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Órgão: Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

PORTARIA Nº 1.273, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019

Defere a Concessão do CEBAS, do I.D.E.A.S - Instituto

Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde, com sede em

Jaguaruna (SC).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a

certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23

de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a

elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da

Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de

28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a

organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 655/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do

Processo nº 25000.060191/2019-16, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei nº

12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

(CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do

I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde, CNPJ nº 24.006.302/0004-88, com

sede em Jaguaruna (SC).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 3 (três) anos a contar da data de

publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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PORTARIA Nº 1.260, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

Defere a Renovação do CEBAS, da FUSAM Fundação
de Saúde e Assistência do Município de Caçapava,
com sede em Caçapava (SP).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações,

que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos
no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação
nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 686/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.175775/2019-87, que concluiu pelo atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e
demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo
de 60% (sessenta por cento), da FUSAM Fundação de Saúde e Assistência do Município de
Caçapava, CNPJ nº 50.453.703/0001-43, com sede em Caçapava (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 26 de outubro de
2019 a 25 de outubro de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.261, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

Indefere a Renovação do CEBAS, da Santa Casa de
Misericórdia de Santo Antônio do Monte, com sede
em Santo Antônio do Monte (MG).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações,

que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos
no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação
nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 690/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.093340/2019-15, que concluiu pelo não atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e
demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte, CNPJ
nº 24.546.483/0001-92, com sede em Santo Antônio do Monte (MG).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.262, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

Defere a Concessão do CEBAS, da AMAR - Associação
Manhumiriense dos Amigos Reunidos, com sede em
Manhumirim (MG).

O Secretário de Atenção Especializada Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações,

que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos
no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação
nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 693/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.106807/2019-02, que concluiu pelo atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e
demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), pela prestação de serviços ao SUS de atendimento e
acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de
substância psicoativa, em conformidade com o Art. 7-A da Lei nº 12.101, de 2009, da
AMAR - Associação Manhumiriense dos Amigos Reunidos, CNPJ nº 05.876.741/0001-54,
com sede em Manhumirim (MG).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a
contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.264, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

Indefere a Concessão da CEBAS, da Associação
Nossa Senhora Aparecida, com sede no Olímpia
(SP).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações,

que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos
normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação
nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 688/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.084750/2019-75, que concluiu pelo não atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e
demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da Associação Nossa Senhora Aparecida, CNPJ nº
11.224.153/0001-39, com sede em Olímpia (SP).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.265, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

Indefere a Concessão da CEBAS, da Associação
Solidária de Desenvolvimento Humano - ASDH, com
sede no Parnaíba (PI).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações,

que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos
no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação
nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 683/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.068912/2019-28, que concluiu pelo não atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e
demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da Associação Solidária de Desenvolvimento Humano - ASDH,
CNPJ nº 17.531.594/0001-60, com sede em Parnaíba (PI).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.271, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019

Indefere a Renovação do CEBAS, da Sociedade
Beneficente Hospital São José, com sede em
Chapada (RS).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações,

que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos
no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação
nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 697/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.150909/2019-57, que concluiu pelo não atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e
demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da Sociedade Beneficente Hospital São José, CNPJ nº
88.962.675/0001-62, com sede em Chapada (RS).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.273, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019

Defere a Concessão do CEBAS, do I.D.E.A.S - Instituto
Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde, com
sede em Jaguaruna (SC).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações,

que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos
no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação
nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e
deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 655/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.060191/2019-16, que concluiu pelo atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e
demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo
de 60% (sessenta por cento), do I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência
à Saúde, CNPJ nº 24.006.302/0004-88, com sede em Jaguaruna (SC).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 3 (três) anos a
contar da data de publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.274, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019

Habilita, em regime de Hospital Dia, o Hospital
Ouro Branco, localizado no município de Teutônia
(RS).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o Capítulo V, Anexo 1 do Anexo XXIV - Da modalidade de

assistência em regime de Hospital-Dia - da Portaria de Consolidação n° 2/GM/MS, de 28
de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do
Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Nota Técnica nº 25/2019, constante no NUP
25000.176587/2019-76, da Coordenação - Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar -
CGAHD/DAHU/SAES/MS, resolve:
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Protocolos Clínicos e Terapêuticos –  

Protocolos associados com a descrição dos fluxos 
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Introdução 

 

 Este manual objetiva a descrição de procedimentos (técnicas) prioritários do serviço 

de enfermagem, a fim de promover a padronização das ações assistenciais em busca de 

desenvolver assistência baseada em evidencias científicas de boas práticas.  

 Desenvolver o serviço de enfermagem que não esteja cientificamente respaldado 

com descrições de procedimentos ou protocolos podem colocar paciente e profissionais em 

risco de danos ao paciente. Neste sentido, atendendo a recomendação do Conselho de 

Enfermagem, o Instituto padroniza as ações e também promove a educação permanente 

dos profissionais. 

 Além da garantia de qualidade assistencial, a padronização de procedimentos 

também permite promover a política de otimização de recursos, visto que organiza o 

consumo de materiais de modo uniforme na instituição, evitando escassez ou estoque de 

materiais, bem como possibilita planejamento de compras com maior precisão. 

 Os resultados da assistência ao paciente devem ser mensurados por meio de 

indicadores assistenciais, mas para que os resultados obtidos possam refletir a prática 

segura, é necessário que os pontos de mensuração sejam estabelecidos de acordo com a 

descrição dos processos e diretrizes assistenciais.  

 Por fim, ressalta-se que este manual representa uma proposta que deve ser 

constantemente verificada, a fim de alterar procedimentos, remover ou incluir descrições e 

acordo com novas evidências científicas, além de manter alinhamento com as 

recomendações e diretrizes do conselho de classe, Ministério da Saúde, Secretaria 

Estadual de Saúde do Paraná e Secretaria Municipal de Saúde de Araucária. 
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Título: HIGIENE DE MÃOS 
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Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Promover a remoção de sujidades, de oleosidades e de microrganismos, reduzindo 

a carga microbiana das mãos e dos punhos com auxílio de água, sabão e antisséptico, 

prevenindo a transmissão de agentes patogênicos. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os membros da equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

3.1. Higienização simples: com sabonete líquido e água,  

3.1.1. 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. 

3.1.2. Duração do procedimento 

A higienização simples das mãos deve ter duração mínima de 40 a 60 segundos. 

3.1.3. Técnica 

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

• Molhe as mãos com água; 

• Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda 

a superfície das mãos; 

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

• Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os 

dedos e vice-versa; 

303



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

5 

 

• Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais; 

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; 

• Esfregue o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita utilizando-se de 

movimento circular e vice-versa; 

• Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, 

fazendo movimento circular e vice-versa; 

• Enxague bem as mãos com água; 

• Seque as mãos com papel toalha descartável; 

• No caso de torneiras de fechamento manual, para fechar sempre utilize o papel 

toalha; 

• Agora as suas mãos estão seguras. 

3.2. Higienização antisséptica: antisséptico degermante e água. 

3.2.1. Finalidade 

Promover a remoção de sujidades e da microbiota transitória, reduzindo a microbiota 

residente das mãos, com auxílio de um antisséptico. 

3.2.2. Duração do procedimento 

A higienização antisséptica das mãos deve ter duração mínima de 40 a 60 segundos. 

3.2.3. 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. 

3.3. Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica- Figura 3 

3.3.1. Finalidade 

A utilização de preparação alcoólica para higiene das mãos sob as formas gel, 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. 

3.3.2. Duração do procedimento 
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A fricção das mãos com preparação alcoólica antisséptica deve ter duração de no 

mínimo 20 a 30 segundos. 

3.3.3. Técnica 

Os seguintes passos devem ser seguidos durante a realização da técnica de fricção 

antisséptica das mãos com preparação alcoólica: 

 

• Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcóolica em uma mão em forma 

de concha para cobrir todas as superfícies das mãos. 

• Friccione as palmas das mãos entre si;  

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

dedos e vice-versa;  

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

• 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;  

• Friccione o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se 

de movimento circular e visa e versa; 

• Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, 

fazendo um movimento circular e vice-versa; 

• Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras. 

Quando higienizar as mãos: 

1. Ao iniciar o turno de trabalho. 

2. Antes e após de qualquer tipo de contato com o paciente. 

3. Após contato com as áreas próximas ao paciente. 

4. Antes e após qualquer procedimento. 

5. Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas. 

6. Antes e após uso do banheiro. 

7. Antes e após as refeições. 

8. Após risco de exposição a sangue, fezes, urina, outros líquidos corporais e água 

suja. 

9. Antes e após remoção de luvas. 

10. Após tossir, espirrar ou assoar o nariz. 
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      Realizar a fricção das mãos com preparação alcoólica (gel) com duração mínima de 30 

segundos quando estas não estiverem visivelmente sujas, em todas as situações descritas 

a seguir:  

1. Antes de contato com o cliente  

2. Após contato com o cliente  

3. Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos  

4. Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram 

preparo cirúrgico  

5. Após risco de exposição a fluidos corporais  

6. Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado 

ao cliente  

7. Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao 

cliente  

8. Antes e após remoção de luvas.  

 

4. REFERÊNICAS  

 
BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Assistência 
Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática. Série Segurança do Paciente e 
Qualidade em Serviços de Saúde. Brasília, 2013. 
 
BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. RDC n°. 42, de 25 
de outubro de 2010. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação 
alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do país e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 out. 2010. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: SEGURANÇA DO PACIENTE 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Orientar práticas para a diminuição ou eliminação de riscos e danos desnecessários 

na assistência em saúde que podem causar danos ao paciente. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os membros da equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

A segurança do paciente atua em prol de prevenir e/ou evitar a ocorrência de eventos 

adversos nas instituições de saúde, trabalhando com as boas práticas em saúde, bem como 

com a minimização dos erros relacionados à assistência.  

O erro ou incidente caracteriza-se como o evento ou circunstância que poderia ter 

resultado, ou resultou em dano desnecessário ao paciente, podendo ser proveniente de 

atos intencionais ou não. Quando não atingem o paciente, ou são detectados antes, são 

denominados de near miss (quase erro), quando o atingem, mas não causam danos 

discerníveis, são denominados de incidente sem dano, e quando resultam em dano 

discernível, são nomeados de incidentes com dano ou evento adverso, que podem resultar 

em incapacidade ou disfunção, temporária ou permanente, prolongamento de tempo de 

permanência ou, até mesmo, morte. 

Em 1° de abril de 2013, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), objetivando a qualificação do cuidado em saúde, além de 

regulamentar ações para a segurança do paciente e sobre a gestão de serviços de saúde, 

bem como a implementação dos Núcleos de Segurança do Paciente. O PNSP está pautado 

em quatro eixos de sustentação: o incentivo a uma prática assistencial segura; o 
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envolvimento do cidadão na sua segurança; a inclusão do tema segurança do paciente no 

ensino; e o desenvolvimento de pesquisa em segurança do paciente. 

Na perspectiva de promover melhorias na assistência prestada, foram estabelecidas as 

seis metas internacionais para a segurança do paciente, sendo essas: redução do risco de 

infecções; comunicação efetiva; identificação correta do paciente; redução do risco de 

quedas; cirurgia segura (procedimento, local e pacientes corretos); melhoria na segurança 

durante a administração de medicamentos de alta-vigilância. A partir dessas metas, 

nacionalmente foram estabelecidos protocolos referentes a: cirurgia segura; higienização 

das mãos; identificação do paciente; lesão por pressão; prevenção de quedas e a 

prescrição, uso e dispensação de medicamentos. 

 

Protocolo de cirurgia segura: 

 

 Lista de Verificação: lista formal utilizada para identificar, comparar e verificar um grupo 

de itens/procedimentos. 

A Lista de Verificação divide a cirurgia em três fases: 

I - Antes da indução anestésica;  

II - Antes da incisão cirúrgica; e 

III - Antes do paciente sair da sala de cirurgia. 

• Demarcação de Lateralidade: demarcação de local ou locais a ser operados. Esta 

demarcação é particularmente importante em casos de lateralidade (distinção entre 

direita e esquerda), estruturas múltiplas (p.ex. dedos das mãos e dos pés, costelas) 

e níveis múltiplos (p.ex. coluna vertebral).  

• Condutor da Lista de Verificação: profissional de saúde (médico ou profissional da 

enfermagem), que esteja participando da cirurgia e seja o responsável por conduzir 

a aplicação da lista de verificação, de acordo com diretrizes da instituição de saúde.  

