRC este período se estende da 26º a 34º semanas de gestação. 

Complicações: 

• Pneumotórax (por inadequação da ventilação pulmonar) 

• Hemorragia Peri/Intraventricular (por hiperóxia) 

• Hemorragia pulmonar/ Ductos Arteriosus Patente (por aumento da 

complacência pulmonar e diminuição da resistência vascular) 

Reações Adversas 
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• Durante a administração podem ocorrer bradicardia de dessaturação de 

oxigênio como efeitos mais comuns. 

• Em menor proporção foram detectados refluxo pelo tubo de endotraqueal, 

vasoconstrição, palidez, hipertensão, bloqueio do tubo endotraqueal, 

hipocapnia, hipercapnia e apneia. 

Acompanhamentos 

• Reajuste ventilatório 

• Diminuir FiO2 para evitar hiperoxia 

• Diminuir a pressão e fluxo e aumentar o tempo expiratório para evitar 

barotrauma 

• Diminuir o tempo inspiratório e PEEP 

• Observar condições hemodinâmicas e aparecimento de PCA 

• Aparecimento de Síndrome de escape de ar e hemorragia pulmonar 

• Desenvolvimento de Displasia broncopulmonar 

• Instalação de hemorragia intra ou periventricular 

Administração do surfactante 

1. Aquecer o produto (armazenado em geladeira entre 2°C a 8°C), à temperatura 

corporal, por exemplo, colocando o frasco na própria incubadora ou envolvendo-

o com as mãos. 

2. Agitar leve e delicadamente o frasco, até a suspensão apresentar aspecto 

homogêneo. Aspirar ao conteúdo do frasco com uma seringa estéril de 5ml de 

agulha média, enchendo de ar o resto da seringa. 

3. Administrar em bolus único através sonda traqueal inserida no tubo 

endotraqueal até a porção inferior da traqueia, injetando-se rapidamente o 

produto e o ar contido na seringa. 

4. Logo após a administração, aplicar a ventilação manual com AMBU durante 30 

a 60 segundos a fim de garantir uma distribuição rápida e uniforme do 
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surfactante no pulmão, usando-se concentração de oxigênio equivalente aquela 

usada no respirador antes da administração 

5. Após a ventilação manual deve-se reconectar o RN ao respirador reajustando 

rapidamente os parâmetros ventilatórios ( FiO2, pressão ventilatória – PEEP, 

PAM, PIP -  Rel I/E) e monitorar através da oximetria e/ou gasometria arterial. 

Modo de Administração: 

• Checar o posicionamento da cânula; 

• Instilar a dose de surfactante calculada via endotraqueal, em bolus; 

• Efusão lenta pode levar a uma distribuição não homogênea nos pulmões e uma 

grande redução dos efeitos nas trocas gasosas pulmonares; 

• A instilação de grandes volumes surfactantes (3 a 5 ml/Kg) em RN com 

parâmetros baixo de pressão pode causar obstrução das vias áreas; 

• Permanecer ao lado do RN, monitorizar a expressão da caixa torácica, a 

oximetria de pulso, e os gases sanguíneos, até a estabilização do RN 

• Repetir a dose de 12 horas após a 1º dose caso não haja resposta satisfatória 

 

 

TRANSFUSÃO DE HEMODERIVADOS NO RECÉM-NASCIDO 

Definição  

Cerca de 85% dos prematuros extremos recebem alguma transfusão de  

hemocomponentes durante sua internação na Unidade Neonatal. Assim o 

conhecimento sobre os tipos de hemocomponentes, suas característica, indicações 

e efeitos adversos auxilia na tomada de decisão em relação às práticas 

transfusionais no recém-nascido. 

f. Transfusão de Hemocomponentes Eritrocitários: 
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A indicação de transfusão de CH é de acordo com a presença ou ausência de fatores 

de risco associados à anemia: insuficiência respiratória, processos infecciosos e 

hemorrágicos. Os RN com riscos associados são transfundidos com níveis séricos 

de hemoglobina maiores do que os sem riscos. O tempo de vida do RN e a sua 

maturidade ao nascer também são parâmetros utilizados para indicar transfusão de 

hemácias. 

g. Transfusão de Concentrado de Plaquetas: 

O concentrado de plaquetas (CP) é o segundo tipo de hemocomponente mais 

solicitado em Neonatologia. O uso deste hemocomponente destina-se ao tratamento 

de hemorragias causadas ou acompanhadas de diminuição numérica e/ou funcional 

das plaquetas. A transfusão de CP também pode ser indicada profilaticamente, 

antes que o sangramento ocorra. 

h. Transfusão de Plasma Fresco Congelado: 

A transfusão de plasma fresco congelado (PFC) é pouco freqüente na faixa etária 

neonatal. O PFC é indicado, sobretudo, na reposição de fatores dependentes de 

vitamina K (II, VII, IX, X, proteína C e proteína S) em RN que apresentam tempo de 

protrombina prolongado e sangramento ativo ou necessitam de cirurgia de 

emergência; na reversão de alterações da hemostasia decorrentes de EXT, nas quais 

a deficiência de fator seja a principal alteração. Na coagulação intravascular 

disseminada (CIVD), o tratamento deve ser direcionado para o tratamento da doença 

de base, e a terapia de reposição está indicada quando ocorre hemorragia. 

 

Quadro Clínico  

Os recém-nascidos internados constituem o grupo de pacientes que, 

proporcionalmente, mais consome hemocomponentes em hospital. Esse consumo 

é inversamente proporcional ao seu peso e/ou idade gestacional. 

As razões pelas quais isso acontece são atribuídas à coleta excessiva de amostras 

de sangue do RN internado, à anemia tardia do prematuro; mais raramente, à 
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síndrome de produção insuficiente de eritrócitos, aos acidentes obstétricos e às 

malformações de placenta e de cordão. 

A DHRN é a patologia que recebe o maior número de indicações para 

exsangüineotransfusão. 

A transfusão de plaquetas, segundo hemocomponentes mais freqüentemente 

utilizado em recém-nascidos, é indicada no tratamento das trombocitopenias 

específicas do RN, que podem ocorrer na fototerapia prolongada, nas infecções, na 

hipertensão pulmonar, na síndrome de aspiração meconial, na alo-imunização Rh, 

na policitemia e em alguns distúrbios metabólicos. São, ainda, indicadas transfusões 

de plaquetas em casos de destruição excessiva [coagulação intravascular 

disseminada, hemangiomas, trombocitopenia alo-imune neonatal (plaquetas 

maternas ou HLA idêntico), uso de próteses e de cateteres, e fármacos como 

penicilina, heparina, digoxina e ácido valpróico e, mais raramente, de produção 

medular insuficiente e deficiências qualitativas congênitas (síndrome TAR, Fanconi, 

Von Willebrand, Bernard-Soulier, Glanzmann etc.). 

Há fatores que dificultam à plena hemostasia dos recém-nascidos: sistema de 

coagulação imaturo, deficiência fisiológica dos fatores dependentes de vitamina K, 

capacidade significativamente diminuída de produzir trombina, maior fragilidade 

vascular. Nessas situações, preconiza-se a transfusão de plasma fresco congelado. 

Transfusão de Hemocomponentes Eritrocitários: 

✓ Tipos: 

• Concentrado de Hemácias. 

• Concentrado de Hemácias Leucorreduzida e Irradiada (recomendado pela 

ANVISA para recém-nascidos com peso < 1200g). 

✓ Volume: 10 a 15 ml/Kg. 

✓ Indicações: 
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Transfusão de Concentrado de Plaquetas: 

✓ Volume: 10 ml/Kg. 

✓ Indicação: 

 

 

Plaquetas < 100.000 u/mm3 
• RN com sangramento ativo. 

• Pré cirurgia de grande porte. 

Plaquetas < 50.000 u/mm3 • VM, MAP > 8 cmH2O. 

Ht < 40% ou Hb < 

13 g/dl 

• Cardiopatia congênita cianótica. 

• Choque hipovolêmico refratário à expansão de 

volume. 

• ICC refratário às drogas. 

Ht < 35% ou Hb < 

12 g/dl 

• VM, MAP > 8 cmH2O. 

• ICC ou choque. 

• Necessidade de transporte em RN ventilado. 

• Cirurgias de grande porte. 

Ht < 30% ou Hb < 

10 g/dl 

• VM, MAP ≤ 8 cmH2O. 

• Halo ou CPAP com FiO2 > 0,35. 

• Cirurgias de pequeno/ médio porte. 

Ht < 25% ou Hb < 8 

g/dl 

• Halo ou CPAP com FiO2 ≤ 0,35. 

• Mais de 6 episódios de apnéia em 12 horas ou 2 em 

24 horas com necessidade de balão e máscara sem 

causa aparente. 

• FC > 180 bpm ou FR > 80 rpm por mais de 24 horas 

sem causa aparente. 

• Ganho ponderal < 10d/dia durante 4 dias, com oferta 

calórica ≥ 100 Kcal/Kg/dia. 

Ht < 20% ou Hb < 7 

g/dl 

• Assintomático com reticulócitos < 2%. 
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• Uso de vasopressores. 

• Hemorragia recente (< 1 semana). 

• Até 72h após crises convulsivas. 

• Antes de procedimentos invasivos. 

• Antes e até 5 dias após cirurgias. 

• RN com peso ao nascer < 7.000 e menos de 7 dias de 

vida. 

Plaquetas < 30.000 u/mm3 
• Transfundir profilaticamente, independente da condição 

clínica do RN. 

 

Transfusão de Plasma Fresco Congelado: 

✓ Volume: 10 a 20 ml/kg. 

✓ Indicação: 

• Doença Hemorrágica (associado à vitamina K). 

• CIVD por sepse. 

✓ Contra-indicação: 

• Expansão de volume. 

• Infecção. 

• Antes de procedimento invasivo em paciente com TP ou TTPA 1,5 vezes acima 

do normal, pois não previne a ocorrência de hemorragia. 
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USO DE PALIVIZUMABE NA PROFILAXIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS SINCICIAL 

RESPIRATÓRIO  

 

Definição 

O vírus sincicial respiratório (VSR) é um dos principais agentes etiológicos das 

infecções que acometem o trato respiratório inferior entre lactentes e crianças 

menores de 2 anos de idade, podendo ser responsável por até 75% das bronquiolites 

e 40% das pneumonias durante os períodos de sazonalidade. 

Lactentes com menos de seis meses de idade, principalmente prematuros, crianças 

com doença pulmonar crônica da prematuridade e cardiopatas são a população de 

maior risco para desenvolver infecção respiratória mais grave, necessitando de 

internação por desconforto respiratório agudo em 10% a 15% dos casos. Nesta 

população, as condições associadas ao desenvolvimento de doença grave são 

decorrentes do sistema imune imaturo, reduzida transferência de anticorpos maternos 

e menor calibre das vias aéreas; acrescidos da baixa reserva energética, frequente 

desmame precoce, anemia, infecções de repetição e uso de corticoides, tornando-se 

mais suscetíveis à ação do VSR. 

A prematuridade é um dos principais fatores de risco para hospitalização pelo VSR. 

Em prematuros com menos de 32 semanas de idade gestacional, a taxa de internação 

hospitalar é de 13,4% (IC95% 11,8-13,8%); esta taxa de hospitalização decresce com 

o aumento da idade gestacional. 

A infecção caracteriza-se fundamentalmente por seu caráter sazonal predominante 

no inverno e início da primavera e com duração de cerca de 4 a 6 meses, dependendo 

das características de cada país ou região. No Hemisfério Sul, o período de 

sazonalidade do VSR normalmente começa em maio e dura até setembro, mas a 

atividade do vírus pode começar antes ou persistir mais tempo em uma comunidade. 

No Brasil, há relatos referentes à sazonalidade das infecções pelo VSR em vários 

estados, evidenciando diferenças no padrão de circulação do vírus nas principais 
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regiões do País. Dados oficiais do sistema de vigilância epidemiológica para influenza 

demonstram picos de circulação do VSR entre os meses de janeiro a junho nos 

últimos cinco anos. Estudos que abordam a prevalência e circulação de VSR em 

crianças com doenças respiratórias agudas em diferentes estados brasileiros 

apontam uma maior circulação desse vírus nos meses de abril a maio nas regiões 

Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. 

Algumas características especiais como a sazonalidade, imunidade não permanente, 

presença de dois sorotipos diferentes e ausência de anticorpos específicos fazem 

com que o VSR esteja associado à doença de maior morbidade em populações de 

alto risco. Nesse sentido é fundamental que sejam instituídas medidas de prevenção 

desta infecção. 

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC) incorporou 

o palivizumabe para a prevenção da infecção grave associada ao vírus sincicial 

respiratório em crianças do subgrupo de mais alto risco para internações ou 

complicações, ou seja, prematuros com idade gestacional de até 28 semanas e 

crianças com até 2 anos de idade e com doença pulmonar crônica ou doença cardíaca 

congênita, conforme protocolo de uso elaborado pelo Ministério da Saúde. 

Estudos prospectivos têm demonstrado que a infecção de trato respiratório inferior no 

inicio da vida eleva em 25% a 80% a ocorrência de asma e hiper-reatividade 

brônquica comparada a grupo controle, até 11 anos mais tarde. O VSR atinge o trato 

respiratório através do contato íntimo de pessoas infectadas ou através de superfícies 

ou objetos contaminados. A infecção ocorre quando o material infectado atinge e 

penetra o organismo através da membrana mucosa dos olhos, boca e nariz ou pela 

inalação de gotículas derivadas de tosse ou espirro. O tempo de sobrevida do VSR 

nas mãos é de menos de 1 hora, no entanto, em superfícies duras e não porosas 

(como, por exemplo, o estetoscópio), pode durar até aproximadamente 24 horas. O 

período de incubação da doença respiratória é de quatro a cinco dias, o vírus se 

replica em nasofaringe e o período de excreção viral pode variar de 3-8 dias até 3-4 

semanas em recém-nascidos. A ocorrência de surtos de infecção por VSR pode 

ocorrer na comunidade como também no ambiente hospitalar. A ocorrência de surtos 
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de infecção por VSR em serviços de saúde pode ocorrer a partir da infecção ou 

colonização de pais, visitantes e profissionais da saúde como médicos e enfermeiros 

que cuidam de crianças com infecção por VSR, que passam a funcionar como 

agentes de transmissão do vírus no ambiente hospitalar. 

O palivizumabe é um anticorpo monoclonal humanizado, que apresenta atividade 

neutralizante e inibitória contra o VSR. Trata-se de um medicamento que provoca 

imunização passiva, o que o diferencia das vacinas. De acordo com a Portaria 

SAS/MS n° 522 a profilaxia com o palivizumabe está indicada durante a sazonalidade 

do VSR, para a prevenção de infecção do trato respiratório inferior causado por esse 

vírus, em crianças com maior risco de complicação da doença. 

A administração mensal do palivizumabe durante a sazonalidade do VSR reduziu de 

45% a 55% a taxa de hospitalização relacionada à infecção por este vírus. Observou- 

se também que, entre as crianças internadas, o tratamento prévio com palivizumabe 

diminuiu significativamente o número de dias de hospitalização e o número de dias 

com necessidade aumentada de oxigênio. 

 

Sazonalidade do Vírus Sincicial Respiratório 

Sazonalidade do VSR no Brasil entre os anos 2007 a 2014 e Período de Aplicação 

da Palivizumabe (Fonte SIVEP-gripe, Nota Técnica Conjunta MS n° 05/2015): 

 

Região Sazonalidade Período de Aplicação 

Norte Fevereiro a Junho Janeiro a Junho 

Nordeste Março a Julho Fevereiro a Julho 

Centro Oeste Março a Julho Fevereiro a Julho 

Sudeste Março a Julho Fevereiro a Julho 

Sul Abril a Agosto Março a Agosto 
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A incorporação do palivizumabe foi aprovada pela CONITEC para a prevenção da 

infecção pelo VSR de acordo com os seguintes critérios: 

✓ Crianças nascidas com idade gestacional ≤ 28 semanas (até 28 semanas e 6 

dias) com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e 29 dias). 

✓ Crianças com idade inferior a 2 anos (até 1 ano 11 meses e 29 dias) com 

doença pulmonar crônica da prematuridade (displasia broncopulmonar) ou 

doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada. 

O diagnóstico de doença pulmonar crônica da prematuridade é definido pela 

dependência de oxigênio em prematuros a partir de 28 dias de vida acompanhada 

de alterações típicas na radiografia pulmonar ou dependência de oxigênio com 36 

semanas de idade gestacional corrigida, em prematuro extremo. 

Posologia e forma de aplicação: 

O palivizumabe deve ser usado sob a orientação, prescrição e supervisão de um 

médico. A administração deste medicamento deve ser feita somente por pessoa 

experiente na aplicação de forma injetável de medicamentos. 

A posologia recomendada de palivizumabe é 15 mg/kg de peso corporal, 

administrados uma vez por mês durante o período de maior prevalência do VSR 

previsto na respectiva comunidade, no total de, no máximo, cinco aplicações mensais 

consecutivas, dentro do período sazonal, que é variável em diferentes regiões do 

Brasil, vide tabela acima. A primeira dose deve ser administrada um mês antes do 

início do período de sazonalidade do VSR e as quatro doses subsequentes devem 

ser administradas com intervalos de 30 dias durante este período no total de até 5 

doses. Vale ressaltar que o número total de doses por criança dependerá do mês de 

início das aplicações, variando, assim, de 1 a 5 doses, não se aplicando após o 

período de sazonalidade do VSR. 

A administração de palivizumabe deverá ser feita em recém-nascidos ou crianças que 

preenchem um dos critérios de inclusão estabelecidos neste Protocolo, inclusive para 

as que se encontram internadas, devendo neste caso ser administrado no ambiente 
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hospitalar e respeitado o intervalo de doses subsequentes intra-hospitalar e pós-alta 

hospitalar. 

Infecção aguda ou doença febril de moderadas a graves podem ser motivos para 

atraso no uso do palivizumabe, a menos que, na opinião do médico, a suspensão do 

uso deste medicamento implique risco maior. Uma doença febril leve, como infecção 

respiratória leve do trato superior, normalmente não é motivo para adiar a 

administração do palivizumabe. 

A interrupção do tratamento com o palivizumabe não causa efeitos desagradáveis, 

porém cessará o efeito do medicamento. Caso isto ocorra, poderá (ão) ser 

administrada(s) a(s) dose(s) subsequente (s), sem ultrapassar o período da 

sazonalidade para VSR, mantendo, caso falte mais de uma dose dentro deste 

período, o intervalo de 30 dias entre elas. 

O palivizumabe deve ser administrado exclusivamente por via intramuscular (IM), com 

técnica asséptica; de preferência na face anterolateral da coxa. O músculo glúteo não 

deve ser utilizado rotineiramente como local de administração devido ao risco de dano 

ao nervo ciático. 

A injeção deve ser de, no máximo, 1 mL da solução reconstituída, e volume superior 

a 1 mL deve ser dividido e aplicado em diferentes grupos musculares, com injeções 

também de, no máximo, 1 mL por grupo. 

Em recém-nascidos internados que preenchem critério de uso, a administração de 

palivizumabe poderá ser iniciada a partir de 7 dias de vida, desde que observada a 

estabilidade clínica do paciente. Para indicação de palivizumabe intra-hospitalar é 

considerada estabilidade clínica: 

✓ Recém-nascido sem uso de drogas vasoativas para tratamento de choque 

séptico, cardiogênico ou hipovolêmico. 

✓ Sem uso de antibióticos ou drogas para o tratamento de infecção grave. 

✓ Sem uso elevado de parâmetros de ventilação mecânica. 

As crianças com 12 meses ou menos, com diagnóstico de doença cardíaca congênita 

com significante repercussão hemodinâmica, mais beneficiadas com a 
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imunoprofilaxia são aquelas com cardiopatia acianótica em uso de medicamentos 

para controlar insuficiência cardíaca congestiva e que irão precisar de procedimento 

cirúrgico, assim como as crianças com hipertensão pulmonar moderada a severa. 

Para esse grupo de pacientes o uso do palivizumabe é menos impactante em termos 

de hospitalização, ficando a critério do cardiologista infantil a decisão da indicação da 

profilaxia com palivizumabe. O seguinte grupo de crianças com cardiopatia não possui 

risco elevado de infecção por VSR e, portanto, não está indicada imunoprofilaxia: 

✓ Crianças com doença cardíaca sem repercussão hemodinâmica como 

exemplo: defeito de septo atrial tipo ostium secundum, defeito pequeno de 

septo ventricular, estenose da pulmonar, estenose aórtica não complicada, 

coarctação leve da Aorta, persistência do canal arterial. 

✓ Crianças com lesão cardíaca corrigida por cirurgia, a não ser que continue 

precisando de medicamentos para insuficiência cardíaca. 

✓ Lactentes com cardiopatia leve, sem uso de medicamentos para a doença. 

A indicação da administração de palivizumabe de acordo com os critérios 

estabelecidos neste Protocolo é de inteira responsabilidade do médico que 

acompanha a criança. 

Para recém-nascidos e crianças internadas em hospitais no período da sazonalidade 

do VSR que preenchem os critérios estabelecidos neste Protocolo, o médico deverá 

prescrever a dose a ser administrada durante a internação, anotar a(s) dose(s) 

aplicada(s) na Caderneta da Criança e orientar por escrito a aplicação da(s) dose(s) 

subsequente(s) com intervalo de 30 dias no total de até 5 doses, sem ultrapassar o 

período da sazonalidade do VSR. 

No momento da alta hospitalar, o profissional da saúde deverá orientar o responsável 

pela criança os benefícios do palivizumabe, assim como seus efeitos adversos, os 

cuidados a serem realizados na prevenção de infecções respiratórias no domicilio e, 

se for o caso, a importância da continuidade do recebimento da(s) dose(s) faltante(s), 

ambulatorialmente ou em hospital-dia. Informar aos pais ou responsáveis qual é o 

estabelecimento de saúde credenciado pela respectiva secretaria estadual de saúde 

para a administração de palivizumabe e quais são as providências necessárias de 
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forma a garantir de forma ágil o acesso ao medicamento, em momento oportuno, para 

crianças residentes nos diversos municípios do país. 
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CRITÉRIOS E FLUXO DE INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS NA 

NEONATOLOGIA 

 

a) Paciente com critérios para internação na Unidade Neonatal. 

b) O médico que assiste ao paciente prescreve o setor de internação, bem como 

os materiais e equipamentos necessários. 

c) O médico avisa a enfermeira responsável pelo paciente sobre o local de 

transferência. 

d) A enfermeira do setor de partida pede a vaga para a enfermeira da Unidade 

Neonatal (destino), especificando os cuidados e equipamentos necessários. 

e) A enfermeira do local de partida prepara a incubadora de transporte, 

verificando a temperatura interna e o sistema de nebulização de oxigênio. 

f) Após a preparação do leito a enfermeira da Unidade Neonatal entra em contato 

com a enfermeira do local de partida liberando a vaga. 

g) O paciente é acomodado na incubadora de transporte com os cuidados 

pertinentes e então é transferido para o local de destino. Pacientes 

clinicamente graves devem ser somente transportados com a presença do 

médico (definido pelo médico). 

h) Ao chegar no local de destino a enfermeira passa o caso para a enfermeira da 

Unidade Neonatal (condição clínica, procedimentos e medicações realizados). 

i) A equipe de enfermagem da Unidade Neonatal admite o paciente e libera a 

equipe do local de partida para o retorno. 

j) O médico admite o paciente e preenche o Kit de internação: AIH, adendo de 

internação, folhas de rosto de evolução clínica e de exames. 

 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) - serviço hospitalar voltado para o 

atendimento de recém-nascidos graves ou com risco de morte, assim considerados: 



 
 

239 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

✓ Recém-nascidos de qualquer idade gestacional que necessitem de ventilação 

mecânica ou em fase aguda de insuficiência respiratória com FiO2 maior que 

30% (trinta por cento); 

✓ Recém-nascidos menores de 30 semanas de idade gestacional ou com peso 

de nascimento menor de 1.000 gramas; 

✓ Recém-nascidos que necessitem de cirurgias de grande porte ou pós-

operatório imediato de cirurgias de pequeno e médio porte; 

✓ Recém-nascidos que necessitem de nutrição parenteral; e 

✓ Recém-nascidos que necessitem de cuidados especializados, tais como uso 

de cateter venoso central, drogas vasoativas, prostaglandina, uso de 

antibióticos para tratamento de infecção grave, uso de ventilação mecânica e 

Fração de Oxigênio (FiO2) maior que 30% (trinta por cento), 

exsanguineotransfusão ou transfusão de hemoderivados por quadros 

hemolíticos agudos ou distúrbios de coagulação. 

 

Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) – unidade 

responsáveis pelo cuidado de recém-nascidos nas seguintes condições: 

✓ Recém-nascido que após a alta da UTIN ainda necessite de cuidados 

complementares; 

✓ Recém-nascido com desconforto respiratório leve que não necessite de 

assistência ventilatória mecânica ou CPAP ou Capuz em Fração de Oxigênio 

(FiO2) elevada (FiO2 > 30%); 

✓ Recém-nascido com peso superior a 1.000g e inferior a 1.500g, quando 

estáveis, sem acesso venoso central, em nutrição enteral plena, para 

acompanhamento clínico e ganho de peso; 

✓ Recém-nascido maior que 1.500g, que necessite de venóclise para hidratação 

venosa, alimentação por sonda e/ou em uso de antibióticos com quadro 

infeccioso estável; 
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✓ Recém-nascido em fototerapia com níveis de bilirrubinas próximos aos níveis 

de exsanguineotransfusão. 

✓ Recém-nascido submetido a procedimento de exsanguineotransfusão, após 

tempo mínimo de observação em UTIN, com níveis de bilirrubina descendentes 

e equilíbrio hemodinâmico; e 

✓ Recém-nascido submetido à cirurgia de médio porte, estável, após o pós-

operatório imediato em UTIN. 

Unidade de Cuidado Intermediário Canguru (UCINCa) – unidade responsável pelo 

cuidado de recém-nascidos com peso superior a 1.250g, clinicamente estável, em 

nutrição enteral plena, cujas mães manifestem o desejo de participar e tenham 

disponibilidade de tempo.
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Fluxo de Internação 
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DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CARDIOPATIA CONGÊNITA CRÍTICA (TESTE DE 

OXIMETRIA) 

 

Definição: 

Cerca de 1 a 2 de cada 1000 recém-nascidos vivos apresentam cardiopatia congênita 

crítica. Em torno de 30% destes recém-nascidos recebem alta hospitalar sem o diagnóstico, 

e evoluem para choque, hipóxia ou óbito precoce, antes de receber tratamento adequado. 

O diagnóstico precoce é fundamental, pois pode evitar choque, acidose, parada cardíaca 

ou agravo neurológico antes do tratamento da cardiopatia. As cardiopatias congênitas 

representam cerca de 10% dos óbitos infantis e cerca de 20 a 40% dos óbitos decorrentes 

de malformações. Melhorar o diagnóstico destas cardiopatias poderá reduzir a taxa de 

mortalidade neonatal em nosso meio. 

São consideradas cardiopatias congênitas críticas aquelas onde a apresentação clínica 

decorre do fechamento ou restrição do canal arterial (cardiopatias canal-dependentes), tais 

como: 

✓ Cardiopatias com fluxo pulmonar dependente do canal arterial: Atresia pulmonar e 

similares. 

✓ Cardiopatias com fluxo sistêmico dependente do canal arterial: Síndrome de 

hipoplasia do coração esquerdo, coartação de aorta crítica e similares. 

✓ Cardiopatias com circulação em paralelo: transposição das grandes artérias. 

 

Quadro Clínico: 

Na maioria das Unidades Neonatais, a alta hospitalar é realizada entre 24 e 48 horas de 

vida. Nesta fase, a manifestação clínica das cardiopatias críticas pode ainda não ter 

ocorrido principalmente nas cardiopatias com fluxo sistêmico dependente de canal arterial. 

Além disso, a ausculta cardíaca pode ser aparentemente normal nesta fase. 
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O método ideal para o diagnóstico de cardiopatia congênita é o ecocardiograma com 

mapeamento de fluxo em cores seja fetal ou pós-natal, porém a sua utilização como 

ferramenta de triagem é inviável.  

No grupo das cardiopatias congênitas críticas, ocorre um mistura de sangue entre as 

circulações sistêmica e pulmonar, o que acarreta uma redução da saturação periférica de 

O2. Neste sentindo, a aferição da oximetria de pulso de forma rotineira em recém-nascidos 

aparentemente saudáveis com idade gestacional > 34 semanas, tem mostrado uma 

elevada sensibilidade e especificidade para detecção precoce destas cardiopatias. 

 

 

Diagnóstico: 

O teste da oximetria: 

Realizar a aferição da oximetria de pulso, em todo recém-nascido aparentemente saudável 

com idade gestacional > 34 semanas, antes da alta da Unidade Neonatal. 

 

Local de aferição: membro superior direito e em um dos membros inferiores. Para a 

adequada aferição, é necessário que o recém-nascido esteja com as extremidades 

aquecidas e o monitor evidencie uma onda de traçado homogêneo. 

 

Momento da aferição: Entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar. 

 

Resultado normal: Saturação periférica maior ou igual a 95% em ambas as medidas 

(membro superior direito e membro inferior) e diferença menor que 3% entre as medidas 

do membro superior direito e membro inferior. 

 

Resultado anormal: Caso qualquer medida da SpO2 seja menor que 95% ou houver uma 

diferença igual ou maior que 3% entre as medidas do membro superior direito e membro 

inferior, uma nova aferição deverá ser realizada após 1 hora. Caso o resultado se confirme, 

um ecocardiograma deverá ser realizado dentro das 24 horas seguintes. 
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Limitações: Este teste apresenta sensibilidade de 75% e especificidade de 99%. Sendo 

assim, algumas cardiopatias críticas podem não ser detectadas através dele, 

principalmente aquelas do tipo coartação de aorta. A realização deste teste não descarta a 

necessidade de realização de exame físico minucioso e detalhado em todo recém-nascido, 

antes da alta hospitalar. 

 

 



 
 

245 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

 

 

PROTOCOLO DOR TORACICA 

OBJETIVO 

 

A dor torácica é um dos problemas mais comuns nos serviços de emergência e uma das 

causas mais prevalentes de internação. Dados estatísticos revelam que cerca de 5 a 10% 

dos pacientes do total de atendimentos na emergência são devido à dor torácica. Destes, 

20 a 30% têm síndrome coronariana aguda (SCA). 

A partir da década de 1980, devido à elevada incidência da dor torácica, ocorreram formas 

de padronizar o atendimento desses pacientes, promovendo uma melhora no diagnóstico 

das SCA e rapidez no seu tratamento. Mesmo assim, pacientes com apresentações atípicas 

de isquemia miocárdica ou com eletrocardiograma com alterações discretas ainda são 

frequentemente dispensados de hospitais, por falta do diagnóstico correto. Esse tipo de 

engano eleva significativamente a mortalidade das SCA em cerca de 25%. 

O objetivo deste protocolo é orientar a abordagem dos pacientes com dor torácica no 

serviços de emergência e unidades de internação e simplificar o tratamento e estratificação 

daqueles diagnosticados como portadores de SCA e determinar tratamento adequado. 

 

ABRANGÊNCIA  

 

Pronto atendimento e áreas de internação 

 

ETAPAS NO DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico da SCA começa a partir da história, exame físico e exames complementares. 

Com isso, objetiva-se chegar a uma das duas possibilidades: 
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1. O paciente não apresenta SCA e, portanto, será encaminhado para seguimento 

ambulatorial. 

 

 

2. O paciente apresenta SCA e deve ser tratado imediatamente.  

Tipo de dor 

Um dos mais importantes pontos na avaliação da dor torácica é caracterizá-la pela 

realização de uma rápida história clínica. Características da dor, sugestiva de angina e 

presença de sintomas associados, como sudorese, vômitos ou dispneia, são muito úteis 

para o diagnóstico correto. A história também permite dicas para possíveis etiologias não-

cardíacas. 

 

Tabela 1: Causas de dor torácica 

Sistema Síndrome Descrição clínica Características distintas 

Cardíaco 

Angina 

Pressão torácica 

retroesternal, 

queimação ou peso; 

irradiação ocasional 

para pescoço, 

mandíbula, epigástrio, 

ombros ou MSE. 

Precipitada pelo exercício, 

tempo frio ou estresse 

emocional; duração < 2 a 10 

minutos 

Angina em repouso 

ou instável 

A mesma da angina, 

porém pode ser mais 

intensa. 

Geralmente < 20 minutos, 

menor tolerância para o 

esforço. 
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IAM 

A mesma da angina, 

porém pode ser mais 

intensa. 

Início súbito, com duração > 30 

minutos. Associação com 

dispneia, fraqueza, náuseas e 

vômito. 

Pericardite 

Dor aguda, pleurítica 

agravada com 

mudanças na posição; 

duração variável. 

Atrito pericárdico 

Vascular 

Dissecção aórtica 

Dor excruciante, 

lacerante, de início 

abrupto, na parte 

anterior do tórax, 

frequentemente 

irradiando-se para o 

dorso. 

Dor muito intensa, refratária; 

geralmente em um contexto de 

hipertensão ou de um distúrbio 

subjacente do tecido conectivo, 

(síndrome de Marfan). 

Embolismo 

pulmonar 

Início súbito de dispneia 

e dor, geralmente 

pleurítica, com infarto 

pulmonar. 

Dispneia, taquipneia, 

taquicardia e sinais de 

insuficiência cardíaca direita 

Hipertensão 

pulmonar 

Pressão torácica 

subesternal, 

exacerbada pelo 

esforço 

Dor associada à dispneia e 

sinais de hipertensão pulmonar 

Pulmonar 

Pleurite/Pneumoni

a 

Dor pleurítica, 

geralmente breve, 

sobre a área envolvida. 

Dor pleurítica e lateral à linha 

média, associada à dispneia. 

Traqueobronquite 

Desconforto em 

queimação, na linha 

média. 

Localização na linha média, 

associada à tosse. 
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Pneumotórax 

espontâneo 

Início súbito de dor 

pleurítica unilateral, 

com dispneia. 

Início abrupto de dispneia e 

dor. 

Gastrintestina

l 

Refluxo esofágico 

Desconforto em 

queimação subesternal 

e epigástrico, 10 a 60 

minutos de duração. 

Agravada por refeições 

pesadas; aliviada por 

antiácidos 

Úlcera péptica 

Queimação epigástrica 

ou subesternal 

prolongada. 

Aliviada por antiácidos ou por 

alimentos. 

Doença da 

vesícula biliar 

Dor prolongada 

epigástrica, ou no 

quadrante superior 

direito. 

Não provocada, ou após as 

refeições. 

Pancreatite 

Dor epigástica e 

subesternal prolongada 

intensa. 

Fatores de risco incluem álcool, 

hipertrigliceridemia e 

medicações. 

Musculoesqu

elético 

Costocondrite 

(síndrome de 

Tietze) 

Início súbito de dor 

intensa e fugaz. 

Reprodução pela pressão 

sobre a articulação, afetada. 

Pode haver edema e 

inflamação no local. 

Doença do disco 

cervical 

Início súbito de dor 

fugaz. 

Pode ser reproduzida pelo 

movimento do pescoço. 

Infeccioso Herpes zóster 

Dor em queimação 

prolongada com 

distribuição em 

dermátomo. 

Rash vesicular, distribuição em 

dermátomo. 
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Psicológico 
Síndrome do 

pânico 

Aperto torácico ou 

dolorimento 

frequentemente 

acompanhado por 

dispneia e durando 30 

minutos ou mais, não 

relacionado ao esforço 

ou ao movimento. 

O paciente frequentemente 

apresenta outras evidências de 

distúrbios emocionais. 

 

 

A anamnese deve classificar a dor apresentada pelo paciente em: definitivamente anginosa, 

provavelmente anginosa, provavelmente não-anginosa ou definitivamente não-anginosa. 
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Tabela 2: Avaliação do tipo de dor torácica 

Tipo da dor Característica da dor 

Definitivamen

te anginosa 

Dor/desconforto retroesternal ou precordial, geralmente precipitada pelo 

esforço físico, podendo irradiar-se para ombro, mandíbula ou face interna 

do braço (ambos), com duração de alguns minutos e aliviada pelo repouso 

ou nitrato em menos de 10 minutos. 

Provavelment

e anginosa 

Tem a maioria, mas não todas as características da dor definitivamente 

anginosa. 

Provavelment

e não-

anginosa 

Tem poucas características da dor definitivamente anginosa (“dor atípica”, 

sintomas de “equivalente anginoso”). 

Definitivamen

te não-

anginosa 

Nenhuma característica da dor anginosa, fortemente indicativa de 

diagnóstico não-cardiológico. 

 

Os pacientes podem não ter dor torácica como apresentação da SCA. e sim equivalentes 

anginosos como: epigastralgia, náuseas, vômitos, sudorese ou dispneia. No Multicenter 

Chest Pain Study, isquemia aguda foi diagnosticada em 20% dos pacientes com dor 

torácica em “facada”, 12% dos pacientes com dor pleurítica e 7% de pacientes com dor 

torácica que pudesse ser completamente reproduzida pela palpação. 

 

Probabilidade de SCA 

Analisando-se as informações da avaliação da dor, antecedentes pessoais, exame físico e 

ECG, é possível calcular a chance de isquemia miocárdica e, com base nisso, tomar 

decisões terapêuticas. 

 



 
 

251 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

 

 

Tabela 3: Níveis de probabilidade de angina instável ou IAM de acordo com história 

clínica e ECG 

Alta probabilidade Média probabilidade Baixa probabilidade 

Qualquer um dos itens a 

seguir: 

Ausência dos itens de alta 

probabilidade e pelo menos 1 

dos itens a seguir: 

Ausência dos itens de alta 

e média probabilidade e: 

Dor definitivamente 

anginosa 

Dor provavelmente não-anginosa 

em diabéticos ou com 2 fatores de 

risco* ou 

Dor definitivamente não-

anginosa 

Dor provavelmente 

anginosa (sobretudo 

pacientes com idade 

avançada) 

Com doença vascular 

extracardíaca** ou 

Dor provavelmente não-

anginosa e 1*** fator de 

risco (exceto diabete) 

Alterações 

hemodinâmicas e de ECG 

durante dor precordial 

Com depressão ST de 0,5 a 1 mm 

ou inversão de onda T > 1 mm não 

dinâmicas 

ECG normal ou com 

alterações inespecíficas 

* Fatores de risco para DAC: hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia (DLP), 

tabagismo e diabete melito (DM) e idade avançada. 

** Manifestação extracoronária de aterosclerose: doença cerebrovascular, aortopatia, 

hipertensão renovascular e obstrução arterial crônica em membros. 

*** Avaliar de maneira individualizada pacientes que podem ter probabilidade intermediária 

se houver apenas um fator de risco, mas que seja muito acentuado (p.ex., tabagista 

importante ou antecedente familiar fortemente positivo). 
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Pacientes de baixa probabilidade não necessitam de avaliação complementar para 

isquemia miocárdica, devendo-se pesquisar diagnósticos diferenciais para o quadro 

apresentado e receber tratamento conforme indicado. 

 

 

 

Pacientes de média probabilidade de SCA devem submeter-se a um protocolo específico 

de avaliação de dor torácica, já que necessitam de uma avaliação minuciosa, para auxílio 

diagnóstico e decisão terapêutica. Também nesse grupo é fundamental considerar 

diagnósticos diferenciais, como dissecção aguda de aorta, embolia pulmonar, doenças 

gastroesofágicas. 

Marcadores de Necrose Miocárdica 

CKMB (subformas): começam a se elevar no plasma em 2 horas, com pico em 10 a 12 

horas do início dos sintomas, normalizando-se em 24 horas. Permitem confiabilidade no 

diagnóstico de necrose miocárdica após as primeiras 6 horas do início dos sintomas 

(acurácia maior que 90%). 

Mioglobina: mioglobina eleva-se no sangue em 2 horas do início dos sintomas, com pico 

em 8 horas e retorno aos níveis normais em 12 horas. A sua especificidade para o músculo 

cardíaco é mínima, pois também é liberada por musculatura esquelética. Porém, negativa-

se em 6 horas, possui alto valor preditivo negativo para infarto agudo do miocárdio. 

CKMB (massa/atividade) e troponina: permitem uma acurácia diagnóstica (sensibilidade 

e especificidade) acima de 93% após 10 a 12 horas do início dos sintomas. Sua 

sensibilidade para diagnóstico precoce (em 6 horas) é de apenas 60%, não sendo possível 

afastar o diagnóstico de necrose miocárdica com amostra única antes de 10 a 12 horas. 
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Com a aplicação do protocolo de dor torácica, duas possibilidades são possíveis: 

1. Protocolo negativo: o paciente evolui sem dor, sem alteração significativa do exame 

físico, ECG seriados sem novas alterações e marcadores de necrose miocárdica negativos. 

2. Protocolo positivo: o paciente apresenta pelo menos uma das seguintes alterações: 

exame físico sugestivo de insuficiência cardíaca aguda, qualquer ECG com novas 

alterações (bloqueio de ramo novo, alteração do segmento ST/T) ou elevação dos 

marcadores de necrose miocárdica. 

Com o protocolo negativo, não se afasta a possibilidade de SCA, porém afasta-se IAM. 

Com isso, dá-se alta hospitalar ao paciente, orientando-o a realizar consulta ambulatorial 

nos próximos dias, com o intuito de programar um teste não-invasivo indutor de isquemia; 

ou realizar esse teste ainda em ambiente hospitalar. Esses testes permitem avaliar, de 

forma definitiva, a existência de isquemia miocárdica potencial. São úteis ainda para 

avaliação prognóstica em tais pacientes. 

 

 

 

 

4.Abordagem Inicial da SCA 

Pacientes com alta probabilidade de SCA ou diagnóstico confirmado pelo protocolo de dor 

torácica: 

1. IAM com SST (IAM com supra de segmento ST). 

2. IAM SSST (IAM sem supra de segmento ST). 

3. Angina instável. 

Avaliação Imediata (< 10 Minutos) 
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· Anamnese e exame físico breve e direcionado (identificar candidatos à reperfusão); 

· monitoração cardíaca contínua; 

· saturação de oxigênio; 

· ECG 12 derivações; 

· acesso IV; 

· exames laboratoriais: marcadores de lesão miocárdica, eletrólitos e coagulação; 

· radiografia de tórax. 

Tratamento Imediato 

1. Oxigênio: 2 a 4 L/min. 

2. AAS 160 a 325 mg: deve ser introduzido imediatamente após o diagnóstico, dose inicial 

de ataque de 200 a 300 mg, seguida de manutenção diária de 100 a 200 mg, 

indefinidamente. Deve ser evitado em pacientes com antecedente de alergia ao fármaco, 

úlcera hemorrágica ou sangramento ativo. Em casos de alergia, pode ser substituída por 

clopidogrel. Na ausência deste, indica-se ticlopidina. 

3. Nitroglicerina: dinitrato de isossorbida pode ser usado SL para alívio imediato da dor e 

para afastar espasmo coronariano (doses de 5 mg, até 3 vezes). Em seguida, nitroglicerina 

EV deve ser iniciada nos pacientes com sintomas persistentes (10 a 20 mcg/min com 

incrementos de 5 a 10 mcg a cada 5 minutos até alívio da dor, pressão sistólica menor do 

que 90 mmHg ou diminuição de 30% na PAS inicial. Não devem ser usados em pacientes 

que utilizaram inibidores da fosfodiesterase  

 

 

(sildenafil, tadalafil) para tratamento de impotência nas 24 a 48 horas prévias pelo risco de 

choque e piora da isquemia. Além disso, devem ser usados cautelosamente em infartos 

inferiores com possibilidade de ventrículo direito associado, pelo risco de hipotensão. 
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4. Morfina IV (se dor após a NTG): doses de 4 a 8 mg EV podem ser usadas, com bolus 

adicionais de 2 mg, se necessário. Não deve ser utilizada em pacientes hipotensos ou 

bradicárdicos, e em idosos devem ser utilizadas doses menores. Efeitos colaterais de 

depressão do sistema nervoso podem ser antagonizados com naloxona. Bradicardia e 

hipotensão podem ser tratadas com atropina e expansão volêmica. 

5. Betabloqueadores: são úteis para o controle da dor anginosa, tratamento da 

hipertensão e das taquiarritmias associadas ao evento agudo. Além disso, podem evitar 

que um episódio de angina instável progrida para IAM e reduzem a incidência de arritmias 

fatais, o tamanho e, possivelmente, a mortalidade do infarto. A administração inicial pode 

ser endovenosa com fármacos de curta duração (p.ex., metoprolol 5 mg EV, seguido de 

doses suplementares a cada 5 minutos, até 15 mg se necessário, para alcançar frequência 

cardíaca próxima a 60 bpm) ou mesmo via oral (propranolol, atenolol, metoprolol). Devem 

ser evitados em pacientes com asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, bradicardias 

(especialmente em pacientes com infarto inferior), congestão pulmonar sintomática ou 

choque, BAV de 2º ou 3º graus (ou 1º grau com PR > 240 ms), PAS < 90 mmHg ou 

diminuição de 30 mmHg em relação ao basal. Recentemente, foram publicados os 

resultados do estudo COMMIT, no qual se demonstraram incidências similares de 

mortalidade precoce entre metoprolol IV e VO em relação a placebo. Nesse estudo, 

observou-se diminuição significativa nos óbitos por arritmias, confirmando achados de 

estudos prévios, porém este benefício foi contrabalançado por um aumento, também 

significativo, na incidência de óbitos por choque cardiogênico. Por outro lado, a incidência 

de choque teve relação com o tempo de início da terapia com betabloqueador (quanto mais 

precoce maior a chance, principalmente nos dias 0-1), e com a classificação de Killip 

quando da chegada do paciente ao hospital. Portanto, sugere-se que cuidados adicionais 

devem ser tomados com a introdução precoce do medicamento, principalmente em 

pacientes com disfunção ventricular esquerda (Killip > 2). 

Avaliação do ECG 
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O ECG deve ser realizado em até 10 minutos. Devem ser feitas as 12 derivações 

convencionais, além de V3R, V4R, V7 e V8 se IAM inferior e suspeita de acometimento de 

ventrículo direito e parede posterior. 

1.Supradesnível de ST 

 

 

 

Elevação do segmento ST (no ponto J ) nova ou presumivelmente nova em duas ou mais 

derivações contíguas: 

· 2 mm nas derivações V1 a V6 (precordiais); 

· 1 mm nas derivações periféricas. 

2.Bloqueio de Ramo Esquerdo  

· Complexos QRS > 120 ms com morfologia Qs ou rS em V1; 

· ausência de q em D1, V5 ou V6. 

3.Infradesnível do ST ou Inversão da Onda T  

· Desvio negativo do ponto J > 0,5 mm em pelo menos 2 derivações contíguas; 

· Inversão da onda T > 2 mm simétrica em pelo menos 2 derivações contíguas  

4.Normal ou Inespecífico 

· Alteração de repolarização, áreas eletricamente inativas, normal ou inespecífico. 

Tratamento Específico da SCA 

SCA com Supradesnivelamento do Segmento ST 
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Conduta: quanto mais rápida a reperfusão, menor a morbidade e a mortalidade. Avaliar a 

possiblidade de: 

            · angioplastia primária;  

· trombólise;  

· encaminhar para UTI. 

Dor (superior a 20 minutos e refratária ao nitrato sublingual) ou quadro clínico sugestivos 

de infarto e supradesnivelamento > 1 mm do segmento ST em pelo menos duas derivações 

contíguas (incluído infra em V1, V2, V3, com supra em V7 e V8 do IAM posterior) ou 

bloqueio de ramo esquerdo novo. O tratamento tem benefício até 12 horas do início da dor 

(porém, o benefício é decrescente ao longo do tempo). Entre 12 e 24 horas, o benefício é 

restrito aos pacientes com sintomas vigentes de isquemia e persistência do 

supradesnivelamento do segmento ST. Em  

 

 

pacientes com choque cardiogênico secundário ao IAM, pode haver benefício da 

angioplastia até 36 horas do início dos sintomas, e com menos de 18 horas da instalação 

do choque. 

A escolha entre método farmacológico ou mecânico depende da disponibilidade de 

recursos médicos, porém mais importante do que o método é a rapidez no uso da 

terapêutica. No entanto, a angioplastia primária mostrou-se superior aos fibrinolíticos em 

relação a mortalidade, reinfarto e AVC, em uma meta-análise prévia. A superioridade da 

angioplastia ocorre particularmente nos casos reperfundidos após 3 horas do início dos 

sintomas. Acrescenta-se que as seguintes indicações de angioplastia são mandatórias – 

disfunção ventricular esquerda ou choque cardiogênico e contraindicações ao tratamento 

fibrinolítico. Em nosso serviço temos disponível terapia fibrinolítico. Para indicação de 

angioplastia: caso deverá ser encaminhado à Central Reguladora de Vagas 
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· Porta-agulha: 30 minutos (tempo ideal entre a internação e a infusão do fibrinolítico). 

 

Terapia Fibrinolítica 

Em nosso serviço, o fibrinolítico utilizado é a estreptoquinase. 

EQ: 1.500.000 unidades em SF 0,9% 100 mL IV em 30 a 60 minutos 

Contra indicações: 

Absolutas: 

-hemorragia intracraniana (independente de tempo) 

- neoplasia intracraniana maligna 

- lesão estrutural cérebro-vascular 

-AVC isquêmico < 3 meses 

-suspeita de dissecção de Aorta 

-sangramento ativo (exceto menstruação) 

-coagulopatia 

-trauma de crânio ou facial severo< 3 meses 

 

 

Relativas: 

- HAS grave não controlada/uso de cocaína 

- Admissão com PAS>180mmHg ou PAD>110 mmHg 

- RCP traumática ou >10 min 



 
 

259 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

 

 

 

- AVCi > 3 meses/uso prévio de anticoagulantes 

- demências ou outras patologias intra-cranianas 

- cirurgia de grande porte <3 semanas 

- sangramento interno recente <2 a 4 semanas 

-punção vascular em sítio não compressível 

- gravidez/úlcera péptica ativa 

 

Anticoagulação 

1. Heparina não-fracionada (HNF) 

A heparina não-fracionada (HNF) é utilizada há mais de 50 anos no tratamento de pacientes 

com IAM. No estudo GUSTO-I, que comparou estreptoquinase com heparina EV versus 

subcutânea, não foram encontradas diferenças significativas na taxa de mortalidade, 

embora a permeabilidade do vaso relacionado ao infarto antes da alta tenha favorecido o 

uso de heparina EV no estudo angiográfico. A indicação de heparina em pacientes 

submetidos à fibrinólise com compostos fibrino-específicos é fundamentada em estudo 

cooperativo europeu. Nessa publicação, foi verificado aumento da patência coronariana em 

pacientes tratados com alteplase que receberam heparina EV como terapia adjuvante. 

Recomendações: a HNF não tem indicação obrigatória em pacientes tratados com 

estreptoquinase, porém deve ser utilizada rotineiramente, por 24 a 48 horas, em todo 

paciente tratado com fibrinolítico fibrino-específico (r-tPA, TNK-tPA, r-PA), a não ser que se 

dê preferência para heparina de baixo peso molecular (ver item seguinte).  
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Dose: 60 UI/kg IV em bolus, máximo de 4.000 UI e infusão contínua inicial de 12 UI/kg/h 

com objetivo de manter TTPa entre 1,5 e 2 basal (50 a 70 segundos). Importante recordar 

que a HNF é utilizada rotineiramente na ICP primária.  

 

2. Heparinas de baixo peso molecular (HBPM) 

O estudo ExTRACT – TIMI 25 comparou a utilização de enoxaparina com HNF em 

pacientes com IAM submetidos a tratamento fibrinolítico, e demonstrou que o uso de 

enoxaparina reduziu significativamente o desfecho primário de óbito e reinfarto aos 30 dias, 

às custas de um pequeno (mas estatisticamente significativo) aumento absoluto no número 

de sangramentos maiores. O benefício líquido, que incluiu benefício (diminuição de óbito e 

reinfarto) e malefício (sangramento), foi claramente favorável à enoxaparina, demonstrando 

ser este composto superior à HNF como adjuvante ao tratamento fibrinolítico. Importante 

salientar que o benefício ocorreu independentemente do fibrinolítico utilizado, em pacientes 

com ou sem uso concomitante do clopidogrel, e também em pacientes submetidos ou não 

a ICP. 

Quando indicada, a enoxaparina deve ser utilizada durante o período de hospitalização, 

conforme testado no estudo ExTRACT. 

 

Recomendações: as doses de enoxaparina recomendadas no IAM tratado com fibrinolítico 

são:  

· em pacientes com até 74 anos de idade, dose de ataque com bolus de 30 mg IV seguido 

da dose de 1 mg/kg SC a cada 12 horas;  

· em pacientes com 75 anos de idade ou mais, não deve ser utilizado o bolus, e a dose de 

manutenção deve ser diminuída em 25% (0,75 mg/kg SC a cada 12 horas);  

· em pacientes com clearance de creatinina menor ou igual a 30, o bolus não deve ser 

utilizado, e a dose de manutenção deve ser diminuída pela metade (1 mg/kg SC 1 vez/dia). 
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Tipo Dose Indicação Tempo de 

uso 

Comentários 

Heparina 

não-

fracionada 

60 UI/kg em bolus 

(máx. 4.000 UI) 

12 UI/kg manutenção 

(máx. 1.000 UI) 

Submetidos a 

angioplastia ou 

fibrinólise com fibrino-

específicos 

48 horas Controle com 

TTPa entre 50 e 

70 segundos 

Clexano 30 mg em bolus 1 

mg/kg a cada 12 

horas se creatinina < 

2,5 homens e 2 em 

mulheres 

Submetidos a 

angioplastia ou 

trombólise, 

independente se 

fibrino-específicos 

Mínimo de 

8 dias ou 

até alta 

hospitalar 

Controle pela 

dosagem do anti-

Xa ativado. 

Idosos > 75 anos, 

usar 0,75 mg/kg 

sem bolus 

Renais com 

clearance < 30 

mg/dL, usar 1 

mg/kg/dia sem 

bolus. 

 

3. Escolha entre HBPM e HNF 

No paciente com IAM submetido a tratamento fibrinolítico, o estudo ExTRACT demonstrou 

claramente a superioridade da enoxaparina em relação à HNF, conforme descrito 

anteriormente. Em pacientes submetidos à ICP primária, a HNF deve continuar sendo 

preferida, já que não existem dados comparativos entre as heparinas nesta situação. 

Antiagregação 
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Clopidogrel deve ser utilizado em todos os pacientes submetidos à angioplastia com 

colocação de stent. Estudos recentes evidenciaram benefícios e segurança na utilização 

de clopidogrel em pacientes que receberam fibrinolíticos, com melhora da patência arterial 

e redução de eventos adversos. 

 

 

Recomendação: administra-se ataque de 300 mg, seguido de 75 mg/dia por 1 a 12 meses. 

Pacientes que receberam stent farmacológico devem utilizar clopidogrel por no mínimo 3 a 

6 meses. A medicação deve ser suspensa, obrigatoriamente, 5 a 7 dias antes de cirurgia 

de revascularização do miocárdio. 

Inibidores da Glicoproteína IIB/IIIA 

A terapia combinada de fibrinolítico em dose reduzida com inibidor da glicoproteína IIb/IIIA, 

em pequenos estudos iniciais, aparentemente seria útil no sentido de aumentar a patência 

da artéria relacionada ao IAM. Entretanto, estes compostos foram testados em dois grandes 

estudos, o GUSTO V e o ASSENT-3, que tiveram como meta principal desfechos clínicos, 

inclusive óbito, e não demonstraram nenhum benefício. Assim sendo, não existe indicação 

para a utilização de inibidor IIb/IIIa como adjuvante a tratamento fibrinolítico. 

Por outro lado, publicações recentes sugerem que o inibidor IIb/IIIa é útil como medicação 

adjuvante em pacientes com IAM submetidos a ICP primária. 

Recomendação: os inibidores IIb/IIIa não têm indicação de uso rotineiro em pacientes 

submetidos a tratamento fibrinolítico, podendo ser uma opção para aqueles tratados com 

ICP primária, principalmente na presença de alterações com alto potencial trombótico, 

como trombo intracoronário ou IAM relacionado a ponte de safena. 

 

  2.SCA sem Supradesnivelamento do Segmento ST (Angina Instável ou 

IAM sem Supra) 
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Nas SCA sem supradesnivelamento de ST, geralmente não há oclusão total da luz 

coronariana, então há tempo para estabilização do processo aterotrombótico com 

anticoagulantes e antiagregantes. Assim, em pacientes estáveis, diversas medicações são 

utilizadas nas primeiras 24 a 48 horas, antes que procedimentos invasivos sejam 

necessários. 

Estratificação Precoce de Risco nas SCA sem Supradesnivelamento de ST 

No entanto, adaptamos a classificação de risco de Braunwald, pela sua simplicidade e por 

ter sido recomendada nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da 

American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) 

 

 

 

Tabela 6: Estratificação precoce de risco nas SCA sem supradesnivelamento de ST 

(risco para óbito ou óbito e infarto não-fatal – um dos fatores descritos é suficiente 

para determinar a classificação mais grave) 
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Característic

a 
Baixo risco Médio risco Alto risco 

História 

Novo episódio ou dor 

progressiva (CF III ou 

IV da CCS*) nas 

últimas duas semanas, 

com probabilidade alta 

ou moderada de DAC 

Presença de 

doença 

cardiovascular 

prévia ou uso de 

aspirina vigente 

Idade = 70 a 75 

anos 

Sintomas isquêmicos 

agravando-se nas últimas 48 

horas; idade > 75 anos 

Dor e exame 

físico 

Dor em repouso < que 

20 minutos 

Dor em repouso > 

20 minutos, 

revertida 

Dor em repouso > 20 minutos, 

vigente edema pulmonar; B3 ou 

estertores. Hipotensão, bradi 

ou taquicardias acentuadas. 

Dor e sopro novo de 

insuficiência mitral. 

ECG ECG normal 

Angina com 

inversão transitória 

de onda T 0,2 mV 

ou ondas Q 

patológicas 

Angina com 

infradesnivelamento transitório 

de ST 0,5 mm BRD novo. TVS 

Marcadores 

bioquímicos 

CKMB, 

troponina 

Marcadores 

bioquímicos normais 

Marcadores 

bioquímicos 

limítrofes 

Marcadores bioquímicos 

elevados 
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Tratamento Antiagregante e Anticoagulante 

1. Antiagregação 

O benefício do uso do clopidogrel está presente nas SCA sem supradesnivelamento de ST 

de baixo, médio e alto risco, quando associado ao AAS. A associação reduziu em cerca de 

20% o risco de ocorrer eventos cardiovasculares combinados (IAM, morte cardiovascular e 

AVC) após uma SCA. A redução de risco relativo pode chegar a 30% nos pacientes 

submetidos à angioplastia com implante de stents. 

Recomendação: a dose deve ser 300 mg (dose de ataque) acompanhada de 75 mg/dia. 

O tempo de uso deve ser de 1 a 9 meses. Nos pacientes que se submeteram a stent 

farmacológico, o tempo de uso é de, no mínimo, de 3 a 6 meses.  

2. Inibidores da GPIIb/IIIa (iGPIIb/IIIa) 

Inibem a agregação plaquetária pelo bloqueio da glicoproteína IIb/IIIa, presente na 

superfície plaquetária e responsável pela agregação por ligações de fibrinogênio. O 

benefício mais acentuado, no entanto, ocorre nos pacientes submetidos à estratificação 

invasiva precoce, nos quais há cerca de 42% de redução no risco relativo de IAM e 

revascularização de urgência. 

Recomendação: a utilização dos iGPIIb/IIIa deve ser priorizada em pacientes de alto risco, 

nos quais planeja-se estratificação invasiva. A medicação deve ser mantida até 12 a 24 

horas após a angioplastia. Nesses casos, pode ser associada ao AAS e ao clopidogrel. 

 

3. Anticoagulação 

Os pacientes devem ser plenamente anticoagulados por 48 a 72 horas ou até o momento 

da cineangiocoronariografia. No momento da revascularização percutânea, frequentemente 

faz-se um bolus de heparina. A administração de heparina não-fracionada (HNF) deve 

iniciar-se com bolus de 60 U/kg/h (máximo de 5.000 U) seguido de 12 a 15 U/kg/h (máximo 

1.000 U/h), titulada para alcançar uma relação de TTPA entre 1,5 e 2,5. O TTPA deve ser 

monitorado em 3, 6 e 12 horas após o início da infusão, 6 horas após qualquer alteração  
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da infusão e a partir de uma dose estável a cada 12 horas. A heparina de baixo peso 

molecular foi superior à HNF nos estudos ESSENCE e TIMI 11B, com redução de cerca de 

20% no risco combinado de morte/IAM/revascularização urgente. Enoxaparina deve ser 

administrada em 2 doses diárias de 1 mg/kg via subcutânea, durante 2 a 5 dias, ou até a 

intervenção percutânea. Eventualmente, pode ser administrada por via  

 

 

endovenosa no momento da angioplastia (0,3 mg/kg), em pacientes que receberam a última 

dose subcutânea há mais de 8 horas. 

6. Estratégia de Estratificação Invasiva versus Não-invasiva 

Estratificação Não-invasiva 

Teste ergométrico, cintilografia do miocárdio com fármaco (adenosina, dipiridamol, 

dobutamina) ou exercício e ecocardiograma com dobutamina. Qualquer um dos métodos 

disponíveis tem sensibilidade para detecção de isquemia e avaliação do risco do paciente. 

Opta-se pelo mais adequado de acordo com a disponibilidade do serviço médico, condições 

físicas do paciente (capacidade de exercitar-se), tolerância a fármacos (asmáticos e 

bronquíticos não devem utilizar adenosina ou dipiridamol) e eletrocardiograma de base 

(pacientes com bloqueios de ramo, marcapasso ou sobrecarga ventricular acentuada 

devem submeter-se a exames de imagem). Em nosso serviço, utilizamos exercício físico 

Estratificação Invasiva 

Cineangiocoronariografia é o método de escolha em pacientes de risco elevado. O 

procedimento, apesar de ser invasivo, tem baixo risco de complicações. Pacientes com 

risco de insuficiência renal (idosos, diabéticos etc.) devem ser preparados com hidratação 

endovenosa e n-acetilcisteína (600 mg VO a cada 12 horas) 24 horas antes e após a 

cineangiocoronariografia, visando reduzir a nefrotoxicidade por contraste. Recentemente, 

um estudo que utilizou bicarbonato pré e pós-cate foi capaz de reduzir o risco de  
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insuficiência renal. Os critérios para a escolha do método de estratificação e o momento da 

sua utilização são distintos em cada uma das SCA (com ou sem supradesnivelamento de 

ST). 

 

7.ALGORITMO – vide anexo 1 

 

8.INDICADORES DE QUALIDADE E CUSTOS A SEREM PERSEGUIDOS NESTE 

PROTOCOLO 

 

1) Agilidade/processo 

• Tempo da chegada à sala de emergência ou atendido nas unidades de internação ou 

SEMI(SE) até o atendimento médico/enfermagem para todos os pacientes com dor torácica 

(meta = 3-5min) 

 

 

 

• Tempo da chegada à S.E. até ECG (meta = 10-15 min) 

• Tempo de cada coleta de marcadores de necrose miocárdica até resultado (meta = 

máximo de 2h após coleta) 

• Tempo da chegada à SE até início de terapia de reperfusão em pacientes com supra-ST 

(meta = 30min para fibrinolítico) 

2) Manejo 

• Percentual de uso de terapia de reperfusão em pacientes elegíveis (meta = 100%) 
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• Percentual de prescrição de fármacos anti-agregantes plaquetários (meta = 100%) 

• Tempo de permanência, em horas, na SE ou no hospital (meta: pacientes com baixa 

probabilidade = 6-12h; pacientes com alta/média probabilidade mas sem doença = 12-24h) 

• Taxa de readmissão hospitalar até 72h pós-alta (meta = 0%) 
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 Médico:     Enfermagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOR TORÁCICA 

Atendimento em sala de Emergência ou SEMI.  

Hora do atendimento inicial: ___:___ Hora do início da dor: ___:___ 

Dor torácica anginosa ou 
provavelmente anginosa ou 
paciente com fator de risco 

Retirar do protocolo 

---------------------------  ----:--- 
Carimbo médico/hora 

1- ECG (<5 min) ____:___ 

2- lab (Hmg, Na, K, U, Cr, Cpk, CK-MB, troponina, 
glicemia, TP, TTPa) ___:___ 

3-Rx Tórax (<30 min)____:___ 

4- MONABC: 

(  ) AAS 300mg            (   ) Nitroglicerina 

(   ) Clopidogrel 300mg (   ) O2 2l/min 

(   ) Morfina                    (   ) Beta Bloq 

(   ) Acesso venoso 
calibroso 

(   ) Monitorização 

(   ) O2 2l/min 

(   ) Dextro: _________ 

(   ) preparar paciente para 
internação 

Carimbo médico 

__________ 

hora: ___:___ 

Carimbo Enferm 

__________ 

hora: ___:___ 

ECG COM SUPRA ST 

TEMPO < 12 H? 

ECG SEM SUPRA ST 

Encaminhar a SEMI/UTI 

hora de solicit vaga: ___:___ 
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Terapia Fibrinolítica 
(até 30 min) 

(vide folha 2) 

UTI/SEMI/UNID EMERG  

1- Cobrar result primeiras enzimas 

2- solicitar nova coleta: 8, 12 e 16h 

3- prescrição médica:  

□AAS 300mg           □Nitrato            □IECA/BRA 

□Clopidogrel 300mg □O2 2l/min      □Estatina 

□Heparina                  □Beta Bloq 

AVAL CARDIO: 

(  )ECO   (  ) CATE INTERNADO 
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Contra indicação à Fibrinólise? 