• Segurança Anestésica: conjunto de ações realizadas pelo anestesiologista, que visa 

à redução da insegurança anestésica por meio da inspeção formal do equipamento 

anestésico, da checagem dos medicamentos e do risco anestésico do paciente antes 

da realização de cada cirurgia. Este procedimento deve seguir as orientações 

contidas no Manual para Cirurgia Segura da OMS, traduzido pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA.  
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• Equipe cirúrgica: equipe composta por cirurgiões, anestesiologistas, profissionais de 

enfermagem, técnicos e todos os profissionais envolvidos na cirurgia. 

 

Protocolo de higienização das mãos: 

 

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

mãos para prevenir a transmissão de micro-organismos e consequentemente evitar que 

pacientes e profissionais de saúde adquiram IRAS. 

• 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.  

o 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.  

o 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 vivo, destinadas a reduzir o número de micro-

organismos. Recomenda-se que contenha emolientes em sua formulação 

para evitar o ressecamento da pele.  

 

Momentos para a higienizar as mãos 

 

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:  
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• 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. 

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.  

o Após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas. 

• Após tocar o paciente:  

o Antes e depois do contato com o paciente.  

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. 

o Após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas. 

 

Protocolo de identificação do paciente: 

 

Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é 

necessário usar pelo menos dois identificadores em pulseira branca padronizada, colocada 

num membro do paciente para que seja conferido antes do cuidado. As especificações da 

pulseira de identificação do paciente estão descritas no Apêndice deste Protocolo.  

O serviço de saúde escolhe o membro em função do paciente. Em geral, o local escolhido 

para o adulto é o punho, mas, para recém-nascidos, a pulseira deve ser colocada 

preferencialmente no tornozelo. Nos casos em que não haverá possibilidade do uso em 

adultos em membros superiores, indicar o uso em membros inferiores. 
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Para envolver o paciente/ acompanhante/familiar/cuidador no processo de identificação 

correta, é necessário que sejam explicados os propósitos dos 2 identificadores da pulseira 

e que a conferência da identificação seja obrigatória antes do cuidado. 

A confirmação da identificação do paciente será realizada antes do cuidado. Inclui a 

orientação da administração de medicamentos, do sangue e de hemoderivados, da coleta 

de material para exame, da entrega da dieta e da realização de procedimentos invasivos. 

 

 

Protocolo de prevenção de lesão por pressão: 

 

A maioria dos casos de UPP pode ser evitada por meio da identificação dos 

pacientes em risco e da implantação de estratégias de prevenção confiáveis para todos os 

pacientes identificados como de risco. 

A pronta identificação de pacientes em risco para o desenvolvimento de lesão por 

pressão (LPP), por meio da utilização de ferramenta validada, permite a adoção imediata 

de medidas preventivas. A avaliação de risco deve contemplar os seguintes fatores:  

a) mobilidade;  

b) incontinência;  

c) déficit sensitivo e;  

d) estado nutricional (incluindo desidratação). 

Obs. A escala de Braden é a ferramenta mais amplamente utilizada dentre as várias 

disponíveis. Em casos de pacientes pediátricos, deve-se utilizar uma ferramenta 

apropriada, como por exemplo, a escala de Braden Q. 

A complexidade e a gravidade dos pacientes internados resultam na necessidade de 

reavaliação diária do potencial e do risco de desenvolvimento de UPP. A reavaliação diária 

permite aos profissionais de saúde ajustar sua estratégia de prevenção conforme as 

necessidades do paciente. O grau de risco, conforme especificado em várias ferramentas, 

permite que os profissionais implantem estratégias individualizadas para os pacientes. 

Todo paciente deverá ser avaliado sistematicamente na admissão. Essa avaliação 

deve levar em consideração as fragilidades, vulnerabilidades e fatores de risco para o 

desenvolvimento de alterações de pele. Devem ser utilizadas escalas preditivas, com 

elevado grau de confiabilidade e especificidade.  
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A avaliação do risco para desenvolvimento de UPP deverá ser executada através da 

Escala de Braden Q para crianças de 1 a 5 anos e Escala de Braden para pacientes com 

mais de 5 anos.  

As escalas de Braden e Braden Q caracterizarão o paciente sem risco, com risco baixo, 

moderado, alto ou muito alto para desenvolver UPP. A classificação do risco dá-se de 

maneira inversamente proporcional à pontuação, ou seja, quanto maior o número de 

pontos, menor é a classificação de risco para a ocorrência dessa lesão. 

A avaliação e a prescrição de cuidados com a pele é uma atribuição do enfermeiro, 

sendo que a participação da equipe multiprofissional na prevenção das alterações é 

fundamental na contribuição para a prescrição e no planejamento dos cuidados com o 

paciente em risco. Poderão ser necessários ajustes nutricionais, intervenções para auxiliar 

a mobilização ou mobilidade dos pacientes, entre outras medidas. 

Pele úmida é mais vulnerável, propícia ao desenvolvimento de lesões cutâneas, e 

tende a se romper mais facilmente. A pele deve ser limpa, sempre que apresentar sujidade 

e em intervalos regulares. O processo de limpeza deve incluir a utilização cuidadosa de um 

agente de limpeza suave que minimize a irritação e a secura da pele. 

A avaliação de pacientes com possível risco de desenvolvimento de LPP deve incluir a 

revisão de fatores nutricionais e de hidratação. Pacientes com déficit nutricional ou 

desidratação podem apresentar perda de massa muscular e de peso, tornando os ossos 

mais salientes e a deambulação mais difícil. 

A redistribuição da pressão, especialmente sobre as proeminências ósseas, é a 

preocupação principal. Pacientes com mobilidade limitada apresentam risco maior de 

desenvolvimento de LPP. Todos os esforços devem ser feitos para redistribuir a pressão 

sobre a pele, seja pelo reposicionamento a cada 02 (duas) horas ou pela utilização de 

superfícies de redistribuição de pressão. 

 

Protocolo de prevenção de quedas: 

 

A avaliação do risco de queda deve ser feita no momento da admissão do paciente 

com o emprego de uma escala adequada ao perfil de pacientes da instituição. Esta 

avaliação deve ser repetida diariamente até a alta do paciente.  
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Neste momento também se deve avaliar a presença de fatores que podem contribuir 

para o agravamento do dano em caso de queda, especialmente risco aumentado de fratura 

e sangramento. Osteoporose, fraturas anteriores, uso de anticoagulante e discrasias 

sanguíneas são algumas das condições que podem agravar o dano decorrente de queda. 

Fatores predisponentes específicos que aumentam o risco de queda  

a) Demográfico: crianças < 5anos e idosos > 65 anos.  

b) Psico-cognitivos: declínio cognitivo, depressão, ansiedade.  

c) Condições de saúde e presença de doenças crônicas:  

o acidente vascular cerebral prévio,  

o hipotensão postural,  

o tonteira,  

o baixo índice de massa corpórea,  

o anemias, insônia,  

o incontinência ou urgência miccional,  

o artrite,  

o osteoporose, 

d) Funcionalidade: dificuldade no desenvolvimento das atividades da vida diária 

(AVD), necessidade de dispositivo de auxílio à marcha, fraqueza muscular, problemas 

articulares e deformidades nos membros inferiores.  

e) Comprometimento sensorial: comprometimento da visão, audição ou tato.  

f) Equilíbrio corporal: marcha alterada.  

g) Uso de medicamentos:  

o benzodiazepínicos,  

o antiarrítmicos,  

o anti-histamínicos,  

o antipsicóticos,  

o antidepressivos,  

o digoxina,  

o diuréticos,  

o laxativos,  

o relaxantes musculares,  

o vasodilatadores,  
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o hipoglicemiantes orais,  

o insulina,  

o Polifarmácia (uso de 4 ou mais medicações).  

h) Obesidade mórbida.  

i) História prévia de quedas. 

 

Perfil de paciente com alto risco de queda  

 

a) Paciente independente, que se locomove e realiza suas atividades sem ajuda de 

terceiros, mas possui pelo menos 1 (um) fator predisponente. 

b) Paciente dependente de ajuda de terceiros para realizar suas atividades, com ou 

sem a presença de algum fator predisponente. Anda com auxílio ou se locomove em 

cadeiras de rodas.  

c) Paciente acomodado em maca, por exemplo, aguardando a realização de exames 

ou transferência, com ou sem a presença de fatores predisponentes. 

d)  

Perfil de paciente com baixo risco de queda  

 

a) Paciente acamado, restrito ao leito, completamente dependente da ajuda de 

terceiros, com ou sem fatores predisponentes.  

b) Indivíduo independente e sem nenhum fator predisponente. 

As escalas utilizadas com mais frequência nacional e internacionalmente – Morse (REF) 

e St Thomas Risk Assessment Tool in the Falling Elderly (STRATIFY) (REF) – possuem 

semelhanças quanto à gradação dos fatores que predispõem à queda. Estas escalas 

permitem, classificar o grau de risco que o paciente apresenta para cair, possibilitando 

orientar as intervenções necessárias para evitar a ocorrência de queda. 

 

Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos: 

 

• Deve ser 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, 
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reduzindo, assim, a chance da dispensação e administração de medicamento ao 

qual o paciente é alérgico. 

• 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.  

• 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. 

• Para medicamentos de uso endovenoso, intramuscular, subcutâneo e em neuroeixo 

e plexos nervosos, a prescrição deverá conter informações sobre diluente (tipo e 

volume), velocidade e tempo de infusão (para endovenosos). 

• 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. 

Deve-se perguntar ao paciente seu nome completo antes de administrar o 

medicamento e utilizar no mínimo dois identificadores para confirmar o paciente correto. 

• O nome do medicamento deve ser confirmado com a prescrição antes de ser 

administrado. 

o Conhecer o paciente e suas alergias.  

Certezas: 

 

• Paciente certo  

• Medicamento certo  

o Conferir se o nome do medicamento que tem em mãos é o que está prescrito.  
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o Conferir se ele não é alérgico ao medicamento prescrito.  

o Identificar os pacientes alérgicos de forma diferenciada, com pulseira e aviso em 

prontuário, alertando toda a equipe.  

o Todos os fatos descritos pelo paciente/cuidador ou observado pela equipe, 

sejam eles reações adversas, efeitos colaterais ou erros de medicação, devem 

ser registrados em prontuário e, notificados. 

• Via certa  

o Identificar a via de administração prescrita.  

o Verificar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente recomendada 

para administrar determinado medicamento.  

o Lavar as mãos antes do preparo e administração do medicamento.  

o Verificar se o diluente (tipo e volume) foi prescrito e se a velocidade de infusão 

foi estabelecida, analisando sua compatibilidade com a via de administração e 

com o medicamento em caso de administração de por via endovenosa.  

o Avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos para a saúde 

utilizados para sua administração (seringas, cateteres, sondas, equipos, e 

outros). 

o Identificar no paciente qual a conexão correta para a via de administração 

prescrita em caso de administração por sonda nasogástrica, nasoentérica ou via 

parenteral.  

o Realizar a antissepsia do local da aplicação para administração de 

medicamentos por via parenteral.  

o Esclarecer todas as dúvidas com a supervisão de enfermagem, prescritor ou 

farmacêutico previamente à administração do medicamento.  

o Esclarecer as dúvidas de legibilidade da prescrição diretamente com o 

prescritor. 

• Hora certa  

o Doses escritas com “zero”, “vírgula” e “ponto” devem receber atenção redobrada, 

conferindo as dúvidas com o prescritor sobre a dose desejada, pois podem 

redundar em doses 10 ou 100 vezes superiores à desejada. Certificar-se de que 

a infusão programada é a prescrita para aquele paciente. 
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o Verificar a unidade de medida utilizada na prescrição, em caso de dúvida ou 

medidas imprecisas (colher de chá, colher de sopa, ampola), consultar o 

prescritor e solicitar a prescrição de uma unidade de medida do sistema métrico.  

o Conferir a velocidade de gotejamento, a programação e o funcionamento das 

bombas de infusão contínua em caso de medicamentos de infusão contínua.  

o Realizar dupla checagem dos cálculos para o preparo e programação de bomba 

para administração de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta 

vigilância.  

o Medicações de uso “se necessário” deverão, quando prescritas, ser 

acompanhadas da dose, posologia e condição de uso. Solicitar complementação 

do prescritor em caso de orientações vagas, tais como “fazer se necessário”, 

“conforme ordem médica” ou “a critério médico”, para possibilitar a 

administração. 