Absolutas: 

-hemorragia itnracraniana (independente de 

tempo) 

- neoplasia intracraniana maligna 

- lesão estrutural cérebro-vascular 

-AVC isquêmico < 3 meses 

-suspeita de dissecção de Aorta 

-sangramento ativo (exceto menstruação) 

-coagulopatia 

-trauma de crânio ou facial severo< 3 meses 

Relativas: 

- HAS grave não controlada/uso de cocaína 

- Admissão com PAS>180mmHg ou 

PAD>110 mmHg 

- RCP traumática ou >10 min 

- AVCi > 3 meses/uso prévio de 

anticoagulantes 

- demências ou outras patologias intra-

cranianas 

- cirurgia de grande porte <3 semanas 

- sangramento interno recente <2 a 4 

semanas 

-punção vascular em sítio não compressível 

- gravidez/úlcera péptica ativa 

 

  

 

 

 

SIM: 

TERAPIA 

CONSERVADORA 

NÃO: 
Administre: 

Streptoquinase 1.500.000 UI em 1 hora 

Terapia fibrinolítica 
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Controle de tempos     Check list para alta: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                               

 

 

 

                                                  

  

 

                                                

 

Mantenha terapia anti-isquêmica 

Monitore sinais de reperfusão 

Não havendo reperfusão, considerar cate de 

resgate (Acionar Central de Regulação) 

Primeiro atendimento:__ h ___m 

1° ECG:   ____ h ___m 

AAS:        ____ h ___m 

Início da SK: ____ h ___m 

Resultado das 1°as enzimas: 

____ h ___m 

□AAS na alta   □IECA/BRA na alta  □Clopidogrel na alta 

□Estatina na alta  □Beta Bloq na alta 

□Realizou Eco               □ Realizou CATE 

Diagnósticos na Alta:  

 (   ) IAM com supra  (   ) IAM sem supra  

(   ) Angina Instável (□baixo/□médio/□alto risco)  

(   ) Angina Estável (   ) dor torácica não-coronariana 
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DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍNDROME CORONARIANA AGUDA 

 

INTRODUÇÃO 

 

A doença arterial coronariana (DAC) representa a principal causa de óbito no mundo, 

estando entre as patologias de maior impacto clínico e financeiro.  

1  A maioria dos  casos  de infarto agudo do miocárdio (IAM) é causada pela oclusão 

de um ramo coronariano  principal.  A obstrução e consequente redução do fluxo 

coronariano se devem comumente à ruptura física de uma placa aterosclerótica com 

subsequente formação de trombo oclusivo. Vasoconstrição coronária e micro 

embolização podem também estar envolvidos neste processo. 

A representação clínica da DAC pode ser identificada em suas formas crônica, como 

a angina estável, e aguda, nas síndromes coronarianas agudas (SCA), com supra ST 

e sem supra ST. 

No Brasil, estima-se a ocorrência de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto, e que 

a cada 5 a 7 casos, ocorra um óbito.  Assim, apesar dos inúmeros avanços 

terapêuticos obtidos nas  últimas  décadas, a  SCA  é ainda uma  das  mais  

importantes causas de morbimortalidade em nosso meio. 

 

 

OBJETIVO PRIMÁRIO 

 

• Redução da morbidade e mortalidade dos pacientes com SCA. 

 

 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 
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•  PA – Pré-Hospitalar: reconhecer a dor torácica sugestiva de SCA que 

requer atenção imediata 

• PA – Pré-Hospitalar: Distinguir, dentre os pacientes com SCA, aqueles com 

quadro de síndrome coronariana aguda com supra ST (SCACSST), que 

precisam ser submetidos à reperfusão no  menor tempo possível 

(prioritariamente até 12 horas após início do evento agudo) 

• Estratificar o risco dos pacientes com SCA para direcioná-los para  avaliação  

e tratamento adequados. 

• Identificar e tratar precocemente as complicações relacionadas à SCA. 

 

MATERIAL E MÉTODOS ENVOLVIDOS 

 

 

•  Ambulância UTI para encaminhamento do paciente ao HOSPITAL via Pronto 

Atendimento referenciado do Hospital; 

•  Materiais para ressuscitação cardiorrespiratória: tubo endotraqueal, 

medicamentos, laringoscópio, máscara, valva; 

• Equipamento de ECG com 12 derivações; 

• Medicamentos e insumos para atendimento de urgência – analgesia, sedativo, 

oxigênio e outros; 

• Medicamentos para a reperfusão miocárdica (trombolíticos); 

• Exames laboratoriais, como marcadores de necrose miocárdica, Monitor 

multiparamétrico; 

• Unidade de terapia intensiva (UTI-Adulto) do HOSPITAL. 

• Serviço de hemodinâmica e transferência referenciados com encaminhamento 

via plantão controlador. 

 

EQUIPE MULTI-PROFISSIONAL 
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• Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos e fonoaudióloga. 

 

 

DEFINIÇÃO 

 

O termo SCA é empregado nas situações em que o paciente apresenta evidências 

clínicas e/ou laboratoriais de isquemia miocárdica aguda, produzida por desequilíbrio 

entre oferta e demanda de oxigênio para o miocárdio, tendo como causa principal a 

instabilização de uma placa aterosclerótica. 

A SCA se apresenta sob duas formas clínicas: com supradesnivelamentodo 

segmento ST (SCACSSST), ou infarto agudo do miocárdio com supra de ST 

(IAMCSST), e aquela sem supradesnivelamento do segmento ST (SCASSST). Esta 

diferenciação é fundamental para o tratamento imediato da SCACSST através 

da reperfusão miocárdica, seja com trombolíticos ou com angioplastia primária. 

A SCASSST se subdivide em angina instável (AI) e infarto agudo do miocárdio sem 

supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST). Ambos têm apresentações 

clínicas e eletrocardiográficas semelhantes, sendo distinguidas pela elevação 

(IAMSSST) ou não (AI) dos marcadores de necrose miocárdica, como troponina e 

creatinofosfoquinase – fração MB (CK-MB), após algumas horas do início dos 

sintomas. 

Estudos recentes de âmbito mundial mostram que a SCACSST ocorre em 1/3 dos 

casos, enquanto a maioria dos pacientes com SCASSST apresenta-se com AI 
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ETIOLOGIA 
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Causas menos comuns de SCA: Embolia coronariana (endocardite infecciosa, 

trombos murais, valvas protéticas), processos inflamatórios (viroses, aortite sifilítica, 

arterite de Takayasu, poliarterite nodosa, lúpus eritematoso sistêmico, sequela de 

radioterapia), uso de cocaína (produzindo vasoespasmo coronariano e/ou lesão 

endotelial) e  IAM  com artérias coronarianas angiograficamente normais 

(Vasoespasmo / Doenças da microcirculação). 

  

1. Instabilização de placa aterosclerótica, com ativação e agregação plaquetárias associada à 

formação do trombo. O risco de ruptura da placa depende da sua composição e vulnerabilidade 

(tipo de placa) e do grau de estenose (tamanho da placa). A maioria de todos os trombos 

relacionados ao infarto surge em placas que causam apenas leve a moderada estenose. Se o 

trombo é oclusivo, geralmente há necrose transmural na parede miocárdica suprida pela artéria 

afetada, com aparecimento de supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST). Nas 

SCASSST, o trombo produz estreitamento grave das artérias coronárias, sem levar a oclusão 

total. 

2. Progressão da Lesão Aterosclerótica, com obstrução coronariana progressiva, 

acompanhada de angina em caráter progressivo. 

3. Aumento da demanda de oxigênio, em casos de estenose coronariana prévia, por 

fibrilação atrial com rápida resposta ventricular, febre, tireotoxicose, estenose aórtica, entre 

outras causas. Esta angina é denominada secundária. 

 



 
 

278 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

INCIDÊNCIA 

 

O número de internações devido à SCA e outras doenças isquêmicas do coração pelo 

SUS vem aumentando progressivamente nos últimos anos no país, conforme 

visualizado no gráfico abaixo. A maioria das mortes por IAM ocorre nas primeiras 

horas de manifestação da doença, sendo 40 a 65% dos casos na primeira hora e, 

aproximadamente 80% nas primeiras 24 horas. Assim, é essencial que os pacientes 

com SCA sejam prontamente atendidos e tratados. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1.   HISTÓRIA 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS DA DOR TORÁCICA E SINTOMAS ASSOCIADOS 

 

A dor torácica é a apresentação clínica mais comum da isquemia miocárdica 

ocorrendo em aproximadamente 80% dos casos. 

 

A angina estável típica possui três características básicas: 

• É desconforto difuso, retroesternal, não afetado por posição, movimento ou 

palpação, podendo irradiar para ombros, braço esquerdo, braço direito, 

pescoço ou mandíbula; 

• É reproduzida pelo esforço ou estresse emocional; 

• É prontamente aliviada pelo repouso ou pelo uso de nitrato sublingual. 
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A dor dos pacientes com SCA tem características semelhantes à da angina estável, 

mas os episódios são mais intensos e prolongados e, normalmente, ocorrem em 

repouso. Frequentemente, vem acompanhada de sudorese, náuseas, vômitos, ou 

dispnéia. Não rara é a apresentação atípica, com queixas como mal estar, indigestão, 

dor epigástrica, sudorese, inclusive sem dor torácica associada, principalmente em 

idosos e diabéticos. 

 

Entre os pacientes que apresentam angina pectoris, há três apresentações principais 

que sugerem o surgimento de uma SCA: 

• Angina de repouso com geralmente mais de 20 minutos de duração; 

• Angina de início recente que limita a atividade; 

• Angina em crescendo (maior frequência, maior duração ou ocorre com menor 

esforço que em eventos anginosos prévios). 

 

1.2 DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA (DAC) PRÉVIA 

 

A DAC prévia é sugerida por internações prévias, exames provocativos de isquemia 

(p.ex., teste ergométrico), cateterismo coronariano com lesões ou uso de tratamento 

específico. A presença de DAC prévia identifica pacientes com maior chance de SCA 

e maior taxa de complicações.  Pacientes portadores de doença vascular  periférica  

e  a  doença cérebro vascular comumente tem DAC concomitante. 

 

1.3 EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO PARA DAC 

 

O risco de DAC aumenta progressivamente após cada década acima de 40 anos. O 

sexo masculino é fator de risco adicional. Em pacientes mais jovens ou com poucos 

fatores de risco, o uso de cocaína ou metanfetaminas deve ser investigado. Para o 
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diagnóstico de SCA, a presença de fatores de risco para DAC são menos importantes 

que a história típica, as alterações de ECG e os marcadores de necrose miocárdica, 

porém a presença de 3 ou mais destes fatores é marcador de pior evolução. 

 

 

 

Fatores de risco para DAC 

Tabagismo 

Hipertensão arterial 

Dislipidemia 

História familiar de DAC precoce (homem <55anos e mulher < 65anos) 

Diabetes mellitus 

 

 

 

 

 

 

2     EXAME FÍSICO 

 

O exame físico geralmente é inespecífico. Alguns achados podem contribuir no 

diagnóstico diferencial de doenças, como estenose aórtica e dissecção de aorta 

(assimetria de pulsos ou sopro de insuficiência aórtica). Por outro lado, o exame físico 

pode auxiliar no reconhecimento dos quadros de maior gravidade. 

Paciente com suspeita de SCA devem ser imediatamente avaliados por médicos 

capacitados. 
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3    DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOR TORÁCICA 

 

Apenas 15 a 25% dos pacientes admitidos em serviços de emergência com dor 

torácica apresentam SCA. Outras causas de dor torácica potencialmente grave 

devem ser identificadas precocemente, como: 

• Dissecção aguda de aorta; 

• Tromboembolismo pulmonar; 

• Pneumotórax hipertensivo 
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4    ELETROCARDIOGRAMA 

4.1 IAMCSST: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios eletrocardiográficos: 

 

• Presença de supradesnivelamento do segmento ST, maio que 1 mm em, 

no mínimo, duas derivações periféricas contínuas ou 2 mm em, no 

mínimo, duas derivações precordias contínuas, ou presumivelmente 

novo (representa aproximadamente 7%  dos pacientes com IMCSST). 

Paredes acometidas segundo derivações analisadas: 

• Anterior: duas ou mais derivações precordiais (V1‐V6) 

• Ântero-septal: V1 a V3 

• Apical ou lateral: I e aVL, V4 a V6 

• Inferior: II, III e aVF; quando deverá ser realizado derivações direitas (V3R 

e V4R) para avaliação de infarto de ventrículo direito. 

• Posterior: V7 e V8; que devem ser realizadas na presença de 

infradesnivelamento ou ondas R proeminentes em V1 e V2. 

• Ventrículo direito (VD): V3R / V4R. Derivações direitas devem ser 

realizadas em todos os infartos de parede inferior 
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DESTAQUES ECG 

4.2 SCASSST: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O eletrocardiograma deve ser realizado em todo paciente com suspeita de 

SCA em até 10 minutos da admissão hospitalar. 

• Se disponível, o ECG deve ser realizado em ambiente pré‐hospitalar. 

•  Se o ECG inicial não for diagnóstico, outro ECG deve ser realizado após 5 a 

10 minutos. 

• Caso o paciente permaneça em observação, o ECG deve ser repetido a cada 

3 horas nas primeiras 9 a 12h ou a qualquer momento, caso haja mudança na 

condição 

O ECG define alterações características de maior gravidade: 

• Infradesnivelamento ≥ 0,5 mm (0,05mV) em 2 ou mais derivações 

contínuas; 

• Inversão de onda T ≥ 2 mm em derivações sem onda Q. 
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5. MARCADORES DE NECROSE MIOCÁRDICA (MNM) 

 

5.1 TROPONINA: É o marcador mais sensível e específico para a detecção de 

necrose miocárdica, constituindo‐se na primeira escolha para diagnóstico definitivo 

de necrose miocárdica. Eleva‐se após 6 a 12 horas do início dos sintomas. Não há 

diferença na acuidade entre os dois tipos disponíveis, troponina T e I, devendo a 

dosagem ser do tipo quantitativa. Para diagnóstico de IAM, uma medida acima do 

valor normal é suficiente (curva enzimática desnecessária). Quando dosada a 

troponina, a dosagem de outros marcadores enzimáticos torna‐se 

desnecessária. Deve ser dosada na admissão e após 9‐12 h do início dos 

sintomas. Às vezes é necessário avaliar variação da troponina para distinguir 

elevação basal daquela por necrose miocárdica aguda (ex. doença renal crônica). 

 

5.2 CK-MB: Se a troponina estiver indisponível, a CK‐MB massa pode ser utilizada 

como alternativa. Se a CK‐MB massa ou a troponina não estiverem disponíveis, a CK‐

MB atividade em associação com CK total pode ser utilizada.   A CK‐MB deve ser 

dosada na admissão e após 6 a 9 h do início dos sintomas. Se a suspeita de IAM for 

alta e os primeiros exames confirmaram o diagnóstico, colher nova amostra após 12h 

do início dos sintomas. 

 

5.3 CK total: Pode ser utilizada para determinar a relação entre os níveis de CK total 

e CK‐ MB, para diferenciar lesão muscular de lesão miocárdica. CK‐MB aumentada 

e acima de 5 a 20% do valor da CK total sugere IAM. 
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Fluxograma: Diagnóstico de SCA  

 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO À ADMISSÃO 

 

Independente da estratégia de classificação de risco adotada pelo gestor ou pela 

instituição hospitalar deve‐se reconhecer que a dor torácica é um sintoma comum, 

sendo necessária a diferenciação daquela de origem coronariana das demais. Como 

o IAMCSST é uma das formas de SCA no qual a terapia de reperfusão deve ser 

instituída o mais rápido possível, a prioridade no paciente com suspeita de SCA é o 

seu encaminhamento imediato para um local onde possa ser reconhecido e tratado. 

Esta avaliação implica, frente a suspeita de SCA no acionamento imediato do  cuidado 

pré‐hospitalar móvel (SAMU) nas localidades onde este estiver disponível, ou, na 

ausência deste, na procura direta à instituição, com  atendimento prioritário e 

realização de ECG, seguido pela terapia de reperfusão, se necessário. 

 

 
Critérios clínicos sugestivos de SCA que exigem a avaliação imediata do paciente, 

com realização de ECG até 10 minutos após o atendimento inicial: 

• Dor ou desconforto torácico significativo, de início recente, durando mais 

que 15 minutos; 

• Localização em qualquer local do tórax, possivelmente incluindo pescoço, 

braços, dorso e abdome superior. 

Fatores que indicam possível maior gravidade e favorecem o atendimento rápido: 

• Sintomas associados com sudorese, náuseas, vômitos ou perda transitória 

da consciência; 

• Idade acima de 30 anos, em ambos os sexos; 
• Semelhança com episódio conhecido de angina ou ataque cardíaco prévio; 
• Irradiação para o membro superior direito. 
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EXAMES DE ADMISSÃO 

 

• Glicemia, Ureia, Creatinina 

• Sódio, Potássio, Magnésio. 

• Hemograma completo 

• Tempo de Ativação da Protrombina (INR ou RNI) e PTT 

• Troponina (T ou I) ou CK‐MB Massa 

(CK‐MB e total ‐ apenas na ausência de marcadores mais específicos) 

• Colesterol Total e frações e Triglicerídeos 

(colher nas primeiras 24h de internação, com jejum de 10 a 12 horas) 

• RX de Tórax: Não deve atrasar a reperfusão, exceto quando houver suspeita  de 

Dissecção Aórtica 

 

A coleta de exames não deve atrasar o início da terapia específica  
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INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO 

Internação na UTI Adulto: 

 

1. 

Pacientes com IAMCSST ou BRE novo/presumivelmente novo devem ser 

submetidos à 

terapia de reperfusão (trombólise ou ATC primária) e internados em UCo/CTI. 
2. Pacientes com IAMSSST devem ser internados em UCo/CTI. 

 

3. 

Pacientes com AI e critérios de alto risco (Escore TIMI ≥ 5 ou infradesnivelamento 

do 

segmento ST ≥ 0,5 mm em duas ou mais derivações contínuas) devem ser 

internados em UCo/CTI. 

Internação em Unidade com Monitorização Contínua (Sala de Emergência / 

Unidade de 

Dor Torácica): 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Pacientes com AI de risco intermediário (TIMI 3 ou 4 e ausência de 

infradesnivelamento 

do segmento ST ≥ 0,5 mm em duas ou mais derivações contíguas ou aumento dos 

MNM) devem permanecer em observação por 24‐48 h para 

-     Monitorização eletrocardiográfica contínua; 

-     ECGs seriados; 

-     MNM seriados, à admissão e 9‐12 horas após a dor; 

-     Alta para enfermaria em 24 a 48h se não houver recorrência da dor, estiverem 

estáveis, com ECG e MNM sem alterações; 

- Realizar teste provocativo de isquemia preferencialmente internados ou 

em 72 horas após a alta. 

 

 

 

 

 

2. 

Pacientes com suspeita de SCA ou possível SCA de baixo risco (TIMI ≤ 2 e 

ausência de 

infradesnivelamento do segmento ST ≥ 0,5 mm em duas ou mais derivações 

contíguas ou aumento dos MNM) devem permanecer em observação por 12 a 

24h para 

-     Realização de ECG e 

-     Dosagem sérica de MNM com 6‐9 h e 9‐12h do início da dor; 

- Alta para casa após em 12 a 24h se não houver recorrência da dor, se o 

paciente estiver estável, com ECG e MNM sem alterações; 

-     Realizar teste provocativo de isquemia ambulatorialmente. 
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TRATAMENTO 

 

1. ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR OU NO LOCAL DE ATENDIMENTO 

INICIAL 

 

O interesse no atendimento pré‐hospitalar do infarto agudo do miocárdio (IAM) se 

deve ao grande número de óbitos que ocorrem antes que os pacientes cheguem ao 

hospital tendo como modalidade mais frequente de parada cardiorrespiratória nas 

primeiras horas do IAM à fibrilação  ventricular.  A maior parte das mortes por IAM 

acontece fora do ambiente hospitalar, geralmente desassistidas pelos médicos, e 

entre aqueles que chegam ao hospital, apenas cerca de 20% destes pacientes 

chegam ao setor de emergência com até duas horas após o início dos sintomas. 

A abordagem do paciente com suspeita de síndrome coronária aguda em ambiente 

extra‐hospitalar deve, idealmente, ser feita por profissional de saúde, com realização 

de uma história clínica direcionada, investigando as características dos sintomas 

atuais. O eletrocardiograma executado no local de atendimento e interpretado por um 

médico habilitado (na ambulância ou em local remoto) mostrou ser um método que 

reduz em 34% o tempo porta‐agulha e em 18% o tempo porta‐balão além de uma 

tendência à redução da mortalidade intra‐hospitalar em pacientes com IAMCST. 

O impacto potencial, em termos de benefício, ao se intervir na fase pré‐hospitalar 

noIAM reforça a necessidade de programas que permitam: 

a) Identificar o perfil dos casos de IAM que não chegam aos hospitais, 

qualificando o estado atual de atendimento e quantificando o impacto de uma 

nova estratégia, de grande difusão na população; 

b) Estruturação de unidades de atendimento (móveis e fixas), equipadas, 

qualificadas e de ampla abrangência no atendimento à população; 

c) Fornecer maior informação à população quanto aos sintomas de IAM  e  a 

importância de uma busca rápida por auxílio médico; 
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1.1. FIBRINÓLISE PRÉ HOSPITALAR 

 

O retardo pré-hospitalar — intervalo entre o início dos sintomas  isquêmicos e a 

chegada ao hospital — é um dos determinantes do tamanho do infarto e da 

mortalidade pré e  intra‐hospitalar.  Esse  tempo  é de  3-4 horas, em média. A 

utilização pré‐hospitalar do fibrinolítico visa a reduzir este retardo.  Estudos de 

fibrinólise pré-hospitalar realizados em diferentes países demonstraram que esse 

procedimento é factível e capaz de reduzir o tempo para administração do fibrinolítico. 

É importante reconhecer que em todos os estudos que utilizaram fibrinolíticos fora do 

ambiente hospitalar havia condições operacionais apropriadas para seu uso, para a 

monitorização, tanto clínica como eletrocardiográfica, pré‐hospitalar. 

2    INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA INICIAL 

 

2.1 Medidas gerais 

 

• Obter acesso venoso calibroso; 

• Repouso no leito nas primeiras 12 a 24h.   

• Se estável hemodinamicamente, sem arritmias e sem recorrência da dor 

torácica por 12 a 24h, liberar para levantar do leito; 

• Monitorização eletrocardiográfica contínua; 

• Oxigênio suplementar – apenas em paciente congestão pulmonar, dispnéia, 

cianose ou SatO2 < 90%; 
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• Morfina – se não houver alívio da dor com nitratos, usar morfina 2 a 4 mg a 

cada 5 a 15 minutos,   se   necessário,   para   redução   da   ansiedade e 

atividade autonômica, diminuindo a demanda metabólica do miocárdio; 

• Ansiolíticos – não tem indicação de uso indiscriminado. Não há benefício 

comprovado. 

 

2.2 Nitratos 

 

• Inicialmente usar nitrato sublingual (dinitrato de isossorbida 5mg). Repetir até 

três vezes, cada 5 min, se houver persistência da dor torácica; 

• Via endovenosa por até 48h e após por via oral, em especial naqueles com 

hipertensão arterial, ou congestão pulmonar; 

• Contraindicações: bradicardia (FC  <  50bpm),  PAS  <  90  mmHg, IAM de  VD,  

uso  de inibidor da fosfodiesterase (sildenafil nas últimas 24h, tadalafil nas 

últimas 48h e vardenafil ‐ não há tempo definido); 

• Efeitos colaterais: Cefaleia, tonteira, vertigem, rubor  facial,  hipotensão,  

hipotensão ortostática, taquicardia reflexa. 

 

2.3 Ácido Acetil Salicílico (AAS) 

 

• É o antiplaquetário de eleição nas SCA; 

• Dose: 160 a 325 mg (deve ser mastigado para facilitar a absorção) quando do 

primeiro atendimento,  antes  mesmo  da  realização  do  ECG.  No Brasil a 

dose comumente utilizada é de 200 mg no atendimento inicial. A terapia de 

manutenção pode ser feita com 100 mg/dia; 

• Efeitos colaterais mais comuns: aumento da frequência de eventos  

hemorrágicos (principalmente gastrintestinais), broncoespasmo, angioedema, 

anafilaxia, trombocitopenia; 
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• Para paciente com SCA e sangramento gastrintestinal prévio, em uso isolado 

de AAS ou combinado com o clopidogrel, deve ser prescrito inibidores da 

bomba de prótons; 

• Para contraindicação ao AAS, deve ser administrado clopidogrel (dose de 

ataque: 300 mg; dose de manutenção: 75mg/dia). 
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2.4    Clopidogrel 

 

• Indicado nas SCA com supra e sem supra ST em associação ao AAS. 

• Dose de ataque: 

o Em pacientes com 75 anos ou mais, não administrar dose de ataque – 

apenas um comprimido de 75 mg. 

o No IAMCSST: 

Tratamento com ICP primária: 600mg (considerar 300mg em pacientes 

com risco de sangramento aumentado); 

Trombolítico ou sem terapia de reperfusão: 300 mg . 

o Na SCASSST: 300 mg. Considerar 600 mg nos pacientes tratados com 

estratégia invasiva precoce, considerando aumento do risco de 

sangramento. 

• Dose de Manutenção: 75 mg / dia, idealmente por 9 meses. Tempo mínimo de 

uso em pacientes com stent convencional: 1 mês. É importante não 

descontinuar o tratamento após alta. Diante desta necessidade de continuação 

do tratamento, o estabelecimento hospitalar deverá entregar no dia da alta, 30 

(trinta) comprimidos ao paciente até que seja adquirido pelo componente 

especial da assistência farmacêutica (CEAF). 

• Em pacientes com SCA, em que se planeja CRVM, deve‐se suspender o 

clopidogrel por um período mínimo de 5  dias,  a  exceção,  quando  há  

necessidade  de  CRVM  de urgência. 

• Efeitos colaterais mais comuns: aumento da frequência de eventos 

hemorrágicos, reações anafilactóides, angioedema, hipersensibilidade, 

síndrome de Stevens Johnson, neutropenia. 

 

 

2.5 Inibidores da Glicoproteína IIB/IIIA (iGP) 
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• O uso dos iGP (abciximab e tirofiban) em adição à terapia antiagregante dupla 

(clopidogrel em associação ao ácido acetilsalicílico) ainda é controverso, pelo 

aumento do risco de sangramento e redução do benefício a ser obtido. 

Reconhece‐se as seguintes indicações aos iGP: 

• IAMCSST: O abciximab pode ser administrado, pelo hemodinamicista, em 

pacientes < 75 anos que serão submetidos à ICP primaria, especialmente 

diante de alta “carga trombótica” intracoronária. 

• SCASSST: Considerar abciximab ou tirofiban no tratamento de pacientes de 

alto risco com programação de coronariografia precoce, quando não é possível 

ou desejável e utilizar clopidogrel. 

 

 

2.6 Anticoagulantes 

 

 

2.6.1      Heparinas 

 

Pode‐se utilizar tanto a heparina não fracionada (HNF) como a heparina de baixo 

peso molecular (HBPM), que apresenta vantagens terapêuticas por não necessitar de 

monitorização da anticoagulação e ter esquema posológico mais simples. Não há 

diferença entre elas em relação a morte e IAM não-fatal na SCASSST, mas a HBPM 

está associada à menor ocorrência de eventos cardiovasculares maiores nos 

pacientes com IAMCSST tratados com terapia de reperfusão. Os efeitos colaterais 

incluem eventos hemorrágicos, trombocitopenia (induzida por heparina ou imune), 

estados pró‐trombóticos e reações anafilactóides. 
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SCACSST 

 

• Todo paciente submetido à reperfusão deve receber heparina (HNF ou, 

preferencialmente, HBPM) por no mínimo 48h, idealmente 8  dias  ou  até  alta 

hospitalar; 

• Na terapia trombolítica, a Enoxaparina (HBPM) é indicada como adjuvante a 

terapia trombolítica no IAMCST nas seguintes doses: em pacientes com idade 

< 75 anos: 30 mg IV em bolo e após 1,0 mg/kg de peso subcutâneo de 12/12 

horas até a alta hospitalar; em pacientes com idade ≥ 75 anos: não administrar 

o bolo e iniciar com 0,75 mg/kg subcutâneo de 12/12 horas. (I/A). Se  optou 

por heparina não fracionada como adjuvante na terapia trombolítica, ajustar 

dose de anticoagulante pelo PTT ( RPC 1,5 a 2.0 X); 

• Nos Pacientes submetidos à angioplastia primária: 

o Em tratamento prévio com HNF, usar bolus adicional durante procedimento. 

o Pacientes   tratados   com   enoxaparina:   se   a   última   dose   subcutânea   foi 

administrada: 

ƒ   Há menos de 8h: não deve ser administrada heparina adicional; 

ƒ   Entre 8 e 12h: administrar bolo de 0,3 mg/Kg IV; 

ƒ   Há mais de 12h: administrar bolo de 1 mg/Kg IV. 

 

SCASSST 

 

• Todo paciente deverá receber HNF por 48h ou enoxaparina por 8 dias ou até  

alta hospitalar; 

• Naqueles eleitos para estratégia conservadora, deve‐se preferir enoxaparina. 

 

Doses Recomendadas: 
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HNF ‐ por 48h (risco de trombocitopenia): 

- Bolo inicial: 60U/Kg (máximo: 4000 U) 

- Manutenção: 12U/kg/h (até 1000U/h), mantendo PTTa 1.5 a 2.0 vezes a referência. 

Enoxaparina ‐ na internação hospitalar, por até 8 dias: 

- Pacientes < 75 anos e sem IRC: 1mg/Kg de 12/12h SC; 

- Pacientes > 75 anos: 0,75 mg/kg de 12/12h SC. 

- Pacientes com IRC (clearance de creatinina< 30 mL/min: 1 mg/kg SC, 24/24h. 

 

2.6.2      FONDAPARINUX 

 

Este inibidor indireto do fator Xa tem menor probabilidade de produzir trombocitopenia 

e é comparável às heparinas, principalmente quando se opta pela terapêutica 

conservadora. 

 

IAMCSST 

• Paciente não submetido à ICP primária deve receber fondaparinux (creatinina 

< 3 mg/dl) 2.5mg IV, depois 2,5mg SC cada 24h, na internação hospitalar, até 

8 dias. 

 

SCASSST 

• O fondaparinux pode ser anticoagulante  de  escolha  em  casos   de   

tratamento conservador, na dose 2,5mg SC cada 24h, durante a internação 

hospitalar, por até 8 dias. 
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O fondaparinux pode ser utilizado no lugar da heparina (HNF ou HBPM) no paciente 

de estratégia invasiva, na dose 2,5mg SC cada  24h, recebendo bolo  único  IV  de 

HNF (85U/kg ou 60U/kg se uso de iGP) no momento da coronariografia ou da ICP. 

 

2.7 Betabloqueadores 

 

 

• O uso de betabloqueador oral está indicado nas primeiras 24 horas de SCA 

em pacientes de baixo risco de desenvolver choque cardiogênico e na 

ausência de contraindicações; 

• Betabloqueador IV deve ser usado em pacientes com hipertensão ou 

taquiarritmia, na ausência de disfunção ventricular esquerda sistólica; 

• Efeitos colaterais mais comuns incluem bradicardia, bloqueios de condução, 

piora dos sintomas de insuficiência cardíaca, broncoespasmo, hipotensão. 

 

 

CONTRAINDICAÇÕES AO USO DE 

BETABLOQUEADOR 

Frequência cardíaca <60 bpm  

Pressão Sistólica <100 mmHg Intervalo 

PR > 0,24 segundos BAV de 2º e 3º 

graus 

História de asma ou doença pulmonar 

obstrutiva grave 
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Doença vascular periférica grave 

Disfunção Ventricular grave Classe Killip 

≥ 2 

 

3    TERAPIA DE REPERFUSÃO 

 

A pronta restauração do fluxo sanguíneo coronariano é essencial para o salvamento 

miocárdico e reduzir mortalidade. Dentro das 3 primeiras horas de apresentação dos 

sintomas, não há diferença entre a terapia  trombolítica  e ICP primária  no  benefício  

em relação à mortalidade, com exceção dos casos de rápida evolução para choque 

cardiogênico em que a ICP primária deve ser a opção terapêutica. Independente do 

modo de reperfusão, o objetivo é reduzir o tempo de isquemia total, definido como o 

tempo entre o início dos sintomas e o início da terapia de reperfusão. 

 

TERAPIA DE REPERFUSÃO NO IDOSO:  
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A terapia trombolítica reduz significativamente a mortalidade em pacientes com 

IAMCSS.  O benefício da trombólise na mortalidade é mais dependente do tempo de 

isquemia do que a ICP primária, sendo maior nas primeiras 6 horas do início dos 

sintomas, não havendo benefício demonstrado após 12 horas de evolução.  O 

benefício da trombólise torna‐se mais significativo quando o tempo de atraso entre a 

administração do trombolítico e a ICP primária é maior que 60 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos pacientes idosos, especialmente nos com mais de 75 anos, há um grande receio em se 

realizar trombólise já que nestes pacientes há maior taxa de sangramento e AVC em 

comparação com pacientes mais jovens e, portanto aparentemente não haveria beneficio com 

o uso do fibrinolítico. No entanto estudos observacionais demonstraram que fluxo coronariano 

normal após lise, ocorre, na mesma proporção abaixo e acima de 75 anos e a análise de 

pacientes com mais de 75 anos e com IAM com ST supra ou BCRE novo mostrou redução de 

15% na mortalidade, quando submetidos à terapia trombolítica. 

Além disso, em pacientes acima de 75 anos a mortalidade por IAM é significantemente  maior  

(5  a  8  vezes)  em  relação,  as  faixas  de  adultos  mais  jovens, enquanto as taxas de 

sangramento e AVC ficam apenas duas a três vezes maiores, o que significa que o potencial 

benefício relativo do uso de líticos é significativo nos mais idosos. Nas situações em que é 

possível angioplastia primária rápida e realmente imediata esta, deve ser a primeira opção, mas 

para a grande maioria dos casos em que esta possibilidade não é viável, a trombólise deve ser 

indicada. 

 

Pacientes com IAMCSST com menos de 12 horas do início dos sintomas devem 

receber terapia trombolítica imediatamente (dentro de 30 min.), quando a ICP 

primária não pode ser realizada dentro de 90 minutos da admissão. 
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3.1.1 COMPARAÇÃO ENTRE OS TROMBOLÍTICOS 

 

A classe de trombolíticos é dividida em fibrino‐específicos (alteplase –   tPA; 

tenecteplase –  TNK) e  não  fibrino‐específicos  (estreptoquinase  –  SK).     Os 

trombolíticos fibrino‐específicos são levemente superiores à SK na redução da 

mortalidade, porém possuem uma maior taxa de hemorragia cerebral. A TNK, único 

fibrinolítico disponível para uso em bolo único, é equivalente, em termos de 

mortalidade, ao tPA e está associada a menor taxa de sangramentos não cerebrais e 

menor necessidade de transfusão sanguínea. A estreptoquinase não deve ser 

repetida (após 5 dias), pois anticorpos para a SK persistem por até 10 anos. 

  

O TNK é o trombolítico de escolha nas UPAs e no SAMU. 

• Nos ambientes hospitalares, trombolíticos fibrino‐específicos devem ser 

reservados para IAMCSST de apresentação mais precoce e com maior área 

de miocárdio afetada ou nos pacientes que apresentam contraindicação ao 

uso da SK. 

• A SK deve ser preferida em maiores que 75 anos pelo menor risco de 

sangramento cerebral. 
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3.1.2 CONTRAINDICAÇÕES AO TROMBOLÍTICO 

 

Cerca de metade dos pacientes com IAMCSST são inelegíveis para terapia 

trombolítica. Na maioria dos casos, isto se deve à apresentação tardia (>12 h), e não 

às contraindicações. 

 

 

Contraindicações absolutas Contraindicações relativas 
Qualquer sangramento 

intracraniano 

 

AVC isquêmico nos últimos três 

meses Dano ou neoplasia no 

sistema nervoso central 

Trauma   significante   na   cabeça   

ou rosto nos últimos três meses 

Sangramento     ativo     ou     

diástese hemorrágica (exceto 

menstruação) Qualquer    lesão    

vascular    cerebral conhecida                           

(malformação arteriovenosa) 

Suspeita de dissecção de aorta 

História de AVC isquêmico > 3 meses ou 

patologias 

intracranianas não listadas nas 

contraindicações 

Gravidez 

Uso atual de antagonistas da vitamina K: 

quanto maior o INR maior o risco de 

sangramento 

Sangramento interno recente < 2‐4 semanas 

 

Ressuscitação    cardiopulmonar    traumática    

ou prolongada (> 10 min) ou cirurgia < 3 

semanas Hipertensão   arterial   não   

controlada   (pressão arterial sistólica > 180 

mmHg ou diastólica > 110 mmHg) 

Punções não compressíveis 

História      de      hipertensão      arterial      

crônica importante e não controlada 

Úlcera péptica ativa 

Exposição prévia a SK (mais de 5 dias) ou 

reação alérgica prévia 
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DOSES DE TROMBOLÍTICOS : 

 

AGENTE TRATAMENTO                                   ANTITROMBÓTICOS 
S

K 

1.5 milhões UI em 100 ml 

SG 

5% ou SF 0.9% em 30‐60 

min 

HNF ajustada pelo peso ou 

Enoxaparina ou fondaparinux por até 

8 dias. 
tPA 15 mg em bolo , seguidos 

por 

0,75  mg/Kg  em  30  min  

e então 0,5 mg/Kg em 60 

min Dose máxima total: 100 

mg 

HNF ajustada pelo peso ou 

Enoxaparina 

ou fondaparinux por até 8 dias. 
TN

K 

Bolo Único: 

30 mg se <60 Kg 

35 mg entre 60 e < 70Kg 

40 mg entre 70 e < 80 Kg 

45 mg entre 80 e < 90 Kg 

50 mg > 90 Kg 

Dose máxima total: 50 mg 

HNF ajustada pelo peso ou 

Enoxaparina 

ou fondaparinux por até 8 dias. 

 

 

3.2 INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA (ICP) PRIMÁRIA 

 

ICP primária é a utilização do cateter balão com ou sem implante do stent coronário 

e sem o uso prévio de trombolítico, para restabelecer mecanicamente o fluxo o 

coronário anterógrado. Quando disponível, constitui‐se na melhor opção para a 

obtenção da reperfusão coronária, se iniciada até 90 min após admissão do paciente 

(tempo porta‐ balão). Se houver contraindicação à trombólise ou em caso de choque 

cardiogênico, ICP primária também é a opção preferencial. 

 

■ Pacientes com IAMCSST devem ser tratados imediatamente com ICP 
primária 

(dentro de 90 min desde a sua admissão). 

■ Pacientes com contraindicação formal a terapia trombolítica devem ser 

transferidos para realização de ICP primária em até 12 h do início dos 
sintomas. 
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3.3  ICP DE RESGATE 

 

A ICP de resgate é realizada após o trombolítico, quando não há critérios de 

reperfusão: 

• Clínicos: dor torácica persistente e intensa, especialmente se associada à 

sudorese, dispnéia, e instabilidade hemodinâmica; 

Eletrocardiográficos: supra de ST com redução discreta (<50% na derivação 

com o maior supra de ST), persistente, ou em aumento. Novo ECG deve ser 

realizado 60 a 90 min. após trombólise. 

 

Há redução de reinfarto e de incidência de IC, além de uma tendência à redução de 

mortalidade. 

 

 

3.4  ICP FACILITADA 

 

Os estudos não evidenciaram benefício da ICP facilitada na redução do tamanho do 

IAM ou na melhora dos desfechos. 

 

3.5 TRANSFERÊNCIA PARA ICP PRIMÁRIA 

Diante da ausência de critérios clínicos ou eletrocardiográficos que sugiram 
reperfusão miocárdica, principalmente no IAMCSST de parede anterior ou de outra 
grande área em risco, é recomendável a realização precoce da ICP de resgate em 

tempo < 180 min se possível. 
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Em todos os hospitais sem laboratório de hemodinâmica para realização de ICP 

primária, devem ser avaliadas duas estratégias a serem seguidas: tratamento com 

trombolíticos   ou   transferência   para   serviço   com   hemodinâmica   para   ICP   

primária. Pacientes com menos de 3 h de início dos sintomas se beneficiam mais do 

trombolítico no local do evento. Há benefício da ICP primária após transferência sobre 

a terapia trombolítica no local, com redução de eventos cardiovasculares combinados,  

como  morte, reinfarto  ou AVC, se o atraso provocado pela transferência for menor 

que 60 minutos. A maior desvantagem da transferência para ICP primária é a demora 

na reperfusão miocárdica, com prolongamento no tempo de isquemia. Cada 30 

minutos de atraso do início dos sintomas à insuflação do balão aumenta em 7,5% a 

taxa de morte em 1 ano. 

 

 

 

 

 

  

Pacientes atendidos até 3 horas do início da dor devem receber 
trombolítico no local de atendimento, na ausência de contraindicações, se 
ICP primária no local for indisponível. 

 

A transferência para ICP primária deve ser realizada para pacientes com 
IAMCSST que se apresentam após 3 horas de dor, especialmente em 
pacientes de alto risco, se o atraso provocado pela transferência for menor 
que 60 minutos. 

 

A transferência para um centro com um serviço de hemodinâmica deve ser 
feita assim que possível nos pacientes de alto risco seja para realização de 
ICP, se necessário, ou para a estratificação invasiva precoce. 
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4    TERMINOLOGIA DOS TEMPOS DA REPERFUSÃO CORONARIANA 

NA ICP PRIMÁRIA: 

Inicio dos 

Sintomas 
Resgate 

Chegada ao 

hospital 

primário 

Saída 

hospital 

primário 

Chegada 

ao hospital 

com 

hemodinâm

ica 

ICP 

Primaria 

 

Atras

o do 

pacie

nte 

 

Tempo 

do 

transpor

te 

 

Atraso do 

hospital 

primário 

Tempo de 

Transferência 

inter- 

hospitalar 

 

Tempo porta‐balão 
 

 

 

Atraso pré-hospitalar  
Atraso do sistema 

Atraso no tratamento (tempo de isquemia) 
 

NA TROMBÓLISE: 

 

Inicio dos 

Sintomas 

Resgate Chegada ao 

hospital 

primário 

Inicio do 

Trombolítico 

 

 

Atraso do 

paciente 

Tempo do 

transporte 

Tempo porta‐ 

agulha  Atraso do sistema 
Atraso no tratamento (tempo de isquemia) 
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6.1 Bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

 

Os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) reduziram eventos 

cardiovasculares maiores, inclusive óbito, na fase aguda da SCA. Bloqueadores 

seletivos do receptor de angiotensina (BRA) tem menor evidência, mas a sua utilização 

na intolerância aos IECA parece ser segura e benéfica. Recomenda‐se a administração 

de inibidores da ECA nas primeiras 24 h do evento, em pacientes com IAM anterior, 

congestão pulmonar ou FEVE <  40%.  Fora  destas  situações,  considera‐se  que  sua  

administração  possa  também  ser 

benéfica, mas deve ser reavaliada se não houver disfunção ventricular apos as 

primeiras 5 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais efeitos adversos: tosse (pouco comum nos BRA), reações anafilactóides, 

angioedema, hipotensão, hipercalemia, insuficiência renal (sobretudo em caso de 

patologias obstrutivas  de  vasos  renais),  malformações congênitas  (se  utilizados  no  

1º  trimestre da gravidez). A suspensão do IECA está indicada na disfunção renal se o 

paciente evoluir com hiperpotassemia acentuada: K+ > 5,5 meq/L). 

 

6.2 Hipolipemiantes: 

• IECA deve ser iniciado nas primeiras 24h (e mantido indefinidamente) em 

pacientes com IAMCSST com FEVE < 40%, HAS, DM ou DRC, a menos que 

contraindicado. 

• Possui indicação I/B no IAM anterior e Killip ≥ II. 

• Em pacientes de baixo risco é indicação IIa/B. 

• Na SCASSST, na presença FEVE < 40% ou sintomas de congestão pulmonar, o 

IECA deve ser iniciado nas primeiras 24h, a menos que contraindicado. 

o Nos outros pacientes, é indicação IIa/B. 

•  BRA pode ser utilizado, na intolerância ao IECA, nas mesmas indicações. 
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Agentes hipolipemiantes, sobretudo as estatinas, são benéficos na prevenção 

secundária de eventos em pacientes após SCA. Recomenda‐se a administração 

rotineira de estatinas aos pacientes após SCA ainda na fase hospitalar, 

independentemente dos níveis de LDL‐colesterol. 

 

 

 

 

 

 

Principais efeitos adversos: mialgias (miopatia), rabdomiólise, náuseas, 

hepatotoxicidade, pancreatite, reações de hipersensibilidade. 

 

6.3 Bloqueadores dos canais de cálcio 

•  Verapamil   pode   ser   usado   para   controle   de   sintomas  isquêmicos  ou   

da frequência cardíaca (na fibrilação ou flutter atrial de alta resposta) em 

pacientes com contraindicação aos BBloq ou que persistem sintomáticos a 

despeito do uso de BBloq e nitratos,  excluída as contra‐indicações, como sinais 

de IC, disfunção ventricular e BAV. 

• A Nifedipina de liberação rápida está contraindicada na vigência de SCA. 

 

Efeitos Colaterais mais comuns: bradicardia, bloqueios de condução, arritmias 

(derivados não‐didropiridínicos). Piora de sintomas de insuficiência cardíaca, 

congestão pulmonar, angioedema, reações de hipersensibilidade. 

 

Estatinas devem ser iniciadas em pacientes com SCA, ainda na fase hospitalar, 

mesmo para aqueles com LDL < 100mg/dl. 



 
 

308 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

 

 

 

COMPLICAÇÕES 

 

1    ANGINA PÓS INFARTO 

 

• Angina, significando novos episódios isquêmicos, pode ocorrer durante o 

período de hospitalização  pós‐infarto  agudo  em  cerca  de  20%‐30%  dos  

casos,  mas  tem  sido relatada depois de reperfusão com sucesso em até 58% 

dos indivíduos; 

• Deve ser otimizada a terapia anti‐isquêmica (Beta bloqueio efetivo / 

estabilização da PA, anticoagulação efetiva); 

• Cinecoronariografia  tão  logo  possível  está  indicada  naqueles  que  não  

respondem rapidamente a terapia farmacológica anti-isquêmica. 

 

2    INFARTO DE VD 

 

• A isquemia ventricular direita pode ser demonstrada em até 50% de todos os 

infartos do miocárdio de região inferior, embora em somente 10%‐15% dos 

pacientes possam ser observadas alterações  hemodinâmicas  clássicas  

(Hipotensão  arterial,  sinais  de baixo débito); 

• O infarto de ventrículo direito, quando acompanha  o  infarto  inferior,  apresenta 

elevada mortalidade (25%‐30%). BAV é um achado comum, podendo ser 

encontrado em até 50%dos casos; 

• Em geral, a reposição volêmica com solução salina fisiológica normaliza a 

hipotensão e melhora o débito cardíaco.  Embora a carga  volêmica  seja  o  
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primeiro  passo  no manuseio da hipotensão associada à isquemia ventricular 

direita, o suporte inotrópico (dobutamina) deve ser iniciado imediatamente caso 

o débito cardíaco não melhore após a administração de 500‐1.000 ml de carga 

volêmica. 

 

 

 

 

3    PERICARDITE PRECOCE PÓS IAM 

 

• Manifesta‐se em torno de 24 horas após o início do evento agudo. Clinicamente 

pode se caracterizar por dor torácica ventilatório‐dependente, agravada por 

inspiração profunda, tosse e deglutição, e aliviada quando o paciente flete o 

tórax anteriormente, podendo ou não ser acompanhada de febre baixa. A 

ausculta de atrito pericárdico é comum e facilita o diagnóstico definitivo; 

• O exame eletrocardiográfico pode levar a suspeita de pericardite quando 

apresenta elevação do segmento ST em precordiais esquerdas, com 

concavidade superior preservada; 

• Tratamento de escolha é a aspirina, 500mg 4/4h. A dose pode ser reduzida 

quando da melhora dos sintomas. 

 

4    EDEMA AGUDO DE PULMÃO 

 

• O edema pulmonar associa‐se a mortalidade de 20 a 40% em 30 dias. A causa 

do EAP (disfunção sistólica, diastólica, IM aguda, ruptura do septo 

interventricular – SIV) deve ser avaliada rapidamente através do 

ecocardiograma. A conduta imediata inclui oxigenação adequada e redução da 

pré‐carga para o alívio da congestão pulmonar: 
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• Oxigênio (SATO2 deve permanecer > 90%); 

• Furosemida EV: 40 a 80 mg; 

• Morfina: 2 mg EV a cada 2 min , até alívio dos sintomas; 

• Nitrato EV (Nitroglicerina): Naqueles pacientes que não se encontram 

hipotensos; Nitrato SL pode ser utilizado caso não haja nitrato EV; 

• Ventilação Não Invasiva (VNI): Caso não haja melhora do quadro ventilatório, 

proceder a intubação orotraqueal. 
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5    CHOQUE CARDIOGÊNICO 

 

Estado de hipoperfusão tecidual, caracterizado por pressão arterial sistólica < 

90 mmHg, índice cardíaco < 1,8 l/min/m² e pressões de enchimento elevadas. 

 

Nos pacientes com IAM, as principais causas de choque cardiogênico são: 

-     Insuficiência ventricular esquerda (74%); 

-     IM aguda (8%); 

-     Ruptura do SIV (4%); 

-     IAM isolado do VD (3%); 

-     Tamponamento ou ruptura cardíaca (1%). 

 

Conduta: 

-     Monitorização invasiva da pressão arterial; 

- Dobutamina: não aumenta sobrevida, mas é necessária para manter perfusão 

coronária e sistêmica; 

-     Noradrenalina: recomendada em choque mais grave; 

-     Trombolítico: se ocorrer choque entre 3 e 6 horas do início do IAM e previsão 

de atraso no transporte e na intervenção, a terapia fibrinolítica deve ser iniciada 

de imediato; 

-     Balão intra‐aórtico (BIA): indicado como “ponte” para estabilização 

hemodinâmica em candidatos a revascularização miocárdica (ICP ou CRVM) de 

emergência; 
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-     Coronariografia / ICP primária: há benefício na revascularização miocárdica 

precoce (ICP ou CRVM), desde que feita em 36h do início do IAMCSST e 18h 

do início do choque; 

-     Ecocardiograma: necessário para excluir complicações mecânicas como 

CIV, IM grave ou ruptura da parede livre no VE (tamponamento cardíaco); 

-     Transferência: recomendada para centro regional com capacidade de 

CRVM. 

 

O 

quadro abaixo orienta o uso de aminas e nitroglicerina no choque cardiogênico 

no IAMCSST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arq Bras Cardial 2009; 93 (6Supl.2): e179-e-264 
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6. COMPLICAÇÔES MECÂNICAS 

 

6.1 Insuficiência Mitral Aguda 

• Relacionada à isquemia / ruptura do músculo papilar; 

• Mais comum nos IAM de parede inferior (> 80%); 

• Ocorre mais comumente entre o 2º e 7º dias de IAM; 

• Diagnóstico: ecocardiográfico; 

• Elevada Mortalidade Hospitalar: 22 a 55% (Cirurgia de Urgência) 

• Tratamento; 

o BIA, inotrópicos (Dobutamina), vasodilatadores (Nitroprussiato 

de sódio) e Diuréticos; 

o Cirurgia de reparo valvar ou troca valvar mitral (I/C); 

o CRVM, se necessária, deve ser realizada no mesmo 

procedimento cirúrgico. 

 

6.2 Ruptura do Septo Interventricular 

• Incidência de 0,2 – 0,3% (complicação rara) ; 

• Ocorre mais comumente entre o 3º e 5º dias de IAM; 

• Diagnóstico: ecocardiográfico; 

• Tratamento: 

o Cirurgia de reparo da ruptura do SIV; 

o CRVM, se necessário, deve ser realizada no mesmo 

procedimento cirúrgico. 

 

6.3 Ruptura da Parede livre do VE 
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• Tem incidência de 0,8%‐6,2% dos infartos e está presente em cerca de 10% dos 

pacientes que morrem de IAM na fase hospitalar; 

• O tratamento é cirúrgico de emergência, quando indicado; 

• Drenagem pericárdica pode ser realizada para alívio do tamponamento 

cardíaco, antes da correção cirúrgica. 

 

7 .  TAQUIARRITMIAS 

 

7.1 Fibrilação atrial / Flutter atrial 

• Incidência varia de 10 – 22% na evolução do IAM, principalmente os de parede 

anterior; 

• Fator de risco independente para mortalidade hospitalar. 

 

 

 

 

7.2 Taquicardia Ventricular (TV) 

 

 

■ Em pacientes com instabilidade hemodinâmica – realizar cardioversão elétrica 
imediata. ( 200 J – FA) / 50 J no Flutter. 

■ Nos pacientes estáveis: Controle da resposta ventricular com Bbloq / Digital e/ou 

tentativa de cardioversão com drogas (Amiodarona). 

 

■ TV sustentada polimórfica e instabilidade hemodinâmica deve ser tratada 

com choque não sincronizado 360J (cardioversor monofásico) ou 200J 

(cardioversor bifásico). 

■ TV sustentada, monomórfica, mas com angina, edema pulmonar ou 

hipotensão deve ser tratada com choque sincronizado 100J (cardioversor 

monofásico) sob anestesia e sedação, além de amiodarona IV: 150 mg em 

10 min.; repetir 150 mg em 10 min. E depois 540 mg em 18h. 

■ TV com estabilidade hemodinâmica poderão ser tratada com amiodarona 

EV. 

■ Na TV sustentada refratária é aceitável tentar reduzir a isquemia com 

betabloqueadores, BIA, ICP e CRVM, além de manter potássio > 4 mEq/L e 

magnésio > 2 mEq/L. 
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A FV primária ocorre nas primeiras 24 às 48h do IAM e não implica em um maior risco 

de eventos futuros. Já a FV secundária associa‐se a insuficiência cardíaca congestiva 

ou choque cardiogênico e se desenvolve após 48h do início do IAMCSST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Fibrilação Ventricular 

 

A FV primária ocorre nas primeiras 24 às 48h do IAM e não implica em um maior risco 

de eventos futuros. Já a FV secundária associa‐se a  insuficiência cardíaca 

congestiva ou choque cardiogênico e se desenvolve após 48h do início do IAMCSST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ FV deve ser tratada com choque não sincronizado de 360 joules 

(cardioversor monofásico) ou choque de 200 joules (cardioversor bifásico). 

■. FV refratária deve ser tratada com amiodarona IV (300 mg ou 5 mg/kg) 

seguido de choque não sincronizado. 

 

■ FV deve ser tratada com choque não sincronizado de 360 joules (cardioversor 

monofásico) ou choque de 200 joules (cardioversor bifásico). 

■ FV refratária deve ser tratada com amiodarona IV (300 mg ou 5 mg/kg) seguido 

de choque não sincronizado. 
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8. BRADIARRITMIAS 

8.1 Bradicardia sinusal 

 

• Ocorre em 30 – 40% dos pacientes infartados, principalmente nos infartos de 

parede inferior / posterior; 

• Se nas primeiras 4 a 6 horas após o IAM o paciente evoluir com bradicardia (< 

40 a 50 bpm) associada a hipotensão, atropina IV pode ser administrada (0,3 

a 0,6 mg cada 3 a 10 min. até 2 mg) para manter frequência cardíaca em 

aproximadamente 60 bpm. 

 

8.2 BAV 1º grau 

 

Em geral não precisa de tratamento. 

 

8.3 BAV 2º grau 

 

Mobitz I – Não afeta a sobrevida, terapia específica não é necessária. 

Mobitz II ‐ geralmente origina‐se de uma lesão no sistema de condução abaixo do 

feixe de His. Devido a seu potencial para progressão para BAVT, deve ser tratado 

com marcapasso externo ou transvenoso temporário. 

 

8.4 BAVT 
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O BAV completo associado com IAM inferior é geralmente  transitório, com QRS 

estreito e ritmo de escape acima de 40 bpm e baixa mortalidade, enquanto o BAV 

completo relacionado ao IAM anterior é mais frequentemente localizado abaixo do nó 

AV, com ritmo de escape instável, QRS alargado e associado a necrose miocárdica 

extensa. Caso haja progressão para bradicardia que cause hipotensão ou 

insuficiência cardíaca não responsiva a atropina, deve ser implantado marcapasso 

externo ou transvenoso temporário. 

 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

 

O prognóstico da SCA é muito variável e a estratificação de risco tem basicamente 

três objetivos: 

• Estimar o risco de IAM e óbito de causa cardiovascular; 

• Direcionar terapias para pacientes com maior risco de eventos 

cardiovasculares adversos e definir a melhor estratégia de tratamento; 

• Evitar terapias desnecessárias e com efeitos adversos em pacientes de baixo 

risco. 

 

Informação prognóstica importante é obtida da avaliação clínica cuidadosa, da 

evolução do pacientes durante os primeiros dias e da resposta do paciente ao 

tratamento anti‐isquêmico e antitrombótico.   Há vários escores de estratificação de 

risco que podem prever morte ou  IAM em SCA, sendo  os mais utilizados  o  GRACE 

e o  TIMI (em anexo). Embora o escore TIMI seja mais prático, o escore GRACE 

parece mais acurado. 

 

 

 

A determinação do risco do paciente pode ser feita com ajuda de escores 

validados, como o escore TIMI ou o escore GRACE. 



 
 

318 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

 

e modo geral, reconhece‐se os seguintes indicadores gerais de gravidade: 

 

CRITÉRIOS DE GRAVIDADE 

1. MNM positivos 
2. Presença de B3 ou congestão pulmonar (Killip II) 
3. Edema agudo de pulmão (Killip III) 
4. Choque cardiogênico (Killip IV) 
5. Alterações dinâmicas do segmento ST (maior que 0,5mm) 
6. Sopro de regurgitação mitral de inicio recente ou modificado pelo quadro agudo 
7. Taquicardia ventricular sustentada 
8. Angioplastia ou CRVM prévia nos últimos 6 meses 
9. Angina recorrente em repouso ou pequeno esforço apesar de tratamento intensivo 
10. Depressão da função ventricular (FEVE< 40%) 
11. Idade maior que 75 anos 
12. Escore TIMI ≥ 5 pontos (vide anexo) 
13. Escore Grace ≥ 170 pontos (vide anexo) 

 

14. 

Testes não invasivos (teste ergométrico, cintilografia miocárdica e 

ecocardiograma de 

estresse) com critérios de alto risco para isquemia 
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1    SÍNDROME CORONARIA AGUDA SEM SUPRA ST 

Risco de novos eventos: 

 

ALTO INTERMEDIÁRI

O 

BAIXO 

TIMI ≥ 5 ou GRACE > 

170 ou 

−   Alto risco em exame funcional prévio 

−   FEVE ≤ 40% 

−   ICP nos últimos 6 meses 

−   Insuficiência mitral (IM) nova ou piora de IM 

prévia 

−   Sinais de IC aguda 

−   Angina refratária 

−   Instabilidade hemodinâmica 

−   Instabilidade elétrica 

−   Infra ST novo (>1 mm) ou supra ST transitório 

−   MNM elevados (CKMB e troponina) 

TIMI 3 ou 

4 

GRACE 130 a 

170 

E 

Nenhum critério 

de 

alto risco 

TIMI ≤ 

2 

GRACE < 

130 

E 

Nenhum 

critério de alto 

risco 
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BAIXO RISCO 

 

Pacientes com SCASSST de baixo risco não se beneficiam de ICP, exceto se 

constatada isquemia miocárdica nos testes funcionais não‐invasivos. O teste 

ergométrico (TE) é o método de escolha na avaliação do paciente com AI de baixo 

risco na maioria doscasos. Métodos de imagem (ecocardiograma  sob estresse e 

cintilografia  miocárdica) têm desempenho diagnóstico semelhante ou superior ao TE, 

mas com custo mais elevado. Deve ser realizado quando o TE é normal ou 

inconclusivo e  com  sintomas  significativos  ou  na presença de limitações à 

realização ou interpretação do TE. 

Um teste de estresse é recomendado em pacientes de baixo risco que estejam livres 

de isquemia em repouso ou aos mínimos esforços por no mínimo 12h. 

O teste ergométrico é teste de escolha na avaliação funcional de SCASSST de baixo 

risco. 

Métodos de imagem sobestresse (cintilografia miocárdica ou ecocardiograma) podem 

ser necessários em casos especiais, utilizando‐se: 

o Estresse  físico:  Em  pacientes  que  são  capazes  de  se  exercitar,  mas 

possuem alterações no ECG basal que impedem sua interpretação durante o 

esforço (marcapasso, BCRE, pré‐excitação ventricular ou infra de ST em 

repouso > 1 mm) ou que foram submetidos à revascularização miocárdica 

recentemente ‐> método de imagem sob estresse físico; 

o Estresse farmacológico: Quando limitações físicas impedem o estresse físico 

adequado. 

Pacientes de baixo risco ou com alto risco de complicações para realização de 

intervenção não devem ser submetidos à estratégia invasiva. 

 

RISCO INTERMEDIÁRIO 



 
 

321 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

Neste grupo, os resultados são similares, tanto na abordagem inicial conservadora, 

quanto na estratégia terapêutica invasiva. Vantagem da estratégia conservadora 

inicial é que vários pacientes estabilizam‐se com o tratamento clínico, evitando custos 

e possivelmente procedimentos invasivos desnecessários. 

ƒ  Paciente com SCASSST com risco intermediário de novo evento pode 

ser submetido à estratificação de risco não invasiva ou a estratificação de risco 

invasiva. 

ƒ   O teste de estresse não invasivo é recomendado neste paciente desde que 

esteja livre de isquemia em repouso ou aos mínimos esforços por, no mínimo, 

12h. 

 

ALTO RISCO 

 

A estratégia invasiva em pacientes de alto risco reduz as taxas de IAM, angina grave 

e de re‐hospitalização no longo prazo. Tais pacientes devem ir diretamente  para  a 

angiografia sem teste não invasivo. 

A estratégia invasiva está indicada em pacientes de critérios de alto risco, com 

realização de coronariografia em até 72 horas (preferencialmente até 24h se houver 

múltiplos fatores de risco) e subseqüente revascularização, se necessário. 

Pacientes de alto risco isquêmico com angina refratária, associada à insuficiência 

cardíaca, arritmias, ou instabilidade hemodinâmica devem ser considerados para 

coronariografia de emergência (< 2 h). 
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2    IAM COM SUPRA ST 

 

Em pacientes submetidos à ICP primária, a estratificação adicional do risco pode ser 

feita após alta, durante atenção ambulatorial. Em pacientes não submetidos à ICP 

primária, é importante identificar precocemente pacientes de alto risco para intervir e 

prevenir eventos adicionais como reinfarto e morte.  O paciente com IAMCSST 

submetido à trombólise química ou que não foi trombolisado pode ser submetido à 

coronariografia ou estratificação de risco não invasiva. Aqueles pacientes com 

critérios de alto risco descritos abaixo são os que mais se beneficiam da avaliação 

invasiva, principalmente quando realizada de forma precoce: 

9 Instabilidade elétrica ou hemodinâmica; 

9 Isquemia miocárdica recorrente; 

9 Revascularização miocárdica prévia (ICP ou CRVM); 

9 IAM anterior ou IAM inferior com acometimento de VD; 

9 FEVE ≤ 40% ou Killip > I ou DM (principalmente se insulino‐requerente); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ecocardiograma deve ser realizado em 24 e 48 h para a avaliação da função 
ventricular e do tamanho do IAM. 

 

A FEVE é o maior preditor independente de sobrevida no longo prazo. 

Em pacientes submetidos à ICP primária, a avaliação de isquemia residual pode ser 

feita ambulatorialmente, após 4 a 6 semanas, com um teste funcional.  

Pacientes tratados com reperfusão química ou não trombolisados, deve ter 

estratificação de risco precose e intra-hospitalar: 

• Com a características de alo risco devem ser submetidos à coronariográfica. 

• Sem característica de alto risco podem ser submetidos à estratificação não 

invasiva. 
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CRITÉRIOS DE ALTA DA UTI 

 

1. Estabilidade hemodinâmica, elétrica, clínica e sem sinais de isquemia 

recorrente nas últimas 48 h; 

2. SCASSST não complicado após estratificação de risco (no mínimo 48 h); 

3. IAMCSST não complicado (sem arritmias, sangramento, isquemia, angina ou 

insuficiência cardíaca após evento) com reperfusão: no mínimo 72 h; 

4. IAMCSST anterior extenso, não reperfundido ou complicado: 5 a 7 dias. 

 

 

INDICADORES 

 

 

  

INDICADORES ADAPTADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UTI ADULTO - HOSPITAL 

ESTRUTURA 

13. Administração de AAS adequada 

15. Prescrição de estatina adequada 

16. Prescrição de betabloqueador adequada 

17. Prescrição de IECA ou BRA 

 RESULTADO 

18. Redução na Mortalidade hospitalar. 
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ANEXO 1: ESCORE GRACE para estratificação de risco na SCA (SSST e CSST) 

 

Características à admissão 

 

 

1 ‐ Idade 

Anos Pontos 

< 30 0 

30 ‐ 39 8 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

TOTAL 

Somatória de cada um dos 8 itens 

 

Escore 

Grace 

Óbito 

hospitalar 

Escore 

Grace 

Óbito 

hospitalar ≤ 80 ≤ 0,4% 170 7,3% 

90 0,6% 180 9,8% 

100 0,8% 190 13% 

110 1,1% 200 18% 

120 1,6% 210 23% 

130 2,1% 220 29% 

140 2,9% 230 36% 

150 3,9% 240 44% 

160 5,4% ≥ 250 ≥ 52% 
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ANEXO 2: ESCORE TIMI 

 

1.  Para SCASSST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórico 

 Pontos 

1 – Idade > 65 anos 1 

2 – ≥ 3 fatores risco DAC (tabagismo, dislipidemia, 

história 

familiar DAC, DM, HAS) 

1 

3 – DAC conhecida (estenose coronária > 50%) 1 

4 – Uso AAS nos últimos 7 dias 1 

Apresentação 

5 – Recorrência dos sintomas (≥ 2 episódios nas últimas 

24h) 

1 

6 – Elevação MNM 1 

7 – Desvio segmento ST ≥ 0,5 mm 1 

TOTAL 7 

 

Somatória de cada um dos 7 itens 
 

Pontos 

Eventos cardíacos maiores em 14 dias  

Risco de 

eventos 

 

Óbito / IAM 

Óbito / IAM / 

revascularização 

urgente 
0 ‐ 1 3% 5% Baixo 

2 3% 8% 

3 5% 13% Intermediário 

4 7% 20% 

5 12% 26% Alto 

6 ‐ 7 19% 41% 
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2. Para SCACSST 

 
Escore 

 Pontos 

Idade 

≥ 75 anos 

65 – 74 anos 

 

3 

2 
História de diabetes, hipertensão ou angina 1 

Exame físico 

PAS < 100 mmHg FC > 100 bpm 

Classe Killip II‐IV Peso < 67 kg 

 

3 

2 

2 

1 Supradesnível do segmento ST anterior ou BCRE 1 

Tempo para terapia de reperfusão > 4 horas 1 

TOTAL 14 

Pontos Mortalidade intra‐hospitalar (%) Risco 

0 0,7  

1 0,3 Baixo 

2 1,9 

3 3,9  

Intermediário 4 6,5 

5 11,6  

6 14,7 

7 21,5 Alto 

8 24,4  

>8 31,7  
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PROTOCOLO DE UTI 

FLUXO DE ADMISSÃO E ALTA NA UTI - ADULTO 

 

FLUXO DE ADMISSÃO E ALTA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - ADULTO 

 

METAS: Possibilitar: 

1.  O acesso rápido e organizado do paciente à UTI, baseada em critérios universais, 

permitindo que se estabeleça de forma rápida o início da monitorização e terapêutica 

adequada, minimizando os riscos de morbidades e mortalidade dos pacientes. 

2. A saída adequada e organizada do paciente da UTI, baseada em critérios universais, 

permitindo que se estabeleça de forma adequada o fluxo e o transporte do paciente para o 

serviço de destino, minimizando os riscos de morbidades e mortalidade dos pacientes. 

 

LOCAL DE ABRANGÊNCIA: Unidade de Terapia Intensiva Adulta. 

 

RESPONSABILIDADES 

Médicos da UTI; 

Enfermeiro; 

Auxiliar/técnico de enfermagem; 

Fisioterapeuta; 

Escriturário. 

 

ITENS ABORDADOS: 
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1. Solicitação da vaga para internação na UTI – Adulto 

2. Indicações para internação e alta da UTI – Adulto 

3. Liberação de vaga na UTI – Adulto 

4. Admissão do paciente na UTI – Adulto 

5. Evolução / acompanhamento do paciente na UTI – Adulto 

6. Saída do paciente da UTI – Adulto 

7. Fluxograma de solicitação de vaga externa  na UTI – Adulto 

8. Fluxograma de solicitação de vaga interna na UTI – Adulto 

9. Fluxograma de solicitação de reserva de vaga na UTI – Adulto 

10. Fluxograma de alta/transferência para a enfermaria dos pacientes internados na UTI – Adulto 

 

INDICAÇÕES PARA INTERNAÇÃO E ALTA DA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - ADULTO 

 

METAS: Organizar as admissões na Unidade de Terapia Intensiva atendendo todos os 

pacientes que necessitem de cuidados intensivos. 

 

ABRANGÊNCIA DA ROTINA: Unidade de Terapia Intensiva Adulto. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Médicos da UTI: Recebimento das solicitações e gerenciamento das admissões. Médicos 

Assistentes: Solicitação da vaga 

 

TERMINOLOGIA USADA: 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pode ser definida como a dependência hospitalar 

destinada ao atendimento de pacientes graves ou de risco, potencialmente recuperáveis, em 

sistemas de vigilância contínua, pessoal e tecnológica. 
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Paciente grave é aquele que apresenta instabilidade de algum de seus sistemas orgânicos, 

devido a alterações agudas ou crônicas agudizadas. 

Paciente de risco é aquele que tem alguma condição potencialmente determinante de 

instabilidade de algum de seus sistemas orgânicos. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: 

PRIORIDADES: 

Critérios para admissão Unidade de Terapia Intensiva-Adulto 

 

Será admitido na UTI todo paciente que: 

1- Estiver gravemente enfermo e seja potencialmente recuperável. 

1.1 - Considera-se gravemente enfermo aquele que apresentar situação clínica ou cirúrgica 

aguda, ameaçadora da vida, com insuficiência de um ou mais de seus sistemas fisiológicos 

básicos. 

 

2- Apresentar-se como de alto risco, necessitando de monitorização e vigilância intensivas: 

2.1 - Considera-se paciente de alto risco aquele que: 

2.1.1 - apresente situação clínica crítica / instável; 

2.1.2 - No pré-operatório evidencie risco cirúrgico aumentado por apresentar situação clínica 

de doença crônica de risco; 

2.1.3 - Estiver em pós-operatório imediato de cirurgia em cujo transoperatório apresentou 

uma ou mais insuficiência de sistemas orgânicos básicos; 

2.1.4 - estiver em pós-operatório imediato de cirurgia de grande porte. 
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3- Em morte cerebral, necessite de cuidados intensivos por tratar-se de potencial doador, 

desde que a unidade hospitalar esteja vinculada a um Centro de Transplante de Órgãos. 

 

4- Necessitar realizar prova terapêutica que implique em riscos e necessite monitorização. 
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CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DE ALTA DA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-ADULTO: 

 

Critérios para alta: 

Será permitida a permanência do paciente em UTI enquanto durarem as causas que 

justificaram sua admissão ou até que se concretizem os transplantes de órgãos. 

A alta da UTI será dada quando ao pacientes: 

• Não necessitarem mais de cuidados intensivos. 

• Não se beneficiarem mais dos cuidados intensivos 

 

Modelo de Prioridades para Indicação de Internação na 

Unidade de Terapia Intensiva –Adulto 

 

• Prioridade 1- necessidade de tratamento que não pode ser oferecido fora da UTI 

• Prioridade 2- monitorização intensiva com potencial intervenção imediata 

• Prioridade 3- complicações reversíveis em pacientes com doença de base “irreversível” 

• Prioridade 4- Pacientes fora de possibilidade terapêutica. 

 

Grupo de Indicadores Utilizados para Indicação de Internação na Unidade de Terapia 

Intensiva –Adulto: 

 

Patologias Sinais Vitais Exame Físico 

Exames Complementares 
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INDICADORES PATOLÓGICOS 

IAM 

  

PATOLOGIAS CARDIOVASCULARES (exemplos) 

  

Angina Instável De Alto Risco Choque 

Arritmias Complexas Emergências Hipertensivas Recuperação Pós-PCR 

Edema Agudo de Pulmão com IRpa Bloqueios Cardíacos Avançados Dissecção Aórtica 

  

PATOLOGIAS RESPIRATÓRIAS (exemplos) Insuficiência Respiratória Aguda 

Embolia Pulmonar com Instabilidade Necessidade de Fisioterapia Respiratória Intensiva 

Hemoptise Maciça 

Intubação Iminente 

 

PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS (exemplos) 

Acidente Vascular Cerebral (AVC)  Agudo com Sensório Rebaixado 

Coma (Metabólico, Tóxico, Anóxico) 

Hipertensão Intracraniana com Potencial Herniação 

Hemorragia Subaracnoídea Meningite com Sensório Rebaixado Desordens 

Neuromusculares Graves “Status Epilepticus” 

Morte Encefálica em Potencial Doador 

TCE com Sensório Rebaixado 
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PATOLOGIAS TOXICOLÓGICAS (exemplos) Instabilidade Hemodinâmica após Ingestão 

de Drogas Insuficiência Respiratória após Ingestão De Drogas Convulsões após Ingestão de 

Drogas 

Coma após Ingestão de Drogas 

 

PATOLOGIAS GASTROINTESTINAIS (exemplos) 

Hemorragia Gastrintestinal Complicada (Instabilidade Hemodinâmica, Contínua, Associada 

à Comorbidades) 

Insuficiência Hepática Fulminante 

Pancreatite Grave 

Perfuração Esofagiana 

 

PATOLOGIAS ENDÓCRINAS (exemplos) 

Cetoacidose Diabética Complicada (Instabilidade Hemodinâmica, Sensório 

Rebaixado) 

Tempestade Tireotóxica Instável Coma Mixedematoso Instável Crise Adrenal Instável 

 

PATOLOGIAS CIRÚRGICAS 

Pós-operatório de pacientes requerendo monitorização contínua, suporte hemodinâmico, 

suporte ventilatório, cuidados intensivos de fisioterapia e de enfermagem. 

  

 

INDICADORES CLÍNICOS: 
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SINAIS VITAIS 

FC < 40 ou > 150 bpm 

PAS < 80 ou 20 mmHg abaixo do usual 

PAM < 60 mmHg PAD > 120 mmHg FR > 35 rpm 

 

EXAME FÍSICO Anisocoria 

Queimaduras > 10% ASC Obstrução de Vias Aéreas Coma 

Cianose 

Tamponamento Cardíaco 

 

INDICADORES LABORATORIAIS: 

 

EXAMES COMPLEMENTERES Sódio < 110 ou > 170 Meq/L Potássio < 2,0 ou > 7,0 Meq/L 

PaO2 < 150 mmHg;  pH < 7,2 ou > 7,7 

Glicemia > 500 mg/dl 

CÁLCIO > 15 mg/dl Exames de Imagem ECG 

  

SOLICITAÇÃO DA VAGA PARA INTERNAÇÃO NA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - ADULTO 

 

METAS: Organizar as admissões na Unidade de Terapia Intensiva atendendo todos os 

pacientes que necessitem de cuidados intensivos com agilidade e competência. 
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ABRANGÊNCIA DA ROTINA: Unidade de Terapia Intensiva Adulto. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Médicos da UTI: Recebimento  das  solicitações  e  gerenciamento  da  ordem  de chamada 

Médicos Assistentes de outras Clínicas: Solicitação da vaga 

 

TERMINOLOGIA USADA: 

Vaga: é o local disponível para a admissão do paciente, não necessariamente liberado de 

imediato. 

 

Leito: é o local onde o paciente receberá o atendimento interdisciplinar, não apenas a cama, 

mas incluindo todos os recursos de materiais e humanos necessários ao tratamento do 

paciente. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: PRIORIDADES: 

Atendimento dos pacientes gravemente enfermos que possam se beneficiar dos cuidados 

intensivos prestados nesta Unidade. Os pacientes internados neste hospital deverão ser 

priorizados. 

 

Procedimento de Solicitação de Vaga: 

a) A solicitação é realizada pelo médico assistente responsável pelo paciente ao médico 

diarista, ou na sua ausência ao médico plantonista. 

b) Passa a ser considerada responsável pelo caso a equipe que solicitar a vaga do paciente 

assim como pelo acompanhamento do caso durante sua permanência na Unidade. 

c) São consideradas exceções a essa regra os casos enviados pelas equipes da Semi- 

Intensiva e Pronto Atendimento, para as  quais  a  responsabilidade  do paciente durante a 
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internação na Unidade e após a sua alta da será da equipe da Clínica Médica, Clínica 

Cirúrgica ou eventualmente de uma das especialidades. Mudanças entre as equipes 

responsáveis poderão ser feitas, desde que de comum acordo entre todas as partes. 

d) A avaliação da pertinência ou quaisquer outras considerações prioritárias sobre a solicitação 

feita, ou ainda sobre a disponibilidade de vagas, serão realizadas pelo médico diarista e em 

caso de sua ausência pelo médico plantonista. 

e) A análise do caso e liberação da vaga será feita após prévia consulta da disponibilidade e 

condições de atendimento da equipe de enfermagem (avaliação de recursos humanos, 

condições da área física e recursos materiais disponíveis). 

f) A decisão de liberação da vaga deverá ser comunicada ao médico solicitante pelo diarista 

ou pelo plantonista 

g) Informar ao enfermeiro responsável presente na Unidade sobre a decisão tomada assim 

como os detalhes sobre o diagnóstico e os recursos terapêuticos que serão necessários para 

admissão e atendimento adequado do paciente. 

h) Quando a solicitação de vaga for externa será priorizada a atenção aos pacientes já 

internados neste hospital, desde que ambos tenham riscos e gravidades semelhantes. 

i) O paciente e eventuais intercorrências que possam surgir apenas serão de responsabilidade 

da equipe da UTI após a sua admissão na unidade. 

j) A decisão sobre a liberação da vaga em casos que haja mais de  uma solicitação de 

internação e apenas um leito disponível será de responsabilidade do médico diarista ou na 

sua ausência do médico plantonista. 

k) Em caso de dúvidas ou quando forem necessárias tomadas de decisões extraordinárias, 

estas serão feitas pelo coordenador da Unidade que irá reporta-se diretamente à Diretoria 

Clínica e Superintendência do Hospital. 

 

B. Solicitação de Reserva de Vaga: 

a) O médico responsável pelo caso deverá fazer a solicitação ao médico diarista ausência ao 

médico plantonista da Unidade de Terapia Intensiva. 
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b) O médico responsável deverá preencher o impresso específico com os dados (unidade 

solicitante, nome do paciente, registro hospitalar, diagnósticos, p que irá ser realizado e a 

data/hora programada. 

c) É de responsabilidade da equipe solicitante a confirmação ou anulação do pedido 

procedimento, para que ocorra a liberação da vaga de UTI. 

d) Será cancelado todo pedido que não for confirmado na data da sua REA haverá certeza de 

liberação da vaga até o dia do procedimento. 

e) O leito poderá ser reservado desde que não haja prejuízo ao tratamento pacientes internados 

no hospital. 

f) O acompanhamento das solicitações é responsabilidade do enfermeiro da UTI 

g) A solicitação apenas poderá ser atendida caso não haja necessidade do uso outro paciente 

que tenha indicação de receber cuidados intensivos 

 

C. Pedido de vaga externo. 

a) A resposta aos pedidos externos será responsabilidade das equipes (Clínica/PA, Cirurgia, 

Ortopedia, Ginecologia-Obstetrícia, Psiquiatria), havendo necessidade de suporte da equipe 

da UTI o responsável da especialidade deverá ligar para o diarista e na sua ausência ao 

plantonista da UTI solicitando informações sobre a disponibilidade vagas para pacientes 

externos. 

  

LIBERAÇÃO DE VAGA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - ADULTO 

 

METAS: Estabelecer o desenvolvimento de etapas para a liberação do leito solicitado, evitar 

atrasos e “otimizar” o processo de atendimento global do paciente crítico. 

 

ABRANGÊNCIA DA ROTINA: Unidade de Terapia Intensiva Adulto. 

 

RESPONSABILIDADES 
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Médico da UTI: Liberar a vaga para o recebimento do paciente pela Unidade. 

 

TERMINOLOGIA USADA: 

Vaga: É o local disponível para a admissão do paciente, não necessariamente liberada de 

imediato. 

Leito: é o local onde o paciente receberá o atendimento interdisciplinar, não apenas a cama, 

mas incluindo todos os recursos de materiais e humanos necessários ao tratamento do 

paciente. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: 

 

PRIORIDADES: 

Atendimento dos pacientes gravemente enfermos que possam se beneficiar dos cuidados 

intensivos prestados nesta Unidade. 

 

Procedimentos para o Preparo do leito: 

 

a) Após ter sido solicitada a vaga deve-se providenciar a adequação e liberação do leito de 

forma ágil e obedecendo todos os preceitos técnicos o mais breve possível. 

b) O enfermeiro é responsável por verificar a conformidade de todo o equipamento necessário 

para a admissão do paciente. 

c) O enfermeiro poderá delegar a função da montagem do leito a um ou mais técnicos de 

enfermagem a seu critério, sendo intransferível a responsabilidade de checagem. 

d) Checar os seguintes itens (para detalhes consultar manual de procedimentos de 

enfermagem – GER04/GER06): 
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Leito: condições do leito, lençóis, travesseiros, travessa impermeável, fronha, colcha, 

cobertor, colchão piramidal. 

Monitorização cardíaca: Módulo com cabo, eletrodos (3 ou 5), material para tricotomia, 

algodão com álcool. 

Oximetria: Módulo com cabo Pressão Não Invasiva: Módulo com cabo, manguito. 

Oxigenoterapia: Umidificador c/ extensão ou nebulizador, fluxômetro (deverá ser testado 

préviamente). 

Respirador (deverá ser montado se solicitado pelo médico): o respirador e o circuito completo 

deverá ser preparado pelo fisioterapeuta e na sua ausência o enfermeiro ficará responsável 

pela montagem e o médico determinará os parâmetros adequados. Aspiração: Extensão, 

copo completo (deverá ser testado previamente). 

Acesso venoso: suportes para soro, material para punção (periférica, central ou invasiva) e 

fixação. 

Bomba de infusão: sempre deverá haver pelo menos 2 bombas livres e testadas para uso 

durante a admissão. 

d) Separar ao lado do leito os materiais de assepsia e curativo que forem necessários, como: 

álcool, benjoim, dersani, algodão, etc. 

e) O paciente apenas poderá ser chamado quando, por decisão do médico e do enfermeiro 

houver sido reunido o recurso material e humano necessário para admissão apropriada do 

paciente. 

f) O enfermeiro da UTI deve ligar para o enfermeiro do setor solicitante para que se realize o 

transporte do paciente dentro das normas e segurança adequadas. 

g) O transporte o paciente até a UTI é de responsabilidade da equipe que solicitou a vaga. 

h) Uma vez o paciente dentro da UTI será realizado a admissão do paciente. 
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ADMISSÃO DO PACIENTE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - ADULTO 

METAS: Permitir o acesso rápido do paciente à UTI, permitindo que se estabeleça, de forma 

rápida, o início da monitorização e terapêutica adequada, minimizando os riscos de 

morbidades e mortalidade dos pacientes. 

 

LOCAL DE ABRANGÊNCIA: Unidade de Terapia Intensiva Adulta. 

 

RESPONSABILIDADES 

Médico da UTI: Coordenar, realizar e orientar os procedimentos clínicos e cirúrgicos 

necessários para o atendimento adequado do paciente. 

Enfermeiro: Coordenar e realizar os procedimentos do seu nível técnico ou outros 

procedimentos quando outro profissional de enfermagem tiver dificuldades para realizá-lo. 

Técnico de enfermagem: Realizar os procedimentos orientados pelo enfermeiro 

Fisioterapeuta: Avaliar a ventilação do paciente e realizar os procedimentos necessários, 

montar o ventilador mecânico e ajustar os parâmetros ventilatórios em conjunto com o 

médico. 

Escriturário: Providenciar a admissão administrativa e realizar a organização necessária do 

prontuário. 

 

ACEPÇÃO: O paciente deverá receber o atendimento adequado de acordo com suas 

necessidades para manutenção de sua vida, seguindo a seguinte ordem: Respiração e via 

aérea permeável, acesso venoso, reposição volêmica inicial, uso de drogas vasoativas, ou 

condições específicas de cada caso. 

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: PRIORIDADES: 

Prestar atendimento rápido e adequado aos pacientes críticos ou com necessidades 

específicas de atendimento em um ambiente de Terapia 
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Intensiva. 

 

Procedimento de Atendimento do Paciente 

a) Receber o paciente passando-o para a cama da UTI e o posicionando-o adequadamente 

b) É responsabilidade do médico, enfermeiro, técnico e do fisioterapeuta, quando estiver na 

unidade, avaliar a condição respiratória do paciente: 

     b1) Pacientes sob ventilação mecânica: (entubação orotraqueal ou traqueostomia), assim 

que possível o fisioterapeuta ou na sua ausência o médico, deverá conectar o paciente ao 

respirador específico, após prévia adequação dos parâmetros ventilatórios. Deverá ser 

tomada especial atenção à sonda orotraqueal, avaliando seu correto posicionamento e 

permeabilidade (a avaliação é de responsabilidade do médico e do fisioterapeuta, na sua 

ausência do médico). A equipe de enfermagem deverá ter material e equipamento preparado 

para uma troca de urgência, seja intubação orotraqueal ou traqueostomia. O material para 

via aérea difícil também deverá estar pronto e ao alcance (bandeja de intubação orotraqueal). 

b2) Pacientes fora da ventilação mecânica: após uma rápida avaliação o médico determinará 

a necessidade de um procedimento de via aérea definitivo. Caso não haja necessidade o 

médico irá orientar a necessidade de oxigeno terapia com máscara ou cateter. 

c) A aferição dos dados vitais: é de responsabilidade do técnico de enfermagem, a aferição 

deverá ser feita dos seguintes parâmetros: frequência cardíaca, pressão arterial, frequência 

respiratória e avaliação oximétrica. O responsável pelas medidas deverá passar esta 

informação para o médico e para o enfermeiro tão logo tenha sido feita a avaliação dos 

parâmetros. 

d) Preparo da monitorização: o técnico de enfermagem deverá conectar os demais cabos 

dos monitores ao paciente. 

e) Avaliação do acesso venoso: o técnico de enfermagem deverá checar a permeabilidade 

do acesso existente. Caso não esteja permeável, deverá ser puncionado um novo acesso. É 

de responsabilidade do enfermeiro o acesso periférico, sendo que o técnico delegado pelo 

enfermeiro poderá fazê-lo (instalação de cateter venoso periférico GER 42). O acesso 
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venoso central será puncionado, pelo médico assistente da UTI, em casos de urgência ou 

de insucesso na punção periférica. 

Mesmo que haja indicação para passagem de um acesso venoso central, primeiro ou 

concomitantemente, deverá ser puncionado um acesso periférico e se possível, de forma 

eletiva, o central. 

g) Conectar as medicações: os medicamentos endovenosos deverão ser conectados, 

através de sistema apropriado ao paciente sob ordem médica expressa ao técnico de 

enfermagem, sob orientação do enfermeiro quando necessário. A ordem para ligar as 

drogas, quando orientada pelo médico, deverá seguir uma ordem, iniciando-se com as 

drogas vasoativas (noradrenalina, dopamina, dobutamina, nitroprussiato, etc), drogas 

antiarritmicas, sedativos e outras drogas relacionadas ao caso. 

Medicações fora desta ordem ou em “bolus” deverão ser orientadas pelo médico. 

h) Aferição de dados vitais e dos dados de monitorização: seguir a mesma orientação do 

item c. 

i) Posicionar o paciente de forma confortável no leito, realizar a higiene do mesmo se 

necessário, aferir o volume e esvaziar o coletores de diurese e drenos (desde que não haja 

contraindicações para ser feito). 

 

Registro dos Procedimentos 

Médico plantonista 

  

Abrir a folha de admissão da UTI, onde deverá conter as seguintes informações: dados 

demográficos do paciente, resumo da história e internação nesta unidade contendo os 

procedimentos feitos fora da UTI, antecedentes pessoais, alergias, exame físico completo, 

procedimentos realizados na admissão, medicamentos em uso (para reconciliação 

medicamentosa), antibióticos usados previamente. 
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Solicitar exames laboratoriais e radiológicos referentes ao caso (vide protocolos específicos 

– sepse, insuficiência coronariana aguda  etc), os seguintes exames deverão ser pedidos de 

rotina, caso não tenham sido solicitados previamente pelo médico assistente: hemograma, 

sódio, potássio, creatinina, uréia, gasometria (para todos os paciente sob ventilação 

mecânica, acidóticos, etc), caso não haja indicação de gasometria arterial pode-se optar pela 

coleta de uma gasometria venosa, glicemia. (se necessário realizar aferição da glicemia 

através da fita de “dextro” de 6/6 horas nas primeiras 24 horas). Em casos específicos poderá 

ser necessário a coleta rotineira de coagulograma completo, lactato sérico, bilirrubina total e 

direta. 

Descrever ou imprimir a ficha de Planejamento Terapêutico correspondente, caso o médico 

diarista esteja presente esta será feita pelo mesmo. 

Caso ainda não haja sido feito pela clínica encaminhadora do paciente, preencher a ficha de 

Protocolo de TEV. 

As informações e coleta das assinaturas dos familiares ou responsáveis, para o adequado 

preenchimento da ficha de “Consentimento Esclarecido” deverá ser feita pelo médico 

plantonista na ausência do médico plantonista. 

 

Médico diarista 

 

Abrir a ficha de escores e acompanhamento diário do paciente, reavaliar a história clínica, 

medicações utilizadas, alergias prévias, tempo de uso de sondas, cateteres e 

antibioticoterapia, traçar a estratégia terapêutica em conjunto com o médico plantonista e 

preencher a ficha de Planejamento Terapêutico. 

Prover as informações necessárias e coleta das assinaturas dos familiares ou responsáveis, 

para o adequado preenchimento da ficha de “Consentimento Esclarecido”. Caso a admissão 

seja feita na sua ausência a ficha deverá ser feita pelo médico plantonista. 

A responsabilidade pela “checagem” e pelo adequado preenchimento das fichas será do 

médico diarista. 
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Enfermeiro da UTI 

 

Fazer a admissão no SAE (sistematização de assistência de enfermagem), realizando a 

abertura dos impressos institucionais (TISS, Indicadores de qualidade, folha de controle de 

infecção de cateter venoso central, folha de passagem de plantão), transferência do paciente 

para o leito da UTI pelo sistema de internação. Enfatizar o dispositivo e o tempo de 

permanência dos mesmos, em caso de dispositivos externos ou período de permanência 

superior a 24 horas de internação em outra instituição, coletar swab de vigilância e manter o 

paciente em isolamento de contato empírico. 

 Fazer na admissão o histórico de enfermagem (enfatizar o tempo dos cateteres já 

implantados fora da UTI) e exame físico, citar diagnósticos estabelecidos, realizar a 

prescrição e a evolução de enfermagem, em impresso próprio. Identificar a folhas de aferição 

de parâmetros, colocando já os primeiros dados vitais adquiridos na sua internação na 

Unidade. 

Auxiliar/técnico de enfermagem da UTI 

Fazer a anotação do paciente enfatizando cateteres, sondas, acesso venoso que o paciente 

estava usando e os procedimentos feitos na UTI.  

 

Fisioterapeuta 

Abrir a ficha da fisioterapia do paciente. Caso a admissão seja feita na sua ausência a ficha 

deverá ser aberta assim que possível pelo primeiro fisioterapeuta que prestar o atendimento. 

 

Nutricionista 

Abrir a ficha de acompanhamento nutricional do paciente. Caso a admissão seja feita na sua 

ausência a ficha deverá ser aberta assim que possível pelo primeiro nutricionista que prestar 

o atendimento. 

 



 
 

347 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

Escriturária 

Registrar o paciente no livro de registros próprio, anotando data, horário, registro hospitalar, 

idade, diagnóstico etc; 

Preencher o formulário “Censo diário” e entregá-lo no final do período para o SAME; 

Preparar o prontuário e conferir: (ordem sequencial dos formulários, montagem, ausência 

eventual de algum documento); 

Retirar as etiquetas com os dados do paciente através do número de registro hospitalar que 

serão anexadas nos formulários utilizados na UTI; 

Preparar no computador a identificação para o leito do paciente com: nome, registro, data de 

internação na UTI, data de internação no Hospital. 

Prover o “Kit Internação” junto a pasta médica, contendo as fichas de Consentimento 

Esclarecido, Planejamento Terapêutico, Protocolo de TEV (clínico ou cirúrgico) e 

Transferência 

 

EVOLUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DO PACIENTE OBJETIVO: 

1 – Prestar assistência adequada ao paciente internado na unidade, 

2 - Organizar e registrar as informações sobre a internação do paciente. 

 

ABRANGÊNCIA: Unidade de Terapia Intensiva Adulto 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Médico Plantonista: Avaliação do paciente, procedimentos necessários, atenção às 

urgências. 
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Médico Diarista: Condução do caso, orientação “horizontal”. 

Médico Assistente de outra área: Orientação da sua especialidade. 

  

Enfermeiro: Atenção às necessidades do paciente, orientação e, procedimentos da sua 

área. 

 

Auxiliar/Técnico de enfermagem: Atenção básica ao paciente, procedimentos orientados 

pelo enfermeiro. 

 

Fisioterapia: Avaliação e conduta fisioterápica dos pacientes. 

 

Nutrição: Avaliação nutricional e orientação da dieta. 

Escriturário: Organização dos prontuários e controles dos pacientes 

DEFINIÇÕES 

A evolução é todo o procedimento feito de forma rotineira em todos os pacientes, coletando 

(examinando), arquivando ou organizando informações sobre seu tratamento, seja para 

função médica, administrativa ou legal.  

 

DESCRIÇÃO DE COMO PROCEDER 

 

PRIORIDADES: 

 

- Atendimento ao paciente e os registro dos procedimentos. 

- Evolução médica (Médico UTI) 
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a) Período: diurno 

a.  Registrar a evolução do paciente após ter sido feita sua avaliação em local determinado, 

não há horário determinado para o término das avaliações, ficando de responsabilidade do 

médico plantonista determinar o ritmo das avaliações. 

b. Obrigatoriamente deverá constar a data e hora em que está foi realizada. 

c.  Checar todas as prescrições, de preferência 

d.  Realizar procedimentos conforme a possibilidade, independente do horário. 

Cada procedimento deverá ser registrado em prontuário descrevendo a data, horário, 

indicação, o procedimento realizado e eventuais complicações. 

e.  Solicitar os exames rotineiros e específicos laboratoriais  e  de imagem. Como regra geral 

deverá ser seguida a seguinte rotina: 

1. Hemograma, sódio, potássio, glicemia, uréia e creatinina solicitar todos os dias. 

2. Outros eletrólitos (magnésio, fósforo e cálcio), assim como lactato, PCR, enzimas cardíacas 

e hepáticas, serão solicitados de acordo com a patologia e necessidade específica. 

3. Gasometria arterial diária para os pacientes com quadros de insuficiência respiratória e ou 

ventilação mecânica. 

4. Radiografia de tórax diariamente para todos os pacientes com quadro pulmonar e ou 

ventilação mecânica. 

5. Proteína total e frações, Bilirrubina e frações colher semanalmente. 

6. Coagulograma no Mínimo colher semanalmente ou diariamente se indicado. 

 

b) Período: noturno 
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a.  Realizar um exame físico mais específico e um resumo da evolução e intercorrências 

ocorridas durante o período e registrar em local determinado, sempre acompanhada de data 

e horário. 

b.  Realizar a prescrição para o próximo dia. Caso haja prescrição de Dieta Parenteral, o 

plantonista da noite deverá preencher o formulário de solicitação de NPP. 

 

- Médico UTI diarista 

a.  Preencher o Planejamento Terapêutico e Pendências dos pacientes. b.  Checar o 

adequado preenchimento de todas as fichas do paciente. 

c. Realizar o planejamento diário de altas e admissões na UTI em conjunto com o médico 

plantonista e coordenação médica 

d.  Escores prognósticos. 

e.  Fazer evoluções, altas, internações e procedimentos em conjunto com o médico 

plantonista, a seu critério. 

f.   Auxiliar  nos  procedimentos  e  transportes  externos  (exames  de imagem) durante o 

período em que está na UTI. 

 

- Equipes médicas assistentes – Evolução médica da especialidade 

a. Evoluir o paciente diariamente, sempre mantendo por escrito no mínimo os seguintes itens: 

avaliação do paciente, procedimentos feitos, programação do paciente. 

 

- Enfermeiro – Evolução da enfermagem 

a.  Evoluir o paciente após ter sido feita a avaliação do mesmo em local determinado, não 

há horário determinado para o termino das avaliações, ficando de responsabilidade do 

enfermeiro determinar o ritmo das avaliações. 



 
 

351 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

b. Prescrever seguindo os diagnósticos clínicos e de enfermagem, aprazando os horários 

pertinentes a realização do cuidado assistencial. Os seguintes itens deverão constar: 

curativo, mudança de decúbito, aspiração de vias aéreas, avaliação acesso venoso, 

orientação da mobilização do doente, sitio cirúrgico, drenos, cuidados com sondas. 

 

c.  Primary Nursing: 

 

• Enfermeiros do período da manhã: fazer SAE completa dos leitos, admissões, altas e 

transferências. 

• Enfermeiros do período da tarde: fazer SAE completa dos leitos, admissões, altas e 

transferências. 

• Enfermeiros do período do noturno: fazer  SAE  completa  dos leitos, admissões, altas e 

transferências. 

d.  Preenchido diagnóstico  completando os itens quando necessário e.  Avaliação de riscos 

f.   Preenchimento da ficha do escore TISS-28. 
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- Técnico Enfermagem – Controles 

 

a.  Anotar ao inicio do plantão com os seguintes itens no mínimo: Nível de consciência, 

estado geral, descrição da ventilação, acesso venoso e  outros  cateteres/sondas  e  

descrição  da  pele.  No  decorrer  do plantão deverá ser anotado as intercorrência e as 

condutas tomadas. 

b.  Anotar os sinais vitais, balanço hídrico, ventilação, débito da diurese e dreno a cada 2 

horas. 

 

- Fisioterapia – Evolução da fisioterapia 

 

a.  Coletar e anotar os parâmetros da ficha da fisioterapia 

b.  Avaliar o paciente e  evoluir com no mínimo os seguintes dados: descrição da radiografia 

(uma vez ao dia), padrão e ritmo respiratório, dados gerais, programação e conduta. 

 

- Nutrição – Evolução da Nutrição 

 

a. Passar diariamente enfocando os seguintes itens: dieta recebida, aceitação, evacuação, 

vômitos, exames complementares, proposta de dieta para o dia e anotar em impresso 

próprio. 

 

Escriturária – Censo e Prontuário 

 

a.  Organizar o prontuário retirando papeis desnecessários da prancheta do paciente e 

fazendo o arquivamento em local adequado. 
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b.  Cobrar e imprimir os resultados dos exames laboratoriais da rotina. 

c. Checar se há etiquetas para o paciente e solicita-las quando necessário 

d.  Conferir as medicações serem devolvidas para a farmácia deixadas pela Enfermagem no 

balcão junto com a 2ª do “Relatório de Prescrição Médica” emitida pela Farmácia, 

assinalando  no mesmo o medicamento e a quantidade que está sendo devolvida. 

 

SAÍDA DO PACIENTE DA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - ADULTO 

 

METAS: Transferir o paciente com segurança para outra unidade, dentro ou fora do hospital, 

seja em boas condições ou em óbito, documentando adequadamente. 

 

ABRANGÊNCIA DA ROTINA: Unidade de Terapia Intensiva Adulto 

 

RESPONSABILIDADES; 

Médico da UTI: Avaliar o doente, orientar a alta e passar o caso para a equipe que irá receber 

o paciente. Preencher a Folha de Transferência com as informações médicas e 

programações relacionadas ao paciente. 

Enfermeiro: Preparar o doente para a alta, passar o caso para o enfermeiro que irá receber 

o paciente. Preencher a Folha de Transferência com as informações médicas e 

programações relacionadas ao paciente. 

 

Auxiliar / Técnico Enfermagem: preparar o doente para alta e leva-lo para o outro setor 

Escriturária: registrar a saída e organizar o prontuário 
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TERMINOLOGIA USADA: 

Transferência interna: Realizada de uma unidade para outra dentro do Hospital. 

Transferência Externa: Realizada para outro serviço fora do Hospital. Declaração de Óbito: 

documento legal preenchido pelo médico para atestar as causas do óbito. 

Serviço de Verificação de Óbito (SVO): serviço ligado ao município responsável pelas 

autópsias dos pacientes com morte natural que não tiveram a causa de óbito esclarecida 

previamente. 

Instituto Médico Lega (IML): serviço responsável pelas autópsias de pacientes com causa de 

óbito não natural ou com suspeita de causa não natural. 

Evasão: Saída do paciente do hospital sem o consentimento da equipe hospitalar. 

Desistência do Tratamento: Saída do paciente, sem a alta médica, por solicitação sob o 

conhecimento da equipe hospitalar. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: PRIORIDADES: 

  

Transferência do paciente em segurança para o novo setor e apresentar à próxima equipe 

todas as informações necessárias para continuidade do tratamento do paciente. 

 

Procedimentos: Alta e Transferência para a Enfermaria 

a) Médico Diarista: após ter feito sua avaliação, liberar o paciente, para enfermaria ou para 

a semi-intensiva, de comum acordo com as equipes assistentes. Na ausência do diarista o 

médico plantonista poderá executar o processo da alta / transferência do paciente. 

Entrar em contato com o médico da equipe que irá receber o doente. 

O preenchimento dos dados do prontuário, resumo de alta, assim como colocar na prescrição 

a alta, são de responsabilidade do médico plantonista. 
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Preencher a Folha de Transferência com as informações médicas e programações 

relacionadas ao paciente 

b) Enfermeiro: ligar para o enfermeiro da clínica passando o caso e solicitando o leito. O 

enfermeiro que irá receber o paciente deverá informar a liberação do leito (número e horário 

da disponibilidade). 

Preencher a Folha de Transferência com as informações de enfermagem e programações 

relacionadas ao paciente 

Orientar a realização de curativos e higiene do paciente, isolamentos, exames e pendências, 

quando houver necessidade, antes da transferência. 

c) Técnico Enfermagem: dar o banho preferencialmente na unidade antes do transporte. 

Rever todos os cuidados assinalados na rotina. Transportar o paciente conforme o protocolo 

GER 88. 

d) Escriturário: registrar no livro de internações a saída (data, hora e destino), arquivar no 

prontuário em ordem de data crescente os dados do paciente registrados nos formulários 

utilizados na UTI. 

 

Procedimentos: Óbito 

a) Médico plantonista: deve determinar a forma legal para que ocorra encaminhamento 

adequado do óbito: Declaração de Óbito (DO), Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), 

Instituto Médico Legal (IML). As equipes assistentes podem preencher o atestado se for de 

sua vontade e responsabilidade. O preenchimento do resumo de internação e do prontuário 

com descrição das intercorrência, é de responsabilidade do plantonista da UTI. Também é 

sua responsabilidade comunicar pessoalmente a família ou responsáveis pelo paciente, 

fornecendo todos os esclarecimentos que sejam necessários. 

b) Enfermeiro: rever e completar os registros dos prontuários referentes à enfermagem 

(evolução, diagnóstico, exame físico e prescrição), e comunicar o plantão administrativo  para 

abertura do necrotério. 
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c) Técnico Enfermagem: rever e completar os registros do prontuário referentes à sua 

função (anotações, controles checagem da medicação feita). Preparo do corpo conforme 

protocolo. 

  

d) Escriturário: deverá registrar no “Livro de Registro dos Pacientes” a saída do paciente 

(data, hora, a palavra “óbito” e o número da “Declaração de Óbito – DO” ou do “Serviço de 

Verificação de Óbito – SVO”). 

Preencher o “Censo Diário do Same” o campo destinado a “Óbito”. Preencher o “Aviso de 

Óbito” 

Solicitar ao médico e ao enfermeiro a assinatura e carimbo de ambos no 

“Relatório de Alta”. 

Retirar na recepção central a DO (três vias) ou a solicitação de SVO e entregar para o médico 

que executará o adequado preenchimento. Obs.: No caso da DO devolve as três vias 

preenchidas para a recepção central. No caso da SVO entrega uma via para recepção 

central, uma para o plantão administrativo e uma fica em arquivo no Prontuário. 

 

Procedimento: Transferência para outro serviço 

a) Médico plantonista: deve preencher o resumo do caso e guia de encaminhamento que 

deve ser entregue para a escriturária, Informar toda equipe sobre a transferência. Também 

deve passar detalhadamente o caso para o médico que irá fazer o transporte extra- 

hospitalar. 

b) Enfermeiro: fazer curativos quando houver necessidade antes da transferência e atualizar 

todos os registros no prontuário. Preencher formulário de solicitação de ambulância e 

encaminhar a supervisão. 

c) Técnico Enfermagem: realizar o banho preferencialmente na unidade antes do 

transporte. Rever todos os cuidados de rotina. 
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d) Escriturário: entregar o formulário “Relatório de Remoção ou Transferência de Pacientes” 

(03 vias, destino: 1ª Plantão Administrativo; 2ª Prontuário e 3ª Serviço Social; e a “Guia de 

Encaminhamento” (02 vias, destino: 1ª Unidade Externa, 2ª Prontuário). 

Conferir os dados de preenchimento (assinatura, data e hora da saída e chegada, 

equipamentos, ambulância, os dados pessoais do paciente e encaminhar as três vias para o 

Serviço Social, que deverá manter contato com o responsável /familiar do paciente) e colhe 

sua assinatura. Posteriormente encaminha a 1ª via para o Plantão Administrativo que fará o 

pedido da Ambulância. 

Providenciar fotocópias das duas últimas evoluções, prescrições, exames e 

Eletrocardiograma (se houver) do último dia e outros documentos que o médico considerar 

necessários. 

  

FLUXO DE ADMISSÃO E TRANSFERÊNCIA INTERNA DE PACIENTES CRÍTICOS 

ADULTOS ENTRE ÁREAS DE SUPORTE CLÍNICO AVANÇADO 

 

 

METAS: Possibilitar: 

1. O acesso rápido e organizado dos pacientes às áreas que possuam condições de oferecer 

suporte clínico avançado aos pacientes críticos, baseando-se em critérios universais, 

permitindo que se estabeleça de forma rápida o início da monitorização e terapêutica 

adequada, minimizando os riscos de morbidades e mortalidade dos pacientes. 

2. A transferência adequada e organizada dos pacientes entre as áreas com capacidade de 

oferecer um suporte clínico avançado, baseada em critérios universais, permitindo que se 

estabeleça, de forma adequada o fluxo e o transporte do paciente para o serviço de destino, 

minimizando os riscos de morbidades e mortalidade dos pacientes. 

 

DEFINIÇÕES: 
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Emergência e Urgência: define-se "emergência" a constatação  médica de condições de 

agravo à saúde que impliquem em risco iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo, 

portanto, tratamento médico imediato. Define-se "urgência" a ocorrência imprevista de 

agravo à saúde com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência 

médica imediata. 

 

Paciente Crítico: pacientes com risco iminente de morte decorrente de falência única os 

múltipla de órgãos e sistemas, considerado clinicamente recuperável. 

Áreas de Suporte Clínico Avançado do HMB: consideram-se áreas capazes de oferecer 

suporte clínico avançado as unidades ou locais onde possa ser prestada assistência e 

monitorização de forma contínua por equipe multidisciplinar aos pacientes críticos. 

De acordo com a capacidade de atuar em diferentes níveis de complexidade, de 

infraestrutura, área física e recursos humanos estas áreas são secundariamente 

classificadas em três diferentes níveis: 

 

Nivel 1. Unidade de Terapia Intensiva: comporta o nível máximo de complexidade no 

atendimento de pacientes críticos dentro do hospital, contém a melhor infraestrutura e 

recursos humanos otimizados para o atendimento, monitorização e intervenções 

terapêuticas (inclusive hemodialíticas em pacientes clinicamente instáveis)   destinadas a 

todos os pacientes  que  se enquadrem na definição de pacientes críticos (exceção feita aos 

pacientes doadores ou potencialmente doadores de órgãos) 

 

Nível 2. Unidade de Cuidados Semi-Intensivos: área hospitalar anexa à Clínica Médica I 

provida de condições de oferecer monitorização, cuidados de enfermagem, de fisioterapia e 

médicos preferencialmente para pacientes em fase de recuperação necessitando de 

cuidados intermediários. Por ter também condições de oferecer recursos superiores aos dos 

demais locais do hospital poderá ser utilizada como área de recepção para pacientes de alto 
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risco com instabilidade hemodinâmica e/ou ventilatória por um período de tempo limitado, 

sempre que não houver disponibilidade imediata de vaga na Unidade de Terapia Intensiva. 

 

Nível 3. Área de Observação e Monitorização do Pronto-Atendimento: local destinado à 

recepção e estabilização de pacientes graves ou críticos, provida de condições de oferecer 

monitorização contínua, suporte ventilatório, cuidados de enfermagem e terapêutico por um 

período curto de tempo de (preferencialmente inferior a 24 horas), servindo de “ponte” para 

o encaminhamento dos pacientes críticos preferencialmente à Unidade de Terapia Intensiva 

ou na falta imediata de vagas nesta para a Unidade de Cuidados Semi-Intensivos que dispõe 

de condições superiores aos do PA para o atendimento dos pacientes com este perfil de  

gravidade.  Posteriormente estes pacientes serão encaminhados 

 

PERFIL E LOCAL DE ABRANGÊNCIA: Pacientes críticos adultos no Hospital 

Municipal de Barueri – Dr. Francisco Moran. 

 

RESPONSABILIDADES E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

Médicos; Enfermeiros; Auxiliar/técnicos de enfermagem; Fisioterapeuta; Escriturário, Setor 

administrativo. 

 

FLUXOS PREFERÊNCIAIS E ALTERNATIVOS (REVERSOS) DOS PACIENTES 

CRÍTICOS ADULTOS: 

 

Solicitação de vagas externas: o encaminhamento dos pacientes críticos para o Hospital 

Municipal de Barueri – Dr. Francisco Moran é realizado por meio de solicitações (telefônicas 

e Fax) dos diversos serviços de assistência do município ou da região de abrangência do 

sistema de referência e contra referência vigente. Nesta solicitação constam os dados 

clínicos, diagnósticos e terapêuticos relativos ao paciente. 
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Uma vez considerada como crítica a condição do paciente pelo médico assistente do Pronto 

Atendimento o mesmo entrará em contato com a Unidade de Terapia Intensiva para informar-

se sobre a existência de vaga disponível ou de possibilidade de vaga futura (inclusive 

estimativa de tempo). 

Na existência de vaga o caso é transmitido ao médico da UTI Adulto (plantonista, diarista ou 

coordenador) que de acordo com o planejamento da Unidade irá aceitar o paciente para 

internação. 

Em casos em que o médico assistente do Pronto Atendimento julgar tratar-se de uma 

condição de extrema necessidade ou risco iminente de morte do paciente em local 

desprovido de condições de prestar atendimento adequado ao mesmo, poderá o médico em 

questão ceder a vaga no intuito de salvaguardar a vida do enfermo, mesmo na ausência de 

vaga imediata na Unidade de Terapia Intensiva, utilizando  para tanto de forma sequencial a 

possibilidade de internação, visando a estabilização inicial do paciente, na Unidade  de  

Cuidados  Semi-Intensivos   e   na   área   de   observação   e monitorização do Pronto-

Atendimento, até que uma vaga na UTI possa ser cedida. 

 

Condições de criticidade em pacientes internados: em casos de descompensações de 

patologias de base ou intercorrências clínicas durante o processo de internação do paciente 

em que advenha uma condição de risco iminente de morte do mesmo, deve o médico 

assistente responsável na clínica da ocorrência do evento prestar o atendimento inicial de 

urgência e acionar médico clínico plantonista da enfermaria para suporte, visando a 

estabilização do quadro ou a redução de eventuais danos da atual condição, posteriormente 

deve solicitar vaga à Unidade de Terapia Intensiva que avaliará em conjunto a possibilidade 

de transferência do caso. 

Na eventual não disponibilidade de vaga na UTI, o médico clínico plantonista encaminhará 

então, a vaga à Unidade de Cuidados Semi-Intensivos que dará sequencia ao atendimento 

emergencial prestado por meio de monitorização e intervenções terapêuticas concernentes. 

Em situações de extrema criticidade em que não haja disponibilidade de vaga imediata 

também na Unidade Semi-Intensiva e com a prévia anuência do médico plantonista e da 
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coordenação do Pronto-Atendimento o  paciente poderá ser encaminhado,  em caráter  

temporário, à área  de  observação e monitorização do PA, até que se consiga sua 

transferência final para a UTI ou em caso de estabilização para a Unidade de Cuidados Semi-

Intensivos. 

 

Observação: Os Fluxos Alternativos ou Reversos deverão ser utilizados apenas em 

condições de exceção e de criticidade extrema do paciente, visando salvaguarda a vida do 

enfermo ou protege-lo de eventual dano grave à sua saúde. 

 

INDICAÇÕES PARA INTERNAÇÃO NA UTI – ADULTO: vide rotina específica estabelecida 

em Fluxos Internos da UTI Adulto. 
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 DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DELIRIUM  

 

I – DEFINIÇÃO: 

Delirium é definido como uma perturbação da consciência e da cognição que se desenvolve 

num curto período (horas a dias) e apresenta curso flutuante. 

 

II – PREVALÊNCIA: 

O delirium está presente em 20 a 80% dos pacientes durante a hospitalização, com mortalidade 

que varia entre 22-76% e está associado a maior tempo de hospitalização, maior custo do 

tratamento e maior mortalidade. 

 

III – FATORES PREDISPONENTES: 

Sexo masculino, idade superior a 65 anos, demência, doença de Parkinson, depressão, 

histórico de quedas, imobilização, déficit visual ou auditivo, desnutrição, desidratação, uso de 

múltiplas drogas, alcoolismo, história prévia de acidente vascular encefálico, fraturas/traumas. 

 

IV – FATORES PRECIPITANTES: 

Uso de hipnóticos, opiáceos, drogas anti-colinérgicas, combinação de múltiplas drogas, 

meningite, abstinência alcoólica, acidente vascular encefálico, sepse, choque, hipóxia, 

distúrbios metabólicos, cirurgias cardíacas e ortopédicas, dor, admissão em terapia intensiva, 

privação de sono. 
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V – FORMAS CLÍNICAS: 

Hipoativo: de pior prognóstico, caracteriza-se pela diminuição da atividade psicomotora, com 

aparente calma, perda da atenção e apatia intensa nos casos extremos. 

Hiperativo: caracteriza-se pela agitação, comportamento combativo, desorientação e confusão 

após administração de sedativos Misto. 

 

V – DIAGNÓSTICO: 

Recomenda-se a avaliação sistemática para detecção precoce do Delirium 

 

1. Clínico: 

• Início súbito, ao longo de horas ou dias.  

• Curso flutuante nas 24 horas, com períodos de lucidez. 

• Falta de atenção com dificuldade de manter a conversação ou seguir comandos 

• Pensamento desorganizado, com conversa incoerente e confusa. 

• Alteração do nível de consciência, com diminuição da percepção do meio ambiente. 

• Alterações no ciclo sono-vigília 

• Lusões e alucinações. 

 

2. Aplicação do teste CAM-ICU (Confusion Assessment Method por the ICU): instrumento 

para diagnóstico de delirium em pacientes graves (sensibilidade – 97%, especificidade – 92%). 

Obs.: Inicialmente, deve ser avaliado o nível de sedação, através da escala de RASS – escala 

de Richmond de agitação e sedação (anexo I). Se a escala de RASS for -4 ou -5, reavaliar o 

paciente posteriormente, se for superior a -4, pode-se aplicar o CAM-ICU. 
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1. ALTERAÇÕES AGUDAS DO ESTADO MENTAL OU DE CURSO FLUTUANTE: 

• Alteração no nível de consciência nas últimas 24 horas 

• Nível de consciência basal: baseado nos dados obtidos com familiares 

• Se houver traumatismo cranioencefálico ou eventos que alteraram o 

• Estado neurológico do paciente (acidente vascular encefálico, por exemplo), considerar o 

estado basal após o evento. 

 

2. FALTA DE ATENÇÃO: 

• Dificuldade ou diminuição na capacidade de manter ou mudar o foco de atenção 

• Se o paciente for capaz de obedecer a comandos simples, utilizar:  

 

A. Teste de vigilância da letra A: Orientar ao paciente que será lida uma série de letras e ele 

deverá apertar a mão do locutor, toda vez que ouvir a letra A, considerando-se falta de atenção 

se menos de 8 respostas corretas. 

 S A V E A H EA R T 
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B. Reconhecimento de figuras: Apresentam-se ao paciente 05 figuras, durante três segundos 

cada uma. A seguir, apresentam-se dez figuras, em que incluem as cinco apresentadas 

anteriormente. O paciente deve reconhecer as figuras iniciais. Se o paciente encontrar-se 

intubado, porém, consciente, o teste poderá ser realizado, orientando-o a realizar movimentos 

com a cabeça de “sim” ou “não”, conforme vão sendo apresentadas as figuras. 

Considera-se falta de atenção quando houver menos de oito respostas corretas. 

 

 

 

3. PENSAMENTO DESORGANIZADO: 

• Conversação incoerente, fluxo de ideias ilógico, mudança de assunto imprevisível. 

• Fazer alguns questionamentos simples ao paciente: 

» Uma pedra flutua na água? 

» Existem peixes no mar? 

» Um quilo pesa mais que dois quilos? 

» Pode-se usar um martelo para bater um prego? 

• Considerar como pensamento desorganizado se duas ou mais respostas estiverem erradas. 

 

4. ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA: 

• Qualquer nível de consciência, que não o “alerta”, podendo ser: 

Letárgico, torporoso ou hiperalerta 
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VI – TRATAMENTO: 

O tratamento do delirium é baseado principalmente na prevenção primária, que consiste: 

correção dos distúrbios metabólicos/ hipóxia, tratamento infecções, despertar diários nos 

pacientes sedados, imobilização precoce, evitar restrições no leito, respeitar o ciclo sono/vigília, 

permitir a utilização de óculos e equipamentos para deficientes visuais e auditivos. 

 

A. Tratamento Farmacológico: 

 

• Haloperidol: droga de escolha 

» Dose de ataque: 2,5 – 5,0mg (início de ação: 30 – 60 minutos), podendo ser repetida a cada 

15-20 minutos, dobrando-se a dose prévia. 

» Dose de manutenção: 5mg ou 25% da dose de ataque (IV) a cada 6 horas. 

» Dose máxima: 20 – 50 mg/dia 

» Efeitos adversos: hipotensão, distonia, sintomas extrapiramidais, espasmo laríngeo, 

hipertermia maligna, prolongamento do intervalo QT, boca seca, obstipação e retenção 

urinária. 

 

Nos casos de delirium hiperativo, pode ser associado benzodiazepínico, que promove um efeito 

sinérgico com o haloperidol. 

• Dexmedetomidina: opção para sedação, com o intuito de diminuir a incidência de delirium 

» Diluição: 1 frasco em SF 0,9% - 48ml (4 microgramas/ml) 

» Dose de ataque: 1 microgramas /kg de peso por 10 ou 20 minutos 

» Dose de manutenção: 0,2 – 0,7 microgramas /kg/hora 
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ESCALA DE RASS PARA SEDAÇÃO (Escala de Richmond de Agitação Sedação) 

+4: abertamente combativo, violente, representa perigo imediato para o pessoal da UTI 

+3: puxa ou retira tubos ou cateteres, agressivos. 

+2: movimentos não intencionais frequentes, luta contra o ventilador 

+1: ansioso, mas os movimentos não são agressivos ou enérgicos. 

0 : desperto e calmo 

-1: não completamente desperto, mas consegue manter-se acordado – abertura dos olhos ou contato 

visual em respostas à voz (> 10 segundos) 

-2: acorda por breves períodos e estabelece contato visual em resposta à voz (< 10 segundos) 

-3: movimento ou abertura dos olhos em resposta à voz, mas sem contato visual. 

-4: não responde à voz, mas apresenta movimentos ou abertura dos olhos em resposta à estimulação 

física. 
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SEDAÇÃO E ANALGESIA 

 

  

Local de aplicação: 

Unidade de Terapia Intensiva Adulto. 

 

Responsabilidades: 

Médico Plantonista: Avaliação e prescrição da sedação/analgesia. Médico Diarista: 

Rever a prescrição da sedação/analgesia e traçar as estratégias da conduta em longo 

prazo. 

Enfermagem: avaliar de acordo com a rotina implementada as condições de analgesia 

e sedação do paciente (aplicação de escalas, dados clínicos relevantes e exame 

físico). 

Fisioterapia: avaliar o conforto e o sincronismo do paciente em relação à prótese 

ventilatória. 

 

Objetivo: 

Definir as melhores estratégias para sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular; 

determinando o controle da ansiedade e agitação dos pacientes, tendo como 

finalidade possibilitar os tratamentos invasivos, como ventilação mecânica e 

proporcionar conforto e humanização durante o tratamento. 

 

Importância do protocolo: 

Sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular são procedimentos de rotina na UTI, 

potencialmente associados à iatrogenias se feitos de forma inadequada. A grande 
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maioria dos pacientes admitidos na UTI necessita de condutas relacionadas a esses 

tópicos durante sua internação 

 

GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA 

A. Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência. 

B. Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência. 

C. Relatos de casos (estudos não controlados). 

D. Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos 

fisiológicos ou modelos animais. 

 

Evidências a favor da instituição do protocolo de sedação e analgesia Um dos 

grandes desafios hoje do médico intensivista é sedar o paciente de forma adequada, 

evitando da mesma forma sedação inadvertidamente superficial ou excessivamente 

profunda. A falta de sedação adequada pode levar, não apenas à dificuldade na 

ventilação mecânica, mas também o estresse. Este por sua vez parece estar 

associado a aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio, hipercoagulabilidade, 

imunossupressão, falta de sincronia com o ventilador, desintubação acidental ou 

remoção de outros cateteres e sondas. Já os malefícios da sedação excessiva 

também são conhecidos, como redução de mobilidade no leito, aumenta de 

fenômenos tromboembólicos, fraqueza muscular e lesões cutâneas. 

Dessa forma, deve-se tentar individualizar ao máximo a sedação, titulando-a em cada 

paciente de acordo com suas peculiaridades como presença de disfunções renal e/ou 

hepática, idade, nível prévio de consciência ou uso prévio de drogas ilícitas. 

Nesse processo de individualização, parece ser fundamental o estabelecimento de 

objetivos com relação ao nível de sedação, bem como dos passos a serem 

executados. A importância de seguir protocolos bem definidos vem sendo estudada 

na literatura desde o final da década passada. 
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Existem dois estudos randomizados (A) (B) e vários estudos com menor nível de 

evidência (B) mostrando redução da incidência de pneumonia, do tempo de ventilação 

mecânica, internação na UTI ou no hospital, bem como redução de custos associados 

a essa prática (B). Além disso, também foi demonstrada redução na utilização de 

bloqueadores neuromusculares (B). Dessa forma, todos os pacientes sob ventilação 

mecânica devem seguir estritamente as recomendações, objetivando redução do 

risco de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) e da duração da 

ventilação mecânica (VM), internação hospitalar e na UTI. 

É importante estabelecer claramente os objetivos da sedação, tentando individualizar 

ao máximo as doses utilizadas de forma a manter os pacientes num grau de sedação 

mínimo que permita tranquilidade e acoplamento a ventilação mecânica. 

O uso de analgésico em associação com hipnótico é recomendado em virtude de 

estudos mostrando a maior facilidade no ajuste do grau de sedação, a menor 

incidência de assim crônica com o ventilador, embora uma tendência ao aumento dos 

episódios de obstipação tenha sido relatada (A). Assim, usualmente inicia-se o 

processo de sedação com um analgésico opióide. 

  

 

SEDAÇÃO 

Conceito: 

A sedação faz parte integral da rotina das unidades de terapia intensiva (UTI) por 

reduzir o desconforto e a ansiedade associados a este ambiente. Ela diminui a 

resposta ao estresse e a ansiedade, promove amnésia de eventos desagradáveis, 

aumenta a tolerância ao suporte ventilatório e facilita os cuidados de enfermagem. 

Por outro lado, a administração inadequada de sedativos pode aumentar a morbidade 

dos pacientes internados em uma UTI. Aqueles, insuficientemente sedados, podem 

apresentar agitação psicomotora que predispõe a eventos potencialmente perigosos 
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como a retirada inadvertida de cateteres ou tubos endotraqueais ou ainda 

complicações da descarga adrenérgica como a ocorrência de infarto do miocárdio. 

 2. Ainda, pacientes excessivamente sedados permanecem por mais tempo em 

ventilação mecânica, aumentando a incidência de pneumonia associada à ventilação 

e lesões pulmonares induzidas pela mesma 3,4 

 

Terminologia: 

Sedação: é um estado de depressão do nível de consciência induzida por drogas, em 

diferentes níveis de intensidade. De acordo com doses administradas e respostas 

individuais do paciente, o resultado variar desde a consciência com leve tranquilidade 

até a inconsciência. 

Pode ser classificada em 3 níveis: 

Sedação mínima ou ansiólise: é o estado de tranquilidade e calma induzido por 

drogas, durante a qual, o paciente responde normalmente aos comandos verbais. 

Embora as funções cognitivas e de coordenação possam estar comprometidas, a 

função cardiovascular e ventilatória estão preservadas. 

Sedação moderada (sedação consciente): é uma depressão da consciência induzida 

por drogas, durante a qual o paciente desperta intencionalmente a um comando 

verbal e/ou um leve estímulo tátil. Nenhuma intervenção é necessária para manter a 

via aérea permeável e a ventilação espontânea está adequada. 

A função cardiovascular está preservada. 

Os reflexos de retirada aos estímulos dolorosos não são válidos como resposta 

esperada nesse nível de sedação. 

Sedação profunda: é uma depressão da consciência induzida por drogas, durante a 

qual o paciente não acorda facilmente, porém responde aos estímulos dolorosos 

repetidos. A habilidade de manter a função ventilatória espontânea pode estar 

comprometida. Paciente pode requerer assistência para a manutenção da 
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permeabilidade de vias aéreas e/ou suporte ventilatório. A função cardiovascular está 

frequentemente preservada. 

  

Os reflexos de retirada aos estímulos dolorosos não são válidos como resposta 

esperada nesse nível de sedação. 

 

Indicações: A sedação é indicada para pacientes que estejam sob intenso estresse 

relacionado à terapia intensiva ou à sua doença. 

O grau de agitação, as sensações dolorosas dos pacientes e o estado crítico dos 

mesmos irão nortear o grau de sedação que o paciente irá necessitar. 

 

Tabela 1. Indicações de sedação em UTI 

Redução da ansiedade / estresse 

Diminuição do consumo de oxigênio 

Prevenção de lembranças de memórias desagradáveis 

Para melhorar o sincronismo com o ventilador 

Para restringir pacientes reativos 

Tratamento de abstinência por álcool 

Durante paralisia com bloqueadores neuromusculares 

Durante a fase final da retirada da ventilação mecânica 

 

Atenção especial deverá ser dada a causa básica da agitação tais como: hipoxemia, 

hipoglicemia, hipotensão, dor, abstinência de álcool ou drogas, imobilização, privação 

ao sono, desconforto ventilatório (pneumotórax, rolha etc.), hipercarbia, uremia, 

distúrbios eletrolíticos, acidose ou infecção. 

A agitação também pode ser uma manifestação da disfunção orgânica neurológica 

associada à sepse. 
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Nos pacientes sob ventilação mecânica que estejam desacoplados do aparelho, 

sempre que possível, deve-se tentar ajustar o modo de ventilação antes de aumentar 

as doses dos sedativos. 

A sedação é um coadjuvante no tratamento. Sempre que possível o fator causal do 

estresse deverá ser tratado antes de iniciar a sedação, para que se possa avaliar a 

sua real necessidade. 
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Tabela 2. Causas possíveis de agitação em UTI 

Alterações metabólicas 

Hipoxemia 

Hipercarbia 

Hipoglicemia 

Hiponatremia 

Disfunção renal 

Disfunção hepática 

Infecção, sepse 

Dor 

Ansiedade 

Intoxicação por drogas 

Síndrome de retirada de drogas (abstinência) 

Isquemia e processos expansivos no SNC 

 

 

Modalidades quanto ao tipo de administração: 

 

Sedação Intermitente: indicada para pacientes em desmame respiratório ou fora de 

ventilação mecânica. 

Drogas indicadas – escolhidas conforme o quadro clinico do paciente 

Diazepam – Utilizar preferencialmente pela via digestiva na dosagem de 5 a 10mg na 

dose inicial. Pacientes com dependência alcoólica ou à drogas poderão necessitar de 

dosagens mais altas. 

Dormonid – 5 a 15 mg ou Fentanyl 50 a 150mcg (1-3ml) para realizar intubação 

orotraqueal. Especial atenção deve ser dada para a via aérea do paciente. Sedação 

Contínua: indicada quando há necessidade da manutenção da sedação por um 

período prolongado. Os pacientes com esse esquema de sedação irão necessitar ser 

submetidos à ventilação mecânica. 
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Monitoração da Sedação 

A manutenção de um nível ótimo de conforto e segurança para o paciente 

criticamente enfermo é o objetivo universal para todos aqueles que lidam com o 

paciente em estado crítico; entretanto, alcançar um equilíbrio apropriado de sedação 

e analgesia é um enorme desafio. A maior parte as evidências disponíveis com 

relação ao uso de analgésicos e sedativos em UTI indica que pode ser menos 

importante qual droga a ser utilizada do que uma titulação apropriada, usando 

Tabela 3.  Rotinas para aplicação de uma sedação adequada. 
 
Utilizar a menor dose possível dos medicamentos sedativos a fim de 

diminuir a tolerância e dependência aos mesmos. A sedação dos pacientes críticos agitados deve ser iniciada somente 

após analgesia adequada e identificação e tratamento de possíveis 

causas fisiológicas reversíveis: Redefinir diariamente as dose de todas as drogas utilizadas para 

minimizar os efeitos da sedação prolongada. Monitorar o nível de sedação para permitir o melhor ajuste de doses. As 

avaliações das escalas de Ramsay ou RASS deveram ser anotadas pela 

enfermagem em local próprio oPreviamente determinado. Considere terapias não farmacológicas 

Sempre titule as medicações ao efeito desejável (use uma escala adequada) 

Fale com o paciente e tranquilize-o para reduzir a necessidade de medicações 

Use a menor dose efetiva 
Antecipe que as necessidades de medicações mudarão com o tempo 
Os efeitos das medicações também variarão dependendo: 

• estímulo externo 

• idade 

• variabilidade farmacocinética 

• doença severa 

• função renal e hepática 

• tolerância 

• acumulação 

• medicações concomitantes 

Continuamente reavalie o paciente 
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administração objetiva, visando a otimizar o conforto do paciente enquanto se evitam 

complicações, tais como ventilação mecânica prolongada ou reintubação. Sem níveis 

estabelecidos de sedação e analgesia que sejam racionais e consensuais, diversos 

membros da equipe médica poderão assumir condutas discrepantes e com diferentes 

objetivos, aumentando a chance de complicações iatrogênicas e impedindo 

potencialmente a recuperação do paciente. 

  

O uso de protocolos de sedação, com titulação contínua das doses utilizadas, é uma 

recomendação importante. A instituição de protocolos não seria viável sem a adoção 

de uma escala de avaliação do grau de sedação. Já foi demonstrado que a 

monitorização através da utilização de uma escala contribui para a evolução favorável 

desses pacientes (B). Essa monitorização deve fazer parte dos controles de 

enfermagem de forma a permitir os ajustes necessários. Existem inúmeras escalas 

de sedação sendo bastante conhecida e utilizada em estudos a escala de Ramsay. 