• Registro certo da administração  

o Registrar na prescrição o horário da administração do medicamento.  

o Checar o horário da administração do medicamento a cada dose.  

o Registrar todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos, tais como 

adiamentos, cancelamentos, desabastecimento, recusa do paciente e eventos 

adversos.  

• Orientação correta  

o Esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, sua posologia 

ou outra informação antes de administrá-lo ao paciente junto ao prescritor. 

o Orientar e instruir o paciente sobre qual medicamento está sendo administrado 

(nome), justificativa da indicação, efeitos esperados e aqueles que necessitam 

de acompanhamento e monitorização.  

o Garantir ao paciente o direito de conhecer o aspecto (cor e formato) dos 

medicamentos que está recebendo, a frequência com que será ministrado, bem 

como sua indicação, sendo esse conhecimento útil na prevenção de erro de 

medicação. 

• Forma certa  

o Checar se o medicamento a ser administrado possui a forma farmacêutica e via 

administração prescrita.  
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o Checar se forma farmacêutica e a via de administração prescritas estão 

apropriadas à condição clínica do paciente.  

o Sanar as dúvidas relativas à forma farmacêutica e a via de administração 

prescrita junto ao enfermeiro, farmacêutico ou prescritor.  

o A farmácia deve disponibilizar o medicamento em dose unitária ou manual de 

diluição, preparo e administração de medicamentos, caso seja necessário 

realizar a trituração e suspensão do medicamento para administração por sonda 

nasogástrica ou nasoentérica. 

• Resposta certa  

o Observar cuidadosamente o paciente, para identificar, quando possível, se o 

medicamento teve o efeito desejado.  

o Registrar em prontuário e informar ao prescritor, todos os efeitos diferentes (em 

intensidade e forma) do esperado para o medicamento.  

o Deve-se manter clara a comunicação com o paciente e/ou cuidador.  

Considerar a observação e relato do paciente e/ou cuidador sobre os efeitos dos 

medicamentos administrado, incluindo respostas diferentes do padrão usual.  

o Registrar todos os parâmetros de monitorização adequados (sinais vitais, glicemia 

capilar). 

4 REFERÊNCIAS  
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<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/03/PROTOCOLO-HIGIENE-
DAS-M--OS.pdf>. Acesso em: 19 set. 2020. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Anexo 01: PROTOCOLO PREVENÇÃO DE QUEDAS. 
2013. Disponível em: <http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle-
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BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Anexo 02: PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: BIOSSEGURANÇA 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Orientar e adotar procedimentos que visam evitar ou controlar os riscos provocados 

pelo uso de agentes químicos, físicos, psicológicos, mecânicos e biológicos. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os membros da equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

3.1. Higienização simples: com sabonete líquido e água. 

 

3.1.1. 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. 

 

3.1.2. Duração do procedimento 

A higienização simples das mãos deve ter duração mínima de 40 a 60 segundos. 

 

3.1.3. Técnica 

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

• Molhe as mãos com água; 

• Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda 

a superfície das mãos; 

• Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si; 
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• Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os 

dedos e vice-versa; 

• Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais; 

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; 

• Esfregue o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita utilizando-se de 

movimento circular e vice-versa; 

• Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, 

fazendo movimento circular e vice-versa; 

• Enxague bem as mãos com água; 

• Seque as mãos com papel toalha descartável; 

• No caso de torneiras de fechamento manual, para fechar sempre utilize o papel 

toalha; 

 

Agora as suas mãos estão seguras. Precauções Padrão - Conjunto de medidas aplicadas 

no atendimento de todos os pacientes (independente do diagnóstico) e na manipulação de 

equipamentos e artigos contaminados ou sob suspeita de contaminação. (Categoria IB). 

Devem ser utilizadas quando houver risco de contato com:    

•  Sangue; 

•  Todos os fluidos corpóreos, secreções e excreções (exceto suor); 

•  Pele não íntegra; 

•  Mucosas. 

➢ Lavagem das Mãos 

➢ Luvas 

➢ Máscara e Óculos de Proteção 

➢ Avental 

➢ Artigos e equipamentos de assistência ao paciente 

➢ Ambiente  

➢ Roupas / Calçados 

• Material pérfuro-cortante 
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4. REFERÊNCIAS 

  
BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Assistência 
Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática. Série Segurança do Paciente e 
Qualidade em Serviços de Saúde. Brasília, 2013. 
 
BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. RDC n°. 42, de 25 
de outubro de 2010. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação 
alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do país e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 out. 2010. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: LUVA ESTÉRIL 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Orientar a calçar luvas estéreis visando evitar riscos. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os membros da equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

Materiais necessários: 

• Luva estéril. 

 

Descrição do procedimento: 

• Escolher a luva de acordo com a numeração que corresponda ao tamanho de sua 

mão;  

• Higienizar as mãos; 

• Abrir o pacote de luvas posicionando a abertura do envelope para cima e o punho 

em sua direção.   

• Segurar a parte externa do pacote, mantendo estéreis as luvas e a área interna do 

mesmo; 

• Unir os dedos da mão direita com a palma na mão voltada para cima e introduzir a 

mão direita na abertura da luva, tracionando-a para calçá-la; 

• Colocar os dedos da mão dominante na dobra da mão oposta, expondo a sua 

abertura; 
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• Unir os dedos da mão oposta a dominante com a palma da mão voltada para cima 

e introduzi-la até calçá-la totalmente, inclusive o punho; 

• Ajustar as luvas; 

• Realizar o cuidado com o paciente; 

• Retirar as luvas; 

• Desprezar as luvas em local apropriado;  

• Higienizar as mãos; 

• Realizar registro no prontuário do paciente 

• Manter distância dos mobiliários, ao calcar as luvas, e mãos no nível mais elevado, 

evitando a contaminação externa da mesma.  

• Indicações do uso das luvas estéreis: procedimentos cirúrgicos, parto vaginal, 

realização de cateter venoso central e vasculares centrais e procedimentos que seja 

necessária a manutenção da técnica asséptica. 

 

4. REFERÊNCIAS 

  
COORDENADORIA DE URGÊNCIA/SESAU. Uso da luva estéril. 2017. Disponível em: 
<http://www2.ebserh.gov.br/documents/17082/374045/POP_ENFERMAGEM.pdf/4134142
4-745e-45fb-8baa-ea9541523f39>. Acesso em: 19 set. 2020. 
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Procedimento 
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Prevista 

 

Título: SINAIS VITAIS 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Avaliar e monitorar as condições hemodinâmicas do paciente. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os membros da equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

A. AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL - AXILAR 

• Examinar quanto aos sinais e sintomas de alteração da temperatura; 

• Explicar ao cliente a importância do procedimento; 

• Preparar materiais e equipamentos necessários; 

• Limpar o termômetro com álcool (haste para bulbo) antes e após a realização do 

procedimento; 

• Higienizar as mãos; 

• Posicionar o cliente supinamente ou sentado; 

• Inserir o termômetro na axila, certificando-se que a mesma esteja seca; 

• Segurar o termômetro até ouvir o sinal sonoro, ler a temperatura no mostrador 

digital; 

• Registrar a temperatura na folha de gráfico de sinal vital; 

• Considerar anormalidades para proceder às intervenções que se façam necessárias; 

• Guardar 

•  os materiais e manter o cliente confortável. Confortável 
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B. VERIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 

• Higienizar as mãos;  

• Reunir o material e levá-lo para próximo do cliente;  

• Apresentar-se e explicar o procedimento ao cliente e/ou acompanhante;  

• Manter o cliente em posição confortável;  

• Colocar a mão no pulso do cliente simulando a verificação do pulso;  

• Observar os movimentos de abaixamento e elevação do tórax – os dois 

movimentos (inspiratório e expiratório) somam um movimento respiratório;  

• Contar os movimentos respiratórios por 60 segundos;  

• Higienizar as mãos;  

• Realizar desinfecção dos materiais utilizados com álcool a 70%;  

• Realizar registro em prontuário. 

 

C. VERIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 

• Higienizar as mãos; 

• Reunir o material e levá-lo para próximo do cliente; 

• Apresenta-se e explicar o procedimento ao cliente e/ou acompanhante; 

• Manter o cliente em posição confortável; 

• Colocar a mão (2° e 3° dedos) no pulso do cliente; 

• Contar quantas vezes se sente a artéria pulsar em 60 segundos; 

• Higienizar as mãos; 

• Realizar desinfecção dos materiais utilizados com álcool a 70%;  

• Realizar registro em prontuário. 

 

D. VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

• Higienizar as mãos; 

• Reunir o material e levá-lo para próximo do cliente; 

• Apresenta-se e explicar o procedimento ao cliente e/ou acompanhante; 
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• Manter o cliente em posição confortável, com o membro (superior ou inferior) sobre 

uma superfície firme; 

• Localizar artéria braquial por palpação;  

• Posicionar manguito firmemente cerca de 2 a 3 cm acima da fossa cubital, com a 

seta sobre a artéria braquial; 

• Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento (pulso); 

• Após o desaparecimento do pulso, inflar o manguito cerca de 20 a 30 mmHg; 

• Colocar estetoscópio nos ouvidos e posicioná-lo sobre a artéria braquial; 

• Efetuar deflação do manguito, auscultando os sons sobre a artéria braquial; 

• Determinar a pressão sistólica no aparecimento do primeiro som; 

• Determinar a pressão diastólica no desaparecimento completo dos sons, 

auscultando cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento; 

• Realizar desinfecção dos materiais utilizados com álcool a 70%;  

 

4. REFERÊNICAS 

 
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2002. 
 
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 1568 p. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: VERIFICAÇÃO GLICEMIA CAPILAR 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Controlar a glicemia de portadores de diabetes, usuários de insulinoterapia e de nutrição 

parenteral ou outras terapêuticas que interfiram no metabolismo da glicose no 

organismo; avaliar possíveis causas de lipotimia, desmaios e convulsões. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os membros da equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

• Realizar a higienização das mãos;  

• Realizar a desinfecção da bandeja com o desinfetante hospitalar de superfícies fixas;  

• Separar o material necessário na bandeja;  

• Certificar-se de que a fita reagente está na validade;  

• Orientar o paciente sobre o procedimento;  

• Realizar a higienização das mãos;  

• Calçar as luvas de procedimento;  

• Ligar o aparelho e posicionar a fita e o glicosímetro de modo a facilitar a deposição 

da gota de sangue no local adequado;  

• Segurar a lanceta sem tampa e fazer uma leve pressão na ponta do dedo escolhido 

de modo a favorecer o seu enchimento capilar;  

• Com a outra mão limpar a área com algodão embebido em Álcool a 70%;  

• Com a lanceta ou agulha estéril fazer uma punção na ponta do dedo escolhido, 

preferencialmente na lateral do dedo, onde a dor é minimizada;  
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• Lancetar o dedo e obter uma gota suficiente para preencher o campo reagente;  

• Pressionar o local da punção com algodão até hemostasia;  

• Informar-lhe o resultado obtido ao paciente;  

• Desprezar a fita reagente e a lanceta na caixa específica para material 

perfurocortante;  

• Limpar o glicosímetro com algodão embebido álcool a 70% e guardá-lo;  

• Retirar as luvas; 

• Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha;  

• Realizar a higienização das mãos;  

• Checar o procedimento; 

• Registrar o valor obtido no prontuário do paciente; 

• Repetir o procedimento conforme prescrição médica. 

 

4. REFERÊNICAS 

 
 
COORDENADORIA DE URGÊNCIA/SESAU. Verificação de Glicemia Capilar. 2017. 
Disponível em: <http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/wp-
content/uploads/sites/30/2017/12/POP-ENF-URG-N%C2%BA11-
AFERI%C3%87%C3%83O-DE-GLICEMIA-CAPILAR.pdf>. Acesso em: 19 set. 2020. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Padronizar condutas relacionadas às técnicas de aplicação de medicamentos por via 

endovenosa. Relacionar os procedimentos necessários para a administração de 

medicamentos por via endovenosa.  Proporcionar conhecimento minimizando erros na 

administração de medicamentos. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os membros da equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Administração de medicação por via intradérmica 

1. Orientar o paciente sobre o procedimento;  

2. Conferir a prescrição;  

3. Realizar a higienização das mãos;  

4. Separar o material a ser utilizado na bandeja;  

5. Fazer a etiqueta de identificação do medicamento: nome do medicamento e 

concentração e dose;  

6. Colocar o paciente em posição sentada;  

7. Higienizar as mãos;  

8. Conferir o nome completo do paciente que será medicado;  

9. Confirmar se paciente é alérgico ou não a medicação;  

10. Escolher a região para aplicação intradérmica (antebraço anterior);  

11. Higienizar as mãos;  

12. Calçar as luvas de procedimento;  
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13. Realizar a antissepsia do local que será realizado a aplicação intradérmica, com 

algodão embebido em álcool 70 %;  

14. Administrar lentamente medicamento da seringa, exercendo pressão no êmbolo. 

Será observada uma pápula;  

15. Retirar a seringa em um único movimento, em seguida coloque na bandeja;  

Obs.: Não reencapar a agulha.  