Entretanto, existem criticas com relação a sua utilização (B). Outras escalas já 

validadas são a de Richmond Agitation- Sedation Scale (RASS) (B), a Sedation-

agitation scale (SAS) (B), e a Motor Activity Assessment Scale (MASS) (B), além de 

outras menos conhecidas (B). Entretanto, não foi demonstrada superioridade de uma 

determinada escala. Dessa forma, a escolha da escala a ser utilizada  fica a critério 

de cada serviço. A utilização do índice biespectral não é recomendada como forma 

rotineira de avaliação dos pacientes graves. Embora não existam estudos na 

população séptica, diversos trabalhos já demonstraram que sua utilização fica 

prejudicada nos pacientes gravemente enfermos, em virtude da interferência dos 

movimentos musculares (B). Entretanto, existem resultados contraditórios com alguns 

trabalhos mostrando boa correlação com escalas de sedação consideradas 

adequadas (B), principalmente em pacientes vítimas de neurotrauma (B). 

O valor preditivo dessa monitorização é otimizado com o uso de bloqueadores 

neuromusculares, razão pela qual seu uso é mais difundido como monitorização 

durante a anestesia. Com a redução signifi cativa da utilização desses agentes dentro 

das UTI a utilidade do BIS fica bastante restrita. 
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Recomendação: 

A monitorização da sedação deve ser realizada através de escalas pré- determinadas 

e deve fazer parte dos controles de enfermagem. 

 

Escalas para Monitoração 

A escala de Ramsay, descrita em 1974, é amplamente utilizada, simples de aplicar e 

testada pelo tempo. Um estudo de Schulter-Tamburen et al., em 

19997 correlacionaram alguns sistemas de avaliação de sedação com potenciais 

evocados auditivos e concluiu que a melhor correlação foi obtida com a escala de 

Ramsay, que mede três níveis de estado acordado e três níveis de estado de sono 

(Tabela 6). Uma de suas limitações é que ela é uma escala de avaliação de nível de 

consciência e ignora muitos outros componentes do conforto do paciente. Escalas 

mais sofisticadas têm sido desenvolvidas e testadas com o objetivo de permitir uma 

sedação mais adequada a cada paciente com aplicações clínicas e em pesquisa. 

Tabela 4. Escala de Ramsay 
 
Desperto 
1. Ansiedade e/ou agitação 
2. Tranqüilidade, cooperação e orientação 
3. Responsividade ao comando verbal 
Dormindo 
4. Resposta franca à estimulação auditiva intensa ou compressão da 

glabela 5. Resposta débil à estimulação auditiva intensa ou compressão da 

glabela 6. Sem resposta 
 

 

A escala de agitação-sedação de Richmond (RASS)15,32 foi desenvolvida por uma 

equipe multidisciplinar na Virginia Common-Wealth University, em Richmond. 
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Consiste em uma escala de 10 pontos, que pode ser determinada mediante três 

claros e definidos passos e que tem critérios bastante distintos para níveis de sedação 

e agitação (Tabela 9). Uma característica singular dessa escala é que ela utiliza a 

duração do contato visual seguindo a estimulação verbal como principal meio de 

titular a sedação. Assim, a validação dessa escala poderia ser relacionada tanto ao 

despertar quanto ao conteúdo do pensamento – os dois componentes da consciência. 

Ely et al.15, em 2003, determinaram que a duração do contato visual poderia ser 

facilmente medida com o mínimo treinamento, permitindo reprodutibilidade e 

aceitabilidade aumentada do instrumento por profissionais que atuavam à beirado 

leito, como médicos, enfermeiros e pesquisadores. A RASS separa a estimulação 

verbal da física de maneira que o nível de despertar do paciente pode ser graduado 

de acordo com a potência do estímulo. É comum considerar escalas de sedação 

válidas, à medida que elas delineiam nível de despertar (considerado um substituto 

da consciência). Consciência, entretanto, é classicamente definida como a 

combinação do nível de despertar da pessoa mais o conteúdo do estado vigíl (por 

exemplo, delirium). É importante ressaltar que uma característica chave do delirium é 

a presença ou ausência de desatenção, que pode ser medida em parte pela 

habilidade da pessoa de manter o contato visual. Dessa forma, a pontuação da RASS 

está correlacionada com o início da desatenção e o delirium. 
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Principais Agentes Utilizados / Aspectos Farmacológicos - Sedação 

 

Diazepam 

O maior inconveniente do diazepam é a meia-vida de eliminação prolongada, que exige 

vários dias para recuperação de seus efeitos. O metabolito desmetil diazepam pode 

acumular-se durante o tratamento com grandes doses ou em administração crônica. 

Tabela 5.  Escala de agitação-sedação de Richmond - RASS 
 
Valor                                             Termo Descrição 

+4                Combativo Extremamente combativo, violento, perigo 

imediato à equipe +3               Muito agitado Puxa ou remove tubos ou cateteres; 

agressivo +2                Agitado Movimentos freqüentes descoordenados; briga 

com o ventilador +1               Inquieto Ansioso, mas os movimentos não são agressivos 

ou vigorosos 0                 Alerta e calmo 
-1                Sonolento Não totalmente alerta, mas tem despertar 

sustentado (abertura/ contato ocular) à voz (> 10 segundos) 
-2                Sedação leve Acorda brevemente com contato ocular à voz 

(< 10 Estimulação verbal segundos) -3                Sedação moderada Movimento ou abertura ocular à voz 

(mas nenhum contato ocular) -4                Sedação profunda. Nenhuma resposta à voz, mas há 

movimentação ou abertura ocular à estimulação física Estimulação física 
-5                Não se desperta. Nenhuma resposta à voz ou à estimulação 

física 

Tabela 6. Procedimento para avaliação com a RASS 
 
1. Observe o paciente 
• Paciente está alerta, inquieto ou agitado: 0 a +4 
2. Se não está alerta, fale o nome do paciente e peça para abrir os olhos e 

olhar para o avaliador • Paciente acorda com abertura ocular sustentada e contato visual -1 
• Paciente acorda com abertura ocular e contato visual, mas não são 

sustentados -2 • Paciente tem algum movimento em resposta à voz, mas nenhum contato 

visual -3 3. Quando não houver nenhuma resposta à estimulação verbal, estimule 

fisicamente o paciente, balançando os ombros e/ou friccionando o esterno 
• Paciente tem algum movimento à estimulação física -4 
• Paciente não responde a qualquer estimulação -5 
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O diazepam é altamente esclerosante, exigindo para sua injeção, veias de grosso 

calibre. 

Farmacocinética: Rápido início de ação. 

t(1/2): 3  horas; t(1/2): 30 a 56 horas. 

Metabolismo hepático (glicuronização) e eliminação renal. Posologia: 

Em sedação consciente, injeção intravenosa, 1 a 10 mg (0,2 a 0,3 mg.kg-1), repetidas 

conforme necessário (crianças, 0,04 a 0,3mg.kg-1) a cada 2 ou 4 horas. Doses maiores 

de 2 a 20 mg a cada 1 a 8 horas tem sido empregadas em tétano. 

Observações: Depressão respiratória. Confusão, excitação paradoxal. 

Após administração prolongada, a recuperação pode tomar vários dias. O metabolito 

desmetil-diazepan tem meia vida prolongada e pode acumular-se em doses 

excessivas. Tromboflebite, dor à injeção. 

Diazepam 

Valium Roche. Ampolas de 10 mg. Comprimidos de 5 e 10 mg. 

 

Midazolan 

O midazolam é um diazepínico hidrossolúvel três a quatro vezes mais potente que o 

diazepam, apresenta curta meia-vida de eliminação, o que o torna conveniente para 

administração contínua de curta duração. 

Como os demais diazepínicos, o midazolam também determina amnésia anterógrada 

significativa. Esta droga sofre metabolismo hepático e em alguns pacientes com 

insuficiência hepática ocorre sedação prolongada. O 1-OH- midazolam, metabólito 

ativo, pode acumular-se em alguns casos, retardando a recuperação. Efeito 

prolongado é também observado na presença de insuficiência renal ou sepse. Nem 

diazepam, nem midazolam são efetivamente removidos através de hemodiálise. Não 

há boa correlação entre despertar e níveis plasmáticos de midazolam. A interrupção 

de infusões prolongadas de diazepínicos pode associar-se a síndrome de abstinência 



 
 

381 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

grave. Isto ocorre particularmente em crianças. É possível reduzir a posologia de 

midazolam, quando prescrita sua associação com morfina. 

Entretanto, nesta associação o midazolam associa-se a depressão respiratória e 

hipotensão arterial. Este último inconveniente pode ser particularmente grave quando 

este agente é associado à fentanila. 

 Farmacocinética: início de ação: 1 a 3 min. Duração: 1 a 4 horas. Metabolismo 

hepático; 

Posologia: 0,03 a 0,3 mg/kg EV em “bolus” seguida de 0,01 a 0,6 mg/kg/h EV contínuo. 

Sugerimos a seguinte diluição para uso contínuo: Midazolam 50mg/10 ml – 

100mg (20ml) em 80 ml de solução  fisiológica (SF 0,9%). Tem uso frequente para 

sedação continua 

Efeitos adversos: efeitos hemodinâmicos discretos. Hipotensão arterial em idosos. 

Depressão respiratória, sobretudo se associado à opióides. Metabolismo prejudicado 

em insu ciência hepática ou renal. Interrupção da administração associada a 

manifestações de abstinência. Como todos os benzodiazepínicos pode precipitar 

quadros de delirium. Provoca amnésia. Midazolam Dormonid Injetável - Roche. 

Ampolas de 3 ml com 15 mg; 5 ml com 5 mg; e 10 ml, com 50 mg. 

 

Propofol 

O propofol (2,6-di-isopropilfenol) tem meia-vida relativamente curta e amplo volume de 

distribuição. Tais características facilitam sobremaneira o rápido ajuste da dose em 

busca do efeito desejado. 

O propofol produz hipnose e também prejudica a formação da memória (amnésia 

anterógrada). A monitorização do nível de sedação é aconselhada para restrição da 

dose ao mínimo necessário para obtenção do efeito desejado. Na presença de dor, é 

indicado iniciar a infusão de propofol após a titulação da dose suficiente de analgésicos. 

A interrupção da infusão segue-se habitualmente de rápido despertar, característica 
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notável deste agente. Este fato exige redobrado cuidado no sentido de assegurar o 

adequado funcionamento do sistema de infusão. Quando adequadamente titulado, não 

ocorre re-sedação finda a infusão de propofol. 

Sugere-se que a sedação seja sempre superficializada gradativamente, para evitar a 

ansiedade e a agitação eventualmente associadas ao despertar abrupto. Durante o 

processo de interrupção da ventilação artificial (desmame) o propofol deve ser mantido 

em doses baixas até o momento da desintubação. Possibilita-se, destarte, gradual 

adaptação à ventilação autônoma. 

A instabilidade circulatória pode, no entanto, limitar o emprego do propofol. 

Particularmente após injeção isolada (bolus), pode ser observado hipotensão arterial, 

sem alterações expressivas da freqüência ou débito cardíacos. Em ventilação artificial 

ou hipovolemia, os efeitos hemodinâmicos são mais pronunciados. A associação com 

fentanil potencializa a depressão cardiovascular e respiratória. A hiperlipidemia é outro 

efeito adverso associado ao uso prolongado de propofol. 

  

O propofol não é indicado para uso prolongado em crianças abaixo de 3 anos. Em 

crianças pequenas, doses  elevadas deste agente, administradas por período 

prolongado foram associadas a acidose metabólica e morte. 

O propofol é isento de efeitos indesejáveis sobre função renal ou hepática. Ele reduz 

proporcionalmente fluxo e metabolismo cerebral. O propofol deprime a ventilação, o 

que exige cautela em pacientes em ventilação espontânea. 

Este agente, com ação amnésica mínima, possui ação anticonvulsivante Pode ser 

utilizado para sedações de curta duração, pela sua meia-vida curta 

O propofol é veiculado em emulsão de lípides. Isento de conservantes, o produto 

constitui meio favorável à proliferação bacteriana. Sua manipulação requer estrita 

assepsia e, uma vez aberto, o produto deve ser utilizado em 12 horas. Caso transferido 

para seringas, o prazo máximo para substituição do sistema (frascos e equipos) é de 

6 horas. Ainda que, se injetado em veias periféricas, produza dor local, a flebite é 

eventualidade rara. O potencial alergênico do propofol é devido ao veículo. 
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O propofol deve ser considerado no balanço nutricional. Cada mililitro contém 0,1 g de 

gordura, fornecendo, (1 ml = 1 Kcal). 

Farmacocinética: tem rápido início de ação (40 segundos). Os efeitos cessam após 10 

minutos da interrupção da infusão, pelo menos em infusões por tempo curto. Posologia: 

0,3 a 3,0 mg/kg/h. Bolus de 1 a 3 mg/kg, devendo ser evitado pelo efeito hipotensor; 

Efeitos colaterais: seu uso pode provocar instabilidade cardiocirculatória por seu efeito 

vasodilatador e depressor do miocárdio. Seu veículo é lipídico, logo a monitorização do 

perfi l lipídico do paciente se faz necessário quando do uso prolongado da droga. 

 

Propofol 

Propofol -  Zeneca; Propofol -  Cristália. Ampolas com 20 e 50 ml contendo 10 mg.ml-

1. 

 

Dexmedetomidina 

A dexmedetomidina é um agonista α-2 adrenérgico utilizado na sedação. Tem ação 

sedativa, hipnótica, ansiolítica e analgésica reduzindo a atividade simpática. Não 

produz depressão respiratória significativa e o paciente desperta rapidamente 

atendendo ordens com facilidade. 

A alfa-2-dexmedetomidina foi recentemente aprovado para uso como sedativo com 

atividade analgésica secundária para terapia em curto prazo (menos de 24 horas) em 

pacientes que estão inicialmente recebendo ventilação mecânica. 

Os pacientes se mantêm sedados quando não incomodados, mas despertam 

facilmente com uma leve estimulação. A dexmedetomidina reduz as doses dos agentes 

sedativos e analgésicos usados concomitantemente e produz ansiólise em 

comparação com os benzodiazepínicos. Administração rápida de dexmedetomidina 

pode produzir elevação transitória da pressão arterial. Pacientes mantidos com tal 

fármarco podem desenvolver bradicardia e hipotensão, especialmente na presença de 
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depleção do volume intravascular ou tônus simpático elevado. O papel desse novo 

agente na sedação em UTI ainda precisa ser mais bem determinado. 

Farmacocinética: inicio de ação até 6 minutos. Meia vida de eliminação 2 horas; 

Posologia: 1 μg/kg em 10 a 20 minutos EV seguido de 0,2 a 0,7 μg/kg/h EV contínuo; 

Efeitos adversos: bradicardia e hipotensão especialmente na presença de hipovolemia 

e tônus adrenérgico exacerbado. 

Dexmedetomidina 

Precedex emb. c/ 5 e 25 fr.-ampola flip-top de 2 mL de sol. inj. concentrada para infusão 

 

Haloperidol 

Farmacocinética: 

Início de ação: parenteral, até 30 min; oral, até 2 horas. Duração da ação: até 38 horas. 

t(1/2):11 min. Pico de ação: parenteral, até 45 min; oral, até 4 horas. Posologia: 

Injeção intramuscular ou intravenosa, 0,5 a 10 mg (agitação leve a intensa); 

manutenção, 2 a 10mg a cada 2 a 8 horas. 

Via oral 0,5 a 2 mg a cada 8 ou 12 horas (em crianças, apresentação líquida 

0,05 a 0,15 mg.kg-1 ao dia). Injeção intravenosa contínua, 20 a 30 mg.h-1. 

Observações: 

Indicado no tratamento da agitação e delírio. Taquicardia, hipotensão ou hipertensão 

arterial. Laringoespasmo, broncoespasmo. 

Potencializa ação depressora de sedativos e opióides. Reações extrapiramidais. 

Risco de efeitos adversos maior em idosos. Síndrome neuroléptico-maligna. 

Haloperidol 
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Haldol - Janssen- Cilag; Haloperidol União química e Cristália. Ampolas de 1 ml com 

5mg. Frasco conta-gotas de 20 ml com 2 mg.ml-1. 

  

ANALGESIA EM TERAPIA INTENSIVA 

 

Conceito: 

Analgesia consiste na diminuição ou supressão da sensação dolorosa, sem perda de 

consciência. 

A dor é definida pela IASP (Associação Internacional para o Estudo da Dor), como 

sensação desagradável e experiência emocional, associada à lesão tecidual real ou 

potencial, ou descrita em termos relacionados à lesão”. 

Dor aguda é definida como uma complexa constelação de experiências desagradáveis, 

perceptuais, psicológicas, emocionais e respostas comportamentais causadas por 

estimulação nociva. Esta é invariavelmente produzida por lesão e/ou doença na pele, 

estruturas somáticas profundas ou vísceras, ou função anormal de músculos ou 

vísceras, na ausência de lesão. 

Dor crônica é definida como aquela que persiste por mais de um mês além do curso 

normal ou que seja associada a processo patológico crônico, que cause dor contínua 

ou recorrente a intervalos de meses ou anos. 

 

Terminologia: Analgesia 

Consiste na diminuição ou supressão da sensação dolorosa, sem perda de 

consciência. 

Anestesia Geral 

É um estado de depressão do nível de consciência durante o qual o paciente não é 

despertado, mesmo por estímulos dolorosos. 
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A habilidade de manter a ventilação é frequentemente comprometida, necessitando de 

assistência respiratória para manutenção da permeabilidade da via aérea, e uso de 

ventilação com pressão positiva devido à depressão da ventilação espontânea por 

drogas e/ou relaxantes musculares. 

 

Tabela 7. Indicações de analgesia em UTI 
 
Dor e desconforto 
Dissincronia com ventilação mecânica, apesar de sedação adequada 
Hipertensão intracraniana, para atendimento fisioterápico. 
Mensuração de delta de pressão de pulso, quando necessário 
Intubação traqueal 

 

Avaliação da dor 

Estudos de dor no paciente criticamente enfermo revelam a importância da avaliação 

e documentação sistemáticas e consistentes. Como já foi abordado, a dor não tratada 

causa desconforto e pode resultar em grave ansiedade, agitação e até mesmo delirium.  

A resposta hiperadrenérgica à dor pode causar perda de enxerto, sangramento 

cirúrgico, isquemia do miocárdio, retardo do retorno do funcionamento intestinal e 

balanço nitrogenado negativo. O intensivista deve ter como prioridade o controle da 

dor. 

O indicador de dor mais confiável e válido é a própria queixa do paciente. A localização, 

as características, os fatores agravantes e de alívio e a intensidade da dor devem ser 

avaliados. A avaliação da intensidade da dor deve ocorrer por meio de ferramentas 

unidimensionais, tais como a escala descritiva verbal, a analógica visual e as 

numéricas visual e verbal. 

 

Tabela 8. Princípios do manejo da dor 
 
A escolha do medicamento a ser utilizado está na dependência direta da 

intensidade da dor. 
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A dor deve ser monitorada da mesma forma que o grau de sedação, junto aos 

demais dados vitais do paciente. Deve-se utilizar a escala de avaliação verbal, 

com classificação da dor em ausente, leve, moderada e intensa. A dor deve ser controlada com as menores doses possíveis. 
As doses devem ser reavaliadas continuamente, para que haja controle total da 

dor. Em pacientes sob analgesia e sem dor, deve-se tentar a redução das 

doses utilizadas Se possível pergunte ao paciente 
Procure por sinais de dor (taquicardia, hipertensão, expressões faciais, 

lágrimas, sudorese, midríase) Encontre a fonte causadora de dor 
Corrija a causa quando possível 
Dê os analgésicos apropriados regularmente quando solicitado 
Lembre-se: a maioria dos agentes sedativos não provê analgesia 
Reavalie continuamente o paciente 

 

Monitoração da Analgesia A necessidade de avaliação e quantificação da dor referida 

pelo paciente é imprescindível, devendo ser realizada de forma sistemática, contínua, 

para que seja possível a instalação da terapêutica e avaliação da eficácia da mesma 

26.A maioria dos pacientes internados em UTI sofre de doenças crônicas agudizadas 

ou doenças tratadas cirurgicamente,apresentando portanto quadros de dor aguda. Tais 

quadros podem ser avaliados de forma efetiva e completa através das escalas análogo-

visual, numérico-visual e descritiva- verbal. Na escala descritivo-verbal, a intensidade 

da dor é avaliada através de quatro descritores, que são: sem dor, dor leve, dor 

moderada até dor intensa. A escala análogo-visual, a mais utilizada por sua 

simplicidade e eficácia, varia de 0 (sem dor) até 10 (dor muito forte), sendo o paciente 

solicitado a quantificar sua dor por uma nota dentro desta escala. 

O indicador de dor mais confiável e válido é a própria queixa do paciente. A localização, 

as características, os fatores agravantes e de alívio e a intensidade da dor devem ser 

avaliados. A avaliação da intensidade da dor deve ocorrer por meio de ferramentas 

unidimensionais, tais como a escala descritiva verbal, a analógica visual e as 

numéricas visual e verbal. 
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Escala Analógica Visual – É uma das escalas provavelmente mais utilizadas na 

atualidade. A forma e a apresentação dessa escala são importantes. Ela pode ser 

vertical ou horizontal, mas não deve ser mudada durante a avaliação. 
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Escala Numérica Visual – Escalonada de 1 a 10, afere uma porcentagem à 

intensidade da dor.  É facilmente compreendida pela maioria dos pacientes, 

porém a graduação facilita a memorização, o que pode interferir com a avaliação. 

 

Escala numérica visual 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Sem  

dor 

         

Dor 

Insulportável  

Escala Numérica Verbal – Atribui valores numéricos (0 a 10) à 

intensidade da dor. 

 

Escala numérica verbal 

 

0 = ausência de dor 

10 = pior dor imaginável 

 

 

 

 

Escala Descritiva Verbal – Relaciona a intensidade da dor a categorias específicas. É 

de aplicação simples, porém pode também direcionar as respostas. 
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Escala descritiva verbal (categorias) 

0 Dor ausente 

1 Dor leve 

2 Dor moderada 

3 Dor intensa 

 

Apesar de não especificamente testada em UTI, a escala analógica visual tem sido 

usada com frequência. Pacientes idosos podem ter dificuldades com essa escala. 

A escala numérica visual também é válida e se correlaciona com a escala analógica 

visual. Ela tem sido usada para avaliar a dor em pacientes cardíacos cirúrgicos. Em 

virtude dos pacientes poderem completar a escala numérica escrevendo ou falando e 

por ser aplicável a várias idades, ela tem sido preferida à escala analógica visual em 

pacientes em estado crítico. 

 

Alternativamente pode ser usada a Escala de Faces de Wong Baker, difundida 

principalmente entre os pacientes pediátricos a escala utiliza 5 rostos para representar 

diferentes graduações da dor, variando de “sem dor” até a “dor máxima”. 

Apesar do indicador mais confiável de dor ser o que o paciente está referindo, 

pacientes criticamente enfermos são frequentemente incapazes de comunicar o nível 

de dor se sedados, anestesiados ou recebendo bloqueadores neuromusculares. 

Nesses casos, nem a escala analógica visual e nem a numérica terão validade, já que 

elas necessitam da capacidade do paciente de se comunicar com o médico. 

Pacientes incapazes de se comunicar deverão ser avaliados por observação subjetiva 

de comportamentos relacionados à dor (movimentação, expressão facial e postura) e 

indicadores fisiológicos (frequência cardíaca, pressão sanguínea e frequência 

respiratória). 
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Instruções Específicas da Rotina na Avaliação da Dor 

 

A avaliação da dor por meio da Escala Visual Numérica (EVN) é realizada pela Equipe 

de Enfermagem, na admissão e uma vez a cada turno (M, T, N), ou por escala 

equivalente conforme especificado no protocolo institucional de manejo da dor. 

Na ocorrência de dor (responsável - Enfermeiro): Identificar: 

  

• Episódios e intensidade/severidade da dor nas 24h 

• Alívio obtido e tempo de duração 

• Local ou locais de dor 

• Início e duração da dor 

• Fatores que interferem na melhora ou piora da dor características da dor 

• Conforme descrita pelo paciente (ex. contínua, intermitente, profunda, fina, em 

queimação) 

Realizar exame físico e investigar sinais e sintomas associados (ex, náusea, vômito, 

sudorese, fadiga, taquicardia, comportamento e postura corporal, etc.). 

Atenção especial para avaliação e registro do nível de consciência (utilizar escala de 

sedação) 

Iniciar Protocolo Institucional de Manejo da Dor. 

Reavaliar o paciente no máximo uma hora após a realização de intervenções para o 

controle da dor. 

  

Principais Agentes Utilizados / Aspectos Farmacológicos - Analgesia 

 

Fentanil / Fentanila 
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A fentanila não provoca histamino-liberação, tem maior volume de distribuição e menor 

vida média de eliminação que a morfina. Seus metabólitos são inativos. 

A fentanila age muito rapidamente, mas tem meia-vida de eliminação prolongada, 

sobretudo após grandes doses ou em injeção contínua. A tolerância desenvolve-se 

rapidamente e exige elevação progressiva da posologia. Esta droga promove intensa 

depressão respiratória. 

A injeção isolada de doses elevadas pode acompanhar-se de rigidez muscular, 

bradicardia e hipotensão arterial. Tais inconvenientes são minimizados por injeções 

fracionadas, doses discretas, uso concomitante de bloqueadores neuromusculares, 

expansão volêmica e anti-colinérgicos. 

A lipossolubilidade permite que a fentanila se ligue mais rapidamente ao tecido nervoso 

que a morfina e sua ação, em nível espinhal, se restringisse à região onde foi aplicado. 

Daí sua injeção epidural ou subaracnoídea ser associada à menor risco de depressão 

respiratória tardia. 

Farmacocinética: início de ação em menos de 1 min. Duração de ação: 30 a 60 min. 

Eliminação hepática; 

Posologia: 25 a 100 μg (0,7 a 2 μg/kg) EV em bolus ou 50 a 500 μg/h, contínuo; Efeitos 

adversos: miose, bradicardia vagal, hipotensão, rigidez muscular, rápido 

desenvolvimento de tolerância, depressão respiratória, náuseas, vômitos, íleo, 

espasmo vias biliares, retenção urinária. Efeito prolongado na insuficiência hepática. 

Associação com diazepínicos aumenta o risco de depressão cardiorrespiratória. 

 

Fentanila (citrato) 

Fentanil - Janssen. Fentanil - Cristália Frascos com 10 ml, 50 mcg.ml-1. 

Ampolas para uso espinhal com 2 ml, 50 mcg.ml-1. 

 

Morfina 
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Farmacocinética: início de ação após injeção intravenosa: cerca de 3 min; Duração de 

ação: 2-3 h. Eliminação hepática e renal. 

Posologia: 

Injeção intravenosa: 2,5 a 15 mg; 

Injeção intramuscular ou subcutânea: 2,5 a 20 mg; Injeção intravenosa contínua: 1-10 

mg/h. Sugerimos a seguinte diluição para uso contínuo: Morfina 10 mg/ml – 50 mg 

(5ml) em 95 ml de SF 0,9%; Efeitos adversos: Miose, bradicardia (vagal), hipotensão 

ortostática, histaminoliberação, rigidez muscular (tronco; injeção rápida), convulsões 

em recém-nascidos e quando usadas doses elevadas, depressão respiratória (tardia, 

após injeção espinhal), náuseas, vômitos, íleo, espasmo vias biliares, retenção 

urinária, efeito prolongado em insuficiência renal.Caso persistam os sinais de 

desconforto após analgesia adequada, deve ser iniciado também um hipnótico. O 

benzodiazepínico midazolan é o fármaco de uso mais rotineiro em terapia intensiva. 

Produz sedação, ansiólise, relaxamento muscular e amnésia anterógrada além de ter 

efeito anticonvulsivante. 

Apresenta pouca ação sobre o tônus vasomotor e o coração. Seu uso rotineiro, após 

administração por tempo prolongado, pode precipitar síndrome de retirada, além disso, 

deve ser usado com cautela nos pacientes com doenças neuromusculares. A grande 

preocupação atual em relação ao seu uso é sua associação com aumento de incidência 

de delirium (A). 

A morfina depende de metabolismo. Tem efeito sedativo prolongado em insuficiência 

renal, pelo acúmulo de metabólitos ativos. 

A injeção epidural traz analgesia prolongada, sem bloqueio motor ou instabilidade 

circulatória. 

Hidrofílica, a morfina difunde-se amplamente no LCR. Em virtude desta ascenção, ela 

pode atingir centros respiratórios, provocando depressão respiratória tardia. 

Complicações relativamente comuns são prurido, náusea e retenção urinária. 
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Morfina (sulfato) 

 

Dimorf - Cristália. Comprimidos de 10 e 30 mg. Dimorf LC Cristália. Cápsulas de 30, 60 

e 100 mg. Dimorf SP Cristália. Ampolas de 5 e 10 mg em 10 ml. 

Dimorf Solução injetável Cristália. Ampolas de 10 mg em 1ml. MST contínuo ASTA e 

MS Long Janssen 

  



 
 

395 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

Meperidina 

A meperidina ou petidina não deve ser utilizada cronicamente. Tem início de ação mais 

rápido, porém a duração de ação é semelhante à da morfina. Sua administração 

prolongada pode levar ao acúmulo de normeperidina. Este metabólito que guarda 50% 

da potência da meperidina possui meia-vida prolongada. A normeperidina é tóxica, 

sendo capaz de induzir excitação do sistema nervoso central e provocar ansiedade, 

alterações no humor, tremores, mioclonias e convulsões. Existe maior risco nos 

portadores de insuficiência renal, nos idosos e naqueles tratados com doses elevadas 

de meperidina. 

A dose máxima diária de meperidina é 1g, no primeiro dia e não mais que 700 mg/dia, 

nos dias subsequentes. 

A meperidina interage desfavoravelmente com os inibidores da monoaminooxidase, 

determinando hipertermia, hipotensão ou hipertensão, rigidez torácica, psicose, 

convulsões e coma. 

Farmacocinética: 

Início de ação: intravenosa, < 1 min; intramuscular, até 5 min; espinhal,  até 12 minutos. 

Pico de efeito: intravenosa, até 20 min; intramuscular, até 50 min; espinhal, até 30 min. 

Duração da ação: intravenosa ou intramuscular, 3 a 6 horas; espinhal, 1 a 8 

horas. T1/2α 4 a 11 min, β 180 a 264 min. 

Metabolismo hepático. Posologia: 

Injeção intravenosa (lenta) 25 a 100 mg (0,5 a 2 mg.kg-1) a cada 3 ou 4 horas. 

Intramuscular 50 a 150 mg (1 a 3 mg.kg-1) a cada 3 ou 4 horas. 

Injeção intravenosa contínua, 25 mg.h-1. Crianças 0,5 a 0,7 mg.kg-1.h-1. PCA 

intravenoso: 5 a 30 mg (0,1 a 0,6 mg.kg-1), 

Infusão 5 a 40 mg.h-1 (0,1 a 0,8 mg.kg-1.h-1); lockout 5 a 15 min. PCA epidural: 5 a 30 

mg (0,1 a 0,6 mg.kg-1), 
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Infusão 5 a 10 mg.h-1 (0,1 a 0,2 mg.kg-1.h-1); lockout 5 a 15 min. 

Epidural: 50 a 100 mg (1 a 2 mg.kg-1) ou 10 a 20 mg.h-1  (0,2 a 0,4 mg.kg-1.h- 1). 

Raqui: 10 a 50 mg (0,2 a 1 mg.kg-1). Efeitos: Euforia. Miose. 

Depressão miocárdica e respiratória. Retardo do esvaziamento gástrico. Ileo. 

Risco de efeitos adversos aumentado em insuficiência renal. Rigidez torácica. 

Convulsões (nor-meperidina): dose máxima diária, 1 g (20 mg.kg-1). Contra-indicado 

em pacientes sob tratamento com IMAO. 

Meperidina (cloridrato) 

Dolantina - Hoescht-Marion-Roussell. Ampolas de 100 mg c/2 ml;   Dolosal - Cristália. 

Ampolas com 50 mg em 2 mL 

 

Nalbufina 

A nalbufina, agonista kappa e antagonista mu, é tão potente quanto a morfina, possui 

efeito teto para analgesia e depressão respiratória. Tem início rápido de ação e meia-

vida de eliminação próxima a 4 horas. Via de regra não provoca alterações 

hemodinâmicas, embora cause certa histamino liberação. Sua associação com 

opióides como fentanila e morfina (agonistas mu) está contraindicada por tender a 

anular o efeito analgésico. 

Farmacocinética: 

Início de ação 2 min; t(1/2) - 120 a 210 min. Metabolismo hepático. 

Posologia: 

Injeção intravenosa ou intramuscular, 10 mg (a cada 3 ou 6 horas); crianças: 

0,05 a 0,2 mg.kg-1. 

Injeção intravenosa contínua, 0,02 a 0,15 mg.kg-1.h-1. Observações: 
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Efeito “teto” para analgesia (0,15 mg.kg-1) e depressão respiratória (0,45 mg.kg-1). 

Náuseas, vômitos, íleo, espasmo vias biliares, retenção urinária. Reversão do efeito de 

opióides (atividade antagonista). Pode precipitar abstinência em pacientes sob uso 

crônico de opióides. 

Contra-indicado em alergia a metabissulfato de sódio (preservante). Nalbufina 

(cloridrato) 

Nubain - Rhodia. Ampolas de 1 e 2 ml com 10 mg/1ml. 

  

Tramadol 

O tramadol inibe a recaptação da norepinefrina, estimula a liberação de serotonina e 

ageatravés de seus metabólitos nos receptores opióides. A formação destes 

metabólitos parece depender da sub-família (2D6) do CYP450 e consequentemente 

haverá uma relação direta na percepção do estímulo doloroso. Vale ressaltar, que o 

tramadol não altera a atividade motora do esfincter do ducto biliar e ainda, retarda 

minimamente o trânsito grastrointestinal. 

Farmacocinética: início de ação: 20 a 30 min. Duração de ação: 3 a 7 h. Metabolismo 

hepático e eliminação renal. 

Posologia: injeção intravenosa 100 mg a 400 mg/dia.Pode ser usado por via oral. 

Efeitos adversos: convulsões (contra-indicado em convulsivos), taquicardia transitória 

(sobretudo após injeção endovenosa rápida), náuseas, vômitos e constipação. 

 

As vias de administração utilizadas para o tramadol são: oral, retal, subcutânea, 

intramuscular ou intravenosa (injeção isolada lenta ou infusão contínua). 

Farmacocinética: 

Início de Ação: 20 a 30 min. V.O.; Duração de Ação: 3 a 7 h. Biodisponibilidade: 90% 

após administração oral; 6,8 h. 
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t Pico de concentração sérica (CMax): 2 horas. Metabolismo hepático e eliminação 

renal Posologia: 

Adulto e jóvens acima de 14 anos:  Cápsulas: 1 cps (50mg); Gotas:                    20 

gota s 

(50mg); se necessário as doses poderão ser repetidas 30 a 60 minutos depois. Injeção 

intravenosa 100 mg a 400 mg.dia-1 lenta ou diluída. 

Supositório: 1 supositório 

Dose máxima: 500mg/dia; exceto em casos de tumor (deverá haver ajuste de dose) 

Efeitos: convulsões (contra-indicado em convulsivos), diaforese e taquicardia 

transitória 

(sobretudo após injeção endovenosa rapida), náuseas, vômitos e constipação. 

Recomenda-se associação com tranquilizantes. Evita-se administrá-lo em pacientes 

tratados com inibidores da monoaminooxidase, antidepressivos tricíclicos, ISRS, 

neurolépticos e drogas que baixam o limiar para convulsões (carbamazepina), e 

intoxicação por drogas de ação central (como etanol ou barbitúricos). 

 

Alfentanila, Sufentanila e Remifentanila 

O opióides alfentanila, sufentanila e remifentanila têm rápido início de ação e duração 

mais curta que a fentanila. Isto reduz a possibilidade de acúmulo em infusão 

prolongada e permite rápida reversão do efeito se interrompida a administração. Tais 

características os tornam convenientes para analgesia em procedimentos de duração 

limitada. 

 

Alfentanila (cloridrato) 

Rapifen - Janssen. Ampolas com 2,5 mg em 5 ml. Farmacocinética: 

Início de ação < 1 min; Duração de Ação: 4 a 6 h; 
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t(1/2) - 0,4 a 3,1 min; t(1/2) - 4,6  a 21, 6 min; t(1/2) - 64,1 a 129,3 min 

Eliminação hepática. Posologia: 

Injeção intravenosa, 20 a 75 mcg.kg-1. 

Injeção intravenosa contínua, 0,5 a 1,5 mcg.kg-1.min-1. Observações: 

Miose. Bradicardia (vagal), arritmias. Rigidez muscular (tronco; injeção rápida). 

Depressão cardiovascular e respiratória (efeito acentuado com associação com 

diazepínicos). 

Náuseas, vômitos, íleo, espasmo vias biliares, retenção urinária. Prurido. Tremores 

musculares. 

Efeito prolongado em cirrrose. 

 

Sufentanila (citrato) 

Sufenta - Janssen. Ampolas de 1 e 5 ml com 50 mcg.ml-1. Ampolas de 2 ml com 

5mcg.ml-1. 

Farmacocinética: 

Início de ação: 5 a 10 min; Duração de Ação: 4 a 6 h; t(1/2) - 2,3 a 4,5 min; t(1/2) - 35 

a 73 min; t(1/2) - 784 min Eliminação hepática. 

Posologia: 

Injeção intravenosa (indução): 1 mcg.kg-1. 

Injeção intravenosa contínua: 0,02 a 0,05 mcg.kg-1.min-1. Epidural 25 a 50 mcg em 

bupivacaína 0,125%. Observações: 

Miose. Bradicardia (vagal). 

Rigidez muscular (tronco; injeção rápida). Depressão respiratória. 
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Náuseas, vômitos, íleo, espasmo vias biliares, retençao urinária. Associação com 

diazepínicos, barbituricos, neurolépticos, halogenados aumentam o risco de depressão 

cardiorrespiratória. 

 

Remifentanila (cloridrato) 

Ultiva - Glaxo-Wellcome. Frasco-ampola de 1 mg, 2 mg e  5 mg.. Farmacocinética: 

Início de ação e recuperação rápidos (ausência de atividade opióide residual após 5 a 

10 minutos da interrupção da administração). 

 t(1/2) - 3 a 10 min. 

Não é metabolizada pela colinesterase plasmática.Inativado por outras esterases. 

Farmacocinética inalterada na presença de insuficiência renal ou hepática. Clearence 

discretamente reduzido em idosos. 

Posologia: 

Anestesia intravenosa (indução) 1 mcg.kg-1, seguidos de 0,5 a 1 mcg.kg-1.min- 

1;(manutenção) 0,4 (0,1-2) mcg.kg-1.min-1 com 66% de N2O ou 0,25 (0,05 a 2) 

mcg.kg-1.min-1. 

 

Analgésicos Antiinflamatórios Não-Hormonais 

 

A administração prolongada dos analgésicos antiinflamatórios não hormonais (AINES) 

associase a complicações expressivas, como disfunção plaquetária, hemorragia 

digestiva e insuficiência renal. Há ainda a considerar interação drogas de uso corrente, 

como fenitoínas, hipoglicemiantes e anticoagulantes orais, heparina, diuréticos, 

aminoglicosídeos. Sua ação analgésica é mais efetiva em casos de dores de pequena 

ou moderada intensidade gerada por afecções viscerais, tegumentares, musculares, 

articulares e inflamatórias. A associação com medicamentos morfínicos é vantajosa, 

pois têm locais e mecanismos de ação diferentes, permitindo a utilização de doses 
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menores de ambas às drogas. Por outro lado, não existem estudos que comprovem 

que a combinação de um AINES a outro proporcione analgesia superior que cada um 

isoladamente. 

 

Acetaminofen ( Paracetamol ) 

Farmacocinética: 

Início de ação: 30 minutos; Duração de ação 4 a 6 horas. t1/2 2,8 h. 

Posologia: 

Adultos e crianças acima de 12 anos: 1 comp. 500 ou 750mg 3 a 4 vezes /dia Não 

exceder mais de 5 comp., em doses fracionadas /24horas. 

Gotas: 200mg/ml; 1gota/Kg /dose; limite de 35 gotas/dose;  4 a 5 vezes/dia a cada 4 a 

6 horas, não devendo exceder 5 administrações em 24horas, Crianças menores de 12 

anos: 10 a 15 mg.kg-1 3 a 4 vezes por dia Observações: 

Hepatotóxico, mais grave em alcoólatras crônicos mesmo em doses terapêuticas. 

Observações: 

Hepatotóxico, mais grave em alcoólatras crônicos mesmo em doses terapêuticas. 

Hipersensibilidade 

Administração com alimentos retarda a absorção 

Barbitúricos, hidantoína e carbamazepina aumentam o potencial de hepatotoxicidade 

  

Pode interferir com medidas de glicemia em fitas reagentes, diminuindo 20% os valores 

médios da glicose e invalidar os testes de função pancreática utilizando a bentiromida. 

Acetofen - Medley comp 750 mg, gts 200mg/mL; Calpol - Glaxo-Wellcome, sol 

24 mg/ml; Cetynol  Brasmédica, comp325 mg e amp120mg; Dôrico Sanofi- Winthrop, 

comp 500 e 750 mg e sol 100 mg/ml; Tylenol (Janssen-Cilag) comp 
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500 e 750 mg e sol 200mg/ml 

 

Ibuprofeno 

Farmacocinética: 

Início de ação: 30 minutos; Duração de ação 4 a 6 horas; t1/2 cerca de 2 h. Posologia: 

Adultos: 800 a 1200 mg.dia-1 (dose total, dividida em 4 a 6 doses) Observações: 

Potência analgésica maior que acetaminofeno e aspirina Efeito analgésico prepondera 

sobre antiinflamatório Intolerância gastrointestinal. 

 

Trombocitopenia. 

Evitar uso concomitante com AAS, paracetamol, iodetos, anti - hipertensivos e outros 

AINES 

 

Ibuprofeno 

Advil Whitehall comp200 ; Artril (Farmasa) comp300 mg e 600mg 

Motrin  (Pharmacia - Upjohn) 600 mg 

 

Cetoprofeno 

Farmacocinética: 

Pico de ação: 1 a 2 horas; T ½: cerca de 1,5 a 2,1 horas 

Posologia: 

Adultos: 75 mg 3 vezes ao dia ou 50 mg 4 vezes ao dia 

Dose máxima: 300 mg.dia-1 em 3 a 4 vezes. 
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Crianças acima de 1 ano: 1 gota/Kg ; cada 6 ou 8 horas; entre 7 e 11 anos: 25 gotas a 

cada 6 ou 8 horas e acima de 11 anos: 50 gotas. 

Observações: 

É contra-indicado  para insuficiência hepática sever e renal grave. 

Aumenta o efeito dos anticoagulantes orais e da heparina aumentando o risco de 

hemorragia e diminui a atividade dos diuréticos 

Ligação alta ás proteínas plasmáticas 

Metabolização hepática. Eliminação renal. É dialisável 

Cetoprofeno 

Profenid - Rhodia Farma; comp 50, 100, 200mg,sol.20mg/ml, sup 100 mg, amp100 mg. 

Tenoxicam 

Farmacocinética: 

Biodisponibilidade: 100%; Concentração plasmática máxima após via enteral: 

120min. 

  

T ½: 72 h. 

Metabolismo hepático, excreção biliar e renal. Posologia: 

Injeção intravenosa, comprimidos ou supositórios 20 mg ao dia (dose única). Ao 

conteúdo do frasco-ampola deve-se adicionar o conteúdo da ampola diluente 

(2mL de água estéril para injeção). a solução injetável preparada deve ser 

imediatamente utilizada por via intramuscular ou intravenosa. Observações: 

Analgésico, antiinflamatório e antipirético. Inibidor da agregação plaquetária. 

Gastralgia, pirose (lesão da mucosa gástrica). 

Retarda a absorção quando administrado junto com alimento 
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Tenoxicam 

Tilatil -  Roche. Frascos-ampola  20, 40 mg (diluente 2 ml, para injeção intravenosa), 

granulado soluvel 5 g ; comp. 20 mg e supositórios com 20 mg. 

 

Diclofenaco de sódio. 

Farmacocinética: Duração de ação: 4 a 6 horas - T ½: 90 min. Eliminação hepática e 

renal. 

Posologia: 

Injeção intravenosa, 25 a 100 mg a cada 8 horas. Via oral: 100mg/dia 

Via retal: 50 a 200mg/dia Dose diária máxima 200 mg. Observações: 

Analgésico, antiinflamatório e antipirético. Diclofenaco de sódio 

Voltaren - Novartis. Comprimidos de 50 mg; ampolas com 75 mg em 3 ml; Supositórios 

de 50 mg. 

Antagonistas e tratamento de intercorrências 

 

Antagonista dos Benzodiazepínicos: 

Flumazenil (Lanexat®) Dose bolus (IV) = 0,2 mg a 1 mg,ou 4 µg/kg a 20 µg/kg 

Dose infusão (IV) = 0,5  µg/kg/min a 1 µg/kg/min Dose máxima (IV) = 3 mg em 1 hora 

Apresentação: ampolas de 5 ml = 0,1 mg/ml2. 

 

Antagonista dos Relaxantes Musculares: 

Neostigmina (Prostigmine®)  Dose bolus (IV) = 0,05 mg/kg 

Dose máxima = 5 mg 
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Atropina (IV) = 0,015 mg/kg (pode ser administrada simultaneamente ou 3 minutos 

antes da neostigmina) 

 

Antagonista dos Opióides: 

 Naloxona (Narcan®)  Dose bolus (IV) = 0,1 mg a 2 mg Dose infusão (IV) = 5 µg/kg/h 

a 15 µg/kg/h Apresentação: ampolas com 0,4 mg 

 

Tratamento de Prurido: 

Difenidramina (Benadryl®) proibida a comercialização em 2001 

Prometazina (Fenergan®) Dose (IV) = 12,5 mg a 50 mg 

Apresentação: ampolas com 50 mg 

Hidrocortisona (Solu-Cortef®) Dose (IV) = 1 mg/kg a 2 mg/kg 

Apresentação: frascos-ampola liofilizados, com 500 mg 

 

Tratamento de Náusea e Vômito: 

Domperidona (Motilium®)  Dose (VO) = 10 mg 8/8 h Apresentação:  comprimidos 10 

mg ou suspensão oral1 ml/1 mg Bromoprida (Digesan®) Dose (IV) = 10 mg/dia a 20 

mg/dia Apresentação: ampolas com 10 mg 

Ondansetrona (Zofran®) Dose (IV) = 4 mg a 8 mg 6/6 ou 8/8 h 

Apresentação: ampolas com 4 mg ou 8 mg 

 

Analgesia Epidural – Procedimento exclusivo dos médicos anestesistas 
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O bloqueio  epidural é uma técnica que pode proporcionar analgesia durante 

determinados procedimentos cirúrgicos como no parto normal ou cesariana, e que 

podem ser mantidos no período pós operatório como em algumas cirurgias 

acompanhadas de toracotomia, para este fim os fármacos são introduzidos no espaço 

epidural atravéz de um cateter. As drogas geralmente utilizadas para este fim consiste 

em um anestésico local (ropivacaína, bupivacaína ou lidocaína) associado ou não a 

um opiáceo (fentanil ou sufentanil). A porta de entrada é um espaço intervertebral 

na região lombar, geralmente entre L2 e L5 , na linha média, pois neste ponto é mínimo 

o risco de provocar lesão medular ou punção venosa direta com a agulha. 

Determinados pacientes poderão ser encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva 

no período pós operatório com o cateter epidural, instalado pelo médico 

anestesiologista, para manutenção da analgesia após o procedimento cirúrgico. 

  

A solução a ser utilizada assim como a sua frequência são de responsabilidade do 

médico anestesista, que será responsável pela prescrição das drogas analgésicas 

administradas por esta via. 

As informações abaixo servem apenas como um guia para o médico intensivista que 

poderá ser sugerida e aceita ou não pelo anestesista titular do caso. 

 

O cateter epidural deverá ser manipulado com a mesma técnica asséptica utilizada nos 

acessos vasculares. 

A administração das drogas será realizada em “bolus”, sendo obrigatório testar o 

cateter a cada aplicação da solução analgésica, certificando-se de que o mesmo ainda 

se encontra no espaço epidural. 

 

Solução combinada: Fentanil 10mcg/ml + Bupivacaína 0,25% Solução analgésica. 
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Fentanil sem conservante_____________________4ml 

+ 

Marcaína 0,25% sem vasoconstritor_____________16ml 

 

Administrar 0,5mL da solução no cateter peridural de 6/6h (até no máximo 

4/4h). 

Efeitos colaterais dos opióides incluem: prurido, sedação, depressão respiratória, 

episódios de náuseas, vômitos e retenção urinária. 

Quando administrado o anestésico local associado, deverão ser avaliados os sinais 

vitais rotineiros (PA, FC, FR) assim com o grau de parestesia. 

 

Bloqueio neuromuscular 

 

O bloqueio neuromuscular é usado para facilitar a intubação traqueal. Outras 

indicações de bloqueio neuromuscular são excepcionais em Terapia Intensiva. Esta 

intervenção é reservada para os casos em que outras medidas resultaram insuficientes 

para otimizar a ventilação artificial. Os bloqueadores neuromusculares são 

particularmente utéis na Sindrome do Desconforto Respiratório do Adulto (SDRA). 

Porém parece não haver benefício quanto a complacência da parede torácica ou total 

do sistema e resposta limitada quanto ao pico de pressão. Os bloqueadores 

neuromusculares devem ficar limitados especialmente aos modos especiais de 

ventilação. 

Situações menos comuns vêm a ser hipertensão intra-craniana, tétano, intoxicações 

exógenas, síndrome neuroléptica maligna e diminuição do metabolismo em condições 

associadas a hipertatividade muscular. 
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O bloqueio neuromuscular traz risco de atrofia muscular, trombose venosa profunda, 

escaras de decúbito, lesão nervosa por compressão e úlcera de córnea. Há evidências 

de que o bloqueio neuromuscular de longa duração pode resultar em paralisia 

prolongada e fraqueza em pacientes gravemente doentes. Esta condição tem sido 

associada a eventual sobredose, inconveniente evitável através da monitorização 

clínica, procedimento simples e facilmente disponível a custo mínimo. 

É fundamental assegurar analgesia suficiente antes e durante a sedação, prover 

hipnose e ventilação artificial, antes e durante o bloqueio neuromuscular. A avaliação 

do nível de consciência é possível através da interrupção temporária do bloqueio 

neuromuscular. 

A succinilcolina é bloqueador neuromuscular despolarizante de curta duração. Este 

agente não deve ser usado em bloqueio neuromuscular prolongado. Entretanto, é 

alternativa a ser considerada face à necessidade de intubação rápida. Diversos efeitos 

colaterais limitam sua utilização. As fasciculações estão associadas à dor muscular, 

elevação das pressões intra-ocular, intra-gástrica e intracraniana. A succinilcolina tem 

potencial histaminoliberador e pode (sobretudo em crianças) provocar bradicardia 

(atenuada com prévia atropinização). Em queimados e portadores de lesão nervosa 

associada com atrofia muscular intensa, a succinilcolina pode precipitar 

hiperpotassemia fatal. 

Em indivíduos susceptíveis a succinilcolina desencadeia hipertermia maligna e, em 

certas doenças musculares, rabdomiólise, hiperpotassemia e arritmias graves. 

Visando intubação rápida, a succinilcolina pode ser substituída pelo rocurônio, agente 

que, administrado em doses elevadas tem início de ação igualmente rápido. 

Principais Agentes Utilizados / Aspectos Farmacológicos – Bloqueio 

Neuromuscular 

Succinilcolina (cloreto) 

Quelicin - Abbott. Frasco-ampola com 100 e 500 mg. Farmacocinética: 
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Início de ação: 1 a 2 min. 

Curta duração.t (1/2): 2 a 4 min. 

Metabolismo no plasma (colinesterase plasmática), excreção (inalterada) renal (10%). 

Posologia: 

Injeção intravenosa, 1 a 2 mg.kg-1. 

Observações: 

Efeitos colaterais limitam sua utilização às situações que exigem intubação rápida 

(estômago cheio; intubação difícil). 

Fasciculações, mialgia. Aumento da pressão intra-ocular e intragástrica. 

 Elevação do K+ sérico acentuada em hiperpotassemia, lesões teciduais extensas 

(queimaduras, lesões por esmagamento) e em situações associadas a atrofia muscular 

(imobilização prolongada, paraplegia). 

Hipertermia maligna, rigidez de masseter e miólise aguda (miopatias). Bloqueio 

neuromuscular prolongado (Fase II). Arritmias cardíacas. 

 

Pancurônio (brometo) 

Pavulon - Organon. Ampolas de 4 mg em 2 ml 

Farmacocinética: 

Início de ação: 2 a 2,5 min. 

Longa duração, t(1/2): 100 a 130 min. 

Excreção (inalterada) renal (80%); metabolizado no fígado (20%) em derivados ativos. 

Diálise (hemo ou peritoneal) inefetiva. 

Posologia: 

Injeção intravenosa, 0,06 a 0,1 mg.kg-1. 
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Injeção intravenosa contínua, 0,02 a 0,03 mg.kg-1.h-1. Observações: 

Duração da ação prolongada em insuficiências renal e/ou hepática. Taquicardia (efeito 

vagolítico) e aumento da pressão arterial. 

Liberação de histamina, rash cutâneo, broncoespasmo e hipotensão arterial. 

 

O pancurônio é o agente bloqueador neuromuscular de longa duração mais 

freqüentemente usado em Terapia Intensiva. Apresenta efeito cumulativo em 

portadores de insuficiência renal. A injeção intravenosa de pancurônio determina 

elevação da pressão arterial, freqüência e débito cardíaco. Estes efeitos 

simpatomiméticos e parassimpatolíticos podem precipitar isquemia miocárdica. 

 

Outros bloqueadores neuromusculares são reservados para situações clínicas 

particulares. O metabolismo do atracúrio  independe da função renal ou hepática, 

sofrendo esta droga hidrólise espontânea no plasma. O vecurônio e o rocurônio são 

predominantemente excretados através da bile e não estão associados à significante 

atividade parassimpatolítica ou simpatomimética. Resultados reportados na literatura 

constatam significativa melhora nas condições de intubação após 60 seg da 

administração em bolus de 1mg/Kg de rocurônio. Embora o início de ação possa variar 

(75 a 150 seg) de acordo com 

a dose, autores concordam que a dose de  0,6 mg/Kg produza excelentes condições 

de intubação. 

 

Atracúrio (dibesilato) 

Tracrium - Glaxo Wellcome. Ampolas com 25 e 50 mg. Farmacocinética: 

Início de ação: 2 a 3 min. 

Duração intermediária, t(1/2): 20 min. 
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 Metabolizado no plasma (hidrólise e degradação de Hoffmann) Posologia: 

Injeção intravenosa, 0,3 a 0,5 mg.kg-1; manutenção 0,1 a 0,2 mg.kg-1 conforme 

necessário. 

Observações: 

Hipotensão arterial (vasodilatação), taquicardia e/ou aumento do tono broncomotor em 

função de liberação de histamina (associada a injeção rápida). 

 

Mivacúrio (cloreto) 

Mivacron - Glaxo Wellcome. Ampolas com 5 ou 10 ml com 2 mg.ml-1. Farmacocinética: 

Início de ação: 2 a 2,5 min. Curta duração, t(1/2): 2 a 3 min. 

Metabolizado no plasma (hidrólise pela colinesterase plasmática). Posologia: 

Injeção intravenosa (lenta, 15 a 30 segundos), 0,15 a 0,2 mg.kg-1. Injeção intravenosa 

contínua, 5 a 30 mcg.kg-1.min-1. Observações: 

Duração da ação prolongada em idosos, insuficiência renal e hepática. Hipotensão 

arterial (vasodilatação), taquicardia e/ou aumento do tono broncomotor em função de 

liberação de histamina. 
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Rocurônio (brometo) 

Esmeron - Organon Teknika. Frascos-ampola de 5 ml com 50 mg. Farmacocinética: 

Início de ação: 1 a 3 min. 

Duração intermediária, t(1/2): 15 - 40 min. Metabolismo e excreção hepática. Posologia: 

Injeção intravenosa, 0,6 a 1,2 mg.kg-1. Observações: 

Efeitos hemodinâmicos mínimos. 

Duração da ação prolongada em insuficiência hepática. 

 

Vecurônio (brometo) 

Norcuron - Organon Teknika. Ampolas com 4 mg. Farmacocinética: 

Início de ação: 2,5 a 3 min. 

Duração intermediária, t(1/2): 65- 75 min. 

Metabolismo (5 a 10%) hepático; excreção hepática (25 a 50%) e renal (35%). 

Posologia: 

Injeção intravenosa, 0,08 a 0,1 mg.kg-1. Observações: 

Efeitos hemodinâmicos mínimos. 

  

Duração da ação prolongada em insuficiências hepática e/ou renal. 

 

Cisatracúrio (besilato) 

Nimbium - GlaxoWellcome. Ampolas com 2mg/ml e 5mg/ml. Início de ação: em média 

2 min. 

Duração média t(1/2): 22- 29 min. 
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Metabolizado no plasma (hidrólise e degradação de Hoffmann) Posologia: 

Injeção intravenosa 0,15 a 0,4 mg.kg-1. Observações: 

Efeitos hemodinâmicos mínimos. 
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Protocolo de sedação em pacientes sob uso de Ventilação Mecânica. 

 

Em pacientes com previsão de manutenção de ventilação mecânica prolongada (> 72h) 

e apresentando agitação psicomotora, afastada outras causas determinantes iniciar: 

 

1. Administração de Fentanil em “bolus” na dose 0,7 a 2mcg/kg e iniciar infusão 

contínua de 50  a 500mcg/h, 

2. Fentanil: administrar a droga pura sem diluição. (01 frasco - 10 ml - 50 mcg/ml). 

3. Se necessário (não adaptação com doses baixas de fentanil, em média 3 a 5 ml/h) 

fazer bolus de midazolam: 0,02 a 0,3mg/kg e iniciar infusão contínua de 0,012 – 

0,6mg/kg/h. 

4. A infusão de midazolam deverá ser sempre feita em bomba de infusão (diluição 

padrão). 

5. Midazolan 100 mg em 80 ml de SF0,9% (diluição 1mg/ml). (Ampolas de 3 ml com 

15 mg; 5 ml com 5 mg; e 10 ml, com 50 mg.) 

6. Se a sedação for insuficiente com o uso combinado de fentanil e midazolan, pode-

se associar ou substituir o midazolan por propofol: 0,3– 3mg/kg/h. 

7. Caso haja falha ou o tempo de uso de fentanil seja longo, pode-se tentar a troca 

por propofol ou por morfina. 

8. A utilização de propofol por tempo prolongado obriga a mensuração dos níveis de 

triglicerídeos, duas vezes por semana. 

 

Alem disso, as calorias infundidas devem ser consideradas no cálculo nutricional (1 ml 

= 1 kcal). 

Em pacientes com previsão de manutenção de ventilação mecânica curta (<72h) e 

apresentando agitação psicomotora, afastada outras causas determinantes iniciar: 
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1. Fazer bolus de fentanil, 0,7 a 2mcg/kg e iniciar com fentanil em infusão contínua, 

50  a 500mcg/h. Se necessário associar propofol 0,33mg/kg/h. 

2. Pacientes em desmame ventilatório. 

  

Reduzir progressivamente a sedação (a velocidade dependerá do julgamento clínico, 

ficando recomendada a suspensão abrupta). 

Em pacientes usuários de drogas com alto risco de desenvolver delírio, iniciar 

haloperidol assim que for decidida a interrupção da sedação para desmame na dose 

de 5 mg a cada 6 a 8 horas. Haloperidol - Ampolas de 1 ml com 5mg 

 

3.  Diazepan não deve ser prescrito de forma rotineira concomitante ao uso de 

haloperidol, pois o desenvolvimento de rigidez muscular irá constituir um sinal de 

intoxicação e uma indicação de suspensão do uso do haloperidol. 

Apenas em pacientes alcoólatras com diagnóstico de abstinência o diazepan deve ser 

prescrito concomitantemente ao haloperidol. 

 

4.  Em casos de abstinência ao opióide considerar utilização de outros fármacos (ex. 

metadona) 

 

5.  Em pacientes com agitação psicomotora ou síndrome de abstinência aos sedativos 

sem causa reversível considerar utilização de haloperidol nas doses acima.  Caso haja 

persistência da agitação, considerar retorno da sedação, preferencialmente com 

tramadol ou morfina e propofol. Avaliar utilização de outros fármacos 

(dexmedetomidina - Precedex). 
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INTERRUPÇÃO DIÁRIA DA SEDAÇÃO 

INTERRUPÇÃO DIÁRIA DA SEDAÇÃO 

 

Avaliar todos os pacientes em ventilação mecânica quanto à possibilidade de inclusão 

no Protocolo de Interrupção Diária da Sedação. 

 

Critérios de Inclusão no Protocolo de Interrupção Diária da Sedação 

 

1. Deverão ser incluídos todos os pacientes ventilados mecanicamente, 

recebendo sedação IV continuo (fentanil, propofol, midazolam). 

 

2. GCS <13 

 

3. Estáveis do ponto de vista respiratório 

a) FiO2 < ou = 50% 

b) Pico de Pressão Inspiratória < ou = 30 cmH2O 

c) PEEP < ou = 10 cmH2O 

 

      4.  Estáveis do ponto de vista cardiológico 

a) Pressão Sistólica Sistêmica Arterial > ou = 90 mmHg 

b) Rítmo Cardíaco Estável (sem nenhuma arritmia significativa) 

 

     5.  Sem Evidências de Sangramento 

 

Critérios de Exclusão do Protocolo de Interrupção Diária da Sedação 
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1. Cirurgia abdominal com fáscia aberta, a não ser por ordem médica. 

2. Peritoneostomia 

3. Dessaturação grave de O2, com FiO2 > 50%, a menos que solicitado por um 

médico 

4. Hipertensão intra-craniana ou risco de desenvolvimento desta. 

5. Sedação por crise convulsiva ou abstinência alcoólica 

6. Agitação grave 

7. Síndrome Coronariana Aguda (SCA) – dar preferência para titulação. 

 

Processo de Interrupção Diária da Sedação com Fentanil: 

 

1. Se o paciente tem dor importante, certificar-se que o mesmo tem algum outro 

medicamento que garanta o alívio da dor durante a interrupção. 

2. Parar totalmente a infusão de Fentanil. 

3. Se o paciente permanece confortável e sem dor, interromper a infusão em 

definitivo. 

4. Se o paciente permanece agitado ou delirante e necessita voltar a receber a 

sedação, administar antes 50-100 mcg em “bolus” de fentanil e reiniciar o 

gotejamento com metade da taxa prévia de infusão. 

5. Titular a dose conforme a necessidade para se obter uma pontuação de 3 a 4 

na escala de Ramsay. 

 

Processo de Interrupção Diária da Sedação com Propofol: 

 

1. Se o paciente tem dor importante certificar-se que paciente tem algum outro 

medicamento que garanta o alívio da dor durante a interrupção. 

2. Reduzir a taxa de infusão de Propofol pela metade 
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3. Se após 30 minutos o paciente permanece confortável e sem sinais de delírio, 

interromper a infusão em definitivo. 

4. Se o paciente passa a ficar agitado ou delirante e necessita voltar a receber a 

sedação, administrar propofol; em “bolus” e reiniciar o gotejamento. 

5. Titular a dose conforme a necessidade para se obtiver uma pontuação de -1 a 

-2 na escala de RASS. 

 

Processo de Interrupção Diária da Sedação com Midazolam: 

 

1. Se o paciente tem dor importante certificar-se que o mesmo tem algum outro 

medicamento que garanta o alívio da dor durante a interrupção. 

2. Parar o gotejamento de Midazolam. 

3. Se o paciente permanece confortável e sem agitação, interromper a infusão 

em definitivo. 

4. Caso o paciente passe a ficar agitado ou delirante e necessita voltar a receber 

a sedação contínua, administar antes 1-2 mg em “bolus” de Midazolam e 

reiniciar o gotejamento com metade da taxa prévia de infusão. Titular a dose 

conforme a necessidade para se obter uma pontuação de 3 a 4 na escala 

Ramsay. 

5. Se o paciente apresenta falha continua na tentativa de interrupção da sedação 

reavaliar causas associadas. 

6. Caso o paciente esteja delirando ou agitado de forma importante avaliar a 

necessidade de uso de haloperidol (Haldol ®) ou alternativamente usar 

fumarato de quetiapina (Seroquel ®) – necessita da autorização prévia do 

médico coordenador – droga não padronizada no hospital. 

 

Se o paciente estiver muito ansioso, utilizar Diazepan ou Midazolan em baixas doses. 

Repetir, diariamente, a interrupção da sedação em todos os casos que preencham os 

critérios de inclusão para o protocolo. 
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TRANSPORTE INFRA - HOSPITALAR DE PACIENTES CRÍTICOS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os pacientes críticos admitidos no Pronto-Atendimento, depois de adequadamente 

reanimados, são frequentemente transportados das salas de emergência para 

Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ou centros cirúrgicos e destes para as salas de 

recuperação pós-anestésica ou para as UTIs. 

Os pacientes críticos ainda necessitam, com certa frequência, ser transportados 

dentro do hospital, a fim de serem submetidos a procedimentos terapêuticos e 

diagnósticos. 

O desenvolvimento tecnológico torna cada vez mais necessário o deslocamento de 

doentes das unidades de tratamento intensivo para outras áreas do hospital, onde as 

possibilidades de atuação em casos de emergência são muitas vezes inadequadas 

principalmente os serviços de imagem (tomografia computorizada, ultrassom, 

ecocardiográfica etc). 

O período de transporte caracteriza-se por grande instabilidade para o doente, 

podendo agravar o seu estado clínico e originar complicações que devem ser 

previstas. 

Se presumirmos que um exame diagnóstico não vai alterar a terapêutica ou o 

prognóstico do paciente e se o transporte constitui um risco importante, sua realização 

deve ser reavaliada e protelada para um período de maior estabilidade do mesmo. 

Este protocolo apresenta os requisitos mínimos que devem ser disponibilizados 

durante o transporte intra-hospitalar de qualquer doente crítico. 

O transporte intra-hospitalar do doente crítico deve obedecer às seguintes regras: 
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PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Define-se como paciente crítico aquele que, decorrente de disfunção ou grave 

falência de um ou mais órgãos ou sistemas tem a sua sobrevivência dependente de 

meios avançados de monitorização e terapêutica. 

O transporte destes doentes envolve alguns riscos, mas justifica-se, entre hospitais e 

entre serviços de um mesmo hospital, pela necessidade de oferecer um nível 

assistencial superior, ou para realização de exames complementares de diagnóstico 

e/ou terapêutica não realizada na Unidade ou instituição onde o doente encontra-se 

internado. 

 

O transporte de pacientes críticos envolve as seguintes fases: 

1. Decisão 

2. Planejamento 

3. Efetivação do Processo 

 

1 . Decisão 

A decisão de transportar um doente crítico é um ato médico. Como tal, a 

responsabilidade é do(s) médico(s) que assistem o paciente. 

A tomada de decisão deverá levar em conta a relação custo/benefício da realização 

de um exame ou procedimento para o paciente e o momento exato em que esta ação 

irá acarretar um ganho no seu prognóstico em relação ao elevado risco que o paciente 

será exposto. 

 

2 . Planejamento 
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O planejamento da ação é feito pela equipe médica e de enfermagem da unidade 

referente e levará em consideração os seguintes aspectos: 

• Escolha e contacto com o serviço receptor, avaliando-se a distância a 

percorrer, o respectivo tempo de demora e as condições técnicas para receber 

adequadamente e em segurança o paciente; 

• Seleção dos meios adequados de monitorização; Previsão individualizada das 

complicações possíveis; 

• Escolha orientada dos meios de terapêutica gerais e específicos; Escolha da 

equipe de transporte (de acordo com as disponibilidades da unidade referente 

e as características do doente que será transportado). 

 

3. Efetivação do processo 

 

A efetivação do transporte fica a cargo da equipe previamente selecionada, cuja 

responsabilidade técnica e legal só cessa no momento da entrega do doente ao corpo 

médico do setor destinatário (p. ex. saída da UTI para o centro cirúrgico), ou no 

regresso à Unidade de origem (no caso do deslocamento ser justificado pela 

realização de exames complementares ou atos terapêuticos). 

As mesmas responsabilidades cabem aos médicos responsáveis pela decisão do 

transporte do enfermo. 

A qualidade da vigilância e da intervenção terapêutica durante o transporte não 

devem ser inferiores às aplicadas no setor de origem. 
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REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR PELA EQUIPE DA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – ADULTO 

 

Fases Descritivas e Operacionais do Processo de Transporte: 

1.  Coordenação pré-transporte 

2.  Profissionais que acompanham o paciente 

3.  Equipamentos que acompanham o paciente 

 

1. Coordenação pré-transporte 

 

As ações pré-transporte iniciam-se pela tomada de decisão quanto à relação 

custo/benefício da realização de um exame ou procedimento para o paciente e o 

momento exato em que esta ação irá acarretar um ganho no seu prognóstico. 

Deve-se realizar a confirmação prévia de que a área para onde o paciente vai ser 

transportado está pronta para recebê-lo e iniciar imediatamente o exame ou 

terapêutica programada. 

O médico responsável deverá acompanhar o doente ou, quando a responsabilidade 

do transporte do doente é assumida por uma equipe diferente, deve estabelecer-se 

comunicação médico a médico e/ou enfermeiro a enfermeiro, no que diz respeito à 

situação clínica do doente e terapêuticas em curso, antes e após o transporte; 

Determinação do risco de "inoculação" ou "contaminação" por sangue, secreções, 

excreções ou lesões cutâneas. 

Registro do processo clínico, das indicações para o transporte e da evolução do 

estado do doente durante o mesmo deverão ser descritas tanto na evolução médica 

quanto na de enfermagem e fisioterapia além do preenchimento do check list e do 

formulário de transporte do paciente crítico. 
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2. Profissionais que acompanham o paciente. 

 

O doente crítico, quando transportado, deve ser acompanhado por no mínimo dois 

profissionais (médico/ enfermagem e fisioterapeuta se em ventilação mecânica) 

Um dos acompanhantes deve ser sempre um dos médicos responsáveis pelo 

paciente, com experiência em reanimação ou especialmente treinado em transporte 

de doentes críticos; 

Um médico deve sempre acompanhar os doentes que apresentem instabilidade 

fisiológica e que possam necessitar de intervenção emergencial ou urgente 

 

3. Equipamentos que acompanham o paciente 

 

• Monitor de transporte com ECG e Saturação de O2 

• Sistema de mensuração de pressão arterial; 

• Material de intubação endotraqueal com sondas de calibres adequados ao 

doente, ambu (ressuscitador manual) com válvula de pressão positiva; 

• Fonte de oxigênio de capacidade previsível para todo o tempo de transporte, 

com reserva adicional para 30 minutos; 

• Ventilador portátil, capaz de oferecer volume/minuto, pressão, FiO2 de 100% 

e PEEP que o doente esteja em uso previamente, com alarme de desconexão 

e alarme de altas pressões na via aérea. 

• Fármacos usados na ressuscitação, principalmente adrenalina, atropina, e 

bicarbonato de sódio; 

• Fluidos endovenosos e fármacos contínuos regulados por bombas de infusão 

com bateria, de forma a não interromper nenhuma das medicações já em uso; 
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• Medicações adicionais que possam ser administradas de forma intermitente, 

de acordo com prescrição médica. 

Observação: Em qualquer ponto do trajeto deve estar disponível um aspirador e carro 

de emergência (com desfibrilador) num tempo médio de quatro minutos. 

 

4. Monitorização durante o transporte. 

 

Os níveis de monitorização foram classificados de acordo com a seguinte ordem: 

Nível 1 - Obrigatório; 

Nível 2 - Fortemente recomendado; 

Nível 3 - Ideal. 

 

• Monitorização contínua: 

• ECG (nível 1); 

• Oximetria de pulso (nível 1); 

• Monitorização intermitente: 

• Pressão arterial (nível 1); 

• Frequência cardíaca (nível 1); 

• Frequência respiratória (nível 1). 

• Em doentes selecionados (de acordo com o seu estado clínico ) 

• Capnografia (nível 2); 

• Medição contínua da pressão arterial (nível 3); 

• Medição da pressão da artéria pulmonar (nível 3); 

• Medição contínua da PVC (nível 3); 

• Nos doentes intubados e ventilados mecanicamente deve ser monitorizada a 

pressão da via aérea (nestes casos, nível 1). 
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TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES CRÍTICOS 

 

LISTA DE REVISÃO BÁSICA – Checklist                       CONDIÇÃO 

Pessoal para o transporte: 

1 médico,      1 enfermagem,      1 fisioterapeuta 

 

Adequado 

 

Definir o setor de destino e estimar tempo de 

transporte 

 

Adequado 

 

Máscara e bolsa para ventilação manual Adequado  
Tubos traqueais nºs 7 e 8 / cateter 14G-16G Adequado  
Laringoscópio e lâmina (verificar funcionamento) Adequado  
Monitor de transporte (com pelo menos oximetria de 

pulso, cardioscópio e pressão não-invasiva 

 

Adequado 

 

Verificar PA, FC, FR e Sat.O2 antes, no destino e 

após a chegada 

 

Adequado 

 

Soluções cristalóides Adequado  
Drogas: adrenalina, atropina, amiodarona, 

midazolam/diazepam (outras de acordo com o 

paciente) 

 

Adequado 

 

Seringas e agulhas de diferentes tamanhos Adequado  
Luvas de procedimentos e estéreis Adequado  
Para o paciente em ventilação mecânica: 

Ventilador de transporte; 

Verificar a PEEP e a FiO2 (manter os padrões 

ventilatórios do paciente); Aspirar vias aéreas; 

Manter FiO2 100% por 5 minutos antes da saída 

 

 

 

Adequado 

 

Esvaziar umidificador de O2 no recipiente Adequado  
Verificar fixações de tubos traqueais, acessos 

venosos e cateteres gástricos e vesicais 

 

Adequado 

 

Manter infusões venosas indispensáveis Adequado  
Esvaziar coletores – urina e secreção gástrica Adequado  
Manter dreno torácico em selo d’água aberto, em 

posição inferior à do paciente e aberto. 

 

Adequado 

 

Imobilizar o politraumatizado (colar cervical) Adequado  
Programar  transporte nos elevadores Adequado  
Avisar setor de destino Adequado  
Verificar o nível de O2 no cilindro de gás Adequado  

 

        Responsável (assinatura/carimbo) 
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PROTOCOLO DE CENTRO CIRÚRGICO 

 

MARCAÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO 

 

 

a) OBJETIVO 

 

Orientar Médicos, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem sobre a rotina de 

marcação de sítio cirúrgico para procedimentos que impliquem na identificação da 

lateralidade do sítio cirúrgico. 

 

b) APLICAÇÃO 

 

Ambulatório, Centro Cirúrgico, Unidades de Internação Cirúrgica. 

 

  

c) RESPONSABILIDADE 

 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. 
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DESCRIÇÃO DA ROTINA 
 

AÇÃO AGENTE 

Anotar no prontuário clínico o local da cirurgia (PR.HMB.DTEC.01) Médico 

Anotar durante consulta de Enfermagem no Ambulatório, local da 
cirurgia, confirmando com o paciente e com as anotações 
médicas. (anotar lateralidade no consentimento  

Enfermeiro do Ambulatório 

Conferir na data do procedimento, durante a admissão do 
paciente na clínica, juntamente com o aviso o local da cirurgia. 

Enfermeiro da Unidade de 
Internação 

Condutas: Conferência positiva 

Preparar e encaminhar paciente conforme protocolo do Centro 
Cirúrgico 

Condutas: Conferência negativa 

Enfermeiro solicita a presença do médico para revisão e 
confirmação do local 

Enfermeiro da Unidade de 
Internação 

Preparar e encaminhar paciente conforme protocolo do Centro 
Cirúrgico 

Enfermeiro / Técnico / Auxiliar de 
Enfermagem 

Conferir na admissão do paciente na sala da Indução Anestésica 
no Centro Cirúrgico a documentação (prontuário, aviso cirúrgico e 
termo de consentimento) e aguardar médico para marcação do 
sítio cirúrgico, ANTES do paciente receber a medicação para 
indução anestésica. A marcação do sitio cirúrgico deverá ser 
realizado na unidade de internação ou na Indução Anestésica. 

Médico 

Perguntar ao cliente qual o procedimento será realizado e em 
qual lado 

Equipe de Enfermagem do CC 

Conferir a marcação e liberar paciente para sala operatória Enfermeiro do CC 

Encaminhar o paciente para sala operatória 
Enfermeiro / Técnico / Auxiliar de 

Enfermagem 
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5. FLUXOGRAMA 
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PLACA DE BISTURI 

 

a) OBJETIVO 

 

Orientar enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem quanto à colocação adequada da 

placa de bisturi elétrico para prevenir incêndios e queimaduras no paciente. 

 

b) APLICAÇÃO 

 

Unidade Cirurgia Ambulatorial/Centro Cirúrgico/Centro Obstétrico  

 

c) RESPONSABILIDADE 

 

Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, Médicos Anestesiologista e Cirurgiões 
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DESCRIÇÃO DA ROTINA 
 

AÇÃO AGENTE 

Testar o aparelho de bisturi elétrico antes do procedimento. 
Engenharia Clinica/ Técnico/ Auxiliar 

de Enfermagem/Médico 
Anestesiologista/ Cirurgiões 

Realizar Rotina de Transposição de Paciente da Maca de 
Transporte para a mesa cirúrgica 

Enfermeiro/ Técnico/ Auxiliar de 
Enfermagem 

Verificar integridade da pele do cliente, deixando-a livre de 
umidade (como no uso de fralda) e os orifícios deve estar 
totalmente seco, verificando a utilização de adornos metálicos 
(como anéis) e realizar anotação de enfermagem quanto ao 
estado geral do cliente incluindo a parte tegumentar, não 
posicionar os campos cirúrgicos até as preparações 
alcoólicas estarem completamente secas. 

Técnico/ Auxiliar de 
Enfermagem/Cirurgiões 

Manter os campos cirúrgicos o mais distante possível da 
fonte de oxigênio. 

Técnico/ Auxiliar de 
Enfermagem/Cirurgiões 

Posicionar a placa de bisturi o mais próximo do local da 
cirurgia sem ser meio úmido, em área muscular atendendo as 
especificações de cada tipo de placa: 
Rígida: Aplicar camada de aproximadamente 0,5 cm de gel 
condutor de forma uniforme, a fim de promover o selamento 
entre tecido e placa. 
Anatômica Descartável: Promover a total aderência da 
placa de preferência em local livre ou com pouca pilificação 
sendo usada principalmente em cirurgias de Artroscopia, 
pediátricas. ( Se necessário promover tricotomia prévia) 

Técnico/ Auxiliar de 
Enfermagem/Cirurgiões. 

Nunca molhar a placa de Bisturi elétrico Técnico/ Auxiliar de Enfermagem 

Testar o funcionamento da caneta após conectá-la ao bisturi 
elétrico 

Cirurgiões 

Desligar o aparelho de bisturi elétrico em seguida retirar a 
placa após o termino do procedimento. 

Técnico/ Auxiliar de Enfermagem 

Realizar Rotina de Transposição de Paciente da mesa 
cirúrgica para a maca de Transporte. Avaliando toda a 
extensão da pele do cliente e realizar anotação quanto ao 
estado geral do cliente incluindo a parte tegumentar. 

Técnico/ Auxiliar de Enfermagem 
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5.  FLUXOGRAMA 
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TRANSPOSIÇÃO DO PACIENTE 

 

 

a) OBJETIVO  

 

Orientar anestesiologistas, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem sobre a transposição de paciente na passagem da mesa cirúrgica para 

a maca de transporte. 

 

b) APLICAÇÃO 

 

Centro Cirúrgico, UCA e Centro Obstétrico. 

 

c) RESPONSABILIDADES 

 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos e auxiliares de enfermagem. 
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DESCRIÇÃO DA ROTINA 
 
 
 
 

AÇÃO AGENTE 

Garantir a segurança física e emocional do cliente com: 

Grades Elevada; 

Não realizar movimentos bruscos; 

Cuidados com Drenos, Cateteres e Infusões; 

Respeitando a privacidade do cliente 

Agente de Transporte 

Equipe Multiprofissional 

Equipe de Enfermagem da Unidade 

Equipe de Enfermagem do Centro 
Cirúrgico 

Cliente em isolamento de contato, aerossóis e gotículas, 
devem ser seguidas as medidas de precaução padrão. 

Agente de Transporte 

Equipe Multiprofissional 

Equipe de Enfermagem da Unidade 

Equipe de Enfermagem do Centro 
Cirúrgico 

Explicar todas as ações realizadas ao cliente 
Equipe de Enfermagem da Unidade 

e CC 

Encaminhar o Paciente à Sala Operatória em maca com 
grades elevadas e manter dispositivos em uso (drenos, 
cateteres, oxigenoterapia). 

Equipe de Enfermagem do Centro 
Cirúrgico 

Paciente Hemodinamicamente estável, sem nenhuma restrição diagnóstica: 

Posicionar a maca com grades rebaixadas rentes à mesa 
operatória (travada) 

Equipe de Enfermagem do Centro 
Cirúrgico 

Cuidados com dispositivos: Drenos, acessos venosos e 
sondas (se necessário fechá-los). 

Equipe de Enfermagem do Centro 
Cirúrgico 

Orientá-lo a passar da maca para a mesa em decúbito 
dorsal, sem movimentos bruscos, sempre com o auxilio 
de um colaborador. Sempre respeitando a privacidade do 
cliente. 

Equipe de Enfermagem do Centro 
Cirúrgico 
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Posicionar adequadamente as braçadeiras com utilização 
de coxins para adequação de altura e posicionar 
dispositivos: drenos, acessos venosos e sondas (se 
fechados, abri-los). 

Equipe de Enfermagem do Centro 
Cirúrgico; 

Posicionar o Paciente Decúbito Dorsal Horizontal, 
prestando especial cuidado com as proeminências 
ósseas. 

Equipe de Enfermagem do Centro 
Cirúrgico 
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Transposição da Mesa Cirúrgica Para a Maca ao Término Do Procedimento 

Solicitar um leito à equipe de enfermagem da Recuperação 
Anestésica (RA) com: 

a) Nome completo do Paciente 
b) Cirurgia Realizada 
c) Tipo de anestesia 

      Encaminhar uma maca/cama da RA até a sala operatória. 

Circulante de Sala 

Se necessário fechar drenos, sondas, cateteres e posicioná-los 
de forma a não tracionar durante a transposição do cliente.  

Circulante de Sala; 
Anestesiologista; Equipe 

Médica Cirúrgica. 

O anestesiologista deve se posicionar sempre de forma a 
proteger vias aéreas superiores e demais dispositivos localizados 
nas regiões cervical e cefálica, mais quatro integrantes da equipe 
multiprofissional se dispõem da seguinte maneira: dois se 
posicionam na região torácica bilateral protegendo MMSS e 
dispositivos locados nessa área de abrangência. E outros dois 
colaboradores ficam na região pélvica bilateral protegendo MMII e 
dispositivos locados nessa área de abrangência. (Para maiores 
detalhes sobre diferentes biótipos ler observação ao término do 
capítulo). 

Equipe de enfermagem do 
Centro Cirúrgico 

Equipe Medica Cirúrgica 

Anestesiologista 

Transferir o paciente da mesa para a maca em bloco. Usando um 
lençol para auxiliar na transposição. 

Equipe de Enfermagem do 
Centro Cirúrgico 

Equipe Medica Cirúrgica 

Anestesiologista 

Verificar incisão cirúrgica, abrir (se necessário) e posicionar 
drenos, sondas e cateteres na maca de forma adequada e 
segura. 

Equipe de enfermagem do 
Centro Cirúrgico 

Equipe Medica Cirúrgica 

Anestesiologista 

Registrar no prontuário a transposição do paciente da mesa 
cirúrgica para maca. 

Equipe de Enfermagem do 
Centro Cirúrgico 
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Paciente hemodinamicamente instável e/ ou com restrições diagnósticas: 

O anestesiologista deve se posicionar sempre de forma a 
proteger vias aéreas superiores e demais dispositivos localizados 
nas regiões cervical e cefálica, mais quatro integrantes da equipe 
multiprofissional se dispõe da seguinte maneira: dois se 
posicionam na região torácica bilateral protegendo MMSS e 
dispositivos locados nessa área de abrangência. E outros dois 
colaboradores ficam na região pélvica bilateral protegendo MMII e 
dispositivos locados nessa área de abrangência. (Para maiores 
detalhes sobre diferentes biotipos ler observação ao término do 
capítulo) 

Equipe de enfermagem do 
Centro Cirúrgico 

Equipe Medica Cirúrgica 

Anestesiologista 

 

Transferir o paciente da mesa para a maca em bloco. 

 

Equipe de Enfermagem do 
Centro Cirúrgico, Equipe 

Medica Cirúrgica, 
Anestesiologista 

Posicionar adequadamente as braçadeiras com utilização de 
coxins para adequação de altura e posicionar dispositivos: 
drenos, acessos venosos e sondas (se fechados, abri-los). 

Equipe de Enfermagem do 
Centro Cirúrgico; 

Posicionar o Paciente Decúbito Dorsal Horizontal, prestando 
especial cuidado com as proeminências ósseas. 

Equipe de Enfermagem do 
Centro Cirúrgico 

Transposição da Mesa Cirúrgica Para a Maca ao Término Do Procedimento 

Seguir a mesma rotina dos clientes hemodinamicamente estáveis 

 

 Obs.: Cada cliente possui um biotipo, por isso deve-se respeitar suas limitações e também as 

limitações de nossos colaboradores, a forma mais eficaz de se transportar um cliente em segurança 

é sempre dividir de forma igualitária a força empregada por cada colaborador na hora do transporte, 

por isso, 5 pessoas para a transposição de um cliente adulto que pese entre 80 e 90 Kg, pois o 

anestesiologista cuidará dos dispositivos cefálicos , cervicais e das vias aéreas superiores, enquanto 

os outros 4 colaboradores se dividem carregando aproximadamente 20 kg cada, por isso pessoas 

obesas precisam de um numero maior de colaboradores para a transposição, o que pode variar de 
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acordo com o peso do cliente, mas sempre respeitando o limite de cerca de 20 kg, por colaborador, 

com relação às crianças o mesmo se aplica, logo na maioria das transposições faz-se necessário 

somente 2 (um colaborador mais um anestesista ) para a transposição. 
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PROTOCOLO DE TVP 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O termo tromboembolismo venoso (TEV) engloba duas condições frequentes, 

que são a trombose venosa profunda (TVP) e o tromboembolismo pulmonar 

(TEP), sendo esta a causa de morte evitável mais comum no paciente 

hospitalizado. A indicação de profilaxia se baseia na alta frequência destas 

complicações e no fato da maioria dos pacientes ser assintomática ou cursar 

com sintomas inespecíficos. 

Como o TEP fatal pode ser a primeira manifestação clínica, é inapropriado 

aguardar-se o aparecimento de sintomas para diagnosticar e tratar um episódio 

de TEV. Além disso, a detecção da TVP pode ser difícil, já que apenas cerca de 

metade dos pacientes tem quadro clínico evidente, e não há método diagnóstico 

simples com sensibilidade e especificidade suficientes para detecção da 

maioria dos quadros de trombose. Outras complicações tardias comuns são a 

trombose venosa recorrente e a hipertensão venosa crônica, quadros clínicos 

incapacitantes, que podem acometer até 50% dos pacientes que desenvolvem 

TVP. 

Embora pareça evidente a necessidade de se prevenirem estes eventos 

mórbidos, em todo e qualquer paciente hospitalizado, alguns fatos importantes 

devem ser considerados na decisão do médico para a instituição de profilaxia 

antitrombótica. 

• Potencialmente, o correto planejamento estratégico da profilaxia visa a 

redução (e não a eliminação) da ocorrência de TVP e suas conseqüências e, 

secundariamente, a redução dos custos do tratamento hospitalar; 

• A literatura apresenta trabalhos com diferentes “end-points” para a avaliação 

da eficácia da profilaxia. Alguns trabalhos avaliam a redução da mortalidade 
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por TEP enquanto outros analisam a redução da ocorrência de TVP. Assim, 

é possível que prevenir uma trombose em veias de perna não tenha tanta 

importância quanto a prevenção de obstrução de veias mais proximais dos 

membros inferiores; 

• A comparação de resultados entre trabalhos que utilizam métodos 

diagnósticos diferentes tem sua limitação, inerente à sensibilidade e 

especificidade do método escolhido. Por outro lado, trabalhos que 

comparam redução do risco relativo de TEV com diferentes métodos de 

profilaxia, usando o mesmo método diagnóstico, têm maior probabilidade de 

refletir um fato concreto; 

• É necessário levar-se em conta que a indicação da profilaxia considera 

também os possíveis riscos implicados no uso dos métodos profiláticos, em 

especial o risco de sangramento associado aos anticoagulantes; 

• Em vários casos, a necessidade de profilaxia prolongada pode trazer 

inconvenientes, como o aumento no risco de sangramento, a possibilidade 

de plaquetopenia induzida por heparina, ou mesmo a dificuldade de arcar 

com os custos dos medicamentos; 

• As recomendações podem não se aplicar a um paciente específico. As 

sugestões baseiam-se na redução de risco para um grupo de pacientes, 

necessitando sempre da avaliação do médico responsável para a decisão 

final. Desta forma, estas recomendações não devem ser encaradas pelo 

médico, pelos convênios ou pelas instituições de saúde como medidas 

obrigatórias. 

2. FATORES DE RISCO PARA TEV 

 Algumas doenças ou condições representam um risco adicional para o 

desenvolvimento de complicações tromboembólicas, tanto em pacientes clínicos 

quanto cirúrgicos. O quadro abaixo apresenta estes fatores de risco. 

• Abortamento recorrente 
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• Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico 

• Câncer / Quimioterapia 

• Cateter venoso central 

• Contraceptivo / Reposição hormonal 

• Doença inflamatória intestinal 

• Doença pulmonar obstrutiva crônica 

• Doença reumatológica ativa 

• História familiar de TEV 

• História prévia de TEV 

• Idade ≥ 60 anos 

• Infarto agudo do miocárdio 

• Infecção grave 

• Insuficiência cardíaca classe funcional III / IV 

• Insuficiência respiratória 

• Internação em unidade de terapia intensiva 

• Obesidade 

• Paresia ou paralisia de membros inferiores 

• Pneumonia 

• Puerpério (até 4 semanas) 

• Síndrome nefrótica 

• Trombofilias 

• Varizes / Insuficiência venosa periférica 
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3. CONTRA-INDICAÇÕES PARA QUIMIOPROFILAXIA 

 Algumas das condições listadas abaixo representam contra-indicações 

absolutas, enquanto outras são relativas. Cabe ao médico responsável pelo paciente 

decidir pela prescrição ou não da quimioprofilaxia. 

1. Sangramento interno ativo 

2. HAS não controlada (>180x110 mmHg) 

3. Hipersensibilidade às heparinas 

4. Plaquetopenia induzida por heparina 

5. Insuficiência renal (clearence < 30 ml/ min) 

6. Cirurgia intracraniana ou ocular recente 

7. Coleta de LCR nas últimas 24 horas 

4. PROFILAXIA COM MÉTODOS MECÂNICOS 

 Quando o paciente apresentar risco de TEV aumentado, mas houver contra-

indicação à profilaxia medicamentosa, deve-se lançar mão dos métodos mecânicos 

de profilaxia, como as meias elásticas de compressão gradual (MECP), os 

dispositivos mecânicos de compressão pneumática intermitente (CPI) ou as bombas 

plantares (BP). São as seguintes as contra-indicações à utilização da profilaxia 

mecânica: 

1. Escaras 

2. Fratura exposta 

3. Insuficiência cardíaca grave 

4. TVP aguda 

5. Infecção em membros inferiores 
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5. PROFILAXIA EM PACIENTES CIRÚRGICOS 

 

 Em pacientes cirúrgicos, a chance de desenvolvimento de TEV depende da 

idade do paciente, do tipo de cirurgia e da presença de fatores de risco associados. 

Pacientes jovens, sem fatores de risco adicionais e submetidos a procedimentos de 

pequeno porte, não necessitam de quimioprofilaxia específica para TEV. Já pacientes 

idosos, particularmente na presença de fatores de risco, ou submetidos a 

procedimentos considerados por si só como de alto risco, como as artroplastias de 

quadril ou joelho, apresentam alto risco. As recomendações da última diretriz de 

profilaxia em pacientes cirúrgicos, apresentadas no 8° consenso do American College 

of Chest Physicians, podem ser resumidas no algoritmo abaixo. 

Fluxograma para a avaliação de risco 

 

Contra-indicação? Deambulação

Quimioprofilaxia não indicada

Métodos físicos

Quimioprofilaxia indicada

Sim

Não

Cirurgia de risco alto

Artroplastia de quadril

Artroplastia de joelho
Fratura de quadril

Oncológica curativa

Trauma raquimedular
Politrauma

RISCO ALTO

RISCO

INTERMEDIÁRIO

< 40 anos

RISCO BAIXO

> 60 anos

Cirurgia de porte médio e alto

Idade

40-60 anos

Sim Não Sim Não

Cirurgia de pequeno porte,
com duração < 60 min
e internação < 2 dias

Endoscópica

Laparoscópica

Oftalmológica

Superficial (mama, plástica, dermatológica)
Outra: _____________________________

Fatores de risco
para TEV?

Fatores de risco
para TEV?
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Esquemas de Quimioprofilaxia 

1. Heparina (liquemine®) 5.000 UI SC a cada 12 horas para pacientes de risco 

intermediário ou a cada 8 horas, para aqueles com risco alto – eliminação 

hepática. 

2. Enoxaparina (clexane®) 20 mg SC 1X ao dia para pacientes com risco 

intermediário e 40 mg 1X ao dia, para aqueles com risco alto – eliminação renal. 

3. Nadroparina (fraxiparina®) 1.900-3.800 UI SC 1X ao dia para pacientes com risco 

intermediário e 2.850-5.700 UI 1X ao dia, para aqueles com risco alto – eliminação 

renal. 

4. Dalteparina (fragmin®) 2.500 UI SC 1X ao dia para pacientes com risco 

intermediário e 5.000 UI 1X ao dia, para aqueles com risco alto – eliminação renal. 

5. Em pacientes de baixo risco, não se recomenda profilaxia específica além da 

deambulação precoce. 

6. Pacientes com risco moderado devem ser submetidos à profilaxia, seja com 

heparinas de baixo peso molecular (HBPM) ou heparina não fracionada (HNF), 

em doses profiláticas baixas. 

7. Pacientes com risco alto têm indicação de HBPM ou HNF em doses profiláticas 

altas. 

8. Pacientes com múltiplos fatores de risco e considerados com risco particularmente 

alto devem receber profilaxia medicamentosa associada à profilaxia mecânica 

(MECG ou CPI). 

9. Em pacientes submetidos à artroplastia de quadril ou joelho, recomenda-se a 

profilaxia com HBPM ou warfarin, com INR mantido entre 2 e 3. 

10. Em paciente submetidos à artroplastia de quadril ou joelho, recomenda-se contra 

a profilaxia com HNF, aspirina ou dextran, como métodos isolados de profilaxia. 

11. Em pacientes submetidos à artroplastia de joelho, o uso ideal, ou seja, o dia todo, 

por pelo menos 10 dias, de profilaxia mecânica, é uma alternativa à profilaxia 

medicamentosa. 
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12. A duração da profilaxia depende do tipo de cirurgia. De modo geral, recomenda-

se a manutenção por 7 a 10 dias. 

13. Em pacientes submetidos à artroplastia de quadril, a profilaxia deve ser mantida 

por 5 semanas, podendo ser utilizada HBPM ou warfarin, com manutenção do INR 

entre 2 e 3. 

14. Em pacientes submetidos à artroplastia de joelho, a profilaxia deve ser mantida 

por, pelo menos 10 dias, podendo ser estendida até 5 semanas. Pode ser utilizada 

HBPM ou warfarin, com manutenção do INR entre 2 e 3. 

15. Em pacientes submetidos à cirurgia de fratura do quadril, a profilaxia deve ser 

mantida por 5 semanas, podendo ser utilizada HBPM ou warfarin, com 

manutenção do INR entre 2 e 3. 

16. Em pacientes submetidos à cirurgia oncológica curativa, a profilaxia deve ser 

mantida por 4 semanas. 

17. Em pacientes vítimas de trauma, a profilaxia deve ser iniciada assim que o risco 

de sangramento for considerado controlado e mantida durante a fase de 

recuperação, podendo ser utilizada HBPM ou warfarin, com manutenção do INR 

entre 2 e 3. 

18. Em pacientes obesos graves, o uso de doses profiláticas maiores pode ser 

benéfico, embora estas doses ainda não estejam totalmente definidas. 

Métodos Físicos 

 Embora a eficácia dos métodos físicos nunca tenha sido comparada 

diretamente com àquela da profilaxia mecânica, deve se lançar mão destes métodos 

sempre que houver contra-indicação à quimioprofilaxia. Pacientes considerados de 

alto risco, sem contra-indicação à profilaxia medicamentosa, podem se beneficiar da 

associação dos dois métodos. 

6. PROFILAXIA EM PACIENTES CLÍNICOS 

 A profilaxia de TEV em pacientes clínicos não é tão bem estudada como nos 

pacientes cirúrgicos. Ao contrário destes, que muitas vezes apresentam o 
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procedimento cirúrgico como o único fator de risco, os pacientes clínicos podem 

apresentar vários fatores de risco para TEV que, muitas vezes, se mantém por 

períodos indeterminados, obrigando à uma profilaxia prolongada. Devido à falta de 

estudos bem conduzidos, utilizando profilaxia mecânica, recomenda-se a 

quimioprofilaxia como a forma mais eficaz de prevenção de TEV em pacientes 

clínicos. 
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 As recomendações aqui apresentadas baseiam-se nas diretrizes de profilaxia 

de TEV do American College of Chest Physicians e nas Diretrizes Brasileiras de 

Profilaxia de TEV em Pacientes Clínicos Internados. 

 A profilaxia está indicada nos doentes clínicos internados, com mais de 

quarenta anos, que permaneçam deitados ou sentados à beira do leito por mais da 

metade das horas do dia (excetuando as horas de sono) e que tenham pelo menos 

um fator de risco adicional para TEV. 

Fluxograma para a avaliação de risco 

 

Esquemas de quimioprofilaxia 

1. Heparina (liquemine®) 5.000 UI SC a cada 8 horas – eliminação hepática. 

2. Enoxaparina (clexane®) 40 mg SC 1X ao dia – eliminação renal. 

3. Nadroparina (fraxiparina®) 2.850-5.700 UI SC 1X ao dia – eliminação renal. 

4. Dalteparina (fragmin®) 5.000 UI SC 1X ao dia – eliminação renal. 

 Embora a literatura não seja capaz de definir com precisão a dose ideal de 

HNF na profilaxia de pacientes clínicos, a maioria dos estudos nestes pacientes 

utilizou a dose de 5.000 UI SC a cada 8 horas. Por outro lado, em estudo recente com 

pacientes portadores de acidente vascular cerebral, a dose de 5.000 UI SC a cada 12 

horas foi inferior à dose profilática alta de enoxaparina, ou seja, 40 mg SC 1X ao dia. 

Paciente > 40 anos e

Mobilidade reduzida

Pelo menos mais 1 fator de risco? 

Contra-indicação?

Deambulação

Quimioprofilaxia não indicada

Métodos físicos

Quimioprofilaxia indicada

Sim

Sim
Sim

Não

Não
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 Estudos utilizando HNF e HBPM versus placebo mostraram redução de cerca 

de 70% na incidência de TVP, sem risco aumentado de sangramento. Já estudos 

comparando HBPM com HNF não mostraram diferenças na eficácia ou nas taxas de 

sangramento. 

 Profilaxia com antiagregantes plaquetários usados de forma isolada não é 

recomendada. Estudos utilizando antiagregantes na profilaxia, ou não mostram 

benefício ou, quando mostraram, este foi inferior aos esquemas preconizados acima. 

 A profilaxia em pacientes clínicos deve ser mantida por 6 a 14 dias. Não há 

estudos avaliando a profilaxia por menos de 6 dias. Um estudo ainda não publicado 

mostrou que o uso de profilaxia por mais quatro semanas em pacientes clínicos com 

risco especialmente elevado (perda importante da mobilidade associada à idade igual 

ou maior do que 75 anos, TEV prévio ou câncer) diminuiu o risco de TEV, mas 

aumentou o risco de sangramento, devendo o médico considerar o risco-benefício da 

manutenção da profilaxia no seu paciente em particular. 

Métodos Físicos 

 Existe pouca evidência da eficácia dos métodos físicos nos pacientes clínicos. 

Quase toda evidência vem de pacientes cirúrgicos. Um trabalho com pacientes 

clínicos, de metodologia bastante criticável, foi feito em pacientes pós infarto agudo 

do miocárdio, com MECG colocada em uma perna, usando a outra perna como 

controle. A incidência de TVP foi de 10% no membro controle e 0% no membro com 

MECG. Um pequeno estudo com MECG reduziu a incidência de TVP em pacientes 

com AVC. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE QUIMIOTERAPIA 

 

HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE QUIMIOTERAPIA 

  

1 – OBJETIVO 

Manter a unidade limpa, minimizando riscos de infecções e contaminação química.  

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Contrato de prestação de serviços. 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

 Ambulatório de Quimioterapia 

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica 

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Pessoal serviço de Higiene.  

5.2 – Descritivo passo a passo: Pessoal Higiene / Controle de limpeza do setor. 

1 – Realizar diariamente ao final das aplicações a limpeza concorrente nas cadeiras, 

poltronas, bins, mesas aulixiliares e suportes de soro com compressas e desinfectante 

5A (quartenário e amônia). Utilizando EPI para limpeza terminal e manuseio com 

resíduos quimioterápicos  

2 – Retirar resíduos conforme horários pré-estabelecidos e/ou quando solicitados, 

obedecendo a rotina de resíduo quimioterapicos. 
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3 – Realizar diariamente ao final das aplicações quando solicitado limpeza concorrente 

nos pisos  e banheiros do setor. 

4 – Realizar limpeza terminal a cada 7 dias no setor, incluindo macas, cadeiras, poltronas, 

suporte de soro, mesas auxiliares.  

5 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: realizar higiene das bandejas de medicação 

com aguá e sabão neutro finalizando com 5A (quartenario e amônia).   

6 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem / Pessoal Higiêne: Organizar unidade após 

limpeza terminal, dispondo os equipamentos e materiais nos seus devidos lugares.  

Atenção: orientação especial para o lixo e os resíduos perfuro cortantes e suas 

embalagens especiais. 

7 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Verificar e assinar o controle de limpeza do 

setor.  

5.3 – Resultados Esperados: Manter a unidade sempre higienizada evitando infecções 

oportunistas.  

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Falta de colaborador treinado e capacitado para 

realização das atividades / falta de materiais. 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica  

5.6 - Referências Bibliográficas: Não se aplica  

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
Descrição do que foi revisado 
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ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS E ANTICORPO MONOCLONAL 

 

1 – OBJETIVO 

Estabelecer fluxo para administração da quimioterapia pela via correta considerando tempo 

de infusão de cada droga conforme protocolo institucional.  

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Prescrição Medica / Prontuário do paciente / Cartão quimioterapia  

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

 Ambulatório Oncologia / Quimioterapia  

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica 

  

5 – DESCRIÇÃO 

Na data e horário agendado o paciente irá comparecer na recepção para retirada do 

crachá de identificação Quimioterapia, e será orientado a subir até o andar da 

UCA/Quimioterapia; 

O Paciente será recebido pelo administrativo e será identificado com a etiqueta de 

identificação e irá assinar a folha de freqüência SUS, recebendo as orientações 

necessárias para o seu atendimento.  

O Paciente será chamado pelo profissional  de enfermagem que irá se identificar para o 

mesmo; 

O paciente será pesado, verificados os sinais vitais; 

 A enfermeira fará a consulta de enfermagem, caso haja qualquer alteração que necessite 

avaliação médica será solicitado antes de iniciar a quimioterapia; 
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A enfermeira questionará quanto ao uso de medicações concomitantes em domicilio e 

anotará em prontuário; 

A enfermeira verificará se o protocolo quimioterápico será administrado em acesso 

venoso periférico ou se o paciente possui acesso venoso central; 

A Enfermeira procederá à punção ou manipulará o cateter; 

Não havendo impedimento para a administração da quimioterapia iniciar a administração; 

Todo quimioterápico antes de ser administrado, independente da via, deverá ser 

checado, nome paciente, RH, medicação, dosagem e via e prontuário do paciente; 

A Punção deve ser realizada conforme protocolo institucional; 

Testar o retorno venoso (abaixando o soro ou aspirando com seringa); 

Esclareça o paciente que a infusão não deve causar dor; 

Oriente o paciente que se durante a infusão apareça: dor, vermelhidão, inchaço ou sinta 

qualquer incomodo no local da punção comunique imediatamente a enfermeira; 

Valorizar as queixas de dor e se necessário, tomar as medidas cabíveis, se achar 

necessário solicitar avaliação médica; 

Orientar o paciente a movimentar pouco o membro puncionado, e que observe 

atentamente a infusão do veículo (soro) para que tenha parâmetro a ser usado durante 

a infusão de quimioterapia; 

Oriente que qualquer sensação diferente informe imediatamente a enfermeira; 

Antes e após o inicio do procedimento realizar a higienização das mãos; 

Os profissionais deverão sempre fazer uso de EPI durante a venopunção e a 

administração dos quimioterápicos; 

Checar se a punção continua adequada e o anti-emético foi administrado conforme o 

protocolo; 

Antes de manipular qualquer conexão, fazer desinfecção das conexões com álcool 70% 

e algodão; 

Instalar a quimioterapia obedecendo à rotina de tempo de infusão conforme manual de 

drogas; 

Administrar primeiro as drogas vesicantes em seguida as irritantes, porém deve ser 

observado em cada protocolo a existência de drogas com pouca estabilidade, com 
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efeitos indesejados ou que necessitam de drogas protetoras em horários pré-

estabelecidos; 

Entre a administração de um quimioterápico endovenosa e outro, infundir o veiculo (soro 

paralelo com ou sem anti-emético ou seringa com 20 ml de SF0, 9%); 

A qualquer queixa de dor, queimação, hiperemia ou abaulamento a infusão deverá ser 

interrompida imediatamente, deverá ser avaliada a punção efetuando medidas 

profiláticas para extravasamento; 

Instalar a quimioterapia obedecendo à rotina de tempo de infusão e ficar atento ao 

paciente sobre qualquer intercorrência que possa vir a acontecer; 

Em caso de infusão de anticorpo monoclonal realizar controle de sinais vitais a cada 30 

minutos; 

Anotar no impresso de controle de Entrega e/ou Infusões Quimioterápicas, o horário do 

inicio e término, dosagem de cada droga infundida; 

Drogas vesicantes que serão administradas em acesso periférico deverão 

preferencialmente utilizar acesso novo. Evitar administrar droga vesicante em acesso 

puncionado no dia anterior; 

Após o término da administração das drogas, antes de retirar o acesso verificar os sinais 

vitais, se o paciente permanecer instável sem nenhuma queixa, retirar o acesso e 

dispensar o paciente, caso apresente alguma queixa (dor, tontura, hipertensão, 

hipotensão, bradicardia, taquicardia, não retirar a  punção e informar o médico 

solicitando nova avaliação. 

5.1 – Recursos Necessários: Descrever os materiais ou formulários necessários para 

execução. 

5.2 – Descritivo passo a passo: Enfermeiro  

5.3 – Resultados Esperados: Administração da quimioterapia pela via correta 

considerando tempo de infusão de cada droga conforme protocolo institucional. 

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Falta de material /  

5.5 – Fluxograma: Não se aplica  

5.6 - Referências Bibliográficas: Não se aplica. 
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6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
Descrição do que foi revisado 
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RETORNO PARA PACIENTE QUE SOFREU EXTRAVASAMENTO 

 

1 – OBJETIVO 

Avaliação do paciente e da região que sofreu extravasamento para implementação de 

medidas necessárias. 

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Prontuário do paciente. 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

 Ambulatório de Quimioterapia  

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica.  

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Prontuário paciente. 

5.2 – Descritivo passo a passo: 

1. Avaliar integridade da pele quanto a: hiperemia, edema, calor, dor, descamação, 

equimose e hematoma. 

2. Havendo necessidade solicitar avaliação médica para introdução de analgésicos, 

antiinflamatórios e/ou antibióticos.  

3. Evoluir em prontuário a conduta tomada. 

4. Orientar ao paciente para evitar atividades domestica como lavar louça e limpeza 

deixando este membro em repouso. 
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a)  5. Orientar o paciente a realizar compressas com chá de camomila na região afetada 

(quente ou fria conforme  droga extravasada);  

b)  6.  Orientar retorno em cinco dias ou com intervalo menor de acordo com avaliação 

c)  7.  Repetir os passos acima quantas vezes forem necessários. 

 

5.3 – Resultados Esperados: Evolução ou melhora na integridade da pele do paciente.  

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Infecção  

5.5 – Fluxograma: não se aplica 

5.6 - Referências Bibliográficas: não se aplica  

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
Descrição do que foi revisado 
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CUIDADOS EM CASO DE EXTRAVASAMENTO DE QUIMIOTERAPIA 

1 – OBJETIVO 

Oferecer diretrizes para que se inicie conduta após a ocorrência de escape de drogas 

quimioterápicas do vaso sanguíneo para os tecidos adjacentes. 

Enfermagem deverá manter observação rigorosa durante todo o período em que estiver sendo 

infundida quimioterapia procurando detectar precocemente os extravasamentos a fim de 

reduzir danos tissulares ao paciente. 

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Prontuário do paciente 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

 Ambulatório de Quimioterapia 

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica 

 

5. CONCEITOS IMPORTANTES 

• Escape de drogas do vaso sanguíneo para os tecidos circunjacentes. • Morbidade 

depende de: - Tipo de droga extravasada.  quantidade, concentração e localização do 

extravasamento. - Tempo entre o acontecimento, a identificação e o tratamento. 

 • Alguns agentes oncológicos EV podem ser: Irritantes: causam reação inflamatória sem 

sequela tardia ou Vesicantes: potencial de causar necrose tecidual e sequela tardia. 

Principais agentes vesicantes Principais agentes irritantes 
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Antraciclinas, alcaloides da vinca, 

carmustina, estreptozocina, 

trabectedina, mitomicina. 

Platinas*, dacarbazina*, taxanos*, 5-FU, 

gencitabina, ciclofosfamida, ifosfamida, 

bleomicina, irinotecano, topotecano, 

mitoxantrona*, doxorrubicina lipossomal*, 

bortezomibe, etoposídeo, teniposídeo. 

*Podem ter ação vesicante dependendo da concentração ou do volume extravasado. 

SINAIS DE EXTRAVASAMENTO (REAÇÕES IMEDIATAS) 

• Queimação. • Desconforto local. • Eritema. • Edema circunjacente à área de aplicação. 

 

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Prontuário do paciente 

5.2 – Descritivo passo a passo: 

1- Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Detectar sinais de extravasamento da droga frente 

a queixa de dor, ardência, edema e hiperemia no local. 

2 – Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Suspender imediatamente a infusão do 

quimioterápico (não dar flush e não fazer compressão), Manter o membro afetado elevado. 

3 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: 

-  Manter o dispositivo agulhado e tentar aspirar o máximo de medicação residual. 

 - Após aspiração de conteúdo residual, retirar o dispositivo agulhado.   

- Comunicar o médico e Enfermeiro. 

4 – Enfermeiro: • Aplicar compressas frias ou quentes de acordo com a droga extravasada: 

- Paclitaxel, docetaxel, vincristina, vimblastina, teniposídeo e etoposídeo: compressas 

quentes por 30 min após o extravasamento. Após 6 h, compressas de gelo por 30 min, 

4x/dia por 7 dias. 

- Demais drogas: compressas de gelo por 30 min, 4x/dia por 7 dias. 

• Associar corticoide tópico (Drenison®) 4x/dia por uma semana conforme prescrição medica. 

• Fotografar o local extravasado para acompanhamento diário por uma semana e, após, 

semanalmente. 

http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=carmustina
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=estreptozocina
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=trabectedina
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=dacarbazina
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=fluoruracila
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=gencitabina
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=ciclofosfamida
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=ifosfamida
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=bleomicina
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=irinotecano
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=mitoxantrona
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=bortezomibe
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=etoposideo
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=teniposideo
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=paclitaxel
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=docetaxel
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=vincristina
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=vimblastina
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=teniposideo
http://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=etoposideo
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• Registrar em prontuário: data, horário, tipo de droga extravasada, quantidade, sinais e 

sintomas apresentados e tratamento realizado,  assinar e carimbar. 

5 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Agendar retorno diário ou semanal com o paciente 

para acompanhamento da lesão, conforme avaliação da lesão o paciente será 

encaminhado ao cirurgião plástico, medico vascular ou médico responsável. 

6 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem / Medico: Realizar notificações de evento no sistema 

7 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Orientações gerais ao paciente: Orientar o 

paciente para evitar atividades domestica como: lavar louça e limpeza, evitar contato com 

produtos de higiene como: aguá sanitária entre outros, deixando o membro em repouso. 

  Riscos Inerentes a Técnica: 

 – Resultados Esperados:  Evitar danos tissulares ao paciente. 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica 

5.6 - Referências Bibliográficas: MOC – MANUAL ONCOLOGIA CLINICA 2013. 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
 

ALTA DO PACIENTE 

 

1 – OBJETIVO 

Garantir que o paciente seja orientado adequadamente em relação aos cuidados após 

administração de quimioterapia.  

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Prontuário do paciente / Prescrição Medica / Plano de alta Multidisciplinar 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 
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 Ambulatório de Quimioterapia  

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica  

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Prontuário do paciente / Prescrição médica. 

5.2 – Descritivo passo a passo:  

1 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Ao término da infusão do medicamento instalar 

100 ml SF0, 9% para hidratação.  

2 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Aferir sinais vitais,  se houver alteração dos 

sinais vitais (hipotensão, taquicardia, bradicardia, hipertemia e dor) comunicar ao 

medico para providências;  

3 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Retirar acesso venoso periférico.  

4 - Em caso de acesso central o mesmo deverá ser retirado pelo enfermeiro que realizará 

previamente a heparinização com solução de heparina (0,2 de heparina a 9,8 de SF 

0,9% infundindo no máximo 05 ml da solução ou somente com SF 0,9% de acordo 

com a frequência da quimioterapia).  

 

5 – Orientar o paciente e familiar sobre os cuidados domiciliares, com cateter ou local de 

punção, cuidados ao usar o banheiro nas próximas 48 a 72hrs para evitar 

contaminação do ambiente, e apresentar qualquer reação procurar o serviço, em caso 

febre procurar o pronto socorro próximo a residência.  

5.3 – Resultados Esperados: Administração segura / Orientação quando a 

administração do quimioterápico. 

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Risco infecção / Risco contaminação ambiente / 

Extravasamento 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica 

5.6 - Referências Bibliográficas: Não se aplica  
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6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
Descrição do que foi revisado 
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FLUXO DE DERRAMENTO DE ANTINEOPLASICOS 

 

1 – OBJETIVO 

Estabelecer Fluxo durante incidente  

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Impresso de derramamento Medicina do trabalho 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

 Ambulatório de Quimioterapia / Medicina do Trabalho  

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se Aplica  

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Impresso derramamento de antineoplasico. 

5.2 – Descritivo passo a passo:  

1 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem / Pessoal Higiene / Medico: Isolar a área 

contaminada até o termino da limpeza. 

2 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem / Pessoal Higiene / Medico: Abrir o Kit 

derramamento e realizar a limpeza do local conforme descrição do protocolo. 

3 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem / Pessoal Higiene / Medico: Avaliar a quantidade 

de droga perdida e se necessário após conduta medica repetir a medicação no 

paciente.  

4 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem / Pessoal Higiene / Medico: Preencher o 

impresso de derramamento de quimioterapia identificando o tipo de droga extravasada 

e funcionários expostos à contaminação.  
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5 – Medicina do Trabalho: Avaliar o grau de exposição do funcionário e se necessário 

solicitar exames laboratoriais e acompanhamento.  

5.3 – Resultados Esperados: Evitar futuros danos ao colaborador. 

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Falta de habilidade e treinamento. 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica. 

5.6 - Referências Bibliográficas: não se aplica   
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HEPARINIZAÇÃO DE CATETERES TOTALMENTE IMPLANTADOS 

1 – OBJETIVO 

Padronizar volume e diluição da solução para heparinização dos diversos tipos de cateter 

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Prontuário do paciente / Prescrição medica 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

Ambulatório de Quimioterapia 

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica 

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Prontuário do paciente / Heparina 

5.2 – Descritivo passo a passo: 

1 – Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Lavar as mãos com água e clorexidina degermante 

2% 

2 - Enfermeiro: Realizar paramentação com EPI necessária (mascará cirúrgica, touca 

descartável, luvas de procedimento). 

3 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Avaliar a necessidade de tricotomia / separar todo 

material. 

4 – Enfermeiro: Colocar luvas de procedimento para Retirar Curativo anterior (se houver). 

5 – Enfermeiro: Observar se há secreção na gaze e/ou sinais de infecção no local dos pontos, 

na pele e/ou no local correspondente que será puncionado. Na presença de sinais de 

infecção não puncionar o cateter, comunicar o médico para coletas exames de cultura / 

laboratoriais. 

6 – Enfermeiro: Retirar as luvas de procedimento 
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7 – Enfermeiro: Lavar as mãos 

8 – Enfermeiro: Com técnica asséptica abrir dois pacote de gaze estéril  e embeber um com 

uma  farta quantidade de clorexidina degermante 2% e a outra gaze com  clorexidina 

alcoólica 5% (sem tocar a gaze com o bico da almotolia) 

9 - Enfermeiro: Calçar luvas estéreis / Abrir todo material de forma estéril 

10 - Enfermeiro: Com a gaze estéril embebida em clorexidina degermante 2%  fazer anti-

sepsia da pele em movimentos circulares do centro do reservatório para a pele adjacente 

(do centro para fora). Fazer anti-sepsia ampla + ou – 15 cm de diâmetro. 

11 - 10 - Enfermeiro: Com a gaze estéril embebida em clorexidina Alcoólica 5%  fazer anti-

sepsia da pele em movimentos circulares do centro do reservatório para a pele adjacente 

(do centro para fora). Fazer anti-sepsia ampla + ou – 15 cm de diâmetro. 

11 – Enfermeiro: Não retorne com a mesma lâmina de gaze na área já limpa. 

12 - Enfermeiro: Repita este movimento até que a pele apresente característica de limpa, 

utilizando no mínimo 05 laminas de gaze preferencialmente o pacote todo. 

13 - Enfermeiro: Retirar as luvas 

14 – Enfermeiro: Calçar outro par de luvas estéril e segurar a agulha Huber com a mão 

dominante para punção do port. 

15 – Enfermeiro: Localizar o cateter para palpação. 

16 – Enfermeiro: Para facilitar a punção segure o reservatório com a mão não dominante e 

com o dedo indicador da mão dominante, sentir a membrana do silicone do reservatório. 

Esta técnica pode ser executada desta forma devido uso de  luva estéril. 

17 – Enfermeiro: Introduza a agulha  em cima da membrana de silicone até sentir o fundo do 

reservatório (você sentirá um “tuk’). OBS: Punção pode permanecer por  07 dias. 

18 – Enfermeiro: Evite puncionar próximo a pontos e cicatriz. 

19 – Enfermeiro: Com seringa de 10 ml preenchida com 02 ml de SF0, 9% aspirar no mínimo 

05 ml de sangue que estará  misturado a solução anterior de heparina e descartar 

20 – Enfermeiro: Se necessário colher exames proceder à coleta a partir desta etapa 

21 – Enfermeiro: Irrigar com 40 ml de SF0, 9% realizando o teste para ver se o mesmo está 

pérvio, a infusão e aspiração da SF0, 9% deve ser sem pressão o conteúdo deve ser 

infundido sem nenhuma dificuldade. 
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22 – Enfermeiro: Administrar 04 ml de solução de heparina (100UI de heparina/ml), mantendo 

pressão positiva e clampear o dispositivo de punção. 

23 – Enfermeiro: Pacientes que irão utilizar o cateter em menos de 24hrs não é necessário a 

heparinização do cateter e sim salinização; 

24 – Enfermeiro: Retire a agulha. 

25 – Enfermeiro: Proteger o local da punção com um curativo de gaze seca ou micropor ou 

curativo adesivo tipo” band-aid”. 

26 – Enfermeiro: Descartar todo material (ficar atento que para cada seringa tem que ter uma 

agulha para descarte / perfuros cortante). 

27 – Enfermeiro: Retirar as luvas. 

28 – Enfermeiro: Lavar as mãos 

29 – Enfermeiro: Retirar a agulha e orientar o paciente quanto retorno para nova 

heparinização. 

30 -  Enfermeiro: A heparinização deverá ser feita a cada 30 dias 

. 

 

Heparinização de acordo com o cateter em uso: 

Cateter 

Freqüência da troca de 

solução do interior do 

cateter 

Volume a ser 

infundido no 

cateter 

Concentração 

da solução de 

heparina 

Semi-implantado 

(tunelizado) 

Semanalmente ou a cada 

uso 
4,0 ml 100UI /ml 

Totalmente 

Implantado 

(Port) 

Mensalmente ou a cada 

uso 
4,0 ml 100UI /ml 

Cateter Central de 

Inserção 

periférica (PICC 

/ CCIP) 

Semanalmente ou a cada 

uso 
2,0ml 100UI /ml 
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Periférico tipo 

scalp, cânulas 

de vilaon. 

Após cada manipulação 1,0ml 100UI /ml 

 

5.3 – Resultados Esperados: Padronização de heparinização para cada tipo de cateter 

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Falta de material / Falta de conhecimento e habilidade 

para realização procedimento / Obstrução do cateter. 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica 

5.6 - Referências Bibliográficas: Infecção associada ao uso de cateteres vasculares / 

coordenação Christiane Nicoletti, Dirceu Carrara, Rosana Richtmann – 3 ed.rev.E ampl – 

SP: APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar 2005. 

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

 

Responsável 

pela Revisão 
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PORT – PUNÇAO E MANUTENÇÃO 

1 – OBJETIVO 

Uniformizar o procedimento de modo a se realizar uma punção correta e em condições 

assépticas e segura para o paciente. 

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Prontuário do paciente / Prescrição Medica. 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

 Ambulatório Quimioterapia 

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica 

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Agulha para punção tipo Huber, 02 seringa 10 ml, 04 seringas 

de 20 ml, agulha para aspiração 40x12, Solução alcoólica 5%, clorexidina degermante 5%, 

Swab alcoólico, Heparina, Gaze estéril, touca descartável, mascara procedimento, avental, 

luva de procedimento, luva estéril. 

5.2 – Descritivo passo a passo: 

1 – Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Lavar as mãos com água e clorexidina degermante 

2% 

2 - Enfermeiro: Realizar paramentação com EPI necessária (mascará cirúrgica, touca 

descartável, luvas de procedimento). 

3 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Avaliar a necessidade de tricotomia / separar todo 

material. 

4 – Enfermeiro: Colocar luvas de procedimento para Retirar Curativo anterior (se houver). 
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5 – Enfermeiro: Observar se há secreção na gaze e/ou sinais de infecção no local dos pontos, 

na pele e/ou no local correspondente que será puncionado. Na presença de sinais de 

infecção não puncionar o cateter, comunicar o médico para coletas exames de cultura / 

laboratoriais. 

6 – Enfermeiro: Retirar as luvas de procedimento 

7 – Enfermeiro: Lavar as mãos 

8 – Enfermeiro: Com técnica asséptica abrir dois pacote de gaze estéril  e embeber um com 

uma  farta quantidade de clorexidina degermante 2% e a outra gaze com  clorexidina 

alcoólica 5% (sem tocar a gaze com o bico da almotolia) 

9 - Enfermeiro: Calçar luvas estéreis / Abrir todo material de forma estéril 

10 - Enfermeiro: Com a gaze estéril embebida em clorexidina degermante 2%  fazer anti-

sepsia da pele em movimentos circulares do centro do reservatório para a pele adjacente 

(do centro para fora). Fazer anti-sepsia ampla + ou – 15 cm de diâmetro. 

11 - 10 - Enfermeiro: Com a gaze estéril embebida em clorexidina Alcoólica 5%  fazer anti-

sepsia da pele em movimentos circulares do centro do reservatório para a pele adjacente 

(do centro para fora). Fazer anti-sepsia ampla + ou – 15 cm de diâmetro. 

11 – Enfermeiro: Não retorne com a mesma lâmina de gaze na área já limpa. 

12 - Enfermeiro: Repita este movimento até que a pele apresente característica de limpa, 

utilizando no mínimo 05 laminas de gaze preferencialmente o pacote todo. 

13 - Enfermeiro: Retirar as luvas 

14 – Enfermeiro: Calçar outro par de luvas estéril e segurar a agulha Huber com a mão 

dominante para punção do port. 

15– Enfermeiro: Localizar o cateter para palpação. 

16 – Enfermeiro: Para facilitar a punção segure o reservatório com a mão não dominante e 

com o dedo indicador da mão dominante, sentir a membrana do silicone do reservatório. 

Esta técnica pode ser executada desta forma devido uso de  luva estéril. 

17 – Enfermeiro: Introduza a agulha  em cima da membrana de silicone até sentir o fundo do 

reservatório (você sentirá um “tuk’). OBS: Punção pode permanecer por  07 dias. 

18 – Enfermeiro: Evite puncionar próximo a pontos e cicatriz. 

19 – Enfermeiro: Com seringa de 10 ml preenchida com 02 ml de SF0, 9% aspirar no mínimo 

05 ml de sangue que estará  misturado a solução anterior de heparina e descartar 
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20 – Enfermeiro: Se necessário colher exames proceder à coleta a partir desta etapa 

21 – Enfermeiro: Irrigar com 40 ml de SF0, 9% realizando o teste para ver se o mesmo está 

pérvio, a infusão e aspiração da SF0, 9% deve ser sem pressão o conteúdo deve ser 

infundido sem nenhuma dificuldade. 

22 – Enfermeiro: Quando houver necessidade de administrar medicamento fazê-lo conforme 

prescrição médica, 

23 – Enfermeiro: Antes de Administrar a medicação fixar a agulha com filme transparente de 

uma forma segura para o paciente, conectar um plug na extensão da agulha para manter 

o sistema fechado, lavando a extensão da agulha com SF0, 9% a cada troca de medicação. 

24 – Enfermeiro: Ao fim da administração dos medicamentos, irrigar o cateter com 40 ml de 

SF 0,9% realizando novo teste para verificar se o mesmo encontra-se pérvio. 

25 – Enfermeiro: Administrar 04 ml de solução de heparina (100UI de heparina/ml), mantendo 

pressão positiva e clampear o dispositivo de punção. 

26 – Enfermeiro: Pacientes que irão utilizar o cateter em menos de 24hrs não é necessário a 

heparinização do cateter e sim salinização; 

27 – Enfermeiro: Retire a agulha. 

28 – Enfermeiro: Proteger o local da punção com um curativo de gaze seca ou micropor ou 

curativo adesivo tipo” band-aid”. 

29 – Enfermeiro: Descartar todo material (ficar atento que para cada seringa tem que ter uma 

agulha para descarte / perfuros cortante). 

30 – Enfermeiro: Retirar as luvas. 

31 – Enfermeiro: Lavar as mãos 

32 – Enfermeiro: Agendar com o paciente a próxima visita para heparinização do cateter. 

Pacientes que não estão recebendo quimioterapia ou outro procedimento pelo cateter terão 

o procedimento agendado a cada 30 dias não devendo ultrapassar 35 dias, para os demais 

em tratamento deverão ser agendados conforme protocolo clinico. 

33 – Enfermeiro: Registrar todas as informações detalhadamente em prontuário.   

5.3 – Resultados Esperados: Realizar procedimentos em condições assépticas e 

uniformizado. 

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Falta de habilidade e conhecimento / Falta de material. 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica. 
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5.6 - Referências Bibliográficas: Não se aplica. 

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

Número da 

Revisão 

 

Data da 

Revisão 

 

Responsável 

pela Revisão 

 

 

 

 

 



 
 

471 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

DESCARTE DE RESÍDUOS DE QUIMIOTERAPICOS 

 

1 – OBJETIVO 

Garantir que os materiais residuais (frascos, agulhas, ampolas, seringas, equipos, bolsas de 

soro e outros) produzidos durante o processo de administração de medicamentos 

quimioterápicos sejam corretamente descartados.  

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Contrato de prestação de serviço – Serviço Higiene / Serviço Governança 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

 Ambulatório de Quimioterapia / Serviço Higiene / Serviço de Governança 

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica 

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Material para descarte de materiais / Material para 

descarte perfuro cortante. 

5.2 – Descritivo passo a passo: 

1 – Enfermagem: Descartar em recipiente apropriado todo material utilizado para punção 

e administração de quimioterápicos. 

2 – Enfermagem: Descartar os materiais perfuros cortante em caixas Clin Box Amarela 

própria para descarte de perfuros cortantes.  

3 – Enfermagem: Fechar a caixa quando preenchida até a capacidade total, observando 

sempre a linha limite da caixa para evitar acidentes de trabalho, não lacrar a caixa com 

fita adesiva.  

4 – Enfermagem / Higiene: Solicitar serviço de higiene para retirada das caixas. 
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5 – Enfermagem / Higiene: Acondicionar os recipientes rígidos em saco apropriado de 

cor laranja, quando preenchida a capacidade total, observando a linha limite da caixa 

solicitar o serviço de higiene para retirada da caixa. 

6 – Enfermagem / Higiene: Realizar descartes de materiais infetantes em lixeira própria 

com símbolo de identificação na própria lixeira com pedal, retirar o lixo retirado todos 

os dias após o término dos procedimentos e quando necessário.   

Importante: Os resíduos de quimioterapia devem ser desprezados em caixa Clin Box 

laranja colocadas em lixeiras com pedal, retirar o lixo retirado todos os dias após o 

término dos procedimentos e quando necessário.   

5.3 – Resultados Esperados: Garantir que os materiais residuais sejam descartados 

corretamente. 

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Falta de material / Falta profissional / Falta 

treinamento. 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica  

5.6 - Referências Bibliográficas: Não se aplica 

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
Descrição do que foi revisado 
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CUIDADOS EM CASO DE DERRAMAMENTO DE QUIMIOTERAPICOS 

 

1 – OBJETIVO 

Proporcionar ações imediatas a serem executadas quando houver acidentes durante o 

manuseio de drogas citotóxicas. 

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Caixa Kit Derramamento – Luvas emborrachadas, Luva de procedimento, Avental 

impermeável, Propé, Manta absorvente, Mascara PFF2, Óculos proteção individual, Saco 

plástico laranja (identificado como tóxico), compressas. 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

 Ambulatório Quimioterapia / Serviço Higiene 

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se Aplica 

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Caixa Kit Derramamento - Luvas emborrachadas, Luva de 

procedimento, Avental impermeável, Propé, Manta absorvente, Macara PFF2, Óculos 

proteção individual, Saco plástico laranja (identificado como tóxico), compressas. 

5.2 – Descritivo passo a passo: 

1 – Enfermeiro / Técnico de Enfermagem / Medico / Pessoal Higiene 

2 – Colocar EPI – (Equipamento Proteção Individual) Óculos, Mascará PFF2, Propé, Luva 

Procedimento, Avental Impermeável, Luvas emborrachadas) 

3 – Cubra toda área de derramamento com a manta absorvente, para absorver todo o liquido 

derramado. (Realizando a primeira descontaminação do local ). 
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4 – Utilizar a manta para recolher todo o liquido derramado, recolhendo sempre da área mais 

limpa para mais suja. 

5 – Higienizar a área com a compressa  embebida de detergente neutro, recolhendo todo 

liquido visível. 