16. Orientar o paciente e/ou monitore-o para possíveis reações locais a medicação 

administrada;  

17. Desprezar material perfurocortante no coletor de perfurocortantes; 

18. Higienizar as mãos;  

19. Checar o aprazamento na prescrição médica;  

20. Registrar o procedimento realizado, o local de aplicação do medicamento e 

intercorrências no prontuário do paciente. 

 

Administração de medicação por via intramuscular 

1. Orientar o paciente sobre o procedimento;  

2. Conferir a prescrição;  

3. Realizar a higienização das mãos;  

4. Separar o material a ser utilizado na bandeja;  

5. Fazer a etiqueta de identificação do medicamento: nome do medicamento e 

concentração e dose;  

6. Colocar o paciente em posição sentada;  

7. Higienizar as mãos;  

8. Conferir o nome completo do paciente que será medicado;  

9. Confirmar se paciente é alérgico ou não a medicação;  

10. Escolher a região para aplicação intramuscular (ventro-glúteo, dorso-glúteo, vasto 

lateral da coxa e deltoide); 

11. Higienizar as mãos;  

12. Calcar as luvas de procedimento;  

13. Realizar a antissepsia do local que será realizado a aplicação intramuscular, com 

algodão embebido em álcool 70 % ;  

14. Inserir a agulha em um ângulo de 90º;  
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15. Puxar o êmbolo para conferir se há retorno sanguíneo ou não. Não administrar a 

medicação nos casos em que houver retorno sanguíneo;  

16. Administrar lentamente o medicamento da seringa, exercendo pressão no êmbolo;  

17. Retirar a seringa em um único movimento, em seguida coloque na bandeja;  

Obs.: Não reencapar a agulha.  

18. Colocar algodão no local em que administrou a medicação exercendo leve pressão; 

19. Orientar o paciente e/ou monitorar para possíveis reações a medicação 

administrada; 

20. Desprezar material perfurocortante no coletor de perfurocortantes; 

21. Higienizar as mãos;  

22. Checar o aprazamento na prescrição médica;  

23. Registrar o procedimento realizado, o local de aplicação do medicamento e 

intercorrências no prontuário do paciente. 

Administração de medicação por via intravenosa 

1. Orientar o paciente sobre o procedimento;  

2. Conferir a prescrição;  

3. Realizar a higienização das mãos;  

4. Separar o material a ser utilizado na bandeja;  

5. Fazer a etiqueta de identificação do medicamento: nome do medicamento e 

concentração e dose;  

6. Colocar o paciente em posição ou dorsal;  

7. Higienizar as mãos;  

8. Conferir o nome completo do paciente que será medicado;  

9. Confirmar se paciente é alérgico ou não a medicação;  

10. Escolher a região para realização da punção venosa realizando inspeção e a 

palpação;  

11. Selecionar o cateter;  

12. Realizar a antissepsia do local que será realizado a punção venosa com algodão 

embebido em álcool 70 % ;  

Obs.: Após antissepsia não palpar o local novamente.  

13. Tracionar a pele distal ao local da punção venosa com a mão não dominante;  
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14. Inserir o cateter na veia com o bisel voltado para cima em ângulo de 5 a 30 graus 

(quanto mais superficial a veia, menor o ângulo de inserção);  

15. Após inserção efetiva do cateter será observado refluxo sanguíneo;  

16. Remover o garrote;  

17. Conectar o Soro Fisiológico e confirme acesso se cateter está pérvio. Diante da 

ocorrência de edema, vermelhidão, extravasamento ao redor ou desconforto: 

realizar nova punção venosa;  

18. Fixar o cateter;  

19. Iniciar infusão, se confirmado permeabilidade e calcule a velocidade do gotejamento 

de acordo com a prescrição médica;  

20. Desprezar material perfurocortante no coletor de perfurocortantes; 

21. Higienizar as mãos;  

22. Checar o aprazamento na prescrição médica;  

23. Registrar o procedimento realizado e intercorrências no prontuário do paciente. 

 

4. REFERÊNICAS 

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013. 1568 p. 

 
TAYLOR, C.; LEMONE, P. Fundamentos de enfermagem. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2007. 1592 p. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: FLUIDOTERAPIA 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Permitir absorção rápida do medicamento; Aplicar medicamentos a clientes 

impossibilitados de utilizar outra via; Administrar doses elevadas de medicamentos e 

soluções endovenosas; Manter / reestabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os membros da equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

A. MATERIAL 

• Luvas; 

• Cateter para punção; 

• Solução IV (conforme prescrição); 

• Suporte de soro; 

• Equipo de soro; 

• Polifix; 

• Micropore; 

• Esparadrapo; 

• Garrote; 

• Algodão; 

• Álcool.  
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IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA 

• Higienizar as mãos; 

• Selecionar o material necessário; 

• Elaborar a etiqueta/rótulo da solução de acordo com a prescrição; 

• Abrir o frasco de solução; 

• Abrir o equipo, verificando se não há rachaduras ou imperfeições; 

• Introduzir o equipo; 

• Retirar o ar do equipo; 

• Fechar o clamp; 

• Proteger a ponta do equipo e etiquetar com data, hora e nome do profissional 

responsável pelo procedimento;  

• Injetar a medicação (se houver), realizando a desinfecção com algodão embebido 

em álcool 70 % ; 

• Lavar as mãos; 

• Explicar o procedimento para o paciente e/ou familiar; 

• Preparar e organizar o material; 

• Pendurar o frasco no suporte de soro; 

• Selecionar a veia a ser puncionada; 

• Garrotear o membro; 

• Solicitar que abra e feche a mão (repetir) e coloque ao lado da cama;    

• Aplicar a técnica de punção venosa; 

• Tendo retorno venoso, desgarrotear; 

• Ligar o intermediário do equipo ao cateter venoso; 

• Abrir o clamp da solução; 

• Fixar o cateter com micropore ou curativo transparente; 

• Anotar a data, hora, número do cateter utilizado (agulhado ou não agulhado) e 

assinatura de quem realizou a punção; 

• Controlar o gotejamento, conforme a quantidade X tempo de infusão; 

• Deixar o paciente confortável no leito; 

• Manter o ambiente em ordem; 

• Verificar novamente as condições da punção, antes de sair do quarto; 
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• Descartar e/ou guardar o material; 

• Lavar as mãos; 

• Realizar registro em prontuário. 

 

Contraindicação de inserção de cateter venoso periférico 

As contraindicações relativas da inserção de um cateter em veia periférica em um 

determinado local são infecção, flebite, esclerose de veias, infiltração intravenosa prévia, 

queimaduras ou lesões traumáticas proximais ao local de inserção, fístula arteriovenosa no 

membro e procedimento cirúrgico afetando o membro.  

 

Bomba de infusão 

Tem por finalidade controlar o gotejamento e infundir soluções de forma precisa. 

Utilização 

• Seguir os mesmos passos de uma infusão comum; 

• Inserir o equipo (especial) na bomba; 

• Fechar a porta da bomba/ controlar e abrir todos os clamps do equipo e rodízio/pinça 

reguladora; 

• Ajustar os reguladores para um volume adequado de horas ou por gotas/min. 

(depende do aparelho); 

• Pressionar o botão INÍCIO (ON) ou START; 

• Checar a taxa de gotejamento durante 15s; 

• Ajustar o alarme de volume de infusão; 

• Registrar em prontuário. 

 

Bureta 

Utilizado para controle de volume que permite fornecer um volume de líquido relativamente 

pequeno e em quantidades exatas, no caso da neonatologia, pediatria e em clínicas para 

adultos, onde são usadas várias medicações que requerem rediluição.  

 

Utilização 

• Seguir os mesmos passos de uma infusão comum 
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• Providenciar a bureta; 

• Fechar o regulador 1 (acima da câmara) e o regulador 2 (abaixo da câmara); 

• Inserir o frasco com a solução IV; 

• Abrir o regulador 1 e encher a câmara com 10ml de solução, comprimir a câmara de 

gotejamento e fechar o regulador 1; 

• Abrir o regulador 2 e tirar o ar do equipo; 

• Preencher a câmara com o volume a ser infundido e fechar o regulador 1; 

• Abrir o respiro de ar; 

• Abrir o regulador 2 e controlar as gotas/min. 

 

4. REFERÊNICAS 

 
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 1568 p. 
 
ATKINSON, L. D., MURRAY, M. E. Fundamentos de enfermagem: introdução ao 
processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
 
DUTRA, V. F. et al. Desequilíbrios hidroeletrolíticos na sala de emergência. Revista da 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica, São Paulo, v. 10, n. 5, p.410-419, set/out. 2012.  
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: SONDAGEM ENTERAL 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Administração de dieta atendendo as necessidades metabólicas individuais, 

medicamentos ou drenagem. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se para os enfermeiros. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

Material 

• Luva de procedimento; 

• Sonda nasogástrica ou nasoentérica; 

• Esparadrapo; 

• Micropore; 

• Gazes; 

• Xilocaína gel; 

• Cuba rim; 

• Estetoscópio; 

• Abaixador de língua; 

• Lixo; 

• Algodão seco e com álcool; 

• Toalha de rosto; 

• Seringa de 20 ml; 

• Óculos de proteção; 

338



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

40 

 

• Máscara; 

• Bolsa graduada (em caso de drenagem gástrica). 

 

Sondagem nasogástrica 

• Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado; 

• Higienize as mãos (POP 02); 

• Reúna o material em uma bandeja e leve ao quarto; 

• Confira o nome do paciente e o procedimento a ser realizado, verificando a pulseira 

de identificação e a prescrição médica; 

• Explique o procedimento ao paciente e/ou ao acompanhante; 

• Coloque o paciente na posição sentada ou eleve a cabeceira da cama; 

• Coloque uma toalha ou papel-toalha no tórax do paciente 

• Higienize as mãos (POP 02); 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Higienize as narinas com compressas de gaze;  

• Pergunte ao paciente sobre problemas nas narinas que provoquem dor ou 

obstrução; 

• Examine as narinas com uma lanterna de bolso para detectar possíveis 

anormalidades; 

• Verifique a orofaringe utilizando o abaixador de língua e a lanterna de bolso (para 

checar se a região está hiperemiada ou com edema); 

• Se o paciente usar prótese dentária móvel, solicite a remoção; 

• Retire da embalagem a sonda enteral acompanhada por um fio-guia; 

• Meça a extensão da sonda que será introduzida na narina do paciente, iniciando pela 

ponta do nariz ao lóbulo da orelha e, deste ponto, continue até o apêndice xifoide. 

Marque esse ponto com adesivo ou caneta; 

• Coloque a máscara descartável e os óculos de proteção; 

• Teste o fio-guia; 

• Aplique o gel lubrificante anestésico na extremidade da sonda com compressa de 

gaze; 
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• Solicite ao paciente para fletir a cabeça encostando o queixo no tórax e fazer 

movimentos de deglutição; 

• Introduza suavemente a sonda na narina escolhida até atingir a epiglote. Coordene 

a passagem da sonda com os movimentos de deglutição até esse ponto; 

• Retorne a cabeça para a posição ereta; 

• Continue introduzindo delicadamente a sonda até o ponto calculado (marca); 

• Conecte uma seringa de 20 mℓ na sonda e aspire delicadamente o conteúdo gástrico; 

• Coloque o estetoscópio no quadrante superior esquerdo do abdome e injete 20 mℓ 

de ar pela sonda. Ausculte simultaneamente o ruído produzido pela entrada de ar; 

• Remova as luvas e fixe sonda de modo a evitar pressão na narina; 

• Utilize adesivo hipoalergênico; 

• Deixe o paciente em uma posição confortável; 

• Deixe o ambiente em ordem;  

• Descarte os resíduos na lixeira para lixo infectante e proceda à desinfecção da 

bandeja com álcool a 70%; 

• Higienize as mãos (POP 02); 

• Realizar registro de enfermagem contendo: horário de início e término, registro dos 

testes para localização da ponta da sonda e intercorrências.  