6 – Descarte todo material utilizado e as EPI'S descartáveis em saco plástico laranja 

identificado como toxico. 

7 – Não descartar os óculos lavar com agua corrente e sabão neutro e reutilizá-lo. 

8 – Acionar pessoal da higiene para repetir por mais duas ( 2 ) vezes a mesma sequência da 

etapa anterior. 

9 – Lavar as mãos com água e sabão; 

10 - Encaminhar o resíduo a seu destino final. (Abrigo temporário de Resíduos e 

posteriormente Abrigo Externo de Resíduos); 

11 - Registrar todo e qualquer acidente ambiental no prontuário, medicamentos, envolvidos 

e pessoas expostas; 

5.3 – Resultados Esperados: Realizar a contenção de antineoplásicos com segurança. 

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Falta de habilidade e conhecimento rotinas. 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica. 

5.6 - Referências Bibliográficas: Não se aplica. 

 

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
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AUTOCUIDADO – ORIENTAÇÃO PARA CURATIVO DA INCISÃO DO CATETER EM 

DOMICÍLIO 

 

1 – OBJETIVO 

Treinar o paciente e/ou cuidador para realizar o curativo da incisão do cateter em domicílio 

(autocuidado). 

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Prontuário do paciente 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

Ambulatório de Quimioterapia 

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica 

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Prontuário do paciente. 

5.2 – Descritivo passo a passo: 

Enfermeiro / Técnico de Enfermagem 

1 – Enfermeiro: Lavar as mãos; 

1 – Enfermeiro: POI – 24hrs após a implantação do Cateter Central – Orientar o paciente a 

comparecer ao Ambulatório para troca e avaliação do primeiro curativo realizado com 

técnica asséptica conforme orientação medica. 

3 – Enfermeiro: Seguir XXXX para punção e manutenção do cateter. 

2 – Enfermeiro: Orientar o paciente a realizar curativo em casa seguindo as seguintes 

orientações abaixo: 

3 – Enfermeiro: Retirar o curativo antes de entrar no chuveiro; 
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3 – Enfermeiro: Orientar que na presença de secreção, sangue, hiperemia, febre, dor ou 

edema ele deverá comunicar-se imediatamente com a equipe que o trata; 

4 – Relembrar a sequência do banho cefalo-caldal; 

5 – Lavar bem a incisão e a pele ao redor com sabonete neutro de uso individual do paciente 

(a lavagem da incisão deverá ser feita imediatamente após a lavagem da cabeça), e depois 

continuar a seqüência do banho; Orientar a manter os cabelos sempre limpos (quando 

sujos poderão ser fontes de bactérias e fungos); 

6 – Enxaguar abundantemente a incisão com cuidado embaixo do chuveiro, até ter certeza 

de que não há mais sabão (espuma); 

7 – Após banho ainda embaixo do chuveiro, lavar as mãos novamente; 

8 – Orientar a secar a incisão com gaze estéril ou uma tolha limpa  de uso exclusivo da 

secagem do cateter; 

9 – Orientar a usar lâminas de gaze estéril com clorexidina alcoólica primeiro sobre a incisão 

e depois na pele adjacente, repetir o movimento pelo menos cinco vezes com lâminas de 

gaze diferentes. Não retornar com a mesma lâmina de gaze na área já limpa; 

10 – Ensinar a dobrar a gaze estéril de forma retangular e fixar com pequenas tiras de fita 

adesiva (tipo micorpore); 

11 - O curativo deverá ser feito enquanto permanecerem os pontos; 

12 – Orientar o paciente que após a retirada dos pontos, deverá ir ao ambulatório uma vez 

por mês para ser avaliado pela enfermeira (o) e trocar a solução interna que mantém a 

permeabilidade do cateter (heparinização); 

13 - Orientar o paciente a fazer o curativo em frente o espelho; 

OBS: A rotina aqui descrita é impeditiva caso a água não seja de boa procedência, não utilizar 

água de poços ou oriundas de rio sem tratamento prévio. O paciente está liberado para 

realizar quase todas as atividades rotineiras após 30 dias da retirada dos pontos da incisão. 

Orientamos que dentro deste período ele evite esforços, principalmente com o membro 

correspondente ao lado que o cateter foi instalado, mesmo atividades domesticas simples. 

Desencorajar a prática de esporte como tênis, golfe, natação e exercícios forçados para a 

região do tórax em academia, pelo risco de deslocamento do port. 

5.3 – Resultados Esperados: Minimizar o risco de infecção de acesso central. 

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Utilização de água de má procedência / falta de habilidade. 



 
 

477 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica; 

5.6 - Referências Bibliográficas: Não aplica; 

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO - AMBULÁTORIO QUIMIOTERAPIA 

 

1 – OBJETIVO 

Estabelecer o horário de funcionamento do setor para atendimento dos pacientes, 

procedimentos realizados, perfil dos pacientes atendidos, agendamentos de consultas e 

procedimentos de quimioterapia, encaminhamento das prescrições e recebimento das 

medicações. 

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Instrução de trabalho  

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

 Ambulatório de Quimioterapia 

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica 

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Instrução de trabalho funcionamento do ambulatório; 

5.2 – Descritivo passo a passo:  

Enfermeiro / Técnico de Enfermagem / Medico / Nutricionista / Farmacêutico / Psicólogo 

     1. ESTRUTURA DO SETOR     

 A quimioterapia localiza-se na Unidade de Cirurgias Ambulatoriais (UCA), 

contamos com uma sala para a administração dos quimioterápicos, um consultório para 

as consultas com os médicos e com toda equipe multiprofissional. 
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 Na sala de administração da quimioterapia, temos quatro poltronas e uma cadeira, 

contamos com duas a régua de gases (oxigênio, ar comprimido e  vácuo),uma pia para 

lavagens das mãos, um banheiro para uso exclusivo dos pacientes e um bins. 

  Como todas as medicações virão preparadas do IAVC, só teremos no setor medicações 

para possíveis intercorrências (antieméticos, analgésicos, anti-histamínicos, etc.), as 

quais serão preparadas no bin e administrada em sequencia conforme prescrição de 

cada paciente um por vez. O nosso bin possui local para armazenamento de materiais e 

medicações e um espaço para preparo da medicação com segurança. 

 Na UCA contamos também com um carrinho de parada, com todas as medicações 

e materiais necessários para intercorrências mais graves, sendo que o paciente será 

estabilizado no setor e após, se necessário, encaminhado ao Pronto- Atendimento. 

 Dentro da sala de atendimento temos quatro tipos de lixos: infectante, resíduo 

reciclável, resíduos químicos e perfuro cortante, os quais serão retirados da sala e 

encaminhados para o abrigo externo pelo pessoal da governança ao final do expediente, 

retirando também todo tipo de roupa que será utilizada pelo paciente sendo 

temporariamente armazenadas em hampers localizado na UCA, contando também com 

o carrinho de parada locado no Centro Cirúrgico da UCA.   

  2.  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR 

 

O setor de Quimioterapia funcionária das 08:00 às 17:00 horas, porém a administração 

dos quimioterápicos será feita conforme a presença dos médicos responsáveis. Sendo 

estabelecidos os horários: 

 

DIAS HORÁRIO MÉDICO 

RESPONSÁVEL 

Segunda- feira 08:00 às 14:00  
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Terça- feira 08:00 às 14:00 Dr°  

Quarta- feira 12:00 às 17:00 Drª  

Quinta- feira 08:00 às 14:00 Dr°  

Sexta- feira 08:00 às 14:00 Dr°  

d) Aos finais de semana e feriados o setor funcionará. 

 

▪ Segunda à Sexta- feira (08:00 às 17:00 horas), Enfermeira  XXXX  ficará  

responsável pelo Setor. 

 

    3. PERFIL DE PACIENTE ATENDIDO 

a) Alta complexidade a nível ambulatorial; 

b) Acima de 18 anos; 

c) Em tratamento de tumores sólidos: cabeça e pescoço, mama, próstata, cólon e 

reto, pulmão, estômago, entre outros. Pacientes com tumores hematológicos não 

farão tratamento conosco; 

d) Pacientes em tratamento com Quimioterápicos, Hormonoterápicos e Anticorpos 

Monoclonais, por via de administração endovenosa, oral, intramuscular e 

subcutânea; 

e) Pacientes que fazem protocolo até 4 horas de infusão, acima disso realizarão o 

tratamento no IAVC; 

f) Pacientes que fazem quimioterapia concomitantemente com radioterapia, farão a 

quimioterapia conosco e a radioterapia XXXXXX; 

g) Cada protocolo baseia-se no tipo de tumor e estado clínico do paciente; 

 

    4.  AGENDAMENTO DO PACIENTE / DIA 

d) Atenderemos por dia até 10  pacientes; 

e) O agendamento será realizado conforme protocolo de Quimioterápico e o tempo 

de estabilidade da droga, sendo ministrado esses agendamentos por poltronas; 
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f) Conforme liberação da APAC pela secretaria da saúde; 

g) Serão abertas  agendas pela equipe de agendamento do Hospital Municipal 

sendo: uma para consultas com os Oncologistas, uma para Quimioterapia,  uma 

para consultas com a Nutricionista e Psicologia; 

h) O agendamento para a Quimioterapia será formulado pelos médicos e pela 

Enfermeira; 

i) Os prontuários dos pacientes que passarão por consulta ou que realizarão a 

Quimioterapia serão separados pela escrituraria do SAME com 24 horas de 

antecedência e encaminhados ao setor; 

 

 5.ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE ATÉ O SETOR 

j) Paciente chegará à recepção no andar (térreo) e será entregue a eles um crachá. 

Teremos dois crachás específicos, um para consulta e outro para Quimioterapia; 

k) Poderá subir acompanhado de um acompanhante até o setor, porém os mesmos 

permanecerão na sala de espera fora do setor durante o procedimento 

Quimioterapia. 

l) Os pacientes que passarão por consulta com os médicos e com a equipe 

multiprofissional poderão ser acompanhados por um familiar durante a consulta; 

 

 6. ENCAMINHAMENTO DAS PRESCRIÇÕES E RECEBIMENTO DAS MEDICAÇÕES 

NO HOSPITAL  

As prescrições serão enviadas primeiramente para o farmacêutico do Hospital, o 

qual fará a análise farmacoterapêutica que inclui: verificação da dosagem, diluição, tempo 

de infusão, interação fármaco-fármaco, interação fármaco-nutriente, reações adversas 

esperadas para o protocolo, se o protocolo esta sendo seguido, entre outras análises. 

Caso prescrição médica não esteja conforme o protocolo farmacoterapêutico, o 

farmacêutico entrará em contato com o médico para uma nova elaboração da prescrição 

médica. Sendo aprovada, é preenchido um protocolo interno pela farmácia de controle 

de quimioterápicos e assim serão enviadas ao XXXX com 24 a 72 horas de antecedência, 
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via  malote pelo motorista que entrega as medicações, o mesmo assinará um protocolo 

de recebimento das prescrições e entregará as documentações no serviço de 

faturamento do XXXX. As medicações serão preparadas pela manhã no dia da 

administração no XXX  e enviadas para o Hospital às 07h00min horas com tempo 

estipulado de chegada em uma hora, apenas nas quartas-feiras as medicações serão 

preparadas mais tarde e enviadas por volta das 11h00min horas devido à administração 

ser feita no período da tarde. Os quimioterápicos serão transportados conforme 

temperatura adequada para cada droga e meios assépticos.  

 Chegando ao hospital as medicações serão conferidas pelo farmacêutico 

conforme todo protocolo farmacológico: Temperatura, quimioterápico, dosagem, diluição, 

volume total da preparação, condições de armazenamento e transporte. Serão 

transportados para a Quimioterapia, em caixas isoladas contendo termômetro interno e 

meios assépticos onde será feito novamente toda conferência pela Enfermeira com 

prescrições em mãos para assim poder administrá-las.     

 

7. OS PACIENTES COM AS CARACTERISTICAS ABAIXO RELACIONADAS SERÃO 

ENCAMINHADAS PARA OUTRA UNIDADE DE ATENDIMENTO 

◦ Pacientes com sinais e sintomas de choque 

◦ Paciente que apresentou bacteremia nas últimas 24 horas 

◦ Paciente com nível de consciência alterado 

◦ Paciente pancitopênico febril 

◦ Administração de antifúngico, hidratação ou reposição de eletrólitos e 

transfusão nos fins de semana e feriado.   

 

       

8. SERÃO REALIZADOS NO AMBULÁTORIO DE QUIMIOTERAPIA OS 

PROCEDIMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. 

 

◦ Admissão do Paciente  

◦ Administração de quimioterapias, anticorpos monoclonais. 
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◦ Administração de antibióticos 

◦ Administração de fatores de crescimento 

◦ Administração de medicamento por via intramuscular 

◦ Administração de medicamento por via intravenosa 

◦ Administração de medicamento por via subcutânea. 

◦ Agendamento para administração de QT conforme protocolo Institucional   

◦ Analgesias 

◦ Aplicação de termo de consentimento livre e esclarecimento 

◦ Atendimento do paciente neutropênico febril 

◦ Atendimentos de pacientes em isolamento por tuberculose, herpes zoster e 

multirresistentes e provenientes de outra unidade 

◦ Conferência das quimioterapias baseadas nos protocolos Institucionais  

◦ Consulta e atendimentos de rotina e eventos adversos 

◦ Consulta Médica 

◦ Consulta de Enfermagem (SAE: sistematização da assistência de enfermagem). 

◦ Controle de Parâmetros Vitais 

◦ Cuidados de cateter totalmente implantado (port). 

◦ Dispensação, administração e orientação do medicamento. 

◦ ECG de rotina ou de emergência se necessário. 

◦ Hidratações 

◦ Higienização das mãos 

◦ Limpeza em presença de contaminação ambiental por quimioterapia. 

◦ Oxigenoterapia (cateter de O2, inalação, nebulização) 

◦ Orientação quanto ao tratamento e procedimento (entrega de manuais e rotina por 

escrito para os pacientes). 

◦ Orientação para auto cuidado em domicílio: Administração de medicamentos 

(antibiótico, fator de crescimento, insulina), cuidados de feridas, cuidados com o 

cateter. 

◦ Prevenção de: Infecção, infecção de cateter, extravasamento,  

◦ Supervisão da limpeza do setor e materiais. 
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5.3 – Resultados Esperados: Estabelecer horários e rotinas para o serviço de 

quimioterapia a fim de prestar uma melhor assistência ao paciente. 

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Falta de informação ao paciente. 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica. 

5.6 - Referências Bibliográficas: Não se aplica 

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
Descrição do que foi revisado 
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PRESCRIÇÃO E RECEBIMENTO DE QUIMIOTERAPICO 

 

1 – OBJETIVO 

Garantir a segurança na prescrição e recebimento do medicamento quimioterápico. 

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Prescrição Médica / Apac / Exames laboratoriais / Relatórios medico / Dados cadastrais.  

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

 Ambulatório de Quimioterapia 

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica. 

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Prescrição Médica / Apac / Exames laboratoriais / 

Relatórios medico / Dados cadastrais. 

5.2 – Descritivo passo a passo:  

Medico / Enfermeiro / Administrativo. 

1 – Médico: Após consulta medica liberar para o paciente que iniciará tratamento: 03 vias 

da  prescrição Medica quimioterapia  + APAC para  faturamento e autorização do 

procedimento + Exames que comprovem o diagnóstico do paciente como: Biopsia, 

Tomografia, Ressonância Magnética  entre outros + Termo de consentimento livre e 

esclarecido; 

2 – Administrativo: Irá receber e conferir a documentação recebida pelo paciente e 

entregará ao paciente e ou familiar um impresso chamado Dados cadastrais onde irá 

ser preenchido seus dados pessoais como; CIC, RC, Cartão SUS, contato telefônico 

entre outros.  
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3- Administrativo: Após conferência e preenchimento dos dados cadastrais, irá orientar o 

paciente que entraremos em contato entre 07 a 10 dias para o agendamento do 

procedimento solicitado.  

4 – Administrativo: Irá entregar as documentações recebidas ao farmacêutico. 

5 – Farmacêutico: Irá Analisar a prescrição conforme protocolo clinico, conferir dosagem, 

diluição, tempo de infusão, interação fármaco-fármaco, interação fármaco nutriente, 

reações adversas esperadas para o protocolo e se o protocolo está sendo seguido 

carimbar e assinar as prescrições analisadas.  

4 – Farmacêutico: Após conferência das prescrições o farmacêutico irá devolver as 

documentações ao serviço administrativo.  

5 – Administrativo: Irá colocar as documentações no envelope e preencher no caderno 

de protocolo toda documentação que está sendo enviada ao XXXXX para o serviço de 

faturamento.  

6 – Farmacêutico 

◦ No dia agendado pela equipe de enfermagem o farmacêutico receberá as 

medicações conforme prescrição medica e irá: 

◦ Verificar condições de transporte e temperatura do medicamento, através do 

termômetro a laser (registrar em impresso próprio). 

◦ Realizar conferencia do rotulo como: data, medicação, nome do paciente, tipo de 

soro SF0, 9% ou SG 5%, dosagem, tempo de infusão entre outros.  

◦ Encaminhar o medicamento de acordo com a prescrição médica a unidade em 

maleta térmica com termômetro interno.  

7 – Enfermeiro: Irá receber a quimioterapia e conferir rotulo nome do paciente, dosagem 

a ser administrado, tipo de medicação, tempo de infusão, tipo de soro SF 0,9% ou SG 

5% com a prescrição médica e prontuário do paciente.  

5.3 – Resultados Esperados: Garantir que a documentação chegue com segurança no 

serviço de faturamento e seja autorizada conforme normas e procedimentos SUS, 

fazendo com que o paciente não fique sem a medicação prescrita.  
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5.4 – Riscos inerentes à técnica: Extravio de documentos / Documentos incompletos 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica 

5.6 - Referências Bibliográficas: Não se aplica.  

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
Descrição do que foi revisado 

 

 

 



 
 

488 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

INTERCORRENCIAS DURANTE A QUIMIOTERAPIA 

 

1 – OBJETIVO 

Prestar atendimento adequado nas intercorrências, visando melhor do paciente.  

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Prontuário do paciente. 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

 Ambulatório de Quimioterapia 

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não aplica  

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Prontuário do paciente, oximetro de pulso, termômetro, 

carrinho de parada, esfignomanometro, estetoscópio.  

5.2 – Descritivo passo a passo: 

1 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Detectar intercorrência durante a administração 

de medicações como: vertigem, tontura, dispnéia, dor e fraqueza entre outros sintomas 

relatados pelo paciente.  

2 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Interromper a infusão da medicação 

administrada imediatamente e manter a infusão de SF0, 9%.  

3 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Aferir sinais vitais, atentar para resultados 

alterados:  Hipotensão, Hipertensão, Taquicardia, Bradicardia, Taquipnéia,  Bradipnéia, 

Sat O2 < 90%, Glicemia < 90mg/dl 
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4 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Avaliar o paciente e acionar o médico; 

5 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Manter material para atendimento de 

emergência próximo SF 0,9% 500 ml, manter sempre material de oxigenoterapia 

disponível na régua de gases. 

6 - Medico: Avaliar o paciente e definir conduta 

7 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Proceder ao atendimento conforme conduta 

medica; 

8 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Reiniciar protocolo após conduta médica, 

avaliação e melhora do quadro clinico geral do paciente.  

9 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: observar alterações durante infusão.  Reavaliar 

a paciente antes alta informando ao medico sobre o estado geral do paciente.   

10 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Relatar ocorrência em prontuário;  

11 - Medico/ Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Se o paciente não apresentar melhora 

após primeiro atendimento e/ou houver necessidade de observação, encaminhar ao 

Pronto Atendimento seguindo fluxo do ambulatório.  

12 – Medico / Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Se houver PCR: iniciar atendimento 

imediato ao paciente seguindo protocolo de atendimento primário e secundário a PCR 

e após estabilização do paciente encaminha- ló ao Pronto Atendimento.  

5.3 – Resultados Esperados: Melhora do quadro geral do paciente.  

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Falta de material / equipamento, falta de 

conhecimento e habilidade. 

5.5 – Fluxograma: Não se aplica 

5.6 - Referências Bibliográficas: Não se aplica 

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
Descrição do que foi revisado 
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CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERAPICOS 

1 – OBJETIVO 

Garantir a segurança na prescrição e recebimento do medicamento quimioterápico 

 

2 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Prontuário do paciente / Prescrição Medica 

 

3 – SETORES RELACIONADOS 

Ambulatório de Quimioterapia  

 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Não se aplica  

  

5 – DESCRIÇÃO 

5.1 – Recursos Necessários: Medicações Prescritas / Prontuário do paciente / 

Prescrição Medica. 

5.2 – Descritivo passo a passo:  

1 – Administrativo: Recepcionar e identificar o paciente (etiqueta de identificação com 

nome, RH e data nascimento do paciente. 

2 – Administrativo: Pedir para o paciente assinar a folha de freqüência a ser enviada ao 

faturamento XXX para que o procedimento seja faturado.  

3 – Enfermeiro / Técnico de Enfermagem:   

Antes e após o inicio do procedimento realizar a higienização das mãos; 

Usar paramentação adequada (avental, óculos, luvas de procedimento e mascara) antes 

de iniciar a infusão da quimioterapia.  
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4– Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Receber o paciente posicionar na poltrona e 

verificar: sinais vitais, peso e altura. 

5 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: realizar consulta de enfermagem e verificar 

possíveis queixas, que necessitem de uma avaliação médica antes do início da 

quimioterapia. (Ex: febre, diarréia, sangramentos, etc) 

6 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Realizar a punção de CVC ou periférico. 

Importante: As punções e CVC são realizadas somente por Enfermeiro. 

7 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Avaliar o fluxo da infusão e instalar as 

medicações pré-QT e o quimioterápico. 

8 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Instalar as medicações pré-QT conforme 

prescrição médica, já conferidos pelo farmacêutico e pela enfermeira 

9 - Enfermeiro / Técnico de Enfermagem: Registrar em prontuário os controles, condições 

de acesso e evolução do paciente. 

Importante: Em caso de infusão de anticorpo monoclonal realizar controle de sinais vitais 

a cada 30 minutos. 

5.3 – Resultados Esperados: Garantir segurança na administração de quimioterapia. 

5.4 – Riscos inerentes à técnica: Falta de habilidade e técnica / Falta da medicação / 

Medicação não prescrita / Estado geral do paciente.  

5.5 – Fluxograma: Não se aplica  

5.6 - Referências Bibliográficas: Não se aplica  

 

6 – HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

Número da 

Revisão 

Data da 

Revisão 

Responsável 

pela Revisão 
Descrição do que foi revisado 
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MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS (ENGENHARIA CLÍNICA) 

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO GERAL - NMG 

 

O NUCLEO DE MANUTENÇÃO GERAL tem por finalidade assessorar a diretoria da 

unidade, na busca por soluções que irão garantir a segurança dos pacientes, 

colaboradores e visitantes.  

Este núcleo será constituído para cumprimento dos requisitos do contrato de gestão 

nº xx/xx onde deverá contemplas as áreas de manutenção predial, hidráulica e 

elétrica, assim como um serviço de gerenciamento de risco e de resíduos sólidos na 

unidade, bem como manter o núcleo de engenharia clínica, para o bom desempenho 

dos equipamentos. 

O Núcleo de Manutenção Geral possui como atribuições específicas: 

a) Estabelecer as diretrizes técnico-administrativas que devem nortear as atividades da 

equipe e suas relações com a instituição; 

b) Elaborar, atualizar e revisar o Plano de Contingência da Unidade; 

c) Capacitar os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com a aplicação do 

procedimento, por meio de programas de educação continuada, devidamente 

registrados; 

d) Realizar reuniões bimestrais com a equipe, todas registradas em ata; e 

e) Respeitar a porcentagem mínima de 50% de presença dos participantes para 

realização das reuniões. 

f) Validar e acompanhar o desenvolvimento e aplicação do PGRSS (Programa de 

Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde) 

g) Validar e acompanhar o plano de manutenção preventiva predial  

h) Validar e acompanhar o plano de manutenção preventiva e de calibração de 

equipamentos médicos hospitalares. 

 

O NDMG possui a seguinte estrutura funcional: 
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Diretor Geral  

Engenharia de Manutenção       

Engenharia Clínica                  

Técnico de Segurança do Trabalho    

Patrimônio               

Segurança     

Qualidade        

 

O Núcleo de Manutenção Geral será constituída pela Diretoria apoio em ----, na sala 

de reuniões, com o intuito de iniciar os trabalhos de gestão dos processos envolvidos 

para a garantia da segurança dos pacientes e colaboradores 

A eleição dos membros da Comissão de Gerenciamento de Contingências se dará 

por indicação da Diretoria de Geral, com validade indeterminada, sendo que a 

comissão é constituída de, no mínimo, representantes dos setores: Diretoria, 

Atendimento/ Segurança Patrimonial, Segurança do Trabalho, Manutenção,  

São atribuições do Presidente da Comissão: 

a) Representar a equipe em suas relações internas e externas; 

b) Presidir as reuniões; 

c) Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exceder direito do voto 

de desempate; 

d) Nomear membros para dirigir as reuniões da comissão sempre que julgar necessário. 

São atribuições dos membros: 

e) Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem atribuídas 

pelo Presidente; 

f) Comparecer às reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e 

manifestando-se a respeito de matérias em discussão; 
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g) Implantar, Treinar e Revisar as documentações necessárias. 

São atribuições da secretária: 

a) Preparar o expediente da comissão; 

b) Lavrar as atas de reuniões da Comissão. 

O NMG se reunirá ordinariamente, mensalmente nos primeiros seis meses, e 

extraordinariamente quando convocada pela Direção, Presidente ou a requerimento da 

maioria dos membros. 

Eventualmente, O NMG poderá convidar, profissionais ligados à Unidade, para 

participar de suas reuniões, sempre que o assunto a ser discutido exigir parecer 

especializado. Os convidados atuarão como consultores.  

Este regimento poderá ser alterado: 

a) Após avaliação de desempenho da Comissão se for o caso; ou,  

b) Pelas eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto. 

Faz-se, portanto, neste momento a abertura oficial do Núcleo de Manutenção Geral, 

tendo como membros atuais. 

Cronograma de Reuniões da Comissão 

MÊS DIA HORA LOCAL 

JANEIRO    

FEVEREIRO    

MARÇO    

ABRIL    

MAIO    

JUNHO    

JULHO    
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AGOSTO    

SETEMBRO    

OUTUBRO    

NOVEMBRO    

DEZEMBRO    

MANUAL ENGENHARIA CLÍNICA 

 

1. Objetivo 

Este manual tem por objetivo esclarecer e padronizar nomenclaturas e procedimentos 

utilizados na rotina de trabalho de Engenharia Clínica. 

 

2. Política da Qualidade  

A Engenharia Clínica, por meio de seu Sistema de Gestão da Qualidade, tem o 

compromisso de buscar a contínua melhoria de seus processos e demais partes 

interessadas, por meio de padronização de seus processos agilidade no atendimento 

às ordens de serviços qualificação e comprometimento de sua equipe de trabalho 

atendendo a dispositivos legais e normativos 

 

3. Termos e Definições. 

Equipamento Médico Hospitalar (EMH): Segundo a ANVISA, equipamentos 

médicos hospitalares (EMH) são todos aqueles que sob regime de Vigilância Sanitária 

possuem alguma finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, 

utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia, reabilitação ou 

monitorização de seres humanos e, ainda, aqueles que tenham a finalidade de 

embelezamento e estética. 
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Classificação de Risco de Equipamento: Os produtos para saúde são classificados 

em quatro classes de risco, conforme o risco associado na utilização dos mesmos. 

 

Classe I – Baixo risco 

Classe II – Médio risco 

Classe III – Alto risco 

Classe IV – Máximo risco 

 

RDC N° 02 

Este regulamento possui o objetivo de estabelecer os critérios mínimos, a serem 

seguidos pelos estabelecimentos de saúde, para o gerenciamento de tecnologias em 

saúde utilizadas na prestação de serviços de saúde, de modo a garantir a sua 

rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança e, no que couber, 

desempenho, desde a entrada no estabelecimento de saúde até seu destino final, 

incluindo o planejamento dos recursos físicos, materiais e humanos, bem como, da 

capacitação dos profissionais envolvidos no processo destes. 

 

Peça: Entende-se por peça todo item que compõe o equipamento, interno ou 

estrutural, ou seja, que é parte fundamental para o funcionamento de um equipamento 

ou material, intrinsecamente inserido. As peças podem ser, elétricas, mecânicas ou 

pneumáticas. 

Exemplos de peças são: placas de circuito, sensores internos, componentes 

eletrônicos e eletromecânicos, teclados, comandos, display, válvulas internas, orings, 

resistências, tubulação interna, pressostato, fusíveis, leitores e/ou conjuntos ópticos, 

entre outros. 
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Acessório: Acessório é todo aquele que está conectado ao principal não 

necessariamente sendo essencial para o funcionamento do equipamento. 

Exemplos de acessórios são: pinças e canetas dos bisturis elétricos, circuitos de 

ventiladores, sensores de oximetria, braçadeiras, módulos opcionais, mangueiras de 

gases, cabos paciente, entre outros. 

 

Material de Consumo: Os materiais de uso e consumo caracterizam-se por não se 

agregarem, fisicamente, ao produto final, sendo aqueles que são utilizados nas 

atividades de apoio e operacional. Geralmente, este tipo de material possui vida útil 

e a troca dependerá do seu uso ou prazo de validade. 

Exemplo de materiais de consumo são: papéis, circuito paciente, célula de oxigênio, 

filtros, eletrodos (descartáveis e reutilizáveis) e pilhas (exceto baterias). 

 

Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS): Denominação dada a qualquer 

edificação destinada à prestação de assistência à saúde à população, que demande 

o acesso de pacientes, em regime de internação ou não, qualquer que seja o seu 

nível de complexidade. 

 

RDC N° 50 

Dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e 

avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Ordem de 

Serviço (OS) 

 

Consiste em um documento utilizado para formalizar o trabalho que será prestado a 

um cliente específico. As ordens de serviço (“OS”) são utilizadas para controlar as 

intervenções técnicas, sejam elas externas ou internas, e de qualquer natureza, em 

um equipamento podendo estar na versão impressa ou digital. 
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Cada OS, é única para cada atendimento, ou seja, solicitações distintas para o 

mesmo equipamento requerem OSs distintas, não sendo utilizado pela Comprehense 

OSs “coletivas”. 

Esse tipo de documento deve ser arquivado em versão física, preenchido e assinado 

por um responsável do setor no qual foi executado o serviço e pelo técnico por um 

período de 5 anos. 

 

Manutenção Preventiva (MP): A manutenção preventiva consiste em uma 

intervenção programada visando manter o equipamento dentro das condições 

normais de utilização, reduzindo as possibilidades de ocorrência de defeitos por 

desgastes ou envelhecimento de seus componentes. Tais serviços abrangem 

lubrificação, ajuste de partes mecânicas, elétricas ou eletrônicas, verificações e 

alinhamentos, entre outros. 

 

Manutenção Corretiva: Este serviço busca realizar o reparo a fim de eliminar 

defeitos ocorridos sob condições de utilização do equipamento, incluindo ainda testes 

e calibração do equipamento após reparos para que o equipamento volte ao seu 

estado de funcionamento, conforme instruções do Fabricante. 

Calibração: Procedimento metrológico, cujo objetivo é a comparação entre os 

parâmetros disponibilizados pelo equipamento e um padrão com valores conhecidos. 

Todos os testes necessários realizados devem utilizar padrões rastreáveis e serem 

realizados em réplica, mantendo padrões analíticos de ensaio. 

 

 Teste de Segurança Elétrica (TSE): O teste de segurança elétrica destina-se a 

identificar o risco potencial de choque elétrico para os usuários em equipamentos 

alimentados por eletricidade ou por uma fonte de energia interna. Este teste é 

realizado de acordo com planejamento e após a realização de um reparo ou 

reconfiguração de dispositivos eletro-médicos. 
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Primeiro Atendimento: O primeiro atendimento é o momento desde o recebimento 

da requisição de OS até a entrega da mesma para o técnico que ficará responsável 

pela intervenção, ou seja, a avaliação e aceite da requisição, agendamento para a 

realização do atendimento e entrega da OS para o responsável pela atividade dizem 

respeito ao primeiro atendimento. 

 

4. Procedimentos para implantação de engenharia clínica 

 

A fase de implantação é de fundamental importância para que a unidade de saúde 

conheça e entenda a situação atual do ambiente em que irá trabalhar bem como os 

itens estabelecidos pela equipe de engenharia. Com as informações obtidas nesta 

fase é possível não só mensurar o tamanho do grupo de manutenção para suprir as 

necessidades, como também para a implantação ou reformulação de qualquer 

atividade que envolva recursos financeiros, materiais ou humanos. 

Para a execução da implantação, utiliza-se de algumas ferramentas padronizadas e 

aprovadas internamente que serão descritas nos tópicos que seguem. 

 

Check List de implantação: Consistem em uma ferramenta de controle utilizada 

para listar atividades que não podem ser esquecidas durante o processo de 

implantação, além do status de cada atividade e o nome do responsável por ela. Caso 

alguma observação pertinente a atividade se faça necessária, como agendamento de 

datas ou duvidas, por exemplo, deve ser relatado no campo “Observação” contido na 

linha da atividade em questão. 

As atividades, devem cumprir os prazos estabelecidos no cronograma macro 

apresentado na primeira visita técnica e os status devem ser atualizados sempre que 

haja progresso ou conclusão em uma nova atividade para que todas as partes 

estejam cientes do andamento do processo. 
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O modelo de check list de implantação utilizado é dividido em 5 partes. Os itens abaixo 

explicam cada uma delas. 

 

I. Documentação fiscal 

 

A diretoria jurídica ficará responsável por conferir a documentação contratual e 

repassa-la para os gestores de engenharia clínica para que sejam revistas as 

cláusulas contratuais existentes no contrato de gestão da instituição disponibilizado 

pelo municipio. Deverão ser pontuadas as dúvidas e observações para que sejam 

discutidas durante a primeira etapa. 

A diretoria financeira será responsável por verificar como emitir nota fiscal e impostos 

a serem 

Retidos referentes a compras e aquisições de peças para manutenção. 

 

II. Infraestrutura 

A partir do edital, os gestores de engenharia clínica e do contrato devem extrair o 

maior número de informações possíveis quanto a infraestrutura. Na eventual 

possibilidade de algum dado não ter sido adquirido, deve-se providenciar a 

informação no dia da primeira visita técnica. 

 

III. Mão de obra 

Este bloco de atividades diz respeito contratação de pessoal e todo o processo de 

inicialização do colaborador à equipe, incluindo documentação da contratação, 

integração e treinamento de pessoal. 

IV. Materiais 

Consiste no levantamento de todo material que será necessário para a 

implementação do trabalho, incluindo ferramentas, simuladores, uniformes, 
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equipamentos de proteção, itens para escritório, equipamentos de utilidade/insumos 

de uso coletivo em geral, entre outros. 

 

V. Inventário de equipamentos 

Neste bloco de atividades deverão ser realizadas todas as aquelas pertinentes a 

levantamento, etiquetagem (TAG) e limpeza externa, avaliação e relatório de 

equipamentos. 

 

5. Aquisição e disponibilização de ferramentas 

A aquisição das ferramentas é feita anteriormente à contratação de pessoal para que 

no início das atividades da equipe técnica estes itens estejam disponíveis. A listagem 

dos materiais e ferramentas, deverá ser encaminhada para o setor de compras, que 

ficará responsável pela aquisição dos itens solicitados e entrega para o gestor do 

contrato. Este por sua vez, será responsável por entregar os itens para a equipe 

técnica juntamente com o formulário de Termo de Comprometimento do uso 

Equipamentos e Materiais que deverá ser assinado e devolvido para que o documento 

possa ser anexado aos demais documento do colaborador. 

No caso de a equipe relatar a necessidade de itens que não foram fornecidos, deve-

se solicitar via e-mail à Gerência do Projeto. 

 

6. Primeira visita técnica 

Durante a primeira visita técnica é feita uma breve apresentação da unidade a equipe 

da Engenharia Clinica. 

 

7. Levantamento dos dados 

Deve ser feita uma planilha e Listagem dos materiais onde estarão contidas 

informações básicas de cada unidade (leito e quantidade total de equipamentos) e 

contato da diretoria administrativa de cada unidade e endereço. 
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8. Avaliação Inicial dos Equipamentos 

Durante a primeira visita, o responsável pela engenharia clínica deverá suprir 

eventuais dúvidas, autorização e, juntamente com profissional de saúde, realizar uma 

análise crítica do EAS levantando os itens de urgência a serem atendidos durante o 

primeiro atendimento e o nível de confiabilidade do parque tecnológico. Cabe, 

portanto, ao responsável pelo grupo, a partir do conhecimento do EAS, de sua 

infraestrutura e do parque de equipamentos instalados, estabelecer um sistema de 

gerenciamento de serviços capaz de garantir a presteza e confiabilidade na execução. 

Ao fim da avaliação inicial, o responsável pela engenharia clínica deverá elaborar um 

relatório, contendo o diagnóstico inicial do cliente e os principais itens observados na 

visita. 

Todos esses dados vão auxiliar o técnico na análise para detecção de falhas e no 

conhecimento sobre a urgência da realização do serviço. 

 

9. Inventário 

O conhecimento da quantidade e da qualidade dos equipamentos existentes do 

parque tecnológico do cliente é de fundamental importância para a estruturação de 

um departamento de manutenção. 

A obtenção dos dados para o inventário é uma tarefa relativamente simples, embora 

em muitos casos, demorada, dependendo do parque de equipamentos instalados e 

deve seguir o modelo de formulário correspondente a ficha de inventário. Esses dados 

posteriormente serão cadastrados no sistema Effort (para dúvidas relacionadas a 

cadastro de equipamentos utilizando o sistema Effort, consultar o item 507 Cadastro 

de Equipamentos deste manual) e/ou outro escolhido pelo cliente. 

 

10. Aquisição de peças de reposição 

Após a avaliação inicial e durante o primeiro atendimento (que geralmente possui 

caráter emergencial) devem ser pontuados as peças que necessitam de reposição. 
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Essa listagem será enviada para o setor de compras para que seja realizada a 

aquisição e envio para o cliente. 

 

 Cadastro dos Equipamentos: Após o inventário deve-se realizar o cadastro dos 

equipamentos em planilha e/ou sistema de informação. 

 

11. Planejamento de Manutenções Preventivas e Calibrações 

Caso o Hospital possua um histórico completo de registro de manutenção preventiva 

e calibração confiável, utiliza-se cronograma disponibilizado. Caso não possua um 

registro completo, parte-se do pressuposto que nunca foram realizados este 

procedimento nos equipamentos e inicia-se a elaboração de cronograma de 

manutenções e calibração de concordando com periodicidade constada nos POPs de 

manutenção preventiva de cada equipamento. 

 

12. Treinamento dos colaboradores 

O treinamento é orientado para o colaborador com foco no cargo atual e busca 

melhorar as habilidades e capacidades do mesmo com o desempenho imediato do 

cargo. É realizado logo após a contratação a fim de dar as primeiras orientações a 

respeito das atividades que ele irá exercer. 

Periodicamente, é realizada a capacitação dos profissionais, que consiste na 

atualização, complementação e/ou ampliação das competências necessárias à 

atuação no contexto dos processos ao qual a pessoa se vincula. 

 

13. Cronograma sugerido para implantação 

O cronograma irá nortear as fases da implantação, isso significa que a implantação 

tem início no questionário preenchido pelo contratante e tem fim no início das rondas 

e inspeções quando se dá início a rotina habitual de trabalho da equipe técnica. 
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Tabela 1 - Cronograma de implantação sugerido 

Atividades 1º 

Mês 

2º 

Mês 

3º 

Mês 

4º 

Mês 

Meses 

seguintes 

Elaboração do check list de implantação     

Elaboração do cronograma macro     

Elaboração do cronograma detalhado     

Levantamento dos stakeholders     

Questionário para o cliente e autorização     

Avaliação inicial dos equipamentos     

Contratação da equipe técnica e adm     

Treinamento da equipe técnica e adm    

Inventário    

Cadastro dos equipamentos    

Aquisição e disponibilização de 

ferramentas 

   

Atendimento dos serviços emergenciais   

Aquisição de peças de reposição   

Rondas e inspeções     

Manutenções Preventivas,

 Corretivas, 

Calibração e TSE 

    

Fiscalização de contrato    
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14. Atribuições e Responsabilidades 

Os gestores de unidade e equipe técnica possuem responsabilidades muito bem 

delineadas na Descrição de Cargo e essas responsabilidades descritas nos tópicos 

abaixo. 

 

Gestor da Unidade 

• Manter contato com os gestores da unidade afim de entender suas 

necessidades específicas; 

• Enviar o questionário de avaliação inicial e autorização do serviço a ser 

respondido e encaminhado para o gestor; 

• Primeira visita para avaliação das necessidades específicas e levantamento 

dos itens; 

• Realizar abertura de OS atendendo ao cronograma criado; 

• Realizar atendimento aos clientes que entram em contato e programar o 

atendimento; 

• Arquivar as OSs preenchidas pelos técnicos; 

• Revisar Ordens de Serviço alimentadas manualmente ou no sistema e fechá-

las; 

• Contatar clientes para agendar atendimentos dos próximos dias; 

• Solicitar orçamento de peças diagnosticada em avaliação de equipamentos; 

• Separar os equipamentos que serão entregues nos próximos dias; 

• Elaborar documentação de liberação de equipamentos; 

• Revisar as atividades para a próxima semana; 

• Entrar em contato com os clientes que não responderam aos e-mails enviados 

sobre agendamento de serviço; 

• Emissão dos relatórios mensais, referente ao mês vigente; 

• Elaborar agenda para o próximo mês. 
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Equipe técnica 

• Realizar inventário e cadastro de equipamentos médico-hospitalares e 

laboratoriais; 

• Realizar o cadastro de peças e acessórios; Realizar controle e organização de 

manuais técnicos; 

• Executar os serviços de manutenção corretiva de baixa e média complexidade, 

preventiva e calibração, conforme ordens de serviço em sistema, e solicitações 

do encarregado; 

• Realizar transportes intersetoriais de equipamentos solicitadas através de 

ordem de serviço em sistema; 

• Realizar rondas diárias e testes de verificação funcional em equipamentos de 

setores críticos utilizando checklist do sistema; 

• Abrir e fechar ordens de serviço; 

• Realizar atividades de manutenção utilizando os EPIs e EPCs; 

• Comunicar ao superior imediato qualquer inconformidade e/ou irregularidades 

detectadas; 

• Executar as manutenções conforme normas regulamentadoras; 

• Fazer requisição de peças/materiais conforme avaliação técnica através de 

ordens de serviço; 

• Acompanhar e fiscalizar serviços de terceiros referentes as manutenções em 

equipamentos, nas instalações do cliente; 

• Elaborar ATA de reuniões e Relatórios técnicos; 

• Realizar limpeza e organização do ambiente de trabalho, mantendo ambiente 

limpo e seguro; 5S 

• Realizar Treinamento/Educação continuada ao usuário. 

 

Auxiliar administrativo 

• Controlar requisições de chamados via sistema e abertura/fechamento de 

ordens de serviço; 
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• Realizar controle de documentos, planilhas, notas fiscais, remessa de 

correspondências, entrada e saída de materiais e equipamentos, logística, 

compra e controle de despesas da unidade; 

• Realizar atendimento telefônicos e chamados técnicos; 

• Conferir lançamento de ordens de serviço no sistema e corrigir possíveis 

falhas; 

• Realizar controle, identificação e organização de pastas e documentos; 

• Comunicar ao superior imediato qualquer inconformidade e/ou irregularidades 

detectadas; 

• Atualizar as pendencias de ordens de serviço em sistema; 

• Controlar e organizar cadastro de funcionários, fornecedores e Terceiros; 

• Realizar contato com fornecedores para atualizar andamento de orçamentos; 

• Realizar lançamento e controle de notas fiscais e elaboração de planilha de 

custos; 

• Efetuar pedidos de compra e controle de processos de compra de materiais 

diversos para execução dos serviços; 

• Elaborar relatórios e documentos periódicos ou sob demanda referente as 

condições do parque de equipamentos; 

• Executar a limpeza e organização do ambiente de trabalho, mantendo 

ambiente limpo e seguro; 

• Atualizar e Controlar o inventario de peças e acessórios; 

• Elaborar ATA de reuniões. 

 

Indicadores de implantação 

A implantação é uma fase com início, execução e término e, portanto, possui um 

tempo bem definido para ser executada até o início das atividades. Para o controle 

desta atividade são utilizados documentos que evidenciam o término de cada 

atividade. 

Tabela 2 - Tabela contendo atividades da implantação e evidências 
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Atividades Evidências 

Elaboração check list de implantação Adição do check list adaptado a pasta de 

documentos. 

Elaboração do cronograma macro Preenchimento do cronograma macro 

padrão com as datas pré-definidas com o 

Hospital. 

Elaboração do cronograma detalhado Cronograma detalhado com o auxílio da 

Ferramenta de informática 

Levantamento dos stakeholders Levantamento das unidades e do relatório 

de visita técnica 

Questionário de identificação e 

autorização 

Entrega do Questionário preenchido 

Entrega da autorização preenchida  

Avaliação inicial dos equipamentos Relatório da primeira visita técnica. 

Treinamento da equipe técnica e adm Lista de presença assinada pelo 

responsável 

pelo treinamento e pelos colaboradores 

Inventário e Cadastro dos equipamentos Ficha de inventárioe/ou listagem extraída 

do sistema com todos os itens 

levantados no inventário 

Aquisição e disponibilização de 

ferramentas 

Planilha de pedidos de compra, 

confirmação 

de entrega na unidade 
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Atendimento dos serviços de urgência OS preenchida detalhadamente e 

assinada 

pelo(s) técnico(s) responsável pelo 

serviço e por um responsável pelo setor 

Aquisição de peças de reposição Planilha de pedidos de compra e 

confirmação 

de entrega na unidade 

Planejamento de manutenções 

preventivas, calibrações e TSE 

Cronograma extraído do Sistema 

contendo listagem de todos os 

equipamentos levantados no inventário 

do cliente e datas previstas para 

manutenções preventivas, 

calibrações e TSE 

Rondas e inspeções OS preenchida detalhadamente e 

assinada 

pelo(s) técnico(s) responsável pelo 

serviço e por um responsável pelo setor 

Manutenções Preventivas,

 Corretivas, Calibração e TSE 

OS preenchida e assinada pelo(s) 

técnico(s) responsável pelo serviço

 e por um responsável pelo setor 

Fiscalização de contrato Relatório gerencial referente ao mês 

vigente 

 

15. Rotinas de trabalho 

Os colaboradores de cada unidade possuem atividades, denominadas no sistema de 

“Ocorrências”, a seres executadas (periodicamente ou sob demanda). Costuma 

utilizar o sistema para o gerenciamento de OS, entretanto essa ferramenta pode ser 
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substituída ou utilizada em paralelo com outro software de acordo com necessidade 

da Instituição. 

Independentemente do tipo de ocorrência, o atendimento da equipe técnica seguirá 

o fluxo estabelecido pela qualidade em Atendimento Técnico. 

Para a execução de cada atividade é imprescindível que seja aberta uma OS. A OS 

pode ser aberta através de 2 (dois) meios distintos, sendo eles: “Requisição de OS” 

e “Ordem de serviço Rápida”. 

As requisições de serviço podem ser feitas pelo próprio setor, quando este tem 

acesso ao sistema informatizado, ou pelo técnico, através do mesmo sistema. Essa 

requisição será avaliada por um profissional capacitado (gestor ou auxiliar 

administrativo) e este irá gerar a OS quando aplicável. 

Nos casos em que o setor não possui acesso ao sistema ou em que a equipe técnica 

elabora as OS de forma manual, o gestor ou auxiliar administrativo realizará a 

abertura das OS via sistema. 

Ao OS devem ser acompanhadas diariamente seguindo a rotina da instrução de 

trabalho e rotina de acompanhamento das OS com pendência e as pendências devem 

ser monitoradas através do formulário de acompanhamento de pendencias. 

 

16. Acompanhamento Técnico 

Serviço de acompanhamento realizado por um técnico da empresa a fim de avaliar e 

inspecionar o serviço prestado por uma empresa terceira. 

A OS passará por três estágios diferentes: 

ABERTO: A OS estará “EM ABERTO” assim que for aberta pela engenharia clínica 

ou após solicitada pelo setor e aceitada pela engenharia clínica. 

PENDENTE: A partir do momento em que for realizado o primeiro atendimento a OS 

passará para o status “PENDENTE” e deverá permanecer assim até o encerramento 

Todas as atividades realizadas e reportadas pelo terceiro deverão ser 
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detalhadamente descritas nos campos “Mão de Obra” e “Pendencias”. O nome do 

fornecedor que realizará a atividade, bem como as datas de abertura de chamado 

previsão de atendimento e conclusão e data efetiva de realização do serviço deverão 

ser documentadas em “Serviço Externo”. 

ENCERRADO: Após finalização do serviço do terceiro com o equipamento liberado 

para uso ou mediante a laudo indicando desativação do equipamento, a OS deverá 

ser encerrada e o status aparecerá como “ENCERRADO”. 

 

17. Atendimento de Chamado 

Esse tipo de chamado é aberto em 2 situações: 

 

– Quando o profissional não possui os dados do EMH e solicita manutenção corretiva, 

via telefone ou pessoalmente (marca, modelo, número de série, entre outros). Ao 

realizar a visita e identificar a ocorrência, o responsável deverá abrir uma OS de 

manutenção corretiva com “Ocorrência” e “Causa”, apropriados. Caso o chamado 

tenha sido solicitado para mais de um equipamento, as OSs devem ser abertas 

individualmente para cada EMH; 

A OS passará por três estágios diferentes: 

ABERTO: A OS é criada com status “EM ABERTO” assim que o profissional solicitar 

atendimento da engenharia clínica. 

PENDENTE: A partir do momento em for agendado o dia para o colaborador realizar 

uma visita ao setor, deve-se alimentar a OS com a data da visita ao campo 

“Pendencia”. Caso ocorra algum imprevisto que impeça a visita, esta informação deve 

ser adicionada no campo “Pendência” da OS. 

ENCERRADO: Após a visita, o técnico responsável deverá abrir uma OS do tipo 

“Manutenção Corretiva” contendo a ocorrência apropriada e a OS do tipo 

“Atendimento de Chamado” deverá ser encerrada. 
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– Quando a Istituição é submetido a auditorias, internas ou externas, e a engenharia 

é pontuada. As OSs desta natureza serão utilizadas para contabilizar o tempo gasto 

e coletar evidências de que foram executados os itens em não conformidade. 

A OS passará por três estágios diferentes: 

ABERTO: A OS deverá ser aberta no caso de o setor de engenharia clínica receber 

uma ou mais não conformidades ou caso precise interromper as atividades de rotina 

para a execução de itens apontados em auditoria, interna ou externa. 

PENDENTE: Todas as atividades realizadas deverão ser relatadas em “Mão de 

Obra”. Se não for possível concluir o serviço, a justificativa deve constar em 

“Pendencias” incluindo previsão para conclusão. 

ENCERRADO: Após finalização do serviço, a OS deverá ser encerrada e o status 

aparecerá como “ENCERRADO”. 

 

Calibração 

OSs abertas automaticamente de acordo com Cronograma de Calibração 

previamente cadastrado no sistema, podendo ser antecipada ou aberta pelo gestor 

se solicitado pelo cliente. O controle das calibrações é realizado através do formulário 

de Controle de Calibração de Equipamentos. 

A OS poderá passar por três estágios diferentes: 

ABERTO: A OS é gerada com o status “ABERTO” e possui prazo de 1 (um) mês para 

ser concluída; 

PENDENTE: Caso ocorra algum imprevisto que impeça a calibração no prazo de 1 

(um) mês deve-se acrescentar uma justificativa ao campo “Pendência” incluindo uma 

previsão para a execução do serviço. 
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ENCERRADO: Após finalização do serviço o check list deve ser preenchido com os 

dados obtidos durante a calibração e um certificado “Aprovado” ou “Reprovado” 

deverá ser gerado. O modelo de OS com status “ENCERRADA”. 

 

Manutenção Corretiva 

Consiste na correção de falha ou queda de desempenho ocorrida de forma 

inesperada em um equipamento. Os reparos não possuem planejamento e, portanto, 

devem ser realizados sempre que solicitados pelo cliente. 

A OS passará por três estágios diferentes: 

ABERTO: A OS estará “EM ABERTO” assim que for aberta pela engenharia clínica 

ou após 

solicitada pelo setor e aceitada pela engenharia clínica. 

PENDENTE: A partir do momento em que for realizado o primeiro atendimento a OS 

passará para o status “PENDENTE” e deverá permanecer assim até o encerramento 

Todas as atividades realizadas deverão ser detalhadamente descritas nos campos 

“Mão de Obra” e “Pendencias”. ENCERRADO: Após finalização do serviço 

equipamento deverá ser liberado para uso ou mediante a laudo indicando desativação 

do equipamento, a OS deverá ser encerrada e o status aparecerá como 

“ENCERRADO”. 

 

Entrega de Material 

Tipo de serviço utilizado exclusivamente quando o colaborador realiza apenas a 

entrega de um EMH ao EAS. 

A OS passará por três estágios diferentes: 

ABERTO: A OS estará “EM ABERTO” assim que for aberta pela engenharia clínica. 
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PENDENTE: A partir do momento em for agendado um dia para o EMH e/ou material 

seja entregue ao cliente, deve-se alimentar a OS com essa informação e mudar o 

status para “PENDENTE”. Caso ocorra algum imprevisto que impeça a entrega de 

material, esta informação deve ser adicionada no campo “Mão de Obra” e “Pendência” 

da OS. 

ENCERRADO: Após finalização do serviço equipamento deverá ser liberado para uso 

ou mediante a laudo indicando desativação do equipamento, a OS deverá ser 

encerrada e o status aparecerá como “ENCERRADO” 

 

Instalação 

Necessidade de o técnico alterar um EMH de setor, no caso de equipamentos de 

baixa e médica complexidade, ou quando um EMH alta complexibilidade for 

disponibilizado para o cliente necessitando que o fornecedor e/ou empresa terceira 

realize a instalação do mesmo no setor. 

Para todo equipamento novo instalado na unidade deverá ser preenchido o formulário 

para laudo de instalação referente a laudo de instalação. 

A OS poderá passar por três estágios diferentes: 

ABERTO: A OS estará “EM ABERTO” quando um EMH foi recebido pela engenharia 

clínica ou quando solicitada a troca de um EMH, já existente no parque tecnológico, 

de setor. 

PENDENTE: A partir do momento em for agendado o dia para o EMH e/ou material 

instalado, deve-se alimentar a OS com essa informação e mudar o status para 

“PENDENTE”. Caso ocorra algum imprevisto que impeça a entrega de material, esta 

informação deve ser adicionada no campo “Mão de Obra” e “Pendência” da OS. A 

partir do momento em que for realizado o primeiro atendimento a OS passará para o 

status “PENDENTE” e deverá permanecer assim até o encerramento Todas as 

atividades realizadas e reportadas pelo terceiro deverão ser detalhadamente 

descritas nos campos “Mão de Obra” e “Pendencias”. O nome do fornecedor que 
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realizará a atividade, bem como as datas de abertura de chamado previsão de 

atendimento e conclusão e data efetiva de realização do serviço deverão ser 

documentadas em “Serviço Externo”. 

ENCERRADO: Após finalização do serviço do terceiro com o equipamento liberado 

para uso ou mediante a laudo indicando desativação do equipamento, a OS deverá 

ser encerrada e o status aparecerá como “ENCERRADO”. 

Inventário 

Utilizada para contabilizar no sistema as horas trabalhadas do colaborador enquanto 

este encontra-se no cliente realizando o inventário. 

O inventário deve ser registrado na ficha de Inventario. 

A OS poderá por três estágios diferentes: 

ABERTO: A OS estará com status “ABERTO” enquanto os técnicos realizam a 

atividade, sendo 

alimentada apenas com a mão de obra. 

PENDENTE: Caso algo impeça o fim do levantamento do dos dados ou algo impeça 

o fim da atividade (como a ausência de etiquetas para confecção das TAGS, por 

exemplo), deve-se relatar no campo “Pendência”. 

ENCERRADO: Após finalização da atividade a OS deverá ser encerrada e o status 

aparecerá 

como “ENCERRADO”. 

 

Manutenção Preventiva 

As OSs deste tipo são geradas de forma automática e programada com o objetivo de 

reduzir falhas no desempenho do equipamento e aumentar a confiabilidade. O check 

list é elaborado a partir do manual do fabricante e exposto no corpo da OS. 

A OS poderá passar por três estágios diferentes: 
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ABERTO: A OS é gerada com o status “ABERTO” e possui prazo de 1 (um) mês para 

ser 

concluída; 

PENDENTE: Caso ocorra algum imprevisto que impeça a manutenção preventiva no 

cronograma previsto, deve-se acrescentar uma justificativa ao campo “Pendência” 

incluindo uma previsão para a execução do serviço. 

ENCERRADO: Durante a manutenção preventiva, o check list deve ser preenchido 

com os dados obtidos durante a calibração e um certificado “Aprovado” ou 

“Reprovado” deverá ser gerado. 

 

Retirada de Equipamento 

Tipo de serviço utilizado exclusivamente quando o colaborador realiza apenas a 

retirada de um equipamento ao cliente para leva-lo a Matriz. 

A OS PODERÁ passar por três estágios diferentes: 

ABERTO: A OS estará “EM ABERTO” assim que for realizada a solicitação de 

retirada pelo setor 

e aberta pela engenharia clínica. 

PENDENTE: A partir do momento em for agendado uma data para ser retirado do 

setor/cliente, deve-se alimentar a OS com essa informação e mudar o status para 

“PENDENTE”. Caso ocorra algum imprevisto que impeça a execução da atividade, 

esta informação deve ser adicionada no campo “Mão de Obra” e “Pendência” da OS. 

ENCERRADO: Após finalização do serviço equipamento deverá ser liberado para uso 

ou mediante a laudo indicando desativação do equipamento, a OS deverá ser 

encerrada e o status aparecerá como “ENCERRADO” 

 

Ronda e Inspeção 
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Vistoria realizada periodicamente por um técnico a fim de inspecionar a integridade 

física e teste de funcionamento dos equipamentos médicos. 

Este procedimento é cadastrado de forma genérica no sistema e cabe ao gestor ou 

técnico imprimir, executar e editar conforme necessidades específicas de cada setor. 

A OS poderá passar por três estágios diferentes: 

ABERTO: A OS estará “EM ABERTO” assim que for gerada a no sistema para 

execução por parte da engenharia clínica. 

PENDENTE: Caso ocorra algum imprevisto que impeça a execução da atividade, esta 

informação deve ser adicionada no campo “Pendência” da OS. 

ENCERRADO: Durante a ronda/inspeção, o check list deve ser preenchido com as 

informações pertinentes e em caso de não conformidade para algum equipamento 

solicita-se a abertura de OS de manutenção corretiva. 

Teste de Verificação Funcional (TVF) 

Inspeção técnica periódica realizada pelo setor e Engenharia Clínica, objetivando 

verificar o funcionamento de equipamentos médicos de forma metódica e periódica 

com a finalidade de acompanhar o uso destes, conforme suas especificações 

estabelecidas pelo fabricante. 

Limpeza 

É a remoção mecânica de sujidade. Realizada pela aplicação de energia mecânica 

(fricção), química (soluções detergentes, desincrustantes ou enzimáticas) ou térmica 

de acordo com as instruções fornecidas no manual de cada equipamento. 

 

Condições Gerais do Equipamentos 

Consiste na inspeção visual do equipamento, ou seja, verificação da integridade física 

da carcaça, folgas, desgastes, botões, tela trincada e/ou arranhada, partes 

amassadas, oxidações na pintura, entre outros. 
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Condições dos Acessórios 

Consiste em conferir se todos os acessórios estão devidamente disponibilizados com 

o equipamento, bem como se estes estão limpos, íntegros e em condições de uso. 

 

Verificação do Estado de todas as Etiquetas 

Deverá ser avaliada se todas as etiquetas pertinentes estão coladas no equipamento 

e a integridade física das mesmas observando se todas as informações estão 

legíveis, se elas não estão descolando e se estão coladas na posição padronizada. 

 

TAG 

É o código de identificação de engenharia clínica para equipamentos médicos ou 

equipamentos padrões (analisadores e simuladores). O padrão interno da engenharia 

é composto por três letras, um hífen e sete números (Exemplo: ABC-1234567). As 

três letras fazem referência à Instituição, ao setor ou ao agrupamento de equipamento 

ao qual pertence. 

Além do número da TAG, consta na etiqueta: Número de Série, Patrimônio, Nome do 

Equipamento (Nome do Equipamento), Modelo, Setor. 

Patrimônio 

Geralmente o controle patrimonial envolve somente um código numérico ou 

alfanumérico de modo sequencial e são fixados pelo setor responsável do próprio 

cliente, o que torna difícil a identificação do equipamento e, consequentemente, 

compromete o controle gerencial e por esse motivo a utilização da TAG. 

 

Preventiva 
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Será realizada de acordo com uma etiqueta de manutenção preventiva que deve estar 

preenchida com letra legível e fixada no equipamento. 

A etiqueta possui 4 (quatro) campos para preenchimento, que são: 

Serial: Informação que relacione a etiqueta ao equipamento, podendo ser substituído 

pelo número de patrimônio ou TAG; 

Técnico: Nome do colaborador Comprehense que realizou a intervenção; 

Data: Data em que o serviço foi realizado; 

Validade: Validade do serviço dentro dos prazos estabelecidos em contrato. 

Calibração 

Será realizada conforme uma etiqueta de calibração que deve estar preenchida com 

letra legível e fixada no equipamento. 

A etiqueta possui 3 (três) campos para preenchimento, que são: 

Certificado: Número do certificado gerado após realização dos procedimentos de 

calibração; 

Data: Data em que o serviço foi realizado; 

Validade: Validade do serviço dentro dos prazos estabelecidos em contrato. 

TSE 

Será realizado conforme uma etiqueta de calibração que deve estar preenchida com 

letra legível e fixada no equipamento. 

A etiqueta possui 3 (três) campos para preenchimento, que são: 

Certificado: Número do certificado gerado após realização dos procedimentos de 

teste de segurança elétrica; 

Data: Data em que o serviço foi realizado; 

Validade: Validade do serviço dentro dos prazos estabelecidos em contrato. 
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Teste de Segurança Elétrica 

As OSs deste tipo são geradas de forma automática para equipamento eletro-médicos 

alimentados por eletricidade ou por uma fonte de energia interna (baterias) e que 

frequentemente são fixados no paciente através de fios a fim de reduzir a 

possibilidade de vazamento da corrente a partir do dispositivo. 

Também devem ser abertas OS do tipo Teste de Segurança Elétrica todas as vezes 

que forem realizadas corretivas em um eletro-médico.  

A OS poderá passar por três estágios diferentes: 

ABERTO: A OS é gerada com o status “ABERTO” e possui prazo de 1 (um) mês para 

ser 

concluída; 

PENDENTE: Caso ocorra algum imprevisto que impeça a execução do TSE no prazo 

de 1 (um) mês, deve-se acrescentar uma justificativa ao campo “Pendência” incluindo 

uma previsão para a execução do serviço. 

ENCERRADO: Após finalização do serviço, o check list deve ser preenchido com os 

dados 

obtidos durante o TSE e um certificado “Aprovado” ou “Reprovado” deverá ser gerado. 

 

 

Teste de Avaliação 

Solicitado pelo profissional afim de verificar um equipamento que não apresenta 

algum alerta, sonoro ou visual, ou desvio de funcionamento (ruídos, 

superaquecimentos, entre outros), que não necessariamente impeçam o 

funcionamento do EMH. 

A OS poderá passar por três estágios diferentes: 
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ABERTO: A OS estará “EM ABERTO” assim que for solicitada pelo setor 

PENDENTE: Quando for agendado o atendimento ao setor ou caso ocorra algum 

imprevisto que impeça a execução da atividade na data programada, deve-se 

atualizar o campo “Pendência” da OS adicionando esta informação. 

ENCERRADO: Após realizada a visita, a OS deve ser encerrada com a descrição 

detalhada das medidas tomadas e em caso de não conformidade ou na necessidade 

de alguma internvenção, solicita-se a abertura de OS de manutenção corretiva. 

Treinamento 

Utilizado em duas situações: 

- Para treinamentos a serem ministrados pela equipe técnica para os colaboradores 

assistenciais de saúde, de acordo com o cronograma ou quando solicitado pelo gestor 

do setor. A depender da especificidade do equipamento, o treinamento pode ser 

ministrado por empresa terceirizada. 

– Para integração no momento da admissão de um novo colaborador e para os 

treinamentos aos quais os colaboradores da Comprehense são submetidos 

periodicamente. 

Para esses, o agente multiplicador deverá elaborar um memorando, contendo: 

critérios para treinamento, nível de conhecimento da equipe antes do treinamento, 

situação que originou a necessidade do treinamento, melhorias esperadas e conteúdo 

abordado. O instrutor deverá também solicitar aos colaboradores que participarem do 

treinamento que assinem a lista de presença. 

Para ambas as situações, imediatamente após o treinamento, o instrutor deverá 

entregar para todos os colaboradores que participarem do treinamento a avaliação de 

treinamento para a evolução do planejamento didático e aperfeiçoamento dos 

próximos treinamentos. Após 30 dias de treinamento o gestor do contrato, ou 

responsável, deverá realizar uma visita técnica e solicitar que o formulário de 

Avaliacão de Eficacia de Treinamento seja preenchido. No caso de a pontuação 

obtida ser < 9, deverá ser aplicado novamente o treinamento ao setor. 
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Validação 

Como próprio nome sugere, refere-se a validar um processo, obtendo resultados 

mediante a comprovações metrológicas. O processo de validação refere-se à 

verificação de desempenho em um processo ou equipamento. Esses testes 

comprovam a validade, correção ou concordância com padrões a fim de garantir a 

desinfecção ou esterilização dos materiais hospitalares. 

A validação completa do processo de esterilização do equipamento deve ser feita na 

ocasião da instalação do equipamento ou se o equipamento for submetido a 

intervenção que possa causar impacto ao seu processo. A requalificação (apenas 

Qualificação Térmica) deve ser realizada anualmente (cada 12 meses) e é gerada 

automaticamente pelo sistema. 

Esse processo é feito em equipamentos como: Autoclaves, Termodesinfectoras, 

Estufas, entre 

outros. 

Visita Técnica 

Atividade realizada pelo gestor do contrato ou preposto, onde se caracteriza pela 

observação de procedimentos técnicos, assistenciais e/ou gerenciais que não 

envolvam a manipulação direta de materiais, equipamentos e atendimento ao 

paciente contrato a fim de avaliar a qualidade dos serviços técnicos. 

A periodicidade das visitas técnicas será definida entre as partes contratante e 

contratada e serão firmadas na SLA. 

Demais itens para abertura de OS 

Setor 

Setor em que o equipamento estará localizado. 

Seguir modelo padronizado pela qualidade. 
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Equipamento 

Equipamento em que será feita a manutenção. 

Para o cadastro de um novo equipamento deve-se modelo padronizado pela 

qualidade. 

Patrimônio 

Número fornecido pelo controle patrimonial envolve somente um código numérico ou 

alfanumérico de modo sequencial e são fixados pelo setor responsável do próprio 

gestor. 

Número de série 

Número fornecido pelo fabricante disponibilizado no próprio equipamento 

Oficina 

Nome da área técnica da unidade em questão. Sempre haverá uma única opção a 

ser selecionada. 

Complexidade 

Equipamentos médicos podem ser divididos em três classes: ALTA, MÉDIA E BAIXA 

complexidade.  

• Alta Complexidade 

São equipamento que demandam técnicos qualificados e com treinamento 

especializado pelo fabricante, sendo necessário conhecimentos técnicos de projeto 

de fabricação ou acesso restrito pelo fabricante, como senhas, acessos remotos, etc 

Enquadra-se nesta categoria: ventilador Pulmonar, Aparelhos de Anestesia, 

Ressonância Magnética, Tomógrafos, ultrassom, entre outros. 

 

• Média Complexidade 
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São equipamentos que exigem um pessoal com formação básica e treinamento mais 

adequado para execução do reparo. 

Enquadram-se nesta categoria equipamentos do tipo: Incubadora, centrífuga, monitor 

cardíaco, eletrocardiógrafo, eletroencefalógrafo, equipamento para hemodiálise, 

entre outros. 

 

• Baixa Complexidade 

São equipamentos cuja complexidade dos circuitos eletrônicos e, ou mecânicos não 

apresentam grande dificuldade para manutenção. Os recursos humanos não 

precisam ser especializados em equipamento médicos e o treinamento que 

demandam é bastante simples. 

Exemplos de equipamentos desta classe são: banho-maria, berço aquecido, estufa 

esfigmomanômetro, balança mecânica, entre outros. 

 

Abertura da OS 

Data em que a OS foi aberta no sistema. 

 

Parada 

Data em que o serviço foi finalizado e o equipamento disponibilizado para o cliente. 

 

Ocorrência 

Este item descreve a intervenção ou atividade executada, conforme descrito nas 

Rotinas de trabalho deste manual. Deve-se procurar e selecionar a opção mais 

condizente com o serviço a ser feito. 
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Mão de Obra 

Nome do colaborador que executou ou acompanhou a atividade. 

 

Serviço Executado 

Descrição do serviço executado ou acompanhado por um colaborador da 

Comprehense. Deve- se procurar e selecionar a opção mais próxima ao serviço 

executado. 

 

Serviço Externo 

Em caso de serviço realizado por alguma empresa terceira deve-se selecionar o nome 

da empresa. 

 

Serviço 

Descrição do serviço executado por colaborador da empresa terceira. Deve-se 

procurar e selecionar a opção mais próxima ao serviço executado. 

 

Valor 

Valor da nota fiscal incluindo serviço e peça, quando aplicável. 

Garantia 

Data da garantia do serviço. 

Nota Fiscal 

Número da Nova fiscal. 

Peça/Quantidade (QTD) 
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Preencher este item quando for realizada a troca de uma peça. Deve-se procurar o 

item que necessita ser trocado, quando aplicável) e a quantidade do mesmo. 

Pendência 

Questão que impossibilita a execução da intervenção e encerramento da atividade. 

A pendência não deve ficar mais de 20 dias sem atualização para que os envolvidos 

estejam cientes do andamento do processo. 

No sistema são listadas alguns dos possíveis motivos que fazem com que a atividade 

não tenha sido concluída e consequentemente OS não tenha sido finalizada, essas 

opções são apresentadas abaixo. 

 

Responsável 

Nome do colaborador responsável pela atividade. 

Reclamante 

Nome no reclamante 

 

Observações 

Observações relevantes a serem feitas a respeito da ocorrência. 

 

18. Metas estratégicas 

 

As metas estratégicas representam os resultados a serem alcançados pela 

engenharia clinica para atingir os objetivos propostos. Elas permitem um melhor 

controle do desempenho da instituição, pois são observáveis, contêm prazos de 

execução e são quantificadas por meio de indicadores. 
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19. Melhoria na qualidade 

 

Atingir baixas taxas de retrabalho e altos níveis de disponibilidade de equipamento 

como mostrado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Itens e metas de melhoria da qualidade 

 

ITEM META 

Retrabalho ≤ 5% 

Disponibilidade do 

equipamento 

95% ≤ Disponibilidade do equipamento ≤ 

99% 

Notificações de Advertências 0 

 

Para atingir os indicadores estabelecidos, faz-se uso do ciclo PDCA que consiste em 

uma ferramenta da qualidade utilizada no controle de processos. Sua aplicação 

compõe de quatro fases: 

• P (plan: planejar): seleção de um processo, atividade ou máquina que 

necessite de melhoria e elaboração de medidas claras e executáveis, sempre 

voltadas para obtenção dos resultados esperados; 

• D (do: fazer): implementação do plano elaborado e acompanhamento de seu 

progresso; 

•  (check: verificar): análise dos resultados obtidos com a execução do plano 

e, se necessário, reavaliação do plano; 

• A (act: agir): caso tenha obtido sucesso, o novo processo é documentado e 

se transforma em um novo padrão. 

 

Satisfação  
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Atingir a excelência no nível de satisfação dos usuários quanto aos 

serviços/infraestrutura oferecidos. 

Tabela 4 - Item e meta para avaliação de satisfação do cliente 

 

ITEM META 

OSs avaliadas como ótimo 

atendimento 

≥90% 

 

Evidenciar no relatório mensal a taxa de satisfação de atendimento e elaboração de 

planilha com justificativa para controle de reclamações do cliente. 

 

Avaliação das ordens de serviço 

Garantir o atendimento dentro dos índices estabelecidos de entre contratante e 

contratado em SLA para todo o tipo de atendimento e ocorrência. Caso o cliente não 

possua prazos estabelecidos se adotará as metas internas. 

Tabela 5 - Prazos internos de atendimento da engenharia 

 

ITEM META 

Manutenção Corretivas Mensal 

(baixa e média complexidade) 

90% de resolutividade 

Manutenções Preventivas 

Mensal 

90% de resolutividade 

Calibração, TSE e Validação 

Térmica 

90% de resolutividade 
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1º atendimento até 2h 

Gerar OS até 3h 

Atualizar OS até 48h úteis 

Cotação até 72h úteis 

Tempo para encerramento de 

OS 

até 90 dias úteis 

 

A avaliação do cumprimento dos prazos será realizada a partir dos indicadores de 

gestão e de ordens de serviço que será descrito no item 11. Fiscalização de contrato 

e o relatório proveniente deste item será utilizada como evidência. 

 

Qualificação e comprometimento da equipe 

Garantir que todos os colaboradores que estejam no quadro de funcionários da 

equipe tenham passado por treinamento do sistema informatizado, nos fluxos e nas 

rotinas internas da empresa. Neste indicador também se mensura o nível de 

absenteísmo da equipe a fim de monitorar o comprometimento da equipe. 

Tabela 6 - Itens e metas de qualificação e comprometimento da equipe 

 

ITEM META 

Colaboradores treinados no sistema 

Effort 

100% 

Colaboradores treinados nosso fluxos e 

rotinas 

100% 

Índice de absenteísmo ≤ 2% 
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Os resultados de absenteísmo devem ser monitorados pelo RH juntamente com a 

qualidade. 

 

Educação continuada 

Garantir que o programa de educação continuada, programa de treinamento que a 

equipe técnica oferece a equipe assistencial de saúde, atinja os valos estabelecidos 

na SLA. 

Tabela 7 - Item e meta de treinamentos 

 

ITEM META 

Treinamentos aplicados pela equipe 

técnica 

≥70% 

 

 

• Total de ordens de serviço abertas 

• Total de ordens de serviço abertas por setor 

• Total de ordens de serviço por tipo de manutenção 

• Total de Ordens de serviço por centro de custo 

• Manutenções corretivas abertas X fechadas 

• Manutenções corretivas internas X externas 

• Manutenções internas X externas em percentagem 

• Ocorrência por ordem de serviço fechada em percentagem 

• Conclusão do programa de manutenção em percentagem 

• Saldo de quantidade de manutenções preventivas 

• A engenharia clínica deverá assumir como meta atingir um índice de 90% de 
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resolutividade das manutenções preventivas mensais.  

• Saldo de quantidade de manutenções calibrações 

• Saldo de quantidade de manutenções corretivas 

• Ordem de serviço pendente X aberta em percentagem 

• Custo das ordens de serviço corretivas fechadas 

• Custo das ordens de serviço preventivas fechadas 

• Custo por processo 

• Equipamentos que apresentam maior número de falhas 

• Causas de parada de equipamentos 

 

20. Gestão da manutenção 

 

Indicadores de manutenção 

 

Disponibilidade do equipamento 

Tabela contendo dados do equipamento (TAG, Equipamento, Modelo, Fabricante, 

Número de Série, Patrimônio), quantidade de OSs abertas para o equipamento no 

período selecionado e disponibilidade do equipamento ordenado por disponibilidade 

decrescente em percentagem. 

 

Tempo médio entre Falhas 

Tabela contendo dados do equipamento (TAG, Equipamento/Setor, Modelo, 

Fabricante, Número de Série, Patrimônio), quantidade de OSs abertas para o 

equipamento no período selecionado e tempo médio entre falhas ordenado de acordo 

com o número da TAG 

 

Tempo médio para Reparo  
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Tabela contendo dados do equipamento (TAG, Equipamento/Setor, Modelo, 

Fabricante, Número de Série, Patrimônio), quantidade de OSs abertas para o 

equipamento no período selecionado e tempo médio para reparo ordenado de acordo 

com o número da TAG 

 

Tempo médio de atendimento (OS aberta até Primeiro atendimento) 

Tabela contendo dados do equipamento (TAG, Equipamento/Setor, Modelo, 

Fabricante, Número de Série, Patrimônio), quantidade de OSs abertas para o 

equipamento no período selecionado e tempo médio de atendimento ordenado em 

ordem alfabética de acordo com o nome do equipamento 

 

21. Desempenho da manutenção 

 

Produtividade dos técnicos 

Tabela contendo nome do colaborador, tipo de serviço realizado, local de execução 

e horas trabalhadas pelo técnico em ordem alfabética de acordo com o nome do 

colaborador.  

Total de OS pendente X OS aberta 

 

Total de Manutenções Preventivas Fechadas por OS Fechadas 

 

22. Custos da manutenção: 

 

Manutenção por Centro de Custo Sintético 

Lista contendo código do centro de custo, nome do centro de custo, quantidade de 

OSs abertas, quantidade de OSs fechadas, horas técnicas, gastos com serviços 
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externos, gastos com materiais, gastos com contrato e gastos com mão de obra e 

gastos total. 

 

Gráfico do Custo da Manutenção 

Gráfico circular indicando a percentagem do orçamento total do período selecionado 

gasta com cada centro de custo.  

 

Custo da manutenção por equipamento 

Lista contendo dados do equipamento (Equipamento, TAG, Número de Série, 

Patrimônio), Número de OS, Custo, razão entre Número de OS e Custo e 

disponibilidade de Equipamento ordenada de acordo com disponibilidade do 

equipamento. 

 

23. Equipamentos 

 

Relatório de Peças Utilizadas nos Equipamentos 

Lista contendo os equipamentos nos quais foram feitos manutenção e o descritivo de 

todas as peças utilizadas incluindo o número da OS, valor da peça, quantidade e total 

gasto em peças no período selecionado. 

 

24. Ordens de serviço 

Listagem das Ordens de Serviços 

Lista contendo todos os números de OS, TAG, Equipamento/Setor (Cliente), Tipo de 

Manutenção, Situação da OS, Data de Abertura e Data de Fechamento das OS 

abertas no período selecionado. 
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Resumo dos Serviços Externos 

Lista contendo todos os números de OS, TAG, Equipamento/Setor (Cliente), Tipo de 

Manutenção, Situação da OS, Data de Abertura e Data de Fechamento das OS 

abertas para serviço de empresa terceira no período selecionado. 

 

Ordem de Serviço Abertas para Manutenção Preventiva 

Lista contendo todos os números de OS, TAG, Equipamento/Setor (Cliente), Tipo de 

Manutenção, Situação da OS, Data de Abertura e Data de Fechamento das OS 

abertas para realização de manutenção preventiva realizadas no período 

selecionado. 

 

Ordem de Serviço Abertas para Manutenção Calibração 

Lista contendo todos os números de OS, TAG, Equipamento/Setor (Cliente), Tipo de 

Manutenção, Situação da OS, Data de Abertura e Data de Fechamento das OS 

abertas para realização de calibrações realizadas no período selecionado. 

 

25. Analise Critica de Indicadores 

 

Justificativa para os tópicos que não estiverem em conformidade com a SLA. 

 

Plano de Melhorias 

Plano de ação a ser aplicado nos itens pontuados.  Análise Crítica de Indicadores 

incluindo um plano de ação a fim de solucionar os itens pontuados com não 

conformidades. 
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EQUIPAMENTOS 562 
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26. DO FORO 578 

 

DO OBJETO 

 

A CONTRATADA, nos termos do presente instrumento, obriga-se a prestar serviços 

técnicos especializados de engenharia clínica nos equipamentos de média e baixa 

complexidade, utilizando software dedicado de gestão de manutenção, para 

realização de manutenções preventivas e corretivas, com aplicação de peças e/ou 

acessórios e/ou serviços especializados, calibrações e ensaios (segurança elétrica e 

específicos), treinamento de operadores e apoio ao gerenciamento dos equipamentos 

instalados da CONTRATANTE, atendendo os requisitos exigidos pela RDC/ANVISA 

nº 02 de 25/01/2010. 

 

 

DA QUANTIDADE DE COLABORADORES 
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Item 
Descrição do empregado  

(A) 

Qtd. de 

empregados 

1 Técnico de Equip. Médicos  

2 Auxiliar Adm.  

3 Engenheiro Clínico  

 

DA LISTA DO ESTABELECIMENTO 

 

O estabelecimento em questão da CONTRATANTE segue abaixo: 

 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA MARIANO MENEGHIN 

Barueri/SP 

Horário de funcionamento: 24h 

   

DA JUSTIFICATIVA 

 

A CONTRATANTE possui um parque de equipamentos médico-hospitalares para 

suportar a complexidade dos serviços prestados no cumprimento de seus objetivos. 

Desta forma, a execução de serviço de gerenciamento e manutenção contínua e 

ininterrupta é imprescindível para o funcionamento desse parque dentro dos padrões 

de segurança estabelecidos por diversos organismos nacionais e internacionais e 

parâmetros definidos pelos fabricantes, garantindo a qualidade, eficácia, efetividade 

e segurança dos serviços prestados, minimizando riscos e custos intrínsecos, 
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buscando a maior economicidade, a rastreabilidade, a maior disponibilidade dos 

equipamentos e o menor impacto ambiental possível.  

 

Assim, faz-se necessário o apoio contínuo de uma empresa especializada de 

engenharia clínica, composta de engenheiros clínicos, técnicos em equipamentos 

médico-hospitalares e apoio administrativo, para melhor utilização desta estrutura 

tecnológica instalados na unidade, tanto do ponto de vista de redução de custos 

quanto de exploração da tecnologia instalada no quesito técnico, para oferecer 

suporte e melhorias ao parque tecnológico instalado nas instituições, para atender 

todos os requisitos da RDC 02/2010 e NBR 15943/2011 e amparo adequado a 

realização de procedimentos que envolvem tecnologia com o objetivo final de 

contribuir para a melhoria direta no atendimento aos clientes. Este tipo de serviço é 

comum e essencial em vários estabelecimentos assistenciais de saúde, públicos e 

privados, do brasil e do mundo; 

 

DOS BENEFÍCIOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Celeridade no reparo do parque de equipamentos médico-hospitalares, com 

aplicação de peças, acessórios e serviços especializados quando necessário, 

reduzindo o tempo de espera para realização de atendimento, consultas, exames e 

procedimentos ocasionados pela indisponibilidade de equipamentos; 

 

Apoio nos processos de auditoria/certificação de qualidade e nível de excelência 

(ONA, Joint Commission, Canadian Health, ISO, etc.), tecnovigilância e 

gerenciamento de riscos; 
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Maior qualidade e presteza no atendimento, provendo desta forma a satisfação e 

segurança do usuário, agregando economia nos processos de trabalho; 

 

Acompanhamento pleno de todos os serviços executados no parque; 

 

Treinamento do corpo clínico para minimizar problemas com equipamentos; 

 

Manutenção preventiva, calibração e teste de segurança elétrica de acordo com o 

previsto pelo fabricante e determinado pelas normas que regem grupos de 

equipamentos médico-hospitalares para garantir a confiabilidade dos diagnósticos e 

procedimentos médicos, aumentando, assim, a segurança dos procedimentos e 

diminuindo os riscos envolvidos e eventos adversos, com a emissão de certificados 

e/ou relatórios com padrões rastreáveis a RBC - Rede Brasileira de Calibração; 

 

Gestão informatizada do parque de equipamentos médico-hospitalares, possibilitando 

uma melhor gestão e maior agilidade nas decisões; 

 

Criação de indicadores gerenciais para monitorar os trabalhos de gestão de 

equipamentos e viabilizar os ajustes necessários; 

 

Criação de indicadores de custo para promover o controle efetivo e redução dos 

custos na manutenção do parque; 

 

Histórico de manutenção dos equipamentos, contemplando custos, de modo a 

respaldar as decisões da diretoria quanto à incorporação tecnológica e descarte por 

obsolescência; 
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Cumprimento à RDC/ANVISA nº 2, de 25 de janeiro de 2010, que determina a 

rastreabilidade dos processos que envolvam tecnologias em saúde, bem como à 

ABNT NBR 15.943:2011, que dispõe sobre as diretrizes para um programa de 

gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de 

equipamentos para a saúde. 

 

DO ESCOPO DE ATIVIDADES 

 

Levantamento, cadastramento, elaboração e manutenção, do cadastro e prontuário 

dos equipamentos, bem como organização, rastreabilidade e atualização destes; 

 

Elaboração de plano anual de manutenção programada; 

 

Manutenção preventiva, calibração, ensaio de segurança elétrica, ensaios e testes 

específicos dos equipamentos; 

 

Rondas gerais e rondas setoriais; 

 

Aplicação de peças, acessórios e serviços especializados, quando necessário; 

 

Treinamento de usuários de Equipamentos Médico-Hospitalares e demais 

profissionais indicados pela CONTRATANTE; 

 

Gestão do Serviço via software dedicado de gestão de Engenharia Clínica; 
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Registro histórico, utilizando software dedicado de gestão de Engenharia Clínica, de 

todas as intervenções técnicas nos equipamentos; 

 

Apoio na criação de indicadores gerenciais para monitorar os trabalhos de gestão de 

equipamentos, realizando o acompanhamento dos indicadores e criando planos de 

ação, sempre que necessário, buscando viabilizar os ajustes necessários; 

 

Apoio no Planejamento, Seleção e Aquisição de novos equipamentos; 

 

Apoio na elaboração de especificações técnicas de equipamentos e/ou suas partes, 

peças e acessórios; 

 

Apoio em estudos de viabilidade técnica e econômica, para incorporação de novas 

tecnologias, para pareceres de obsolescência tecnológica e para indicação de 

atualizações etc., referentes à Equipamentos Médico-Hospitalares; 

 

Emissão de laudos técnicos, quando necessário; 

 

Apoio em processos de qualidade (ONA, ISO, Joint Commission etc.), tecnovigilância 

e gerenciamento de riscos; 

 

Apoio no gerenciamento do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares; 
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As verificações obrigatórias pelo INMETRO (através de seu órgão fiscalizador IPEM) 

em equipamentos considerados de metrologia legal (balanças e esfigmomanômetros) 

terão todos os custos envolvidos (frete e verificações) pela CONTRATANTE; 

 

As manutenções corretivas não contêm peças exigindo então, orçamentos para a 

troca dessas; 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

A CONTRATADA deverá seguir a seguinte agenda de atividades: 

Fase 1: 01º ao 15º dia, a contar da assinatura do contrato;  

Fase 2: 16º ao 30º dia;  

Fase 3: 31º ao 90º dia;  

Fase 4: 91º ao 180º dia;  

Fase 5: a partir do 181º dia até o fim do contrato.  

 

 

 

Tabela - Cronograma de Implantação das Atividades da CONTRATADA 
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 Descrição das Atividades 
Fase 

1 

Fase 

2 

Fase 

3 

Fase 

4 

Fase 

5 

1 

Levantamento das necessidades e 

condições de trabalho e apresentação 

da ferramenta de software 

     

2 

Adequação do espaço físico no 

CDMMM para desenvolvimento dos 

serviços contratados 

     

3 

Levantamento, Cadastramento (físico 

e sistema) e Atualização inicial do 

inventário de equipamentos 

     

4 Execução da manutenção corretiva      

5 

Execução da manutenção preventiva, 

calibração, qualificação e teste de 

segurança elétrica 

     

6 
Execução do plano de gestão 

tecnológica 
     

7 
Execução de programa de educação 

continuada 
     

 

Nota: este cronograma foi elaborado para que o funcionamento pleno das atividades 

seja implantado e executado sem deficiências, porém, este cronograma pode ser 

readequado a critério da CONTRATANTE em comum acordo com a CONTRATADA. 

 

DO CADASTRO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 
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A CONTRATADA deverá manter um cadastro atualizado do Parque de Equipamentos 

Médico-Hospitalares da CONTRATANTE, em software dedicado de gestão de 

Engenharia Clínica. Esse cadastro deverá conter no mínimo informações como 

código de identificação, nomenclatura, situação, localização, marca, modelo, série, 

patrimônio, classificação, custo de substituição, data de aquisição, data de instalação, 

cobertura de garantia ou contrato de manutenção etc.; 

 

Cada Equipamento Médico-Hospitalar deverá receber uma Etiqueta de Identificação, 

com o seu respectivo código da Engenharia Clínica formado por até 10 dígitos, 

conforme codificação definida pela CONTRATANTE; 

 

A Etiqueta de Identificação dos EMH deverá ser fornecida, e substituída quando 

necessário, pela CONTRATADA, devendo ser utilizada etiqueta autoadesiva, 

confeccionada em material poliéster metalizado e que não danifique facilmente com 

a rotina de higienização dos equipamentos, em formato retangular com bordas 

abauladas e com dimensões aproximadas de largura (45 mm) e altura (15 mm); 

 

DO SOFTWARE DE GESTÃO 

 

A gestão do Serviço Técnico Especializado em Engenharia Clínica deverá, 

obrigatoriamente, ser executada com o auxílio de ferramenta de software dedicado 

de gestão de Engenharia Clínica; 

 

O software deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA, sem nenhum ônus 

adicional para CONTRATANTE, durante todo o período de vigência do contrato; 
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O software deverá possuir sistema 100% Web e em interface intuitiva, sendo 

executado inteiramente no navegador de Internet, e devendo ser totalmente 

compatível com os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e 

Safari, e com os sistemas operacionais Windows e MacOS; 

 

O software deverá possuir as seguintes funções mínimas: 

 

Cadastro de usuários para abertura de requisições de chamado no sistema, sem 

limitação da quantidade de usuários cadastrados; 

Cadastro de setores da instituição de forma hierárquica, e vinculados a centros de 

custo; 

 

Cadastro completo dos equipamentos com código de identificação, nomenclatura, 

situação, localização, marca, modelo, série, patrimônio, classificação, custo de 

substituição, data de aquisição, data de instalação, foto, cobertura de garantia ou 

contrato de manutenção etc.; 

 

Controle de transferência de equipamentos entre setores/local distintos, com registro 

de histórico; 

 

Permitir a gestão dos equipamentos pelo código de identificação, número de série 

e/ou patrimônio; 

 

Permitir a abertura de Chamados por usuários dos setores, possibilitando a análise 

dos chamados e a conversão destes em Ordens de Serviço, seja de forma automática 

ou de forma manual; 



 
 

546 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

 

Permitir a priorização das Ordens de Serviço através da classificação dos 

equipamentos; 

 

Permitir o cadastro de Ordens de Serviço tanto vinculadas a equipamentos como 

também vinculadas a setores; 

 

Cadastro de peças e estoque, com baixa de peças automática através do lançamento 

delas em Ordens de Serviço, incluindo ainda alerta para peças com quantitativo 

abaixo do estoque mínimo pré-estabelecido; 

 

Cadastro de Ordem de Serviço com datas e horários do início/fim do atendimento e 

do início/fim dos diversos serviços, peças, mão de obra, ocorrências, causa das 

ocorrências, serviços e respectivos técnicos executores, prestadores de serviço, 

responsável, pendências, custos de peças e/ou serviços, fotos etc.; 

 

Permitir a anexação de documentos (pdf, doc e/ou xls) e/ou fotos tanto no cadastro 

de equipamentos como também no cadastro de Ordens de Serviço; 

 

Cadastro de Planos de Manutenção; 

 

Geração automática de Ordens de Serviço para intervenções cadastradas em Planos 

de Manutenção, com alerta das Ordens de Serviço geradas; 

 

Cadastro de Contratos de Manutenção, e Garantias de Compra e/ou Serviço; 
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Alertas para o vencimento de Contratos e/ou Garantias; 

 

Controle de entrada e saída de equipamentos; 

 

Permitir a pesquisa dos Equipamentos e/ou das Ordens de Serviço cadastradas, 

através de diversos filtros tais como período, situação, equipamento, localidade, 

contrato etc.; 

 

Cadastro de Manuais; 

 

Cadastro de especificações técnicas por tipo de equipamento; 

 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a capacitação dos usuários do 

software, de acordo com o nível de acesso indicado. 

 

Será disponibilizado um treinamento do Software, por vídeo conferência ou 

presencial, ministrado pela equipe da CONTRATANTE; 

 

O treinamento poderá ser repetido quantas vezes for necessário de acordo com 

solicitação da CONTRATANTE com no mínimo 10 dias úteis de antecedências (duas 

semanas úteis) à CONTRATADA; 

 

A CONTRATADA agendará as datas dos treinamentos conforme exigência cumprida 

do subitem 10.5.2; 
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Toda a base de dados do software será de propriedade da CONTRATADA, podendo 

a CONTRATADA, ao final do contrato, exportar todos os dados à CONTRATANTE, 

em até 30 (trinta) dias corridos a contar a partir da data de fim de vigência do contrato, 

entregando à CONTRATANTE, a base de dados, em formato digital, sendo no mínimo 

01 (um) volume da base de dados em mídia digital; 

 

A CONTRATANTE, a seu critério e a qualquer tempo, poderá adquirir ou desenvolver 

um software dedicado de gestão de Engenharia Clínica. Caso isto ocorra, a 

CONTRATANTE deverá então prover todo o apoio necessário à CONTRATADA para 

viabilizar o fornecimento da base de dados do software da CONTRATADA para o 

software adquirido ou desenvolvido pela CONTRATANTE; 

 

Não haverá a possibilidade do uso paralelo de ambos os softwares pelo período que 

a CONTRATANTE demandar. A CONTRATADA continuará utilizando o software 

originalmente contratado; 

 

Permitir que seja emitido mensalmente os seguintes indicadores de manutenção: 

Tempo de atendimento médio dos chamados técnicos; 

Tempo médio de execução das manutenções corretivas; 

Tempo médio dispendido em manutenções preventivas; 

Tempo médio entre falhas (chamados técnicos); 

Outros indicadores, à critério da CONTRATANTE, poderão ser solicitados. Deverá se 

verificar a implementação desses no software com base na experiência dos 

desenvolvedores; 
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Poderá ser desenvolvido uma tela inicial de indicadores (denominada Dashboard) 

para rápida visualização dos andamentos dos serviços prestados; 

 

DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

A manutenção corretiva é um conjunto de ações técnicas necessárias para 

reestabelecer as condições normais de uso e operação do equipamento de acordo 

com o manual do fabricante e normas/regulamentações nacionais/internacionais; 

 

Os serviços envolvidos requerem conhecimento técnico profundo e/ou experiência de 

execução pois o equipamento poderá ter seus parâmetros básicos de funcionamento, 

peças e componentes alterados/danificados exigindo então, que um profissional 

habilitado possa fazer sua correção; 

 

A CONTRATADA será responsável pelo Atendimento Técnico de todo e qualquer 

Chamado Técnico referente aos equipamentos de média e baixa complexidade da 

CONTRATANTE; 

 

Os Atendimentos Técnicos podem, a critério da CONTRATANTE, ser precedidos de 

tentativa de diagnóstico/reparo pela Equipe da CONTRATANTE por intermédio de 

consulta aos técnicos especialistas da CONTRATADA; 

 

É facultado à CONTRATADA elaborar planos de manutenção e suporte que incluam 

treinamento especializado para os locais de instalação dos equipamentos/conjuntos, 

visando maximizar a eficiência das Consultas Técnicas, minimizar necessidade de 

Chamados Técnicos etc., desde que tais treinamentos não impliquem ônus para a 

CONTRATANTE; 
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As peças e componentes necessárias para reestabelecer as condições normais de 

funcionamento, deverão ser fornecidos pela CONTRATANTE mediante orçamentos 

fornecidos pela CONTRATADA.  É facultado a CONTRATANTE a aquisição dessas 

pela CONTRATADA;  

 

Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um Documento denominado Ordem 

de Serviço (O.S.) cuja cópia deve ser entregue a CONTRATANTE, do qual conste no 

mínimo: 

 

Data na qual a assistência técnica foi acionada, e das demais ações executadas; 

 

Nomes dos responsáveis pelo chamado, pelo atendimento e pela comprovação do 

restabelecimento de funcionamento, com as respectivas assinaturas destes; 

 

Descrição do(s) equipamento(s) envolvido(s), inclusive com modelo, número de série 

e outros códigos identificadores; 

 

Descrição da(s) anormalidade(s) observada(s); 

 

Providências tomadas, reparos efetuados e/ou peças substituídas ou que deverão ser 

substituídas, com as respectivas datas de execução; 

 

Resultado(s) do(s) teste(s) aplicado(s); 
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O status final do atendimento da assistência técnica que foi prestada. 

 

A CONTRATADA será responsável pela execução de Manutenção Corretiva de Baixa 

e Média complexidade no Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares da 

CONTRATANTE, que são caracterizadas por exigirem conhecimento do projeto de 

fabricação do Equipamento Médico-Hospitalar e/ou exigirem conhecimento ou mão 

de obra especializada de fábrica, e/ou a aplicação de peças e acessórios não 

disponíveis no mercado e/ou não é viável a manutenção por limitação técnica e assim 

ofereça riscos à integridade do equipamento. É de inteira responsabilidade da 

CONTRATANTE a eventual aquisição de peças e acessórios para execução de 

Manutenção Corretiva de Baixa e Média complexidade, utilizando para isso o 

descritivo das necessidades de peças, acessórios e serviços especializados 

apresentados pela CONTRATADA; 

 

Para a execução de Manutenção Corretiva de Alta Complexidade, que são 

caracterizadas por exigirem conhecimento do projeto de fabricação do Equipamento 

Médico-Hospitalar e/ou exigirem conhecimento ou mão de obra especializada de 

fábrica, e/ou a aplicação de peças e acessórios não disponíveis no mercado e/ou não 

é viável a manutenção por limitação técnica e assim ofereça riscos à integridade do 

equipamento. É de inteira responsabilidade da CONTRATANTE a eventual aplicação 

de serviços especializados para execução de Manutenção Corretiva de Alta 

complexidade, utilizando para isso o descritivo das necessidades de peças, 

acessórios e serviços especializados apresentados pela CONTRATADA; 

 

Entende-se como equipamentos de alta complexidade: equipamentos de diagnóstico 

por imagem (ultrassom, raio-x, tomógrafo, endoscópio flexível e suas variantes (naso-

fibro, colono etc.), mamógrafo, equipamento de densitometria óssea, ressonância 

magnética, arco-cirúrgico para angiografia, ecocardiograma etc.), equipamentos da 

área de medicina nuclear. É obrigação da CONTRATANTE questionar à 
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CONTRATADA quando em dúvida sobre a complexidade de determinado 

equipamento. 

 

ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 

A CONTRATADA deverá realizar o atendimento e acompanhamento de quaisquer 

atividades executadas por terceiros e testes de funcionalidade em todos os 

equipamentos relacionados como alta complexidade. Existindo a necessidade, a 

CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA que realize o primeiro atendimento, 

mesmo que o equipamento médico-hospitalar, motivo da solicitação, esteja no 

período de garantia ou coberto por contrato de manutenção ou comodato, para 

averiguação da necessidade de acionamento da empresa prestadora do serviço.  

 

Para o caso dos equipamentos disponíveis na instituição em caráter de cessão de 

uso/comodato, locação ou empréstimo cuja responsabilidade de manutenção 

preventiva/corretiva e calibração seja de terceiros, caberá a CONTRATADA o 

acompanhamento, registro e apoio técnico aos agentes públicos responsáveis pela 

fiscalização da execução do contrato, bem como o primeiro atendimento aos usuários. 

 

DA APLICAÇÃO DE PEÇAS E/OU SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

 

Sobre o conceito de peças subtende-se toda e qualquer peça, componente, acessório 

e/ou material auxiliar, consumíveis ou não, necessários para reparar um Equipamento 

Médico-Hospitalar e fazer com que este desempenhe a função para a qual foi 

concebido; 

 



 
 

553 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

Sobre o conceito de serviços especializados subtende-se todo e qualquer serviço que 

exigir conhecimento ou mão de obra especializada de fábrica, ou a substituição de 

peças não disponíveis no mercado, necessários para reparar um EMH e fazer com 

que este desempenhe a função para a qual foi concebido; 

 

Para propiciar agilidade e rapidez nas manutenções dos equipamentos, será 

disponibilizada à Contratada uma verba mensal (descrita no item 23. DO VALOR E 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) de forma cumulativa, a ser utilizada mediante 

autorização do fiscal, que será previamente depositada na conta corrente da 

CONTRATADA visando aquisição de peças, insumos, materiais e execução serviços 

especializados necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos e 

acessórios. 

 

Esta verba Mensal engloba: 

Acessórios – por exemplo ECG, PNI, SPO2, etc.; 

Baterias; 

Kit’s de manutenção preventiva; 

Calibrações e demais serviços especializados; 

 

Visando a celeridade no processo de manutenção e antevendo-se a aplicação de 

algumas peças ordinárias, a CONTRATANTE poderá indicar a CONTRATADA a 

necessidade de antecipação da compra e/ou entrega destas peças ou acessórios 

para agilizar futuras aplicações; 

 

Deverão ser aplicadas e/ou antecipadas apenas peças ou acessórios novos, sendo 

vedado o uso de peças recondicionadas, recicladas, enfim, provenientes de 
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reutilização de material já empregado, com exceção de eventuais casos formalmente 

autorizados pela CONTRATANTE; 

 

É de inteira responsabilidade da CONTRATANTE a garantia oferecida para qualquer 

peça e/ou acessório e/ou serviço especializado fornecido e/ou adquirido diretamente 

por terceiros (fabricantes, distribuidores etc.) sem utilizar a verba disponibilizada para 

a CONTRATADA para execução de manutenção em seus equipamentos médico-

hospitalares. A CONTRATADA poderá assessorar a CONTRATANTE quando da 

necessidade do acionamento dessas garantias. Essa garantia de, no máximo 03 (três) 

meses, inicia-se a contar da data de entrega da peça ou acessório conforme disposto 

no item II, art. 26, seção IV da Lei n° 8.078 de 1990 (CDC); 

 

A CONTRATADA deverá auxiliar na elaboração de uma lista de peças, acessórios e 

materiais de reposição para compor o estoque mínimo necessário para os 

equipamentos médico-hospitalares cadastrados. Os itens (com suas especificações 

detalhadas) e as quantidades dessa lista devem ser sugeridas pela CONTRATADA. 

Após a elaboração dessa lista, a CONTRATADA deverá manter atualizado o estoque 

e enviar relatório mensal à CONTRATANTE; 

 

No caso da necessidade de aplicação de valores acima do definido, a Contratada 

encaminhará à Administração da Contratante proposta de orçamento para que esta 

avalie conjuntamente da possibilidade da aquisição das peças ou dos serviços 

propostos. 

DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (CALIBRAÇÕES, ENSAIOS DE SEGURANÇA 

ELÉTRICA, TESTES ESPECIFICOS, RONDAS GERAIS E SETORIAIS, 

INSPEÇÕES, ASSESSORIAS, LAUDOS TÉCNICOS ETC.) 
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A manutenção preventiva é um conjunto de ações técnicas necessárias para a 

garantia do desempenho, durabilidade e segurança dos equipamentos médico-

hospitalares de acordo com o manual do fabricante e normas/regulamentações 

nacionais/internacionais, consistindo em correção de anormalidades, testes e 

calibrações se necessário; 

 

No Plano Anual de Manutenção Programada, a Manutenção Preventiva, Calibração 

e Teste de Segurança Elétrica do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares 

deverão, agrupadas, ser compostas, sempre que aplicável, basicamente pelos 

seguintes procedimentos: 

 

Limpeza interna e externa do equipamento; 

Verificação da integridade física e funcional do equipamento; 

Troca de peças e acessórios com vida útil vencida; 

Ajustes Físicos e Lubrificação geral; 

Testes de desempenho; 

Calibração do equipamento; 

Ajuste dos parâmetros, quando necessário; 

Troca da bateria de alimentação elétrica do equipamento; 

Verificação do IPEM e colocação de selo do INMETRO (ANUAL); 

Teste de segurança elétrica (ANUAL); 

 

A CONTRATADA deverá desenvolver e implantar um Plano Anual de Manutenção 

Programada do Parque de Equipamentos Médico-Hospitalares da CONTRATANTE, 

de modo a reduzir a incidência de Manutenção Corretiva, prevendo e evitando danos 
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futuros, observando falhas em estágios iniciais, e aumentando a confiabilidade e 

segurança do Parque de EMH. Devendo o Plano Anual ser divulgado para os 

responsáveis de cada setor envolvido, de modo que sejam disponibilizados os 

equipamentos quando no período programado; 

 

As anormalidades detectadas durante a execução da manutenção preventiva deverão 

ser imediatamente informadas à CONTRATANTE; 

 

Os materiais de limpeza e lubrificação necessários para a execução dos serviços em 

geral (fios, terminais, gaxetas, anéis e retentores - borrachas de vedação) deverão 

ser de fornecimento da CONTRATADA; 

 

A CONTRATADA deverá solicitar à CONTRATANTE as peças que julgar necessárias 

para execução das Manutenções Preventivas até 30 dias antes da execução do 

serviço (de acordo com 7.2.3 e 7.2.8);  

 

A calibração será realizada nos equipamentos, quando aplicável, com periodicidade 

máxima estabelecida pela Engenharia Clínica de 1 (um) ano. Caso a equipe da 

CONTRATADA decida diminuir o prazo, a CONTRATANTE e o responsável do setor 

envolvido serão avisados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Deverá ser 

emitido certificado de calibração com código de rastreabilidade; 

 

Os aparelhos ou instrumentos utilizados nas calibrações devem possuir certificado de 

calibração emitidos por laboratórios pertencentes à rede brasileira de calibração 

(RBC) ou rastreáveis à RBC; 
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Os Certificados de Calibração devem estar em conformidade com a Norma ABNT 

NBR IEC 17025:2005 e demais normas e/ou legislações aplicáveis. Deverão 

apresentar, no mínimo, os padrões utilizados com suas respectivas rastreabilidades, 

os pontos de medição “Set Point”, os valores das leituras realizadas, o valor da média 

das leituras, a incerteza expandida “U” e o fator de abrangência “k” para cada ponto 

de aferição; 

 

A verificação do IPEM, que é citado no item 7.2.9, refere-se às balanças e 

esfigmomanômetros (mecânicos ou digitais). São serviços compulsórias 

(obrigatórios) e tem validade máxima de 1 (um) ano salvo quando não é efetuado 

intervenções técnicas no equipamento que requeiram selo de reparo, ou seja, tenham 

parâmetros de funcionamento alterados. Esses serviços, para a CONTRATATE, são 

referendados pelas portarias 236 (balanças), 96 (esfigmom. digital) e 153 (esfigmom. 

mecânico). 

 

Os custos do item acima além de possíveis fretes são de responsabilidade da 

CONTRATANTE;  

 

A execução de análise de segurança elétrica deverá ser realizada por profissionais 

treinados e com a utilização de padrões (instrumentos de qualidade assegurada) e 

que possuam certificados de calibração emitidos por laboratórios pertencentes à 

Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou ao menos, rastreáveis à RBC. Esses ensaios 

serão executados com periodicidade máxima de 1 (um) ano conforme NBR IEC 

60601-1 e suas partes específicas; 

 

Deverá ser emitido pela CONTRATADA um relatório de ensaio de segurança elétrica 

com assinatura do Engenheiro responsável pelo contrato (não necessariamente o 

responsável técnico da CONTRATADA); 
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PLANEJAMENTO, SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS 

 

A CONTRATADA deverá apresentar, anualmente, junto com o cadastro atualizado de 

equipamentos, ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE, um Planejamento 

Estratégico em relação aos equipamentos médicos da CONTRATANTE. Este 

planejamento deve demonstrar a situação desses equipamentos em contraste com a 

necessidade de aparelhagem existente para atendimento às demandas reais e 

previstas. O planejamento deve sugerir estratégias de novas aquisições, substituição 

de equipamentos obsoletos, remanejamento e manutenção dos equipamentos, 

visando satisfazer as referidas demandas da melhor forma. 

 

Estabelecer e documentar em procedimentos escritos, em conjunto com a 

CONTRATANTE, um fluxo para incorporação tecnológica, que deverá contemplar, no 

mínimo, as seguintes atividades: 

 

Definição de critérios para a seleção de equipamentos;  

Avaliação de necessidades clínicas;   

Elaboração de especificações técnicas de equipamentos;  

Definição de condições de entrega e exigências a serem solicitadas nos processos 

de compra;  

Busca mercadológica;  

Confecção de pareceres técnicos;  

Acompanhamento de instalações e testes de funcionamento;  

Acompanhamento do ciclo de vida dos equipamentos;  
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Nos processos de renovação de tecnologias (processo de substituição de item 

existente por outro de igual ou melhor desempenho), a CONTRATADA, após a 

identificação da necessidade de renovação, deverá realizar uma avaliação dos fatores 

envolvidos com os representantes da CONTRATANTE com base, mas não se 

limitando, aos critérios abaixo relacionados: 

 

Cenário 

Resumir o porquê da proposta foi encaminhada (alinhamento com a missão do 

Hospital).  

Descrever se o equipamento proposto é de substituição ou é adição aos 

procedimentos existentes.  

Identificar os atores e partes envolvidas no processo.  

Definir ou identificar fonte de recursos financeiros para aquisição.  

Equipamento Proposto 

Descrever o nome e características principais do equipamento proposto.  

Informar o objetivo principal do equipamento (promoção de saúde; prevenção; 

diagnóstico; rastreamento; reabilitação).  

Identificar os motivos de implantação: redução no tempo, aumento de produtividade, 

redução de custos, redução de riscos, exigência legal, padrão de mercado ou 

expectativa dos usuários.  

Identificar a população-alvo para uso do equipamento e/ou possíveis 

contraindicações.  

Recursos Mínimos Necessários 

Se pertinente, informar a categoria profissional e a capacitação mínima necessária 

para uso do equipamento de forma ideal.  

Identificar quem fará a capacitação, treinamento e certificação necessária.  



 
 

560 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

Identificar que recursos serão necessários para desativação dos equipamentos que 

serão substituídos.  

Alternativas Disponíveis  

Descrever as alternativas existentes e disponíveis com a mesma finalidade e 

população-alvo do equipamento proposto.  

Os equipamentos e materiais já deverão ter sido aprovados e registrados pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Impacto Econômico  

Identificar se a incorporação torna obrigatória a aquisição de suprimentos ou 

fornecedores exclusivos.  

Comparar com o preço de equipamentos alternativos ou substitutivos.  

Avaliar se a introdução do equipamento modifica os ganhos em outros procedimentos 

ou departamentos. 

Avaliar se a introdução do equipamento modifica o custo total, tornando sua indicação 

mais ou menos atrativa.  

Avaliar se é desejável uma análise econômica formal: custo-efetividade / custo-

utilidade / custo-benefício. 

RECEBIMENTO, VERIFICAÇÃO, ACEITAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

 

A cada novo equipamento adquirido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 

realizar os procedimentos de recebimento, instalação e testes de aceitação, inserindo 

as informações no software de gestão de equipamentos.  

 

O processo deverá contemplar: o recebimento dos equipamentos, a verificação da 

integridade de embalagem de modo a garantir que o equipamento não sofreu avaria 
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no transporte, a verificação da compatibilidade da ordem de compra com nota fiscal 

de entrega para afirmar que o item entregue está de acordo com o solicitado, testes 

funcionais no equipamento e instalação deste no setor de destino, conforme manual 

do fabricante. Quando aplicável, realizar a abertura das embalagens e checar a 

presença e a integridade de todos os itens (equipamento, acessórios e manuais). 

Para equipamentos de alta complexidade, acompanhar a instalação do equipamento 

pelo fornecedor checando todos os itens acima citados.  

 

A CONTRATADA deverá desenvolver e manter procedimento que assegure que os 

equipamentos sejam avaliados antes de seu primeiro uso, por meio dos ensaios de 

aceitação. Quando aplicável, os ensaios deverão ser realizados pelo fornecedor do 

equipamento, com devido acompanhamento da CONTRATADA.  

 

Deverão fazer parte do ensaio de aceitação: atividades realizadas durante inspeção, 

responsável pela execução do serviço, requisitos de ensaio determinados pelo 

fabricante (quando informados), parecer técnico que evidencie a segurança e 

desempenho do equipamento e, quando aplicável, comissionamento de 

infraestrutura. As não conformidades apuradas deverão implicar na não aceitação do 

equipamento, devendo essas serem imediatamente registradas e encaminhadas à 

CONTRATANTE. 

DO CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS 

 

A CONTRATADA deverá apoiar a CONTRATANTE na elaboração de processos de 

controle de entrada/saída de equipamentos, de acessórios e de materiais médico-

hospitalares;  

 

Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá providenciar a remoção, 

deslocamento e o transporte de equipamentos de pequeno e médio porte (peso igual 
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ou inferior a 200,0 kg) de um setor a outro, visando dar maior agilidade no processo 

de instalação, descarte, calibração, qualificação ou   manutenção dos aparelhos 

desde que a CONTRATANTE disponibilize mecanismos que corroborem para o 

transporte tais como: carrinhos de transporte, elevadores de serviço etc. Quanto aos 

equipamentos de grande porte, a CONTRATADA prestará toda a assessoria para a 

contratação de transportadora especializada, se esta for necessária, para a remoção 

e transporte do equipamento ao novo setor ou localidade em que este será instalado, 

descartado, calibrado, qualificado ou reparado; 

 

A CONTRATADA deverá elaborar procedimento escrito com critério para registro 

documentado e em software de todas as transferências realizadas. O histórico da 

transferência deve ficar registrado no registro histórico do equipamento, indicando o 

período, informando a data (dia/mês/ano) de entrada e saída em que o equipamento 

esteve alocado em cada setor;  

DOS INDICADORES E DESEMPENHO DA GESTÃO DO PARQUE DE 

EQUIPAMENTOS 

 

A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente ou sempre que solicitado, 

relatório técnico, conforme modelo a ser definido pela CONTRATANTE, com a 

apresentação dos itens sugeridos abaixo: 

 

Quantitativo de ordens de serviço corretivas e preventivas no período; 

Gráfico de tendência indicando o percentual de manutenções preventivas realizadas 

x planejadas, com análise de resultados; 

Gráfico de tendência indicando o percentual de manutenções corretivas realizadas x 

solicitadas, com análise de resultados; 

Quantitativo de calibrações, testes elétricos e qualificações realizadas x planejados; 
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Pendências, as razões de sua existência e as que dependam de solução por parte 

das CONTRATADA e CONTRATANTE; 

Tempo de atendimento médio dos chamados técnicos; 

Tempo médio de execução das manutenções corretivas; 

Tempo médio dispendido em manutenções preventivas; 

Tempo médio entre falhas (chamados técnicos); 

Outras considerações pertinentes aos serviços executados, incluindo falha em 

infraestrutura física; 

Atividades gerenciais realizadas ou programadas; 

Problemas operacionais para realizar as atividades do contrato; 

Apresentação de dados referentes aos indicadores de monitoramento do processo, 

definidos e no padrão estabelecido pela CONTRATANTE; 

 

O sistema deverá permitir a emissão de relatórios como:  

Ordens de Serviço por setor (ou centro de custos);  

Ordens de Serviço por tipo do serviço executado;  

Ordens de Serviço por período;  

Ordens de Serviço por equipamento;  

Ordens de Serviço por técnico;  

Ordens de Serviço pendentes;  

Ordens de Serviço encerradas;  

Custo de manutenção por equipamento;  

Custo de manutenção por custo de aquisição (por equipamentos);  
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Custo de manutenção por setor (ou centro de custos);  

Custo de manutenção por período;  

 

A CONTRATADA manterá cópia dos relatórios mensais de que trata o item anterior, 

arquivados por um período não inferior a 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 

de emissão dele; 

 

A CONTRATADA deverá manter histórico documentado dos problemas e incidentes 

relacionados aos eventos adversos causados, ou potencialmente causados, por 

falhas dos equipamentos. Deverá existir evidência da ação tomada (encaminhamento 

da ação para o Setor de Engenharia Clínica, com o intuito de que essa notifique à 

administração, órgão sanitário competente ou fornecedor, quando pertinente). 

 

Todos os registros históricos, pertinentes aos equipamentos, deverão ser arquivados 

pelo tempo em que o aparelho estiver em operação pela CONTRATANTE, acrescido 

de, pelo menos, 02 (dois) anos. 

 

A CONTRATADA deverá auxiliar no desenvolvimento e na implantação de um 

processo de melhoria de desempenho quanto ao gerenciamento do parque de 

equipamentos médico-assistenciais. 

 

A CONTRATADA deverá auxiliar na implantação de um processo que vise assegurar 

a integridade e o armazenamento dos equipamentos médico-assistenciais, 

respeitando as condições ambientais de cada produto. Para garantir a segurança 

patrimonial, a CONTRATADA deverá sinalizar à CONTRATANTE no caso de 

equipamentos armazenados de forma inadequada. No que tange à identificação do 

equipamento, a CONTRATADA deverá implementar modelos de rotulagem, que 
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indique claramente a situação do produto (se em manutenção, se reprovado em 

ensaio de aceitação, se liberado para uso etc.). 

 

DESATIVAÇÃO E DESCARTE DE EQUIPAMENTOS 

 

A CONTRATADA deverá estabelecer e documentar critérios para o descarte, 

alienação ou desativação dos equipamentos médico-assistenciais. Deverá ser gerado 

laudo de desativação para cada equipamento que necessite ser desativado, com no 

mínimo as seguintes informações técnicas: identificação do equipamento (série, 

patrimônio, marca, modelo e foto real), data, motivo e responsável pela desativação. 

 

A decisão para realizar a desativação deverá ser, obrigatoriamente, baseada em 

análise técnica e financeira (custos envolvidos), devendo o laudo ser submetido e 

assinado pelo gestor local do equipamento (setor fim) e pelo Engenheiro Clínico da 

CONTRATADA e pela CONTRATANTE de modo que possa ser decidido com maior 

rapidez e menor sobrecarga da CONTRATANTE.  

 

A necessidade de desativação de um equipamento deve possuir uma ou mais das 

razões descritas a seguir: 

 

Obsolescência do equipamento, podendo ser substituído por outro com desempenho 

superior ou com custo de operação/manutenção menor;  

Alterações nos padrões de tratamento médico que exigem tecnologia distinta;  

Fatores de segurança que resultam em aumento do risco para operadores ou 

pacientes;  
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Materiais e peças de reposição pararam de ser fornecidos ou se tornaram 

indisponíveis no mercado; 

Alterações em exigências de legislações e normas, desde que estas sejam citadas. 

 

Os equipamentos desativados deverão estar separados e devidamente identificados 

quanto a sua condição e destino. A sugestão da definição quanto à destinação pós-

alienação de um equipamento será orientada pela CONTRATADA. 

 

A aprovação da desativação de um equipamento será encaminhada ao Setor de 

Patrimônio da CONTRATANTE, que se encarregará dos procedimentos 

administrativos do descarte. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Fornecer uma área física com, no mínimo, as seguintes características: 

Área de aproximadamente 20 m²; 

6 (seis) pontos de energia 127V; 

6 (seis) pontos de energia 220V; 

2 (dois) pontos de ar comprimido; 

2 (dois) pontos de oxigênio (O2); 

2 (duas) bancadas técnicas com cadeiras; 

1 (um) ponto de internet; 
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Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por intermédio de seu 

representante legal especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados da 

CONTRATADA eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos ao 

representante legal da CONTRATADA para as providências cabíveis; 

 

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas neste contrato; 

 

Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

 

Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando 

o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de 

recepção e apoio ao usuário; 

 

Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
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Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante 

a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 

 

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

 

Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas, 

ordens de serviço após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

 

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas 

de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 

dependências, ou em local por ela designado; 

 

Registrar as deficiências porventura existentes na execução dos serviços, 

comunicado a CONTRATADA para a imediata correção, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades previstas; 

 

Garantir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente 

identificados, nas dependências onde se encontrar instalados os equipamentos; 

 

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que 

integram este contrato, no prazo determinado; 
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Avisar a CONTRATADA sobre acréscimos na quantidade de equipamentos de cada 

um de seus estabelecimentos.  

 

O valor mensal por estabelecimento é individual; 

 

Caso haja um acréscimo na quantidade de equipamentos estabelecida pelo método 

descrito no item 5 deste Contrato, o valor mensal dos meses subsequentes, para esse 

determinado estabelecimento, será repactuado.  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Executar os serviços conforme especificações deste contrato e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade especificadas neste contrato e em sua proposta; 

 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e 

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 
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Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto 

neste contrato, sem repassar quaisquer custos a estes; 

 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

CONTRATANTE; 

 

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato; 

 

Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização 

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente 

contrato; 

 

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 
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Comunicar à CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

 

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local onde estão sendo 

prestados os trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço; 

 

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros; 

 

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que 

integram este contrato, no prazo determinado; 

 

Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer 

mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes 

deste contrato; 

 

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

 

Apresentar, ao início do contrato, um descritivo de contatos chave contendo 

telefone(s) e e-mail(s) para contato e abertura de chamados técnicos e a relação 

nominal dos seus empregados envolvidos na execução do contrato com suas 

respectivas funções (preposto, responsável técnico, técnico, administrativo etc.). 
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Devendo entregar novo documento sempre que ocorrer alteração destas 

informações; 

 

Providenciar, conforme o Art. 3 da Resolução nº 1025/2009 do CONFEA, o registro 

no CREA da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica relativa ao serviço objeto 

deste Termo de Referência, tendo como responsável técnico no mínimo 01 (um) 

Engenheiro, com Registro Profissional no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA, e detentor de CAT - Certidão de Acervo Técnico emitida pelo 

CREA que comprove a experiência deste na Prestação de Serviço com as seguintes 

características mínimas: Engenharia Clínica, com Gestão de Manutenção Corretiva e 

Preventiva, com Calibração e Teste de Segurança Elétrica, em Parque de 

Equipamentos Médico-Hospitalares; 

 

Providenciar, sempre que necessário, conforme o Art. 10 da Resolução nº 1025/2009 

do CONFEA: 

 

O registro no CREA da ART Complementar que, vinculada a ART inicial, 

complementa os dados anotados nos seguintes casos: 

 

For realizada alteração contratual que ampliar o objeto, o valor do contrato ou a 

atividade técnica contratada, ou prorrogar o prazo de execução; 

 

Houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas, desde que não impliquem 

a modificação da caracterização do objeto ou da atividade técnica contratada. 

 

O registro no CREA da ART de Substituição que, vinculada a ART inicial, substitui os 

dados anotados nos casos em que: 
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Houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a modificação da 

caracterização do objeto ou da atividade técnica contratada; 

 

Houver a necessidade de corrigir erro de preenchimento de ART. 

 

Providenciar, sempre que necessário, conforme o Art. 12 da Resolução nº 1025/2009 

do CONFEA, o registro no CREA de nova ART, vinculada a ART inicial, nos seguintes 

casos: 

 

Aditivo contratual; 

 

Substituição de Responsável Técnico. 

 

Responder pelo sigilo de todas as informações que tiver acesso em decorrência da 

prestação de serviços, abrangendo documentação, comunicações e quaisquer 

outras; 

 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente a 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento da CONTRATADA; 

 

DAS EXCLUSÕES  
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Não fazem parte do escopo deste contrato os seguintes segmentos:   

Elevadores;  

Cozinha hospitalar e tubulações de gases de cozinha;  

Caldeiras;  

Lavanderia;  

Costura e rouparia;  

Manutenção predial (elétrica, hidráulica, vapor, alvenaria);  

Gerador de energia elétrica;  

Frota de veículos;  

Sistema de geração, distribuição e tubulações de gases medicinais, incluindo 

fluxômetros e válvulas reguladoras de pressão;  

Serviços elétricos e manutenção de aparelhos que não estejam relacionados aos 

equipamentos médico-hospitalares, como eletrodomésticos, sistemas e aparelhos de 

ar condicionado e de informática, por exemplo;   

Mobiliários em geral.  

 

DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

A CONTRATADA deve obedecer, em seu trabalho, as determinações da Lei nº 6514 

de 22/12/77 que altera o Capítulo V Título II, regulamento pela Portaria 3124 de 

08/06/78 do Ministério do Trabalho, e as suas Normas Regulamentadoras e os 

Procedimentos Básicos, aplicáveis a execução específica das tarefas, conforme 

segue: 
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Os funcionários de sua responsabilidade, envolvidos nos trabalhos descriminados no 

Contrato, deverão estar uniformizados, com roupas profissionais e, portanto, cartões 

individuais de identificação (Crachás); 

 

Certifica-se de que a equipe de funcionários sob sua responsabilidade possui todos 

os equipamentos de segurança necessários ao serviço e exige o seu uso; 

 

Transmitir-lhes claramente as Normas de Segurança aplicáveis, dedicando especial 

consideração à execução de tarefas fora da rotina; 

 

Somente será permitido o transporte de pessoal através de veículos próprios para 

esse fim; 

 

Instruir e esclarecer a seus funcionários sobre as medidas de segurança e 

precauções relativas às peculiaridades dos serviços; 

 

Fazer cumprir as normas de segurança do trabalho; 

 

Designar somente pessoal devidamente habilitado para a execução de cada tarefa; 

 

Manter-se a par das alterações introduzidas nas normas de segurança do trabalho 

transmitindo-as a seus subordinados; 

 

Estudar as causas dos acidentes e incidentes e fazer cumprir as medidas que possam 

evitar a sua repetição; 
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Relacionar-se continuamente com o Órgão responsável pela Segurança do Trabalho, 

objetivando identificar meios para aumentar o nível de segurança do trabalho. 

 

 

DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

A CONTRATADA receberá o valor total de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) por 

mês pelos serviços prestados incluindo os R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) 

de peças - objeto deste contrato; 

 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

da contratação. 

 

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 

contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura ou Boleto Bancário; 

 

Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA aplicará 

multa de 2% do valor inadimplido bem como cessará a execução do objeto até que o 

pagamento seja executado; 

 

DO REAJUSTE DE PREÇOS 
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Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses contados da data 

de início do contrato; 

 

Visando à constante melhoria dos processos e maior disponibilidade de uso das 

instalações e equipamentos, a CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, modificar 

as rotinas ou a periodicidade dos serviços, desde que não afete os custos no limite 

legal de 25% do valor global do contrato, por TERMO ADITIVO. 

 

Após o prazo do item acima, os preços contratados sofrerão reajuste após o 

interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA. Caso o índice não esteja disponível 

no prazo em questão pelo Banco Central Brasileiro, poderá se utilizar um intervalo 

com até dois meses anteriores da vigência do contrato, perfazendo 1 (ano), para 

efeito de cálculo aproximado do reajuste; 

 

A CONTRATADA deverá demonstrar o memorial de cálculo empregado do item 

acima. Para facilitar o entendimento pela CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá 

emitir o cálculo efetuado pela Calculadora do Cidadão fornecida pelo Banco Central 

Brasileiro em seu site oficial; 

 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, as partes elegerão, em substituição, novo índice 

para reajustamento por meio de termo aditivo; 

 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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O prazo de vigência do contrato será de 12 meses a contar de sua assinatura; 

 

O contrato poderá ser rescindido, por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, 

desde que uma parte dê ciência a outra de sua intenção com aviso prévio de, no 

mínimo, 30 (trinta) dias. 

DO FORO 

 

É eleito o Foro da Seção Judiciária de xxxxxxxxxxxx  - Justiça Federal para dirimir os 

litígios que decorrerem da execução deste Contrato que não possam ser compostos 

pela conciliação. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes e por duas testemunhas. 
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ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 

As unidades que enviam as amostras, esfregaços, biópsias ou peças cirúrgicas 

devem dispor de meios especiais para a remessa adequada dos materiais a serem 

examinados, devidamente fixados e acondicionados. 

 

FIXAÇÃO 

 

É pré-requisito a fixação dos esfregaços, biópsias ou pecas cirúrgicas, visando à 

preservação da estrutura celular e conservação dos detalhes, com um mínimo de 

distorção e evitando artefatos. 

Quando os esfregaços apresentarem defeitos de fixação, por exemplo, dessecados, 

a correção deve ser feita seguindo as orientações abaixo: 

 

– Colocar a lâmina em um recipiente contendo glicerina e água destilada, durante 3 

minutos; a seguir, banhar em álcool a 95% e em água, por 15 minutos e, finalmente, 

fixar em álcool a 95%, por 10 minutos. Encaminhar para a coloração. 

 

As soluções empregadas com essa finalidade recebem o nome de “fixadores”, e sua 

escolha depende do material a ser examinado, do que se pretende estudar e da 

técnica de coloração a ser utilizada. 

 

PARA OS EXAMES CITOPATOLÓGICOS 

 

• Álcool absoluto ou álcool a 95%; 

• Carbowax, solução de polietileno-glicol em álcool a 95%, sob a forma líquida, para 

o uso em “gotas”; 

• CARBOWAX 4.000; 

• Carbowax..................... 50 g; 
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• Álcool a 95%................ 950 mL. 

 

Misturar e agitar vigorosamente. 

Existe o preparado, em gotas ou spray, chamado “Citospray” ou “Procito”. 

 

Quando usado em forma de spray, deve ser aplicado a uma distância de 15 cm dos 

esfregaços. 

 

Recomenda-se que: 

• A fixação seja realizada de forma rápida e apropriada, a fim de evitar a distorção 

celular e perda de afinidade tintorial. O tempo de fixação varia,em média, de 10 a 60 

minutos. Entretanto, a amostra poderá permanecer na solução fixadora durante 

alguns dias ou mesmo semanas; 

 

• Os fixadores sejam filtrados e renovados periodicamente; 

• Se evite a evaporização; 

• Se use, de preferência, álcool metílico ou etílico; 

• Os esfregaços fiquem totalmente imersos no recipiente que contém as soluções 

fixadoras; 

• Quando os esfregaços apresentarem defeito de fixação, por exemplo, dessecados, 

a correção deve ser feita seguindo as orientações abaixo: 

 

– Colocar a lâmina em um recipiente contendo glicerina e água destilada, durante 3 

minutos; a seguir, banhar em álcool a 95% e em água, por 15 minutos e, finalmente, 

fixar em álcool a 95%, por 10 minutos. Encaminhar para a coloração. 

 

PARA OS EXAMES HISTOPATOLÓGICOS 

 

A solução fixadora de rotina para a histopatologia, fragmento tecidual e peça cirúrgica 

é o formol a 10%. A amostra deve ser, imediatamente após sua retirada, submersa 



 
 

581 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU) 
 

em recipiente contendo o líquido fixador. O tempo médio de fixação é de 8 a 48 horas, 

variando de acordo com o índice de 

fixação. Em geral, recomenda-se que as amostras com 1 mm de espessura 

permaneçam 8 horas no fixador. 

 

RECEPÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

O material recebido no laboratório deve ser imediatamente checado, com especial 

ênfase: 

• Na identificação do material e correção da requisição, verificando-se o correto 

preenchimento dos itens: proveniência, natureza, dados clínicos e tipo(s) do(s) 

exame(s) solicitado(s); 

• Nos aspectos qualitativos das amostras: fixação, espessura, distribuição 

homogênea, presença de sangue etc.; 

• Nos aspectos quantitativos: número de lâminas e ou fragmentos, suficiência do 

material; 

• No registro do material recebido, em livro apropriado do laboratório. 

 

Observação: 

As amostras que não atenderem os requisitos acima, devem ser rejeitadas com as 

notificações necessárias a cada caso. 

 

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

CITOPATOLOGIA 

 

As amostras são processadas segundo a técnica de Papanicolau: 

• Álcool etílico a 80%; 

• Álcool etílico a 70% – 6 a 8 imersões em cada recipiente; 

• Álcool etílico a 50%; 

• Água destilada – 20 a 30 segundos (até a água escorrer naturalmente da lâmina); 

• Hematoxilina de Harris – 1 a 3 minutos (corante nuclear); 
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• Água - remover o excesso do corante. 