 

Sondagem duodenal 

• Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado; 

• Higienize as mãos (POP 02); 

• Reúna o material em uma bandeja e leve ao quarto; 

• Confira o nome do paciente e o procedimento a ser realizado, verificando a pulseira 

de identificação e a prescrição médica; 

• Explique o procedimento ao paciente e/ou ao acompanhante; 

• Coloque o paciente na posição sentada ou eleve a cabeceira da cama; 

• Coloque uma toalha ou papel-toalha no tórax do paciente 

• Higienize as mãos (POP 02); 

• Calce as luvas de procedimento; 

• Higienize as narinas com compressas de gaze;  
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• Pergunte ao paciente sobre problemas nas narinas que provoquem dor ou 

obstrução; 

• Examine as narinas com uma lanterna de bolso para detectar possíveis 

anormalidades; 

• Verifique a orofaringe utilizando o abaixador de língua e a lanterna de bolso (para 

checar se a região está hiperemiada ou com edema); 

• Se o paciente usar prótese dentária móvel, solicite a remoção; 

• Retire da embalagem a sonda enteral acompanhada por um fio-guia; 

• Meça a extensão da sonda que será introduzida na narina do paciente, iniciando pela 

ponta do nariz ao lóbulo da orelha e, deste ponto, ao apêndice xifoide, até a cicatriz 

umbilical. Marque esse ponto com adesivo ou caneta; 

• Coloque a máscara descartável e os óculos de proteção; 

• Teste o fio-guia; 

• Aplique o gel lubrificante anestésico na extremidade da sonda com compressa de 

gaze; 

• Solicite ao paciente para fletir a cabeça encostando o queixo no tórax e fazer 

movimentos de deglutição; 

• Introduza suavemente a sonda na narina escolhida até atingir a epiglote. Coordene 

a passagem da sonda com os movimentos de deglutição até esse ponto; 

• Retorne a cabeça para a posição ereta; 

• Continue introduzindo delicadamente a sonda até o ponto calculado (marca); 

• Conecte uma seringa de 20 mℓ na sonda e aspire delicadamente o conteúdo gástrico; 

• Coloque o estetoscópio no quadrante superior esquerdo do abdome e injete 20 mℓ 

de ar pela sonda. Ausculte simultaneamente o ruído produzido pela entrada de ar; 

• Retire o fio-guia delicadamente, tracionando-o com firmeza e segurando a sonda 

para evitar que se desloque; 

• Remova as luvas e fixe sonda de modo a evitar pressão na narina; 

• Utilize adesivo hipoalergênico; 

• Deixe o paciente em uma posição confortável; 

• Deixe o ambiente em ordem;  
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• Descarte os resíduos na lixeira para lixo infectante e proceda à desinfecção da 

bandeja com álcool a 70%; 

• Higienize as mãos (POP 02); 

• Encaminhe o paciente para controle radiológico a fim de verificar o posicionamento 

da pontada sonda;  

Realizar registro de enfermagem contendo: horário de início e término, registro dos testes 

para localização da ponta da sonda, intercorrências e encaminhamento do paciente para o 

serviço de radiologia. 

 

4. REFERÊNCIAS  

 
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 1568 p. 
 
ATKINSON, L. D., MURRAY, M. E. Fundamentos de enfermagem: introdução ao 
processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
 
HU UFSC (Florianópolis). Procedimento Operacional Padrão: Sondagem vesical de 
demora feminino. 2017. Disponível em: <http://www.hu.ufsc.br/pops/pop-
externo/download?id=220>. Acesso em: 19 set. 2020. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: SONDAGEM VESICAL 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Promover o esvaziamento vesical em pacientes com retenção urinária, pré e pós-

operatórios, verificar o volume residual, coletar exames (obter amostra de urina 

asséptica para exames) e monitorar débito urinário. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se para os enfermeiros e equipe de enfermagem 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

Material necessário para sondagem vesical de demora: 

• Kit para cateterismo vesical (cuba rim, cuba redonda, pinça, campo fenestrado); 

• Sonda Fowler de calibre adequado; 

• Bolsa coletora de urina (sistema fechado); 

• Luva estéril; 

• Gazes; 

• 1 Seringa de 20 ml (mais uma se o paciente for do sexo masculino); 

• 2 ampolas de água destilada ou SF 0,9% de 10 ml; 

• Solução antisséptica; 

• Xilocaína; 

• Agulha 40x12; 

• Micropore; 

• Esparadrapo; 

• Algodão; 
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• Álcool; 

• Lixo; 

• Óculos de proteção; 

• Máscara. 

 

Material necessário para sondagem vesical de alívio: 

• Kit para cateterismo vesical (cuba rim, cuba redonda, pinça, campo fenestrado); 

• Sonda de calibre adequado; 

• Bolsa coletora de urina; 

• Luva estéril; 

• Gazes; 

• 1 Seringa de 20 ml (se o paciente for do sexo masculino); 

• Solução antisséptica; 

• Xilocaína; 

• Lixo; 

• Óculos de proteção; 

• Máscara. 

 

Procedimento 

Sondagem vesical de demora 

1. Lavar as mãos;  

2. Reunir o material e levar até a paciente;  

3. Promover ambiente iluminado e privativo;  

4. Explicar o procedimento à paciente;  

5. Posicionar a paciente em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas e afastadas 

(se paciente do sexo feminino;  

6. Organizar o material sobre uma mesa ou local disponível;  

7. Abrir o pacote de sondagem; 

8. Calçar luvas estéreis; 

9. Acrescentar quantidade suficiente de antisséptico na cuba redonda; 

10. Abrir pacotes de gaze sobre o campo estéril; 

11. Conectar a sonda a bolsa coletora de urina (sistema fechado); 
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12. Colocar uma porção de xilocaína gel sobre as gazes e na extremidade da sonda (se 

paciente do sexo feminino) ou na seringa de 20 ml (se paciente do sexo masculino) 

o campo e/ou sobre a extremidade da sonda;  

13. Colocar o campo fenestrado de maneira a permitir a visualização do meato uretral; 

14. Dobrar algumas folhas de gaze e colocar na cuba com o antisséptico;  

15. Proceder à antissepsia do períneo com as gazes que foram embebidas no 

antisséptico no sentido anteroposterior e lateral-medial, se paciente do sexo feminino 

e se o paciente for do sexo masculino, tracionar o prepúcio fazendo a antissepsia do 

meato urinário para o corpo do pênis;  

16. Se paciente masculino, injetar a xilocaína direto no meato urinário; 

17. Com a mão dominante introduzir a sonda com xilocaína em sua extremidade no 

meato uretral do paciente até retornar urina no intermediário da bolsa coletora, sendo 

seguro introduzir mais uma porção a fim de evitar inflar o balonete no canal uretral, 

pois o mesmo deve ser inflado no interior da bexiga urinária;  

18. Inflar o balonete com 15-20 ml de água destilada e tracionar a sonda para verificar 

se está fixa na bexiga;  

19. Retirar o campo fenestrado;  

20. Fixar com micropore e esparadrapo o corpo da sonda na parte interna da coxa da 

paciente, tendo o cuidado de não deixá-la tracionada; 

21. Pendurar a bolsa coletora em suporte localizado abaixo do leito (e não nas grades);  

22. Identificar a bolsa coletora com: data, hora, número da sonda, quantidade de água 

destilada ou de SF 0,9% inseridos do balonete; 

23. Recolher o material, providenciando o descarte e armazenamento adequado;  

24. Lavar as mãos novamente; 

25. Registrar o procedimento no prontuário do paciente, atentando para as 

características e volume urinário. 

 

Sondagem vesical de alívio 

1. Lavar as mãos;  

2. Reunir o material e levar até a paciente;  

3. Promover ambiente iluminado e privativo;  

4. Explicar o procedimento à paciente;  
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5. Posicionar a paciente em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas e afastadas 

(se paciente do sexo feminino;  

6. Organizar o material sobre uma mesa ou local disponível;  

7. Abrir o pacote de sondagem; 

8. Calçar luvas estéreis; 

9. Acrescentar quantidade suficiente de antisséptico na cuba redonda; 

10. Abrir pacotes de gaze sobre o campo estéril; 

11. Colocar uma porção de xilocaína gel sobre as gazes e na extremidade da sonda (se 

paciente do sexo feminino) ou na seringa de 20 ml (se paciente do sexo masculino) 

o campo e/ou sobre a extremidade da sonda;  

12. Colocar o campo fenestrado de maneira a permitir a visualização do meato uretral; 

13. Dobrar algumas folhas de gaze e colocar na cuba com o antisséptico;  

14. Proceder à antissepsia do períneo com as gazes que foram embebidas no 

antisséptico no sentido anteroposterior e lateral-medial, se paciente do sexo feminino 

e se o paciente for do sexo masculino, tracionar o prepúcio fazendo a antissepsia do 

meato urinário para o corpo do pênis;  

15. Se paciente masculino, injetar a xilocaína direto no meato urinário; 

16. Com a mão dominante introduzir a sonda com xilocaína em sua extremidade no 

meato uretral; 

17. Abrir a sonda dentro da bolsa coletora descartável ou utilizar a cuba rim;  

18. Retirar o campo fenestrado;  

19. Recolher o material, providenciando o descarte e armazenamento adequado;  

20. Lavar as mãos novamente; 

21. Registrar o procedimento no prontuário do paciente, atentando para as 

características e volume urinário. 

 

4. REFERÊNCIAS 

 
CARMAGNANI, M. I. S. et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 330 p. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: PUNÇÃO ARTERIAL PARA GASOMETRIA 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Padronizar conduta relacionada ao procedimento de coleta de sangue arterial para 

análise laboratorial, garantido a segurança do paciente e profissional. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se para os enfermeiros. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

Material: 

01 seringa de 01 ou 03ml; 

Heparina sódica 5.000UI; 

01 agulha 40x12; 

01 agulha 25x7; 

Luva de procedimento; 

Comb red; 

Óculos de proteção;   

Álcool a 70% ou clorexidina alcoólica; 

Algodão; 

Etiqueta de identificação. 

 

Procedimento: 

• Higienizar as mãos; 

• Identificar seringa; 
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• Realizar desinfecção do frasco de heparina sódica;  

• Adaptar a agulha a seringa e aspirar 0,1ml de heparina sódica, lubrificando a seringa 

em toda sua extensão; 

• Em seguida, empurrar o êmbolo de volta até o fim, desprezando a heparina e trocar 

a agulha;  

• Explicar para o paciente os riscos/benefícios e objetivos do procedimento; 

• Posicionar confortavelmente o paciente em decúbito dorsal ou sentado; 

• Calçar luvas de procedimento e óculos de proteção; 

• Realizar o Teste de Allen: comprimir simultaneamente as duas artérias (radial e 

ulnar) pedindo ao paciente que feche e abra várias vezes a mão; esta ficará 

esquemiada e pálida. Em seguida com a mão do paciente aberta, retira-se os dedos 

da artéria ulnar. A coloração rósea deve voltar, indicando boa circulação colateral; 

• Palpar o pulso radial. (Em caso de debilidade pensar nos demais locais de punção, 

em ordem de prioridade: braquial, pedioso e femoral); 

• Realizar antissepsia; 

• Posicionar a agulha inclinada a 45° e o bisel disposto lateralmente. Observar o 

enchimento espontâneo de sangue na seringa ou realizar aspiração até o volume 

predeterminado. (Para os demais locais a angulação da agulha deve respeitar: 45-

60º para braquial, 30-45º para pedioso e 60-90º para femoral); 

• Retirar a agulha e pressionar o local até hemostasia completa; 

• Remover imediatamente as bolhas de ar da seringa; 

• Realizar rotação da seringa entre as mãos;  

• Identificar a amostra coletada; 

• Retirar as luvas e higienizar as mãos; 

• Encaminhar imediatamente a seringa ao laboratório; 

• Organizar os materiais e encaminhá-los ao destino adequado 

4. REFERÊNCIAS  

 
ARAUJO, G. M. et al. Procedimento de gasometria arterial em unidade de terapia intensiva: 
relato de experiência. Revista de Enfermagem, [s.l.], v. 11, n. 11, p.72-79, 2015. 
Disponível em: <file:///D:/Users/5990092/Downloads/1693-7889-1-PB.pdf>. Acesso em: 19 
set. 2020. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: OXIMETRIA 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Padronizar procedimento de enfermagem frente aos cuidados com oxigenioterapia. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

Materiais necessários: 

Luva de procedimento; 

Umidificador; 

Fluxômetro; 

Dispositivo da terapêutica; 

Água destilada; 

Extensor (látex); 

Tesoura. 

 

Descrição do procedimento: 

Oxigenoterapia por cateter nasal  

• Higienizar as mãos;  

• Explicar o procedimento e a finalidade ao paciente;  

• Reunir todo o material necessário na bandeja e colocar sobre a mesa de cabeceira;  

• Preencher o frasco umidificador com água destilada, no máximo 2/3 de sua 

capacidade, caso o paciente queixe de incômodo ou secura;  
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• Testar a saída de oxigênio na régua de gazes ou rede portátil (torpedo de oxigênio);  

• Instalar o fluxômetro, caso este já não esteja na saída de oxigênio e conectá-lo ao 

umidificador;  

• Conectar o cateter nasal a extensão e este ao umidificador;  

• Calçar as luvas de procedimento não estéreis;  

• Colocar o cliente em posição decúbito dorsal em semi-fowler;  

• Avaliar as narinas quanto à integridade, desvio de septo e perviedade, solicitando 

ao cliente que assoe uma narina e oclua a outra, identificando a mais adequada para 

inserir o cateter;  

• Medir a distância entre a fossa nasal e o lóbulo da orelha e demarque com fita 

adesiva cirúrgica;  

• Umedecer a gaze com água destilada, passar no cateter até a demarcação, elevar 

a ponta do nariz usando o dedo indicador e introduzir o cateter de forma suave e 

firme até a demarcação;  

• Fixar o cateter com a fita adesiva cirúrgica no nariz e na testa ou então na face lateral 

do rosto;  

• Conectar a extensão no cateter nasal e regular o fluxômetro, conforme prescrição 

médica ou saturação periférica;  

• Reunir e retirar todo o material da unidade do cliente;  

• Retirar as luvas; 

• Higienizar as mãos;  

• Avaliar o cliente quanto ao alívio dos sinais e sintomas;  

• Realizar o revezamento do cateter nasal nas narinas a cada 8 horas e observar a 

integridade e perviedade do cateter. 

 

Oxigenoterapia por cateter tipo óculos 

• Higienizar as mãos;  

• Explicar o procedimento e a finalidade ao cliente;  

• Reunir todo o material na bandeja e colocar sobre a mesa de cabeceira;  

• Preencher o frasco umidificador com água destilada, no máximo 2/3 de sua 

capacidade, caso fluxo maior que 4 L/min ou caso paciente queixe de secura ou 

desconforto;  
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• Testar a saída de oxigênio na régua de gazes ou rede portátil (torpedo de oxigênio);  

• Instalar o fluxômetro, caso este já não esteja na saída de oxigênio e conectá-lo ao 

umidificador;  

• Conectar o cateter tipo óculos a extensão e este ao umidificador;  

• Calçar as luvas de procedimento não estéreis;  

• Colocar o paciente em posição decúbito dorsal em semi-fowler;  

• Introduzir as pontas da cânula nas narinas do cliente e ajustar acima e atrás de cada 

orelha e abaixo da região mentoniana;  

• Regular o fluxômetro conforme prescrição médica ou saturação periférica;  

• Reunir e retirar todo o material da unidade do cliente;  

• Retirar as luvas e higienizar as mãos;  

• Avaliar o cliente quanto ao alívio dos sinais e sintomas;  

• Realizar a troca do cateter a cada 24 horas e observar a integridade da pele do 

paciente. 

 

Oxigenoterapia por Máscaras  

• Higienizar as mãos;  

• Explicar o procedimento e finalidade ao cliente;  

• Reunir todo o material na bandeja e colocar sobre a mesa de cabeceira; 

• Preencher o frasco umidificador com água destilada, no máximo 2/3 de sua 

capacidade. Para máscara de Venturi preencher o frasco com água destilada no 

limite mínimo;  

• Testar a saída de oxigênio na régua de gazes ou rede portátil (torpedo de oxigênio);  

• Instalar o fluxômetro, caso este já não esteja na saída de oxigênio e conectá-lo ao 

umidificador;  

• Conectar a máscara a extensão e este ao umidificador. Para máscara com 

reservatório, encher a bolsa antes de colocá-la no cliente;  

• Posicionar a máscara sobre o nariz e a boca. Disponha as tiras ao redor da face e 

ajuste-as para que se adapte confortavelmente a face. Caso seja paciente 

traqueostomizado, posicionar a máscara na região em frente a traqueostomia e 

ajustar a fixação ao redor do pescoço do paciente;  

• Utilizar gazes dobradas protegendo as orelhas;  
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• Regular o fluxômetro conforme prescrição médica ou saturação periférica;  

• Reunir e retirar todo o material da unidade do cliente;  

• Retirar as luvas e higienizar as mãos;  

• Avaliar o cliente quanto ao alívio dos sinais e sintomas;  

• Higienizar a máscara, sempre que necessário, e sempre verificar a integridade da 

pele do paciente que entra em contato com a máscara ou com a fixação. 

 

4. REFERÊNCIAS 

 
EBSERH. Procedimento Operacional Padrão: Oxigenoterapia Hospitalar em Adultos e 
Idosos. 2015. Disponível em: 
<http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/POP+19+Oxigenoterapi>. Acesso em: 
19 set. 2020. 
 
HU - UFSC (Florianópolis). Cuidados com Oxigenação por Ventilação Não 
Invasiva. 2017. Disponível em: <http://www.hu.ufsc.br/pops/pop-
externo/download?id=184>. Acesso em: 19 set. 2020. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: ASPIRAÇÃO 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Padronizar cuidados de enfermagem com aspiração de secreções de vias aéreas, 

mantendo a permeabilidade, proporcionando oxigenação e ventilação eficazes. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a equipe de enfermagem 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

Material: 

• Fonte de ar comprimido ou vácuo;  

• Válvulas de aspiração de ar comprimido ou vácuo;  

• Frasco coletor para aspiração;  

• Intermediário/látex;  

• Sondas de aspiração de calibre adequado;  

• Frasco ou ampolas de água destilada;  

• Luva estéril para aspiração;  

• Estetoscópio; 

• Ressuscitador manual; 

• Gaze estéril;    

• Luva de procedimento;  

• Máscara; 

• Óculos de proteção. 
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Aspiração de nasofaringe e orofarínge:  

1. Higienizar as mãos;  

2. Levar todos os materiais necessários até o leito do paciente;  

3. Utilizar equipamentos de proteção individual;  

4. Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º - 45º;  

5. Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante;  

6. Abrir e testar o funcionamento do sistema de aspiração;  

7. Abrir o pacote da sonda de aspiração e conectá-la ao aspirador (mantendo-a dentro 

do invólucro);  

8. Calçar a luva de aspiração na mão dominante por cima da luva de procedimento;  

9. Retirar a sonda do pacote com a mão dominante;  

10. Pinçar o intermediário do vácuo ou a sonda de aspiração; 

11. Avisar ao paciente que irá iniciar o procedimento; 

12. Introduzir lentamente a sonda na narina e/ou cavidade oral do paciente provocando 

uma tosse e aspirar as secreções; 

13. Enrolar a sonda de aspiração na mão e retirar a luva de modo que a sonda fica 

dentro da luva; 

14. Desprezá-las no lixo específico;  

15. Lavar o intermediário de aspiração com um frasco de 10 ou 20 ml de água estéril;  

16. Desligar o sistema de vácuo e proteger sua ponta;  

17. Realizar a ausculta pulmonar;  

18. Organizar o leito do paciente;  

19. Retirar as luvas;  

20. Lavar as mãos;  

21. Evoluir no prontuário aspecto, quantidade de secreções e reações do paciente.  

 

Aspiração de secreção traqueal:  

1. Higienizar as mãos;  

2. Paramentar-se com luva de procedimento, óculos, máscara e avental;  

3. Explicar o procedimento ao paciente mesmo que não esteja consciente;  

4. Colocar o paciente em posição elevada (se não houver contraindicação);  
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5. Escolher a sonda de calibre adequado;   

6. Abrir e testar o funcionamento do sistema de aspiração;  

7. Abrir o pacote da sonda de aspiração e conectá-la ao aspirador (mantendo-a dentro 

do invólucro); 

8. Avaliar condições gerais do paciente e auscultar rigorosamente os pulmões;  

9. Pré-oxigenar o paciente caso esteja em ventilação mecânica;  

10. Calçar luva de aspiração;  

11. Com a mão não dominante, desconectar o ventilador, abrir e controlar a válvula de 

aspiração;  

12. Com a mão dominante, introduzir a sonda (com o intermediário clampeado pela outra 

mão), aspirando as secreções durante sua retirada que deve se dar em movimentos 

rotatórios;  

13. Repita a operação de 3 a 5 vezes, permitindo descanso entre uma aspiração e outra;   

14. Após completar as aspirações, retirar a luva sobre a sonda enrolada, desprezando-

a;  

15. Limpar o intermediário aspirando no mínimo 20ml de água destilada;  

16. Proteger a abertura do intermediário com uma gaze ou invólucro estéril;  

17. Fechar a válvula de aspiração;  

18. Auscultar novamente o paciente;  

19. Lavar as mãos;  

20. Repor o material que foi utilizado;  

21. Evoluir no prontuário aspecto, quantidade de secreções e reações do paciente. 

 

Ordem de aspiração: 

1º - Tubo orotraqueal ou traqueostomia; 

2º - Nasofaringe; 

3º - Orofaringe. 

 

Normas Gerais:  

• Deixar quantidade suficiente de materiais de aspiração a beira do leito (gaze estéril, 

luvas de aspiração, sondas de aspiração traqueal e oral, água estéril, seringa); 

• Montar o aspirador preferencialmente em vácuo; 
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• Manter durante a aspiração uma pressão entre 80 e 120mmHg;  

• Manter cabeceira elevada, 30° a 45°;  

• Cada manobra de aspiração deve durar de 10 a 15 segundos; 

• Deve-se deixar o paciente descansar por 20 a 30 segundos entre as aspirações; 

• A instilação de solução salina estéril na via respiratória antes da aspiração está 

contraindicada, pois pode aumentar a incidência de pneumonia nosocomial por 

deslocar as bactérias da parede das vias aéreas;  

• Manter o frasco de aspiração limpo conforme rotina do setor; 

• Trocar o intermediário de aspiração somente em caso de sujidades ou rachaduras e 

desprezar em lixo adequado após a alta do paciente;  

• Desprezar sondas e gazes utilizados na aspiração no lixo contaminado;  

• Sempre observar presença de desvio de septo, pólipos, obstruções, lesões, 

epistaxe, edema de mucosa, etc. 

 

4. REFERÊNCIAS  

 
EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (Campo Grande). 
Procedimento Operacional Padrão: Fisioterapia Hospitalar no Paciente Adulto. 2017. 
Disponível em: <http://www2.ebserh.gov.br/documents/17082/3086452/. 
 
FAVRETTO, D. O. et al. Aspiração endotraqueal em pacientes adultos com via aérea 
artificial: revisão sistemática. Revista Latino-americana de Enfermagem, [s.l.], v. 20, n. 
5, p.997-1007, out. 2012. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0104-
11692012000500023. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
11692012000500023&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em: 19 set. 2020. 
 
HERJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Rio de Janeiro). 
Procedimento Operacional Padrão de Enfermagem: Aspiração de vias aéreas 
superiores. 2011. Disponível em: 
<http://www.hupe.uerj.br/hupe/Administracao/AD_coordenacao/AD_Coorden_public/POP
%20CDC%20026. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: ESVAZIAR COLETOR DE DRENAGEM TORÁCICA 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Orientar os cuidados de enfermagem e realizar o procedimento com técnica asséptica 

realização esvaziamento do coletor de drenagem torácica. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a equipe de enfermagem 

 

3. DESCRIÇÃO 

Material necessário: 

• Luvas de procedimento;  

• Óculos de proteção;  

• Máscara cirúrgica;  

• Fita adesiva de cor clara; 

• Caneta; 

• Soro fisiológico 0,9% estéril; 

• Frasco coletor graduado; 

• Dispositivo para transferência de soluções; 

• Pinça; 

• Gaze. 