• Solução saturada de Carbonato de lítio; 

• Solução de HCI a 1% – 6 a 8 imersões em cada recipiente; 

• Água corrente – 6 minutos; 

• Álcool etílico a 50%; 

• Álcool etílico a 70% – 6 a 8 imersões em cada recipiente; 

• Álcool etílico a 80%; 

• Álcool etílico a 95%; 

• Orange G 6 - 1 minuto e 30 segundos; 

• Álcool etílico a 95% – 1 minuto; 

• Álcool etílico a 95% – 1 minuto; 

• EA-36; 

• Álcool etílico a 95% – 1 minuto; 

• Álcool etílico a 95% – 1 minuto; 

• Álcool etílico a 100% – 1 minuto; 

• Xilol – 1 minuto; 

• Xilol – 1 minuto; 

• Xilol – 1 minuto; 

• Montagem das Lâminas. 

Outra opção é a técnica de Shorr “modificada”: 

• Álcool etílico a 80%; 

• Álcool etílico a 70% – 6 a 8 imersões em cada recipiente; 

• Álcool etílico a 50%; 

• Água destilada – 20 a 30 segundos (até a água escorrer naturalmente da lâmina); 

 

TÉCNICA DE COLORAÇÃO 

 

A técnica de coloração rotineira é a de HE (Hematoxilina-Eosina). A lâmina após a 

montagem e identificação deve ser submetida ao seguinte processo: 

 

• Água destilada – 6 a 8 minutos; 
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• Hematoxilina – 10 minutos; 

• Água – remoção do excesso de corante; 

• Solução de HCI a 1% – 6 a 8 imersões; 

• Água corrente (controle da coloração núcleo/microscópio); 

• Eosina – 1 a 2 minutos; 

• Álcool etílico a 95% – 6 a 8 imersões; 

• Xilol; 

• Xilol; 

• Xilol – montagem. 

Recomenda-se, em alguns casos, colorações especiais, para o tal patologista deverá, 

por ocasião da macroscopia, fazer essa indicação. 

 

Após o processo de coloração, em qualquer uma das técnicas, as lâminas são 

enxugadas em papel-filtro, imersas no Xilol, clarificadas e diafanizadas. Procede-se 

a montagem utilizando bálsamo do Canadá ou similar e Xilol. 

Etiquetar com o número do registro do laboratório, após a conferencia da preparação 

com a requisição do caso. 

 

DIAGNÓSTICO 

O escrutínio, exame inicial, atento e minucioso, constitui uma das atribuições do 

citotécnico. Após a terminada essa leitura, as preparações são encaminhadas para o 

diagnóstico final, sob a responsabilidade do citopatologista. Procede-se, então, a 

expedição dos resultados, arquivo dos relatórios e das lâminas. 

 

Sistemática de leitura de exames cito-histopatológicos: 

 

• Verificar as condições do microscópio (fonte de luz, diafragma etc.); 

• Checar a preparação citológica com a requisição correspondente. Deve-se dar 

ênfase especial ao registro, identificação, idade, natureza e condições da preparação; 

• Iniciar a leitura global com a objetiva de pequeno aumento, observando a qualidade 

da coloração e a distribuição do material a ser examinado; 
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• Em seguida, fazer uso da objetiva e iniciar a leitura de todos os campos, partindo da 

parte mais alta da preparação, à esquerda, e correndo com a lâmina no sentido 

horizontal ou vertical. 

 

RESULTADOS CITO-HISTOPATOLÓGICOS 

 

CITOPATOLOGIA 

 

O diagnóstico emitido além de garantir a precisão dos resultados deve obedecer a 

determinados critérios que possibilitem um tratamento estatístico. 

Diversas classificações foram e vêm sendo propostas para o citodiagnóstico. 

A de Papanicolaou (1941/43), por exemplo, fundamentou-se nos achados citológicos 

negativos, positivos e, em alguns casos, inconclusivos. 

O desenvolvimento da citologia impulsionou a citopatologia no sentido da emissão de 

conclusões mais precisas e detalhadas. Um estudo sobre relatórios citológicos, 

publicado em editorial pela Acta Cytologica (1964), afirmava que os diagnósticos 

conclusivos obedecem de modo geral um dos sistemas de informação: descritivo, 

rubricas de Papanicolaou ou em grupos, negativo suspeito e positivo. 

A adoção da classificação de Papanicolau e de outras não é referendada pela 

OPS/OMS nem pela Academia Internacional de Citologia. Prevalece o acordo mundial 

da unificação de diagnóstico com o uso de nomenclatura que se preste ao 

correlacionamento com a histologia. Nenhum trabalho científico de divulgação 

internacional é aceito para a publicação se não obedecer a esse critério uniforme de 

diagnóstico. 

Em 1985, na revisão do manual que orienta as ações de controle do câncer cérvico-

uterino, a OPS/OMS recomendava a utilização, sempre que possível, da associação 

entre o diagnóstico descritivo e o de “neoplasia intra-epitelial cervical”, em graus l, II 

e III, de acordo com o potencial 

evolutivo da lesão. Atualmente, utiliza-se classificação de Bethesda para patologia 

cervical. 
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O diagnóstico inadequado ou insatisfatório deve ser assinalado, bem como as 

alterações inflamatórias de processo reparativo, resposta celular indicativa de 

agressão virai, de fungos, parasitas etc. 

 

MICROBIOLOGIA VAGINAL 

 

Em relação à microbiologia vaginal, é possível diagnosticar a flora pela técnica de 

coloração de Papanicolaou. Para os resultados, sugere-se seguir a orientação da 

Academia Internacional da Citologia: 

 

I. Lactobacilos: 

a) com citólise; 

b) sem citólise. 

II. Mista: 

Lactobacilos e bactérias. 

III. Bacteriana cocóide: 

IV. Gardnerella vaginalis (Haemophilus vaginalis/Corinebacterium); 

V. Leptotrix vaginalis; 

VI. Trichomonas vaginalis; 

VII. Chlamydia trhachomatis; 

VIII. Fungos; 

IX. Vírus; 

X. Achados raros; 

XI.Inconclusivo. 

 

HISTOPATOLOGIA 

 

Observação: 

É obrigatório o registro de informações quanto à diferenciação celular e invasão 

vascular. 
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ARQUIVO 

 

O laboratório deve dispor, em sua estrutura física, de uma área adequada ao 

funcionamento do arquivo dos relatórios e das preparações citohistopatológicas. 

 

É cada vez mais crescente a aplicação dos recursos da informática nos diversos 

setores laboratoriais. 

I. O sistema de código utilizado deve seguir rigorosamente a nomenclatura 

internacional adotada para o resultado cito-histopatológico. Em relação aos 

resultados de citopatologia geral, essa codificação é fundamentada em 

dados de topografia e morfologia, como ocorre com a histopatologia.  

 

Em relação à citopatologia ginecológica, e conveniente que os diagnósticos sejam 

apresentados segundo a descamação do local anatômico, assim: 

 

• vagina e cérvix – diagnóstico neoplásico, microbiológico e hormonal; 

• corpo uterino e endométrio – citologia hormonal e neoplásica; 

• mama – se for por “imprint”, punção e ou descarga papilar (espontânea ou 

provocada). 

 

PROCEDIMENTOS PARA ARQUIVO DE RELATÓRIO E PREPARAÇÕES 

 

DAS LÂMINAS 

 

De modo geral, recomenda-se que sejam guardadas por 20 anos de acordo as 

recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia, em ordem crescente. 

 

DOS RELATÓRIOS 
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Os cartões são abertos por número de ordem, registro da cliente, número do exame 

no laboratório, procedência da cliente, nome, idade e observações. Os laudos 

emitidos pelos médicos são assinados, enviados para o prontuário e arquivo no setor. 
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MANUAL DE COLETA DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MANUAL DE COLETA BÁSICO 

 FINALIDADE 

 

A melhoria da qualidade na prestação de serviços de saúde tem sido uma busca 

constante e cada vez mais crescente no país. A qualidade dos resultados dos exames 

laboratoriais está intimamente relacionada à fase pré-analítica e, principalmente, às 

condições de coleta de sangue venoso. 

Inúmeras variáveis podem interferir no desempenho da fase analítica e, 

consequentemente, na exatidão e precisão dos resultados dos exames, vitais para a 

conduta médica e, em última instância, para o bem-estar do paciente. 

As normas básicas de coleta para cada exame devem ser consultadas neste manual, 

a fim de evitarmos transtornos desnecessários ao paciente e perda da qualidade de 

nossos serviços devido a uma coleta inadequada. 

A coleta perfeita é a base para um exame perfeito. O objetivo da coleta é obter do 

paciente as amostras adequadas aos exames solicitados. Portanto, estas devem 

estar em recipientes adequados, devidamente identificados e devem ser preservadas 

durante seu transporte até o setor de separação. Somente procedendo-se conforme 

normas pré-estabelecidas de coleta pode-se garantir que as análises que serão 

realizadas a partir do material obtido serão válidas e confiáveis.  

A coleta deve ser realizada com o devido preparo do paciente, de maneira prestativa, 

cortês, com o maior conforto e com o mínimo de reações adversas. 

A coleta, como o seu manuseio e transporte, são fatores chaves na exatidão das 

análises clínicas do laboratório. 
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Portanto, trata-se de um serviço da mais alta importância dentro do contexto de 

qualquer laboratório, e do tratamento a ser dado ao paciente. 

 

Causas Pré-Analíticas de Variações dos Resultados de Exames Laboratoriais 

  

Uma das principais finalidades dos resultados dos exames laboratoriais é reduzir as 

dúvidas que a história clínica e o exame físico fazem surgir no raciocínio médico. Para 

que o laboratório clínico possa atender, adequadamente, a este propósito, é 

indispensável que o preparo do paciente, a coleta, o transporte e a manipulação dos 

materiais a serem examinados obedeçam a determinadas regras. 

Antes da coleta de sangue para a realização de exames laboratoriais, é importante 

conhecer, controlar e, se possível, evitar algumas variáveis que possam interferir com 

exatidão dos resultados. Classicamente, são referidas como condições pré-analíticas 

variação crono-biológica, gênero, idade, posição, atividade física, jejum, dieta, uso de 

drogas para fins terapêuticos ou não, e a aplicação de torniquete. Alguns aspectos do 

tubo de coleta, como o uso do gel separador, anticoagulantes e conservantes e 

características da amostra, como Hemólise e Lipemia, também podem ser causa de 

variação dos resultados. 

    

COLETA DE SANGUE ARTERIAL: 

 

Lavar as mãos e colocar luvas de procedimento; 

Mostrar ao paciente que a seringa é descartável; 

Deixar o braço bem estendido; 

Selecionar a melhor artéria de preferência a radial; 
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Fazer a antissepsia do local a ser puncionado com álcool a 70% ou clorexidinaidina 

alcoólica; 

Não tocar o local da artéria depois de limpo e se tocar realizar antissepsia novamente; 

Retirar o protetor da agulha ou scalp; 

Esticar a pele do braço com o polegar a fim de facilitar a penetração da agulha; 

Com o bisel da agulha voltado para cima, puncionar o local a ser escolhido; 

Esta coleta é feita por médicos ou enfermeiros;  

Retirar a agulha com o auxílio de uma mecha de algodão seco, exercendo pressão 

sobre o local da punção, por cerca de 5 a 10 minutos, evitando assim a formação de 

hematomas e sangramentos. Este procedimento é obrigatório, pelo fato de ter sido 

puncionado uma artéria de grande calibre; 

Desprezar a agulha, sem reencapá-la, na caixa para perfuro cortantes mais próxima, 

evitando transitar com agulhas nas mãos; 

Colocar a tampa (luer cap) quando necessário enviar material na seringa. 

               

COLETA DE SANGUE VENOSO: 

  Sangue usado para maioria absoluta dos exames feitos dentro do laboratório. 

Punção feita em veia comum periférica; geralmente colhemos no antebraço e dorso 

da mão, pois são os lugares mais fáceis. Atenção: Nunca coletar o sangue de veia 

com medicamentos, NPP, soro fisiológico, etc. 

COLETA COM TUBO A VÁCUO (SISTEMA VACUTAINER): 

Questionar o paciente sobre o preparo para a coleta, como por exemplo, condições 

de jejum; 

Preparar todo o material de coleta na frente do paciente. Identificar o (s) tubo (s) com 

etiquetas contendo a identificação do paciente; 
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Lavar as mãos e colocar luvas de procedimento; 

Mostrar ao paciente que a agulha é descartável; 

Quebrar o lacre da agulha e rosqueá-la no adaptador do sistema a vácuo; 

Deixar o braço do paciente bem estendido; 

Garrotear o braço, próximo ao local escolhido; 

Selecionar a melhor veia; 

Fazer a antissepsia do local a ser puncionado com álcool a 70% ou clorexidina 

alcoólica e esperar secar; 

Não tocar o local da veia depois de limpo e se tocar realizar antissepsia novamente; 

Retirar o protetor da agulha; 

Esticar a pele do braço com o polegar a fim de facilitar a penetração da agulha; 

Com o bisel da agulha voltado para cima e tubo de coleta dentro do adaptador, 

puncionar o local escolhido; 

Pressionar com o polegar, como se estivesse aplicando uma injeção, os tubos 

específicos a cada um dos exames solicitados; 

Retirar o garrote tão logo o sangue flua para dentro do tubo coletor, porém, se a veia 

for muito fina o garrote deverá ser mantido e a mão do paciente deverá estar aberta; 

Fazer uma contrapressão no adaptador para prevenir mudanças da agulha e facilitar 

a remoção do tubo; 

Homogeneizar suavemente os tubos, inclusive os secos e com gel; 

Retirar a agulha com o auxílio de uma mecha de algodão seco, exercendo pressão 

sobre o local da punção, por cerca de 1 a 2 minutos, evitando assim a formação de 

hematomas e sangramentos; 

Se o paciente estiver em condições de fazê-lo, oriente-o para que faça a pressão até 

que o sangramento pare; 
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Manter o braço em posição horizontal sem dobrá-lo; 

Desprezar a agulha, sem reencapá-la, na caixa para perfuro cortantes mais próxima, 

evitando transitar com agulhas nas mãos. 

COLETA COM AGULHA E SERINGA: 

Questionar o paciente sobre o preparo para a coleta, como por exemplo, condições 

de jejum; 

Preparar todo o material de coleta na frente do paciente. Identificar o (s) tubo (s) com 

etiquetas contendo a identificação do paciente; 

Lavar as mãos e colocar luvas de procedimento; 

Mostrar ao paciente que a agulha é descartável; 

Deixar o braço do paciente bem estendido; 

Garrotear o braço, próximo ao local escolhido; 

Selecionar a melhor veia; 

Depois de realizada a antissepsia com álcool 70 % ou clorexidina alcoólica, encaixar 

a agulha na seringa e retirar o protetor da agulha; 

Pedir ao paciente que mantenha a mão fechada; 

Pegar a seringa e colocar o dedo sobre o mandril da agulha, para guiá-la durante a 

introdução na veia; 

Esticar a pele da dobra do cotovelo com o dedo indicador da outra mão, a uns 5 cm 

abaixo do local da punção, mas sem tocá-lo; 

Introduzir a agulha na pele ao lado da veia que vai ser puncionada, paralelamente a 

ela e, lentamente, penetrar em seu interior;  

Um ligeiro afrouxamento da resistência à penetração da agulha indica que houve 

introdução na veia. Entretanto, nem sempre esse afrouxamento é percebido. O 

sangue fluirá para dentro da seringa, espontaneamente; 
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Retirada à quantidade de sangue necessária, soltar o garrote, retirar a agulha com o 

auxílio de uma mecha de algodão seco, exercendo pressão sobre o local da punção, 

por cerca de 1 a 2 minutos, evitando assim a formação de hematomas e 

sangramentos. Se o paciente estiver em condições de fazê-lo, oriente-o para que faça 

a pressão até que o sangramento pare. Manter o braço em posição horizontal sem 

dobrá-lo; 

Desprezar a agulha, sem reencapá-la, na caixa para perfuro cortantes mais próxima, 

evitando transitar com agulhas nas mãos; 

Após a retirada da agulha da seringa transferir o sangue colhido com o máximo 

cuidado para os tubos, com ou sem anticoagulante, de acordo com os exames 

solicitados; 

Escorrer lentamente o sangue pelas paredes dos frascos ou tubos, sem provocar a 

formação de espuma. Tampar os frascos e tubos, para evitar evaporação ou 

contaminação; 

Os tubos com anticoagulante devem ser invertidos várias vezes, lentamente, pois 

uma agitação violenta causa hemólise; 

Os tubos com gel também devem ser invertidos várias vezes para ativação mais 

eficaz do processo de coagulação. 

Exemplos de tubos de coleta: Atenção para prematuros e recém-nascidos, temos 

microtubos, coleta especial. (Microtainer, Ap,etc). 
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COLETA DE SANGUE PELO CATETER 

Preferencialmente usar via distal (cateter de duplo lúmen); 

Realizar desinfecção da via com álcool a 70% ou clorexidina alcoólica; 

Infundir SF 0,9% suficiente para lavar a extensão do cateter; 

Desprezar os 3 primeiros mL de sangue e com uma nova seringa fazer a coleta; 

Coletar volume necessário. 

 

COLETA DE SANGUE (EXAMES DE COAGULAÇÃO). 

Preparo do paciente 

Jejum de 4 horas. Não ter feito exercícios físicos antes da coleta do material. Repouso 

de 20 minutos antes da coleta. Evitar o uso de Heparina por 2 dias e de anticoagulante 

oral por 2 semanas. Atenção: se o paciente estiver tomando anticoagulante oral ou 

Heparina por orientação médica, não suspender a medicação. Colher o material e 

anotar na ficha. A conduta de suspender a medicação deve ser avaliada e autorizada 

pelo médico responsável pelo paciente.  

  Coleta 

O garroteamento não pode ser prolongado (não mais que 1 minuto). 

A punção deve ser feita a menos traumática possível. 

Colher o material utilizando técnica do duplo tubo ou da dupla seringa (o material do 

1º tubo ou seringa não será utilizado para os testes de coagulação). 

Coleta com o sistema Vacutainer: utilizar para os testes de coagulação o material 

colhido a partir do 2º tubo. 

Coleta com seringa: utilizar para os testes de coagulação o material a partir da 2ª 

seringa. Para colocar o sangue no tubo após a coleta, desconectar a agulha da 
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seringa, deixar o sangue escorrer lenta e cuidadosamente pela parede sem causar 

turbilhonamento. 

Homogeneizar o sangue com o anticoagulante imediatamente após a retirada do 

Vacutainer do suporte, inverter cuidadosamente o tubo 5 vezes. Não agitar. 

Desprezar a agulha, sem reencapá-la, na caixa para perfurocortantes mais próxima, 

evitando transitar com agulhas nas mãos.        

 URINA DE 12 HORAS: 

No momento em que iniciar a coleta, esvaziar a bexiga. Não colher esse material. 

Marcar bem esse horário (por exemplo: 07:00 horas). 

Começar a coleta com a segunda urina do dia. Colher todas as urinas das 12 horas 

seguintes, a partir do horário em que foi desprezada a primeira urina.(Por exemplo: 

das 07:00 às 19:00 horas). 

A urina deverá ser colhida nos frascos fornecidos pelo laboratório ou em frascos de 

água mineral. Ao completar às 12 horas, não guardar mais nenhuma urina no frasco. 

Marcar nos frascos os horários: inicial e final da coleta, identificação do paciente e 

exame a ser realizado. 

Observação: Para pacientes internados descer a urina em frascos de 6 horas até 

completar o período pedido pelo médico. Só descer o pedido para cadastro ao término 

da coleta solicitado pelo médico (12 horas ou 24 horas). 

 

URINA DE 24 HORAS: 

No dia em que iniciar a coleta, ao levantar-se pela manhã, esvaziar a bexiga. Não 

colher essa urina. Marcar bem a hora em que essa urina foi desprezada (exemplo: 

07:00 horas). 

Começar a coleta com a segunda urina do dia. A partir desse momento, colher toda 

a urina e guardar nos frascos fornecidos pelo laboratório ou em garrafa de água 

mineral.  
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Terminar a coleta com a primeira urina do dia seguinte, de preferência no mesmo 

horário em que desprezou a primeira urina no dia anterior (07:00 horas, como no 

exemplo). 

Caso a coleta da última urina não coincida com o horário urina desprezada no dia 

anterior, haverá uma tolerância de uma hora. Assim, se a primeira urina foi 

desprezada às 07:00 horas, a última poderá ser colhida no horário entre 06:00 e 08:00 

horas. 

Ao concluir a coleta não guardar mais nenhuma urina nesse frasco. Marcar nos 

frascos os horários: inicial e final da coleta, identificação do paciente e exame a ser 

realizado. 

Observação: Para pacientes internados descer a urina em frascos de 6 horas até 

completar o período pedido pelo médico, caso não tenha geladeira no andar. Só 

descer o pedido para cadastro ao término da coleta solicitado pelo médico (12 horas 

ou 24 horas). 

 

FEZES: 

Utilizar recipiente coletor universal. Colher preferencialmente no período da manhã, 

evitar contaminação por urina, água, gordura ou outros elementos e manter 

refrigerada até chegar ao laboratório. 

Não usar laxantes ou leite de magnésia para obtenção das fezes. 

Encaminhar o mais rápido para o laboratório. 

Não ter usado: - antiparasitários e antibióticos (3 semanas) 

- antidiarreicos e anti-inflamatórios (72 horas) 

  

 

MANUAL DE COLETA ESPECIAL PARA LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 
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INTRODUÇÃO 

 

O material coletado deve ser representativo do processo infeccioso investigado, 

devendo ser escolhido o melhor sítio da lesão, evitando contaminação com as áreas 

adjacentes. 

A coleta e o transporte inadequados podem ocasionar falhas no isolamento do agente 

etiológico e favorecer o desenvolvimento da flora contaminante, induzindo a um 

tratamento não apropriado. Portanto, procedimentos adequados de coleta devem ser 

adotados para evitar o isolamento de um “falso” agente etiológico, resultando numa 

orientação terapêutica inadequada. 

O profissional responsável pela coleta será também responsável por identificar de 

forma legível e correta o material a ser encaminhado ao laboratório de microbiologia. 

 

Na amostra devem estar identificados: 

Nome e registro do paciente. 

Data de nascimento, caso o paciente seja de ambulatório. 

Leito ou ambulatório e especialidade. 

Material colhido e local de onde foi colhido. 

Data, hora e quem realizou a coleta no pedido médico. 

 

 

ASPECTOS BÁSICOS DA COLETA, SEGURANÇA E DO TRANSPORTE DE 

AMOSTRA. 
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Quem coleta o material deve ser devidamente treinado e periodicamente reciclado 

nesta atividade. 

Deve saber que o material deverá ser destinado, o mais brevemente possível, ao 

laboratório. 

 

Considerações gerais da coleta microbiológica: 

 

Colher antes do início do antimicrobiano, sempre que possível. 

Instruir claramente o paciente sobre o procedimento. 

Observar a antissepsia na coleta de todos os materiais clínicos. 

Colher do local onde o microrganismo suspeito tenha maior probabilidade de ser 

isolado. 

Quantidade suficiente de material deve ser coletada para permitir uma completa 

análise microbiológica.  

 

Considerações de segurança: 

 

Utilizar as barreiras de proteção necessárias a cada procedimento. 

Toda amostra deve ser tratada como potencialmente patogênica. 

Usar frascos e meios de transporte apropriados. 

Não manusear a amostra em trânsito. 

Não contaminar a superfície externa do frasco de coleta e verificar se ele está 

firmemente vedado (caso ocorram respingos ou contaminação na parte externa do 

frasco, limpar com álcool 70%). 
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Não contaminar a requisição médica que acompanha o material. 

As amostras deverão ser transportadas na maleta de transporte.  

O profissional que transporta o material deverá usar luvas de procedimento. 

Identificar claramente a amostra coletada, com todos os dados necessários. 

Colocar a identificação no frasco de coleta e nunca na tampa ou sobre rótulos. 

Encaminhar os materiais imediatamente ao laboratório. 

 

Transporte das Amostras: 

Consultar o laboratório para verificar a disponibilidade dos meios de transporte. 

Transportar as amostras IMEDIATAMENTE ao laboratório para: 

- Assegurar a sobrevivência e isolamento do microrganismo, pois o laboratório de 

microbiologia trabalha basicamente em função da viabilidade dos microrganismos; 

- Evitar erros de interpretação nas culturas quantitativas, principalmente urina e 

lavado bronco-alveolar. 

 

    CRITÉRIOS PARA REJEIÇÃO DE AMOSTRAS CLÍNICAS. 

 

O recebimento criterioso das amostras clínicas pelo laboratório de microbiologia 

garante uma melhor correlação clínico/laboratorial. 

O microbiologista ou responsável pela rotina deverá verificar se a amostra está 

apropriadamente identificada, se a quantidade de material é suficiente e observar o 

aspecto da amostra - purulento, límpido, hemorrágico e o tempo de estabilidade da 

amostra. 
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Principais erros de identificação 

 

Discrepância entre a identificação da amostra e o pedido médico. 

Falta de identificação da amostra. 

Origem da amostra ou tipo de amostra não identificada. 

Teste a ser realizado não especificado. 

 

Amostras Inadequadas 

Material clínico recebido em solução de fixação (formalina). 

Escarro para cultura de anaeróbios. 

Ponta de cateter em meio de transporte ou tubo para coleta sanguínea ou imerso em 

líquido. 

Urina contaminada com fezes ou fezes contaminada com urina. 

Ponta de cateter de Foley. 

Material conservado inadequadamente com relação à temperatura (urinas colhidas 

há mais de 24horas, que ficaram guardadas em geladeira, ou colhidas há mais de 

duas horas, sem refrigeração). 

Frascos não estéreis. 

Presença de vazamentos, frascos quebrados ou sem tampa, com contaminação na 

superfície externa. 

Swab único com múltiplas requisições de testes microbiológicos. 

Swab seco. 

Amostras com as características acima descritas são inadequadas e demandam um 

contato prévio com o médico solicitante para melhores esclarecimentos. 
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 COLETA DE HEMOCULTURAS 

TÉCNICAS DE COLETA 

Lavar as mãos e utilizar luvas estéreis; 

Preparar o material, dispor a etiqueta de identificação no frasco, anotando o nome do 

paciente, leito, data, hora e local de coleta (sítio anatômico), imediatamente ao 

procedimento. Atenção: Não colar a etiqueta de identificação sobre o código de barras 

do frasco. 

                                           

Remover os selos da tampa dos frascos de hemocultura e fazer desinfecção prévia 

nas tampas com álcool 70% ou clorexidina alcoólica; 

Garrotear o braço do paciente e selecionar uma veia adequada. Esta área não deverá 

mais ser tocada com os dedos;  

Fazer a antissepsia com álcool 70% ou clorexidina alcoólica de forma circular e de 

dentro para fora; 

Aplicar solução clorexidinaidina alcoólica 0,5% também com movimentos circulares e 

de dentro para fora. Aguardar secar antes de efetuar a coleta; 

Coletar a quantidade de sangue e o número de amostras recomendado de acordo 

com as orientações descritas ou se discriminadas no pedido médico; 
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Identificar cada frasco com todas as informações padronizadas e enviar ao laboratório 

juntamente com a solicitação médica devidamente preenchida; 

Encaminhar ao laboratório em 30 minutos. 

 

 

Observações: 

Não é recomendada a técnica de coleta através de cateteres periféricos ou centrais 

(CVC), a não ser que esteja em pedido médico; 

Punções arteriais não trazem benefícios na recuperação dos microrganismos quando 

comparadas com punções venosas; 

Não se recomenda a troca de agulhas entre a punção de coleta e distribuição do 

sangue no frasco de hemocultura; 

Método de coleta do sangue e o volume coletado influenciam diretamente no sucesso 

de recuperação de microrganismos e uma interpretação adequada dos resultados. 

 

NÚMERO DE FRASCOS, VOLUME DE SANGUE E MOMENTO DA COLETA. 

 

Coletar preferencialmente antes do início da antibioticoterapia. Entretanto, o uso 

prévio de antimicrobianos não é impeditivo para a realização do exame. 
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A Coleta de duas ou três amostras em 24 horas costuma ser suficiente para descartar 

bacteremia ou endocardite e permitem melhor interpretação do resultado para avaliar 

possibilidade de contaminação.  

Mais de três amostras não contribuem para aumentar a chance de diagnóstico. 

O volume ideal corresponde a 8 - 10 ml de sangue por punção em adultos e 

adolescentes. Quanto maior o volume de sangue inoculado no meio de cultura, 

melhor recuperação do microrganismo, desde que respeitada à proporção 

sangue/meio de cultura. Sangue em desproporção com o meio pode inibir o 

crescimento bacteriano. 

Não há vantagem em colher hemocultura durante o pico febril.  

 

Adultos e Adolescentes (colher amostras de 8 a 10 ml por frasco de BACTEC) 

Infecções sistêmicas e localizadas (sepse aguda, meningite, osteomielite, artrite ou 

pneumonia bacteriana aguda): coletar duas amostras de punções venosas diferentes, 

antes da antibioticoterapia. Se após 48 horas de cultivo, não apresentarem 

crescimento bacteriano, colher mais duas amostras. 

Febre de origem indeterminada: coletar duas a quatro amostras de punções venosas 

diferentes em 48 horas. Se, após 48 horas de cultivo, não apresentarem crescimento 

bacteriano, colher mais duas amostras. 

Endocardite bacteriana aguda: coletar três amostras de punções venosas diferentes. 

Endocardite bacteriana subaguda: coletar três amostras, nas primeiras 24 horas, com 

punções venosas diferentes. Colher, de preferência, as duas primeiras antes do início 

da febre. Se, após 48 horas de cultivo, não apresentarem crescimento bacteriano, 

colher mais três amostras. 

Paciente com picos febris regulares: coletar não mais que três amostras de sítios 

diferentes antes do início da febre (1 hora); evitar o pico febril. 
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Crianças 

Coletar amostras com 1 ml a 3 ml para cultura no frasco de BACTEC Pediatrica. 

Duas culturas são recomendadas para diagnóstico de bacteremias. 

Em recém-nascidos, em especial de baixo peso, recomenda-se apenas uma amostra 

para evitar espoliação de sangue. 

 

Diagnóstico de bacteremia em pacientes com cateteres vasculares 

 Cateteres venosos ou arteriais inseridos há mais de 48 horas também podem 

ser fonte de infecção e uma amostra de cada lúmen do cateter central deve ser 

adequadamente coletada, simultaneamente a uma amostra de sangue de sítio 

periférico, quando não há outro foco evidente para a febre. 

Anotar no pedido e nos frascos a origem do sangue (periférico e do cateter) e a hora 

da coleta; 

Se a cultura obtida do acesso vascular tornar-se positiva antes da cultura periférica 

(isto é, mais de 2 horas), o cateter é, possivelmente, a fonte da infecção. 

Não colher cultura do cateter periférico. 

 

 

 

 

COLETA DE PONTA DE CATETER INTRAVASCULAR 

 

Cateteres intravenosos são importantes fontes de bacteremia e fungemia, bem como 

causadores de complicações infecciosas no local da inserção. Quando existe suspeita 
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de colonização no cateter, com a possibilidade de evolução para septicemia, a ponta 

do cateter deve ser cultivada. 

 

Indicações de envio de pontas de cateteres para cultura: 

                  - Presença de sinais locais de infecção (hiperemia, dor ou secreção 

purulenta). 

- Suspeita de febre ou sepse associadas ao cateter. 

 

Obs: Quando o cateter for retirado por mau funcionamento ou por não haver mais 

indicação, não há necessidade de enviá-lo para cultura, na ausência de febre ou 

sinais locais de infecção. 

 

TÉCNICAS DE RETIRADA DA PONTA DE CATETER 

 

Cultura semiquantitativa da ponta de cateter (Método de Maki) é importante para 

determinar a relação entre colonização do cateter e sepse. O resultado obtido, 

entretanto, depende de técnicas de retirada adequada.  

Deve ser salientado que os mesmos cuidados de desinfecção utilizados na introdução 

do cateter devem ser adotados no momento da retirada. São eles: 

Lavar as mãos e utilizar luvas estéreis; 

Fazer uma rigorosa antissepsia da pele ao redor do cateter com álcool 70% ou 

clorexidina alcoólica; 

Remover o cateter e cortar, com instrumento estéril, 5 cm (NÃO MAIS QUE ISSO) da 

parte mais distal, ou seja, a que estava mais profundamente introduzida na pele. Não 

usar tesouras embebidas em soluções antissépticas; 
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Colocar o pedaço do cateter num frasco estéril (coletor universal), sem líquido; 

Cateteres aceitáveis para cultura semiquantitativa: intracath, duplo lumen, PICC, 

Shilley, Hickman, periférico, arterial, umbilical e Swan-Ganz; 

Identificar o frasco com todas as informações padronizadas e enviar ao laboratório 

juntamente com a solicitação médica devidamente preenchida; 

O material deve ser transportado imediatamente ao laboratório evitando sua 

excessiva secagem;  

A presença de um número maior ou igual a 15 colônias de um único tipo de bactéria 

sugere que a ponta de cateter pode estar sendo fonte de infecção; 

 

 

 

COLETA DE URINA 

 

A coleta deve ser feita pela manhã, preferencialmente da primeira micção do dia, ou 

então após retenção vesical de duas a três horas. 

 

CRIANÇAS: 

 

Higiene rigorosa prévia dos genitais com água e sabão neutro, e posterior secagem 

com gaze estéril. 
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TÉCNICA DE COLETA 

O ideal é jato intermediário (jato médio) espontâneo. Bem indicado em crianças que 

urinam sob comando.  

Em lactentes em que não se consegue coletar através do jato médio, pode-se usar o 

saco coletor de urina, porém a troca deve ser realizada de 30 em 30 minutos e, ao 

trocar o coletor, refazer a higiene. 

Aspirar à urina de dentro do saco coletor com uma seringa e enviar a própria seringa 

ao laboratório ou colocar o próprio saco coletor dentro do frasco próprio para coletar 

urina e enviar ao laboratório. 

Identificar a seringa com todas as informações padronizadas e enviar ao laboratório 

juntamente com a solicitação médica devidamente preenchida. 

Encaminhar ao laboratório em até 30 minutos. 

ADULTO SEXO FEMININO: 

 

A coleta de amostras do sexo feminino deve ser supervisionada pessoalmente por 

uma enfermeira ou auxiliar treinada. Encaminhar ao laboratório em até 30 minutos.  

 

   TÉCNICA DE COLETA. 

Remover toda a roupa da cintura para baixo e sentar no vaso sanitário. 

Separar as pernas tanto quanto for possível. 

Afastar os grandes lábios com uma das mãos e continuar assim enquanto fizer a 

higiene e coleta do material. 

Usar uma gaze embebida em sabão neutro, lavar de frente para trás e certificar-se 

que está limpando por entre as dobras da pele, o melhor possível. 
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Enxaguar com uma gaze umedecida, sempre no sentido de frente para trás. 

Continuar afastando os grandes lábios para urinar. O primeiro jato de urina deve ser 

desprezado no vaso sanitário.  

Colher o jato médio urinário no frasco fornecido pela enfermagem (um pouco mais da 

metade do frasco). Evite encher o frasco. 

Fechar bem o frasco e caso haja algum respingo na parte externa do frasco, lave-o e 

enxugue-o. 

Identificar o frasco com todas as informações padronizadas e enviar ao laboratório 

juntamente com a solicitação médica devidamente preenchida. 

Encaminhar ao laboratório em 30 minutos. 

 

ADULTO SEXO MASCULINO: 

 

A coleta deve ser feita pela manhã, preferencialmente da primeira micção do dia, ou 

então após retenção vesical de duas a três horas.  

Fazer higiene da glande e prepúcio com água e sabão neutro. 

Desprezar o primeiro jato de urina e colher o jato intermediário no frasco fornecido. 

Fechar bem o frasco e caso haja algum respingo na parte externa do frasco, lave-o e 

enxugue-o. 

Identificar o frasco com todas as informações padronizadas e enviar ao laboratório 

juntamente com a solicitação médica devidamente preenchida. 

Encaminhar ao laboratório em até 30 minutos. 
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     PACIENTES CATETERIZADOS COM SISTEMA DE DRENAGEM FECHADA 

 

Pinçar a Sonda vesical de demora por um período; 

Lavar as mãos e utilizar luvas de procedimento. 

Fazer desinfecção com álcool 70% no dispositivo do sistema coletor da sonda vesical 

de demora próprio para punção. 

Colher a urina puncionando-se o dispositivo na proximidade da junção com o tubo de 

drenagem, aspirando com agulha e seringa 30x7. 

Não colher a urina da bolsa coletora. No pedido laboratorial deverá constar que o 

paciente está cateterizado.  

Identificar a seringa com todas as informações padronizadas e enviar ao laboratório 

juntamente com a solicitação médica devidamente preenchida. 

Encaminhar ao laboratório em 30 minutos. 

 

Observações importantes: 

Não realizar cultura de ponta de sonda vesical, porque o crescimento bacteriano 

representa a flora da uretra distal.  
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Na suspeita de infecção urinária relacionada à sondagem vesical, com possibilidade 

de sacar a mesma, recomenda-se cultura de urina após 48 horas da retirada da sonda 

na monitorização de processos infecciosos. Uroculturas realizadas antes deste 

período podem fornecer resultados positivos sem que eles estejam, necessariamente, 

associados à infecção. 

 

 

 

COLETA DE ESCARRO 

 

Existem ocasiões em que o paciente deve participar ativamente da coleta de material, 

como no caso do escarro. A melhor coleta é feita sob a supervisão direta da equipe 

de enfermagem ou do fisioterapeuta. 

Lembrar que este material não é considerado ideal para avaliação microbiológica do 

trato respiratório. 

 

TÉCNICAS DE COLETA DE ESCARRO 

 

Orientar o paciente da importância da coleta do escarro e não da saliva.  

Colher somente uma amostra por dia, se possível o primeiro escarro da manhã, antes 

da ingestão de alimentos. 

Orientar o paciente para escovar os dentes, somente com água (não utilizar pasta 

dental) e enxaguar a boca várias vezes, inclusive com gargarejos. 
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Respirar fundo várias vezes e tossir profundamente, recolhendo a amostra em um 

frasco de boca larga (coletor universal estéril). Caso haja algum respingo na parte 

externa do frasco, lave-o e enxugue-o. 

Encaminhar imediatamente ao laboratório. 

Na suspeita de infecção por micobactérias ou fungos, coletar pelo menos três 

amostras, em dias consecutivos (somente uma amostra por dia). 

Em caso de pacientes com dificuldades para escarrar, esta amostra poderá ser 

induzida por inalação.  

 

 COLETA DE SECREÇÃO OU ASPIRADO TRAQUEAL 

 

A coleta deste material é realizada em pacientes utilizando tubo endotraqueal e 

traqueostomizados, através de sonda de aspiração. Os resultados microbiológicos 

dessas amostras podem refletir colonização local, sendo a interpretação clínica 

extremamente complicada. 

 

TÉCNICAS DE COLETA DE SECREÇÃO OU ASPIRADO TRAQUEAL 

 

Lavar as mãos e utilizar luvas de procedimento; 

Na sua mão dominante, utilizar luva estéril; 

Faça a aspiração da secreção acumulada na traqueia e despreze; 
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Conecte o “bronquinho” em uma nova sonda de aspiração e tente obter 

aproximadamente 2 mL de secreção, sempre de maneira asséptica;                   

Não abra o “bronquinho”. Fechar bem o frasco e caso haja algum respingo na parte 

externa do frasco, lave-o e enxugue-o; 

Identificar o frasco com todas as informações padronizadas e enviar ao laboratório 

juntamente com a solicitação médica devidamente preenchida; 

Encaminhar ao laboratório em 30 minutos 

 

 

 

COLETA DE SECREÇÃO DE FERIDAS, ABSCESSOS E EXSUDATOS. 

 

O sítio anatômico específico, bem como as informações adicionais (material de ferida 

superficial ou profunda), são extremamente valiosos para o laboratório, auxiliando na 

interpretação dos resultados. 

Lavar as mãos e utilizar luvas de procedimento; 

Em caso de coleção subcutânea fechada (abscesso), fazer antissepsia da pele 

íntegra sobre a lesão com clorexidina alcoólica 0,5% e coletar material por punção 

com agulha e seringa; 

Se ferida aberta (úlcera) lavar a intensamente superfície da lesão com solução 

fisiológica e gaze estéril, removendo toda a secreção superficial; 
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Coletar o material purulento localizado na parte mais profunda da ferida, utilizando-

se, de preferência, aspirado com seringa e agulha. Quando a punção com agulha não 

for possível, aspirar ao material somente com seringa tipo insulina; 

Swabs (menos recomendados) serão utilizados quando os procedimentos acima 

citados não forem possíveis. A escarificação das bordas após antissepsia pode 

produzir material seroso que é adequado para cultura; 

Identificar a seringa ou frasco com todas as informações padronizadas e enviar ao 

laboratório juntamente com a solicitação médica devidamente preenchida. Indicar 

precisamente o local de onde foi colhida a secreção; 

   Na suspeita de infecção de feridas profundas ou osteomielite, enviar fragmentos de 

tecido ou osso em frasco com soro fisiológico. 

Encaminhar ao laboratório imediatamente; 

 

Observações: 

A descontaminação da superfície das lesões ou abscessos abertos, antes da coleta 

do material, é crítica para interpretação do resultado. 

Não coletar o pus emergente. O material das margens da lesão e a parte mais 

profunda do sítio escolhido são mais representativos e possui maior viabilidade de 

microrganismos. 

A cultura de lesões secas e crostas não é recomendada, a menos que a obtenção de 

exsudato não seja possível. 

A coleta de ferida de queimadura deve ser realizada após extensa limpeza e 

debridamento da lesão. Biópsia da pele é a técnica mais recomendada.   
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COLETA DE LÍQUIDOS CAVITÁRIOS (Líquido pleural, líquido de diálise, líquido 

pericárdico, líquido ascítico, líquido sinovial e medula óssea). 

 

Os líquidos devem ser enviados em tubo ou frasco estéril, de preferência sendo um 

tubo exclusivo para a realização de exames microbiológicos e deve ser encaminhado 

ao laboratório à temperatura ambiente. 

Quando o volume for superior a 1 mL, pode ser inoculado diretamente em frasco de 

hemocultura e transportado à temperatura ambiente. 

Para cultura de coleção intracavitária (por exemplo, líquido peritoneal, no caso de 

peritonites secundárias) enviar preferencialmente liquido colhido por seringa, ao invés 

de swab. 

 

 COLETA DE SECREÇÃO OCULAR 
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As culturas deverão ser coletadas antes da aplicação de antibióticos, soluções, 

colírios ou outros medicamentos. 

Lavar as mãos e usar luvas de procedimento. 

Desprezar a secreção purulenta superficial e, com swab colher o material da parte 

interna da pálpebra inferior. 

Colocar o swab no meio Stuart fornecido pelo laboratório. 

Identificar corretamente a amostra e enviar imediatamente ao laboratório, evitando a 

excessiva secagem do material. 

 

COLETA DE FEZES 

 

Coprocultura 

Devem ser coletadas no início ou fase aguda da doença, quando os patógenos estão 

usualmente presente em maior número e, preferencialmente, antes da antibiótico-

terapia. 

Lavar as mãos, usar luvas de procedimento; 

Coletar as fezes e colocar em um frasco estéril com conservante para coprocultura 

fornecido pelo Laboratório em quantidade equivalente a uma colher de sobremesa. 

Preferir sempre as porções mucosas e sanguinolentas; 

Identificar o frasco com todas as informações padronizadas e enviar ao Laboratório 

juntamente com a solicitação médica devidamente preenchida;  

Encaminhar ao laboratório em 30 minutos.  
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Rotavírus e Adenovírus 

   

Imediatamente após a evacuação deve transferir uma porção de fezes (mais ou 

menos uma colher) a um frasco sem conservante. 

 

SWAB RETAL 

 

Usar swab de algodão, certificando-se de que a ponta da haste que suporta o algodão 

está bem revestida. 

Lavar as mãos, usar luvas de procedimento. 

Umedecer o swab em salina estéril (não usar gel lubrificante) e inserir no esfíncter 

retal, fazendo movimentos rotatórios. 

Colocar o swab no meio Stuart fornecido pelo laboratório. 

Identificar o frasco com todas as informações padronizadas e enviar ao laboratório 

juntamente com a solicitação médica devidamente preenchida.  

Encaminhar ao laboratório em 30 minutos.  
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     MICOLÓGICO DIRETO 

 

Orientar os pacientes a não tomar banho, não usar cremes e tirar esmalte (quando 

lesão estiver localizada nos pés e mãos). 

Lavar as mãos, usar luva de procedimento. 

Raspar nas bordas das lesões ou as lesões recentes, quando elas forem multiplas. 

Procurar obter o máximo de material possível. 

Enviar o material entre duas lâminas identificadas com os dados do paciente em 

temperatura ambiente. 

 

 

PESQUISA DE Streptococcus agalactiae (Strepto β hemolítico) 

 

A coleta deve ser realizada obrigatoriamente entre a 35ª e a 37ª semanas de 

             Gestação ou a critério médico. 

Para coleta é necessário não tomar banho ou evacuar até o momento da coleta. Se 

tiver tomado banho ou evacuado pela manhã, é possível coletar o material no final da 

tarde. 
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Fazer inicialmente um swab (Stuart) no introito vaginal sem utilização de especulo. A 

amostra deverá ser colhida da vagina inferior, introduzindo o swab por cerca de 2 cm, 

fazendo movimentos giratórios por toda a circunferência da parede vaginal. 

Fazer posteriormente um swab anal introduzindo levemente (em torno de 0,5 cm) no 

esfíncter anal. 

Identificar os meios de transporte com os respectivos locais de coleta (vaginal e anal). 

Obs.: Utilizar dois swabs diferentes para as coletas dos sítios anal e vaginal. 

                                                              

 

 

 

CULTURAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 Colher amostra retal ou perirretal combinado com amostras nasal e axilar em 

swab com meio de transporte (Stuart). 

Para os casos de vigilância direcionada a microorganismos específicos as amostras 

devem ser as seguintes: 

VRE - swab retal ou perirretal 

Enterobactérias (incluindo KPC e produtoras de ESBL) – swab retal e inguinal 

Acinetobacter e Pseudomonas – retal e orofaringe 
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MRSA – swab nasal e inguinal. 

Neonatal – Nasal e periumbilical 

O material coletado deve ser encaminhado imediatamente ao laboratório de 

microbiologia com a identificação de cada amostra com o local do swab, nome e o 

registro do paciente. 

 

PESQUISA DE VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO 

 

Swab Nasofaríngeo: 

Para coletar uma amostra com o swab nasofaríngeo, introduza-o cuidadosamentena 

narina, girando-o e empurrando-o suavemente em direção à parte posterior da 

nasofaringe. Gire suavemente o swab três vezes e em seguida remova-o da 

nasofaringe. Utilizar somente os swabs fornecidos no Kit. 

Transportar o swab em tubo cônico contendo de 1 a 2 mL de solução salina estéril. 

 

Aspirado Nasofaríngeo: 

Instile algumas gotas de uma solução salina esterilizada na narina que será aspirada. 

Introduza o tubo plástico flexível  ao longo da base da narina, parelalemente ao palato. 

Após sua introdução na nasofaringe, aspire as secreções a medida em que o tubo é 

removido. Este procedimento deve ser repetido para a outra narina caso sejam 

obtidas secreções inadequadas da primeira narina. 

 

PESQUISA DE COQUELUCHE 
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A coleta do material de casos suspeitos de coqueluche deverá ser realizada 

preferencialmente no início dos sintomas característicos da doença (período catarral).  

Antes da antibioticoterapia ou com no máximo 2 ou 3 dias.  

Retirar o swab com meio de transporte no Laboratório. 

Introduzir um swab ultra-fino, flexível e estéril na narina do paciente até encontrar 

resistência na parede posterior da nasofaringe. Realizar movimentos rotatório. 

Coleta de apenas um swab pernasal profundo e utilização de um tubo de transporte 

com antibiótico. 

Após a coleta, estriar o swab na superfície do meio e a seguir introduzir na base do 

meio de transporte com antibiótico.  

Atenção o “swab” deve permanecer dentro do tubo. 

Identificar o tubo com os dados ou número de identificação do paciente. 

Os tubos com o material coletado deverão ser encaminhados imediatamente ao 

laboratório em temperatura ambiente. 

O envio das amostras é realizado de segunda a sexta (exceto feriados). Entrar em 

contato com o laboratório que irá receber o material coletado, para que as 

providências para a continuidade do exame sejam tomadas. 

 

 

 

                        

Meio de 

transport

e 
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ATENÇÃO 

 

Recomendações para o uso de swab com haste de metal sem a alça de plástico: 

 

abrir a embalagem pela extremidade de metal;  

 

expor a extremidade de metal e dobrá-la cerca de 2cm ( aproximadamente a largura 

de um dedo) formando uma alça;  

retirar o restante do swab da embalagem;  

 

proceder a coleta normalmente.  

 

ESTE PROCEDIMENTO DEVERÁ GARANTIR QUE O SWAB FIQUE 

COMPLETAMENTE INSERIDO DENTRO DO TUBO CONTENDO O MEIO DE 

TRANSPORTE. 

 

 PESQUISA DE INFLUENZA A (H1N1) 

 

Conteúdo do Kit que deverá ser retirado no Laboratório: 

- 3 swabs de rayon 

- SINAN + Ficha de Investigação com todos os campos marcados preenchidos. 

 

Com antibiótico 
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Para realização de pesquisa de influenza A (H1N1): 

 

Colher swab combinado de naso e orofaringe (um swab de orofaringe e um de cada 

narina). Os três swabs deverão ser colocados no mesmo tubo, contendo no 

máximo 3 mL de solução salina fisiológica estéril. Lacrar e identificar. OU 

Colher aspirado de nasofaringe com frasco coletor de secreção (bronquinho). Lacrar 

e identificar. 

Encaminhar o material (swab combinado ou bronquinho), SINAN e ficha de 

investigação preenchidos ao laboratório imediatamente após a coleta. 

 

A coleta do material deve ser feita preferencialmente antes do início do tratamento. O 

início do tratamento deve ser o mais precoce possível e a coleta de material não deve 

retardar seu início. Em pacientes com fatores de risco para complicações e com 

SRAG, o antiviral ainda apresenta benefícios mesmo se iniciados 48 horas após o 

estabelecimento das manifestações clínicas. 

O envio das amostras é realizado de segunda a sexta (exceto feriados). Entrar em 

contato com o laboratório que irá receber o material coletado, para que as 

providências para a continuidade do exame sejam tomadas.  

 

                                                           

                      Swab de nasofaringe               +                               Swab de orofaringe 
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                                                                      Ou 

                                                           

                                 Aspirado de nasofaringe com frasco coletor (bronquinho)
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MANUAL DO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, MÉTODOS GRÁFICOS  

 

APRESENTAÇÃO 

Visando proporcionar maior facilidade, no trabalho do dia, o setor de Diagnóstico por 

Imagem, elaborou este Manual, onde será possível encontrar informações essenciais 

ao bom funcionamento do setor, contendo orientações sobre condições de trabalho, 

sistemática de fluxo de procedimentos a serem adotados e compartilhados com os 

outros funcionários cujo objetivo e tornar possível a visualização de onde começa e 

termina cada tarefa, sua descrição, permitindo analisar pontos críticos de cada 

processo, assim como os seus respectivos responsáveis. 

Poderá visualizar também a preocupação da gestão quanto: à estrutura funcional de 

atendimento ao cliente que tem como principal meta oferecer aos pacientes que 

procuram este atendimento eficiência, rapidez e qualidade do serviço prestado; à 

qualificação dos recursos humanos focado nos aspectos técnicos, científicos e 

humanitários; a um planejamento que contempla treinamentos permanentes, 

reuniões de avaliação e motivação, destinadas a todos os profissionais envolvidos e 

também de treinamentos específicos para suprimentos da área como informática, 

relações públicas, conhecimentos específicos da área de Diagnóstico por Imagem e, 

também voltado para i relacionamento externo com o público, secretarias estaduais, 

prefeituras e demais instituições hospitalares integrantes da rede de assistência em 

saúde do estado. 

 

Leia-o como atenção. Conheça seus direitos e deveres, utilize-o quando precisar. 

Desejamos-lhe sucesso e esperamos que com empenho, força de vontade, 

conhecimentos e habilidades somados ao apoio da Direção – você atinja seus 

objetivos profissionais e pessoais 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
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O serviço funciona em tempo integral de segunda a segunda, dispondo de variados 

exames de diagnóstico por imagem, a citar Raio-x, Tomografia Computadorizada, 

Ultrassonografia, Ressonância Magnética, dentre outros. 

Tem por público alvo de atendimento, pacientes ambulatoriais referendados pelos 

postos e centros de saúde conveniadas e pacientes internados na própria instituição. 

 

OBJETIVO 

Realizar exames complementares de Diagnóstico por Imagem e Intervenção nos 

pacientes do SUS, que procurarem o serviço com a finalidade de auxiliar o médico 

solicitante na elaboração do tratamento. 

 

DEVERES 

 

- Cumprir com os procedimentos operacionais referentes às tarefas para as 

quais foi designado; 

- Acatar as ordens recebidas de seus superiores hierárquicos, com zelo, 

presteza e pontualidade; 

- Observar rigorosamente os horários de entrada, saída e refeições 

determinados pela administração; 

- Comparecer ao trabalho com uniforme completo, conforme determinados 

pela administração; 

- Utilizar os EPI`s- Equipamento de Proteção Individual, sempre que for 

necessário; 

- Comparecer e assistir a cursos especiais de aperfeiçoamento e treinamento 

para os quais seja comunicado; 
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- Prevenir quaisquer tipos de danos materiais aos equipamentos, instalações 

ou qualquer outro patrimônio; 

- Acatar normas de segurança na entrada/saída ao local de trabalho. 

 

ROTINAS DE ATENDIMENTO 

A supervisão de Diagnóstico por Imagem está dividida em sub-setores que facilitam 

o atendimento do paciente. Segue em anexo fluxograma de atendimento do setor, 

onde se detalha cada atividade do mesmo, facilitando a compreensão dos processos. 

O mesmo e passível de alterações caso haja mudanças significativas na rotina de 

funcionamento. 

Na recepção, o paciente deve apresentar requisições de médicos, em formulários 

específicos do SUS, para cada tipo de atendimento, quais sejam:pacientes oriundos 

da enfermaria e ambulatório de postos de atendimento credenciados do SUS segundo 

deliberação da diretoria. 

Após esse atendimento inicial, o paciente deverá ser encaminhado para a sala de 

exames do procedimento ao qual será submetido, sempre acompanhado por 

profissional de saúde. 

Concretizado o exame, o mesmo será encaminhado para o setor de laudos onde o 

médico responsável pelo serviço elaborará o exame e o enviará para a sala de 

digitação, para que como o próprio nome sugere seja digitado. 

Exame digitado,este retorna à sala de laudos para revisão do médico responsável a 

fim de preservar a qualidade do resultado oferecido. Se estiver tudo correto, o médico 

assina o laudo e envia para o setor de resultado. Caso precise de correções, o médico 

faz as orientações devidas e remete para o setor de digitação novamente, para então 

poder ser liberado. 

No resultado, faz se a coleção do exame com seu fechamento, assim como a 

classificação do exame de acordo com a origem do paciente, isto é, neste momento, 
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o funcionário observa no cadastro do paciente se ele vem de postos conveniados ou 

se ele está internado na própria instituição. 

Ressalta-se que em nenhuma etapa do atendimento é permitida a cobrança de 

qualquer valor aos pacientes atendidos n Supervisão, assim como objetos e valores 

presenteados por pacientes devem passar pelo departamento administrativo, a quem 

cabe autorizar, e formulário próprio, a entrada destes. 

 

NORMAS DE ATEDIMENTO 

 

O S.D.I pretende atingir seus objetivos mantendo boas relações de trabalho por meio 

de compreensão, cooperação, harmonia e respeito em todos os níveis, sempre 

considerando os direitos e os deveres de cada parte conforme consta do Manual de 

Integração. 

 

SIGILO 

Os assuntos e informações pertinentes aos pacientes, ao seu trabalho na Unidade 

não devem ser divulgados a pessoas ou entidades estranhas. Cuide para que os 

papéis e arquivos eletrônicos de seu trabalho fiquem bem guardados e não sejam do 

local, sem a permissão de seu superior imediato. 

 

ATENDIMENTO AO CLIENTE 

É de sua responsabilidade, ao ser acionado por um cliente, atendê-lo bem, ainda que 

seja no encaminhamento para outro setor responsável. 

 

APRESENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 
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A apresentação do colaborador no ambiente de trabalho contribui decisivamente para 

o alto padrão de qualidade de seu atendimento e para consolidação de uma imagem 

diferenciada, perante a sociedade. 

Entendendo-se assim, requer do funcionário em serviço. 

• Uso do uniforme completo, limpo e bem passado; 

• Limpeza, higiene pessoal e uniforme impecável; 

• O uso de cabelo, com corte curto para os homens; 

• O uso de maquiagem leve que realce o rosto, contudo sem exageros; 

• Uso de unhas aparadas e acessórios discretos; 

• Evite camisa muito aberta, decotes e roupas curtas e apertadas; 

• Evite piercing à mostra; 

• Evite perfume muito forte; 

• Sapatos discretos e confortáveis; 

• Para as mulheres cabelos limpos e penteados; 

• Unhas limpas e aparadas; 

• Fazer a higiene íntima e pessoal diariamente e quando necessário; 

• Bijuterias e demais acessórios discretos, sem extravagâncias; 

• Barba feita ou bem cuidada. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

O colaborador deve usar o seu crachá sempre que estiver no ambiente de trabalho e 

fora dele somente quando estiver a serviço da empresa. 
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REUNIÕES 

 

O colaborador deve participar de reuniões periódicas para revisão de serviços, 

sugestões operacionais e reciclagem de conhecimentos a serem definidos pela 

diretoria de planejamento. 

 

DESPERDÍCIO DE MATERIAIS 

 

O uso indevido e desnecessário de material implica em aumento de custos. 

Isto não e bom nem para você nem para a instituição. Portanto procure utilizar 

adequadamente e racionalmente todos os materiais, ferramentas, impressos e 

suprimentos. Evite o desperdício. 

 

ZELO-USO ADEQUADO DOS RECURSOS/ EQUIPAMENTOS 

 

Cuide bem de tudo o que a empresa lhe confiar, como máquinas, ferramentas, 

computadores, móveis, armários, telefones e materiais. Acione a área responsável 

sempre que notar algum defeito nos equipamentos, instrumentos ou instalações. 

Lembre-se que é de sua responsabilidade guardar seus equipamentos, instrumentos 

e ferramentas de trabalho, bem como desligá-los, quando for o caso, antes de sair do 

seu local de trabalho. 

Quando em viagem a trabalho, é de sua responsabilidade a guarda das ferramentas 

e instrumentos em seu poder. 
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Não é permitida a saída de funcionários das dependências internas com qualquer tipo 

de equipamento ou material sem autorização prévia. 

Os recursos da empresa estão dimensionados para atender suas necessidades 

operacionais, agilizar sistemas de informação, integrar colaboradores, reduzir custos 

e melhorar a eficiência dos processos. Portanto, utilize-os de forma racional, 

moderada e com bom senso. 

Quando necessitar de repor materiais de escritório, favor solicitá-los junto ao 

responsável e assinar o protocolo da retirada. 

A entrada ou saída de equipamentos das instalações seguem normas internas, 

segundo as quais somente podem ocorrer com o preenchimento de formulário próprio 

e contendo a assinatura do chefe imediato. 

 

TELEFONE 

 

As linhas telefônicas devem estar sempre à disposição dos clientes e da empresa, 

pois grande parte dos serviços é processada por telefone. Assim, utilize-as para casos 

pessoais somente com autorização do chefe imediato. 

Para o bom uso de telefone, siga as instruções: 

• Atenda ao primeiro toque, com gentileza e presteza; 

• Não confie na memória, tenha sempre à mão papel e caneta; 

• Não deixe esperando quem chamou; 

• Se necessário, anote o nome e o telefone para posterior retorno. 

• Fale somente o necessário, seja claro, breve e objetivo; 

• Faça ou transfira você mesmo suas ligações; 

• Encerre a conversa cordialmente colocando-se sempre a disposição; 
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• Planeje sempre o que você vai tratar, antes de fazer uma ligação 

telefônica; 

• Sempre que possível, evite ligar para celulares porque a tarifa é maior. 

 

PRESERVAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO 

 

Já que você preserva sua própria aparência, nada mais natural do que preservar o 

seu local de trabalho, mantendo limpo e não jogando papéis e objetos no chão. 

Todos os dias, antes de iniciar as atividades operacionais, favor limpar e organizar 

seu local de trabalho. Manter somente sobre a mesa o que for utilizar naquele 

momento. 

Retirar dos arquivos somente as pastas e documentos referentes ao tipo de operação 

que for executar. Se encerrar o expediente e os serviços não tiverem sido concluídos, 

mesmo assim você deve novamente arquivar as pastas e documentos para o dia 

seguinte. 

Não deixar documentos, papéis e outros objetos auxiliares sobre a mesa ao encerrar 

o expediente. 

 

POSTURA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Seu ambiente de trabalho é um local compartilhado com colegas, pacientes e 

fornecedores, portanto, o respeito neste é fundamental para que todos se sintam bem 

e em segurança. 

Sendo assim, é necessário evitar atitudes que possam vir a interferir no bem-estar 

das pessoas. Dessa forma, ficam vedadas na empresa atitudes como: 
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• Fumar em suas dependências; 

• Promover tumultos ou desordens; 

• Fazer qualquer propaganda política ou religiosa; 

• Efetuar vendas ou compras de qualquer artigo. 

• Fazer comentários grotescos, preconceituosos e de deboche sobre os 

clientes e colegas; 

• Comer nas estações de trabalho e no horário de expediente. 

 

Abuse da Educação e da Cortesia, e não confunda gentileza com bajulação e sorrisos 

para agradar. 

 

• Use bom dia, boa tarde, boa noite, por favor e obrigado; 

• Trate sempre por senhor, senhora ou no máximo pelo nome, nunca 

por, meu bem querido filho; 

• Evite gírias; 

• Fale com moderação, em tom adequado; 

• Não bata o telefone; 

• Não importune colegas com conversas desviantes; 

• Respeite horários. 

 

BIOSSEGURANÇA 

 

CONCEITO 
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Conjunto de normas adotadas no local de trabalho, que visam proteger a saúde do 

indivíduo, contra qualquer agente de risco. 

OBJETIVO 

 

Promover a segurança, a saúde, a qualidade de vida do trabalhador e do paciente. 

 

PRINCÍPIOS 

 

• Socializar os conhecimentos; 

• Rever princípios e erros cristalizados; 

• Ter senso crítico; 

• Detectar erros, admiti-los e corrigi-los. 

 

MEDIDAS GERAIS 

 

- PESSOAL ADMINISTRATIVO 

• Evitar permanência em locais contaminados e sujeitos a exposição de 

radiação. 

• Não transportar espécimes potencialmente contaminados; 

• Zelo pelo ambiente: limpeza e conservação. 

 

- PESSOAL TÉCNICO 

Normas básicas para todas as áreas técnicas 
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• Usar obrigatoriamente luvas sobre as mangas do avental, somente na 

área técnica. Ao usa-las não manusear telefones, maçanetas e outros 

objetos de uso comum; 

• Objetos de uso nas áreas técnicas; canetas, lápis, borrachas, etc., não 

devem ser usados fora do local de trabalho, assim como os EPI`s; 

• Cobrir cortes e ferimentos antes de iniciar qualquer trabalho; 

• Manter as mãos longe dos olhos, boca e nariz; 

• Usuários de lentes de contato, usar óculos nos setores de trabalho; 

• Evitar roupas de lã, veludo, fibra grossas, pois liberam milhares de 

partículas contaminando o ambiente e o usuário; 

• Usar cabelos curtos ou presos; 

• Não usar anéis, pulseiras e relógios; 

• Não alimentar, portar ou armazenar alimentos em locais 

contaminados; 

• Não colocar material contaminado em geladeiras e ambientes de uso 

do funcionário e paciente; 

• Não fumar nas dependências do trabalho; 

• Proibir colocação de flores e folhas secas nas áreas técnicas; 

• Fazer limpeza e desinfecção da área técnica antes e após a rotina; 

• Descartar o lixo em local com tampa, pedal e sacos plásticos; 

• Lavar as mãos com sabão e desinfeta-las; 

• Nunca reencapar agulhas, elas devem ser desprezadas em recipiente 

próprio. 
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• Vidrarias com rachaduras ou quebradas não devem ser 

reaproveitadas; 

• Evite contaminações acidentais. Caso ocorra, lavar com água e sabão 

e aplicar anti- sépticos e notificar chefia imediata; 

• Nunca transportar materiais/produtos sem acondicionamento próprio; 

• Considerar qualquer material biológico como possivelmente 

contaminado; 

• Não segurar garrafas pelo gargalo; 

• Usar sempre os equipamentos proteção individuais recomendados; 

• Conscientizar sempre os funcionários da importância das normas de 

biossegurança. 

 

RESPONSABILIZAÇÃO – PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

- Abriu - feche 

- Ligou - desligue 

- Sujou - limpe 

- Acendeu - apague 

- Desarrumou - arrume 

- Pegou emprestado - devolva 

- Chegou - cumprimente 

- Saiu - avise 

- Prometeu - cumpra 
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- Falou - assuma 

- Recebeu - agradeça 

- Gostou – elogie 

- É de graça – não desperdice 

- É seu – conserve 

- Não é seu – não desperdice 

- Quebrou - conserve 

- Não sabe – não mexa 

- Veio ajudar - ótimo 

- Não veio ajudar – não atrapalhe 

- Sabe fazer melhor – faço-o 

- Não sabe – não critique 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Um atendimento humanizado dentro dos princípios éticos e da cidadania, em 

observância aos princípios estabelecidos na carta de Direitos e Deveres dos Usuários 

e Trabalhadores do SUS do Estado do, sem nenhum ônus financeiro ao paciente, isto 

é, um serviço eficiente, objetivo, rápido na execução dos exames e entrega de 

resultados, preciso no diagnóstico das enfermidades, e instituições da rede de 

assistência médica do Estado. 

 