 

Descrição do procedimento: 

• Higienizar as mãos corretamente;  

• Esclarecer ao paciente o procedimento a ser realizado;  

• Paramentar-se com EPIs;  
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• Pinçar o intermediário, colocando a gaze antes de fechar a pinça;  

• Medir o débito no próprio frasco coletor graduado e despejar o conteúdo no 

recipiente para medir drenagem;  

• Enxaguar o frasco coletor do dreno com de SF0,9% estéril, despejando o conteúdo 

no frasco medida (para deixar o frasco coletor limpo); 

• Preencher o frasco coletor com SF 0,9% ou água estéril, com auxílio de um 

dispositivo para transferência de soluções;  

• Instalar a tampa no frasco, de modo que a haste fique submersa cerca de 2,0 cm;  

• Despinçar o dreno e a extensão do frasco;  

• Fazer a régua indicando ponto zero (nível de água), colocando o nome de quem 

realizou o procedimento, data e horário, na lateral da graduação do frasco coletor; 

• Deixar o paciente confortável;  

• Deixar o ambiente em ordem;  

• Levar materiais utilizados para a sala de utilidades; desprezar o conteúdo drenado e 

encaminhar instrumentais para CME; 

• Anotar no prontuário do paciente o aspecto e o volume drenado. 

 

4. REFERÊNCIAS 

 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO (São Paulo). Boas 
Práticas: Dreno de Tórax. 2011. Disponível em: <https://portal.coren-
sp.gov.br/sites/default/files/dreno-de-torax.pdf>. Acesso em: 05 de agosto 2020. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: CURATIVO 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Realizar a técnica de curativo, eliminando os fatores desfavoráveis que retardam a 

cicatrização da lesão, através de técnicas e procedimentos adequados, evitando a 

contaminação. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a equipe de enfermagem 

 

3. DESCRIÇÃO 

Material necessário: 

• EPIs (luvas, máscara e óculos de proteção); 

• Soro fisiológico 0,9%; 

• Agulha 40x12; 

• Transofix; 

• Pacote de curativo; 

• Gaze; 

• Algodão; 

• Álcool 70%; 

• Produto para curativo primário de acordo com a necessidade e especificidade da 

lesão;  

• Tesoura; 

• Micropore; 

• Esparadrapo; 

• Lixo. 
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Descrição do procedimento: 

• Preparar o material (reuni-lo na bandeja) considerando o exame físico;  

• Higienizar as mãos; 

• Verificar se o paciente possui analgesia pré-curativo, caso possua realizá-la;  

• Orientar o paciente quanto ao procedimento a ser realizado;  

• Organizar ambiente para o cuidado;  

• Posicionar o indivíduo;  

• Proporcionar privacidade ao paciente;  

• Selecionar o curativo a ser realizado, caso o paciente possua mais de uma ferida, 

iniciar sempre pelas feridas menos contaminadas;  

• Dispor o material evitando contaminação;  

• Fixar o saco plástico com fita adesiva em plano inferior ao material limpo;  

• Abrir o pacote de curativo, usando técnica asséptica, tocando apenas na face 

externa do campo;  

• Expor o cabo de uma das pinças, pegando-a pela ponta com o auxílio do campo, 

tocando-o somente na face externa. Com uso desta pinça, dispor as demais com os 

cabos voltados para a borda do campo; 

• Colocar gazes suficientes para o procedimento sobre o campo;  

• Realizar a desinfecção do frasco de soro fisiológico morno com álcool 70% no local 

em que será inserida a agulha 40x12;  

• Remover o curativo com o auxílio da pinça anatômica com dente e colocá-lo no saco, 

desprezando a seguir a pinça na borda do campo, afastada das demais pinças;  

• Umedecer com soro fisiológico as gazes que estão em contato direto com a ferida 

antes de removê-las, porque a umidade minimiza a dor e o traumatismo da pele e 

ou o tecido de granulação em feridas abertas;  

• Medir os bordos da ferida, registrando altura, largura e profundidade, em 

centímetros, utilizando a régua descartável;  

• Limpar a ferida; 

• Observar os aspectos e as condições da ferida;  

• Organizar a unidade do paciente;  
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• Desprezar o material conforme rotina;  

• Retirar as luvas;  

• Higienizar as mãos; 

• Registrar em prontuário. 

 

Orientações para feridas fechadas  

• Limpar a ferida com jatos de soro fisiológico morno utilizando a seringa 20ml com 

agulha 40x12;  

• Secar os bordos da ferida montando torundas com gaze, utilizando a pinça de 

pressão;  

• Colocar no leito da ferida gaze não aderente como cobertura primária, umedecida 

com soro fisiológico, ou o produto indicado conforme prescrição, e sobre ele gaze de 

algodão. Após, como cobertura secundária, utilizar gazes secas ou compressas, 

dependendo da quantidade de drenagem, e fixar com adesivo microporoso 

hipoalergênico, com dobra em uma das pontas para facilitar a retirada.  

 

Orientações para feridas abertas  

• Lavar a ferida com soro fisiológico morno em forma de jato utilizando a seringa 20ml 

com agulha 40x12;  

• Utilizar torundas apenas para limpeza da pele circundante;  

• Na presença de tecido desvitalizado, realizar desbridamento. Colocar no leito da 

ferida (cobertura primária – conforme avaliação), gaze. Após, utilizar, como cobertura 

secundária, gazes secas ou compressas/chumaço, dependendo da quantidade de 

drenagem, e fixá-las com adesivo microporoso hipoalergênico.  

 

Orientações para feridas infectadas  

• Limpar primeiramente a pele circundante e após, a ferida, seguindo a mesma 

orientação do curativo em feridas abertas.  

 

Orientações para feridas com drenos abertos  

• O curativo do dreno deve ser realizado separado da incisão;  
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• Feridas com drenagem superior a 50ml quando possível deve-se aplicar uma bolsa 

para coletar o excesso de drenagem;  

• Limpar a incisão do dreno e depois o dreno;  

• Limpar as regiões laterais da incisão do dreno, ainda com a mesma pinça secar a 

incisão e as laterais;  

• Mobilizar dreno a critério médico;  

• Ocluir o dreno mantendo uma camada de gaze entre o dreno e a pele ou quando 

ocorrer hipersecreção colocar bolsa simples para colostomia.  

 

Orientações para feridas com drenos fechados (torácico, hemovácuo), cateter venoso 

central (intracath, duplo lúmen)  

• Inspecionar o local de inserção do dreno por meio de palpação;  

• Realizar troca de curativo a cada 24 horas ou sempre que o mesmo se tornar úmido, 

solto ou sujo;  

• Limpar o local de inserção do dreno ou cateter, utilizando as duas faces da gaze;  

• Usando a mesma pinça, secar o local de inserção do dreno ou cateter, aplicar 

clorexidine alcoólica 0,5%;  

Ocluir o local de inserção com gaze, e nos cateteres centrais com gaze nas primeiras 24 

horas e após este período realizar a cobertura com película. 

 

4. REFERÊNCIAS 

 
ECHER, I. C. et al (Org.). Avaliação e tratamento de feridas: orientações aos 
profissionais de saúde. Porto Alegre: Hospital de Clínicas. 44 p. 
 
HOSPITAL DE CLÍNICAS (Porto Alegre). Avaliação e tratamento de feridas: orientações 
aos profissionais de saúde. Porto Alegre: Hospital de Clínicas, 20. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: RETIRADA DE PONTOS 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Avaliar e realizar procedimento com técnica asséptica. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a equipe de enfermagem e médica. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Material necessário: 

• Luva de procedimento; 

• Óculos de proteção; 

• Máscara; 

• Kit de retirada de pontos: pinça Kelly; pinça anatômica; tesoura cirúrgica; 

• Bisturi (se necessário e/ou por opção do profissional); 

• Gaze estéril; 

• Soro fisiológico 0,9%; 

• Agulha 40x12; 

• Lixo. 

Descrição do procedimento: 

• Realizar higienização das mãos;  

• Separar o material para o procedimento;  

• Levar a bandeja com o material necessário até o paciente;  

• Apresentar-se ao paciente e acompanhante;  

• Checar os dados de identificação na pulseira do paciente;  

• Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento;  
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• Higienizar as mãos; 

• Calçar as luvas de procedimentos;  

• Colocar equipamentos de proteção individual;  

• Posicionar o paciente adequadamente, expondo apenas a área dos pontos 

cirúrgicos;  

• Abrir o pacote de curativo com técnica asséptica e os demais materiais;  

• Retirar o curativo anterior (se houver);  

• Observar a ferida cirúrgica, identificando a presença de afastamento, secreção, 

inflamação, sinais de infecção e pontos inclusos;  

• Irrigar a área com soro fisiológico; 

• Realizar limpeza da ferida cirúrgica com auxílio de uma pinça cirúrgica utilizando 

gaze estéril embebida com SF0,9%;  

• Secar a ferida com gaze com auxílio da pinça cirúrgica; 

• Separar uma gaze e deixá-la próxima a ferida cirúrgica, tendo como finalidade para 

colocação dos fios retirados;  

• Utilizando a outra pinça cirúrgica, prender o nó da primeira sutura, a fim de expor a 

pequena porção do fio de sutura que estava abaixo do nível da pele; 

• Cortar o fio próximo a pele (o fio deverá ser cortado de um só lado);  

• Retirar o fio com o auxílio da pinça;  

• Colocar os fios retirados sobre a gaze;  

• Após a remoção dos pontos da incisão cirúrgica, deve-se realizar uma nova limpeza 

da ferida;  

• Secar a incisão cirúrgica com gaze seca;  

• Deixar o paciente confortável;  

• Deixar o ambiente organizado; 

• Desprezar o material utilizado nos locais apropriados;  

• Realizar higienização das mãos;  

• Descrever o procedimento no prontuário do paciente. 

 

- Na ocasião da retirada de ponto, o enfermeiro deve avaliar a ferida cirúrgica de forma 

individualizada, principalmente nos seguintes aspectos: tipo de procedimento cirúrgico 
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(extensão e localização), ferida cirúrgica (ausência de inflamação, secreção e infecção); e 

condições gerais do paciente.  

- Nas situações em que a ferida cirúrgica apresentar-se com sinais de: infecção, 

hemorragia, deiscência e evisceração entre outros, o enfermeiro deve sempre registrar no 

prontuário do paciente a respectiva avaliação e informar ao cirurgião para que o mesmo 

decida como proceder, se inviabiliza ou opta pela retirada de pontos de forma alternada. 

- Se durante o procedimento ocorrer a complicação de deiscência da ferida cirúrgica, deve-

se parar a remoção dos pontos, proteger a área com curativo compressivo embebido em 

soro fisiológico 0,9%, fazer um curativo compressivo e contatar imediatamente o médico.  

- Após a retirada dos pontos com retirada parcial alternada, cujo objetivo é facilitar a 

drenagem do exsudato e prevenir complicações, indica-se aplicar uma cobertura absortiva. 

- Não ocluir a incisão se a mesma se apresentar totalmente cicatrizada. 

 

4. REFERÊNCIAS  

 
HUPE - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO (Rio de Janeiro). Retirada de 
pontos cirúrgicos. 2014. Disponível em: 
<http://www.hupe.uerj.br/hupe/Administracao/AD_coordenacao/AD_Coorden_public/POP
%20CDC. 
%2056-012-%20RETIRADA%20DE%20PONTOS%20CIRURGICOS.pdf>. Acesso em: 28 
ago. 2020. 
 
LUZ, Sérgio. Protocolos: Retirada de pontos. 2010. Disponível em: 
<https://www.portaldaenfermagem.com.br/protocolos-leitura.asp?id=327>. Acesso em: 28 
ago. 2020. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR 

Elaboração: Coordenação de Enfermagem 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
1. OBJETIVO 

Orientar os profissionais de saúde para atuação na reanimação cardiorrespiratória, com 

a finalidade de garantir o retorno da circulação sanguínea espontânea.  

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a equipe de enfermagem e médica. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Material necessário: 

1. Laringoscópio (lâminas e cabo);  

2. Tubo endotraqueal (7.0, 7.5, 8.0, 8.5);  

3. Fio guia; 

4. Fixador de tubo;  

5. Seringa 20 mL;  

6. Ressuscitador manual (ambú);  

7. Filtro barreira (bacteriólogico_viral);  

8. Extensor ou intermediário de silicone;  

9. Sistema de aspiração fechado;  

10. Pinça reta forte – Kosher ou Kelly;  

11. Cuffômetro;  

12. Estetoscópio; 

13. Umidificador O2;  

14. Frasco de aspiração;  

15. Extensor ou intermediário para aspiração;  
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16. Ventilador mecânico, circuito e filtro.  

17. Ventilador de Transporte, Monitor de Transporte + capnógrafo;  

18. Bomba infusora;  

19. Kit de traqueostomia ou Kit para pequenas cirurgias;  

20. Cânula de Guedel;  

21. Medicamentos:  

o Adrenalina  

o Amiodarona  

o Lidocaína  

o Bicarbonato de sódio  

o Gluconato de cálcio  

o Sulfato de magnésio o Solução fisiológica 0,9%  

o Ringer com lactato. 

 

Descrição do procedimento: 

 

Reconhecimento de PCR  

• Verificar se o paciente responde;  

• Ausência de respiração ou apenas gasping;  

• Nenhum pulso definido sentido em dez segundos;  

• A verificação da respiração e do pulso pode ser feita simultaneamente, em menos 

de dez segundos. 

• O paciente que não responde, não tem pulso central e não respira, está em Parada 

Cardiorrespiratória (PCR).  

• Com a PCR confirmada, o profissional deverá iniciar imediatamente a Reanimação 

Cardiopulmonar (RCP), aplicando compressões torácicas efetivas e contínuas, com 

profundidade de 4 a 5 cm, conforme abaixo, na proporção de 30 compressões para 

cada 2 ventilações com ambu. 

• No momento em que o DEA estiver disponível, o mesmo deve ser ligado ao cliente, 

na seguinte seqüência: ligar o aparelho; aplicar as pás no tórax, sendo uma no tórax 

superior direito e outra no tórax lateral esquerdo; conectar as pás ao aparelho; 

afastar-se do cliente; aguardar a análise do ritmo; se for recomendado o choque, 
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antes de aplicar, ter certeza de que ninguém está tocando no cliente; aplicar o 

choque; retomar imediatamente a RCP. 

• A cada dois minutos de RCP, o profissional/socorrista deve parar o procedimento e 

checar o pulso central por 5 a 10 segundos, aplicar o choque se o DEA recomendar 

e retornar à RCP se o pulso se mantiver ausente. 8. Utilizar o ressuscitador manual 

(bolsa-válvula-máscara ou ambu), ventilando o cliente 2 vezes a cada 30 

compressões torácicas, segurando de maneira firme a máscara contra o rosto do 

cliente, prendendo-a com uma mão, ao mesmo tempo em que faz a hiperextensão 

do pescoço, e apertando a bolsa com a outra. 

• Fazer o registro em prontuário. 

 

4. REFERÊNCIAS  

 
Protocolo de suporte Avançado de Vida. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_avancado_vida.pdf. Acesso 
em: 19 set. 2020. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este manual destina-se a estabelecer as diretrizes para o serviço médico do 

Hospital Municipal de Araucária, englobando descrição de atividades exclusivas do 

profissional médico. 

Serão descritos neste documento como o médico deve proceder em relação aos 

registros médicos no prontuário do paciente (registros de avaliações médicas, prescrições, 

encaminhamentos, registro de alta), estabelece procedimento para consentimento 

informado e descrição dos principais protocolos clínicos direcionados ao perfil de pacientes 

atendidos no hospital. 

Destaca-se que este Manual do Serviço Médico é algo que está sempre em 

constante construção para manter atualização de acordo com as boas práticas dos serviços 

de saúde e atender as legislações pertinentes a este serviço. Antes do início da operação 

do Instituto no hospital este manual deverá ser analisado e discutido com comissão médica 

e deliberado com Direção Técnica e Diretor geral.  
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Procedimento  

Operacional Padrão 

Emissão 24/09/2020 

Revisão  

Prevista 

 

Título: DIRETRIZES PARA REGISTROS MÉDICOS 

Elaboração: Direção técnica. 

 

Assinatura: 

Verificado por:  

 

Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 

Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Estabelecer o processo de registros médicos no prontuário do paciente contemplando a 

avaliação inicial (na internação), reavaliação diária (evolução clínica), diagnósticos, registros 

sistemáticos, orientações e registros de alta. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Aplica-se a todos os profissionais médicos do hospital. 

 

3. TERMOS E DEFINIÇÕES 

3.1 Avaliação serviço emergência: Avaliação realizada pelo médico no momento da consulta 

e momento subsequentes em que o paciente permanecer no serviço de emergência. É a ação 

que permitirá ao médico buscar evidencias clínicas para tomada de decisão sobre a conduta a 

ser tomada (liberação da emergência ou internação).  

3.1 Avaliação inicial (na internação): Avaliação realizada pelo médico assistente nas primeiras 

06 horas de permanência e possui objetivo de definir o plano de cuidados com identificação do 

problema a ser tratado durante a internação.  

3.2 Reavaliação Diária: Avaliação realizada pelo médico diariamente (rotineira) ou a qualquer 

momento quando identificadas situações clínicas por qualquer membro da equipe que exija 

presença e avaliação de um médico. 
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3.3 Resumo da Alta: Resumo realizado pelo médico assistente no momento da alta do paciente 

do hospital, com os principais itens da internação, objetivando facilitar a continuidade do 

tratamento ambulatorial vinculados a rede de atenção à saúde. 

3.4 Registro Cirúrgico: Registro da cirurgia realizado pelo médico cirurgião imediatamente após 

o ato cirúrgico, caracterizando o procedimento com os elementos principais da cirurgia com o 

objetivo de facilitar a continuidade do tratamento. 

3.5 Diagnóstico Médico: Considera-se a parte da consulta médica ou do atendimento médico 

em que ocorre a identificação de uma eventual doença. A identificação de diversos dados (sinais 

e sintomas, somados a exames laboratoriais e imagens permitem que o médico realize análise 

e busque conclusões para a formatação e definição do diagnóstico médico. No Brasil o Conselho 

Federal de Medicina adota a Classificação Internacional de Doenças CID-10 (OMS), que visa 

padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde.  

3.6 Exame Físico: Ato que consistem em analisar o paciente com manobras (técnicas de 

inspeção, ausculta, palpação e percussão), a fim de identificar sinais e sintomas que possam 

subsidiar o diagnóstico e/ou possíveis intervenções junto ao plano de cuidados.  

3.7 Protocolos clínicos: São documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da 

doença ou agravo à saúde, direcionando quais os mecanismos de controle, monitoramento e 

tratamento.  

5. DESCRIÇÃO 

As ações médicas devem ser pautadas nos princípios de boas práticas dos serviços de 

saúde, considerando os protocolos clínicos para avaliação do paciente e definição do plano de 

cuidados individualizado ao paciente.  

Todos os protocolos clínicos ou demais procedimentos médicos devem ser validados pelo 

Diretor Técnico do hospital, bem como respaldados por comissões, comitês ou núcleos 

institucionais que tenham a responsabilidade de definir procedimentos junto ao serviço e a rede 

de atenção à saúde (RAS).  

Todos os registros deverão ser realizados via sistema de informação no prontuário 

eletrônico do paciente, exceto em situações extraordinárias (ver plano de contingência de 
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sistema de informação), nas quais os registros poderão ser manuais em formulários específicos 

do serviço e mantido anexo a documentação física no prontuário do paciente.  

Os registros de produção dos serviços médicos deverão ser realizados via sistema 

informatizado interno do hospital ou também vinculados aos sistemas púbicos exigidos pela rede 

pública. Alimentar os sistemas públicos de informação é de fundamental relevância para o 

adequado planejamento de políticas públicas de saúde.  

É de responsabilidade médica detalhar as informações necessárias para solicitar 

transferências de pacientes para outros serviços, conforme protocolo de regulação de leitos da 

região de saúde, bem como garantir por meio do resumo de alta que o paciente possa dar 

continuidade ao seu tratamento após a internação hospitalar, sempre respeitando as linhas de 

cuidados estabelecidas na rede de atenção à saúde (RAS).  

Qualquer conduta julgada inapropriada ou ato suspeito seguirão as ações de controle 

interno por médio de avalição da Diretoria Técnica, Direção Geral e Comitê de Ética Médica. O 

envolvimento da administração pública poderá ocorrer de acordo com a situação identificada, 

sendo aqui destacados pelos dirigentes da Secretaria Municipal de Saúde.   

A avaliação periódica do serviço médico poderá acontecer por meio de auditorias internas 

ou externas, meios de comunicação com usuário (ouvidorias) e por análise de indicadores 

específicos dos protocolos clínicos e de produção, comparados às referencias do Ministério da 

Saúde ou conforme definido previamente pela Secretaria Municipal de Saúde.  
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Procedimento  

Operacional Padrão 

Emissão 24/09/2020 

Revisão  

Prevista 

 

Título: USO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Elaboração: Direção técnica. 
 
Assinatura: 

Verificado por:  
 

Assinatura: 
Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVOS 

Definir o procedimento para aplicar Consentimento Informado e seu registro no 

prontuário do paciente, bem como, conceituar e definir os critérios de aplicação, as formas de 

registro e arquivamento. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 Aplica-se a todos os profissionais médicos e equipe multidisciplinar. 

3. TERMOS E DEFINIÇÕES 

3.1 Termo de Consentimento Informado: O Termo de Consentimento Informado refere-se ao 

processo de esclarecimento do paciente e/ou responsável a respeito das ações diagnósticas 

e/ou terapêuticas às quais o mesmo possa estar sendo submetido. 

3.2 Procedimento eletivo: procedimento agendado previamente, com tempo adequado de 

planejar a execução.  

3.3 Procedimento de emergência: situação que envolve risco de vida, necessitando de 

intervenção imediata.  

3.4 Responsável legal: pessoa que legalmente pode responder por um indivíduo, por direito e 

dever, caso o mesmo não o possa fazer.  

 

4. DESCRIÇÃO 

Os pacientes atendidos devem receber um conjunto mínimo de explicações sobre rotinas 

administrativas e legais que possam influenciar na sua assistência. 
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Essas informações gerais são apresentadas ao paciente no documento que deve ser 

lido e assinado no momento da admissão hospitalar ou previamente ao exame/procedimento 

planejado, estejam internados, em atendimento ambulatorial e urgência e emergência.  Caso 

haja impossibilidade de obtenção da assinatura do paciente em virtude da sua condição clínica 

ou barreiras de comunicação e entendimento, um responsável deve ser nomeado e localizado 

para assumir essa responsabilidade. No caso de pacientes encaminhados não relacionados 

(polícia, bombeiros, serviço de resgate, motorista de táxi ou de coletivo, transeuntes e outros), 

aguardar-se-á a vinda de um responsável, de acordo com as condições descritas acima para 

assunção do ato. 

No caso de situações de urgência em que existe impossibilidade do paciente consentir 

o procedimento, é imprescindível que um familiar/responsável seja localizado para a obtenção 

do consentimento. Não havendo sucesso nesse contato, e havendo a restrição do tempo para 

a tomada da decisão, o médico responsável deverá registrar essa condição no prontuário do 

paciente, podendo através do próprio documento de Consentimento Informado justificar tal 

situação. 

O Consentimento Informado, além de verbalmente obrigatório é uma oportunidade de 

fortalecimento do vínculo entre profissional e paciente ou familiar, assim como um dos meios 

de garantir a segurança dos processos de risco.  

A linguagem utilizada para conversar com o paciente deve ser acessível, ou seja, 

necessário que os termos médicos sejam claramente esclarecidos, além de certificar-se se 

compreenderam a situação envolvida (solicite que paciente diga o que compreendeu). Caso 

necessário deve-se utilizar formas distintas até que ocorra a compreensão.  

4.1 Consentimento para Procedimentos 

O Consentimento Informado deve ser aplicado antes da realização do procedimento com 

potencial risco para causar algum dano ou agravo à saúde, ou apresentar efeitos indesejáveis 

durante ou após o procedimento, sendo o risco constatado pelo médico responsável do 

procedimento. 

O Consentimento Informado é obrigatório, tanto para pacientes internados quanto para 

pacientes ambulatoriais, para procedimentos diagnósticos, terapêuticos e em pesquisas 

clínicas, que realizem procedimentos anestésicos, invasivos (diagnósticos e/ou cirúrgicos), 
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transfusão sanguínea, negativas de assistência da equipe multidisciplinar ou tratamento médico 

recomendado (exemplo recusa transfusional). 

4.2 Consentimento para Participação de Paciente em Pesquisas Clínicas 

Quando houver participação do paciente em pesquisa clínica, um Termo de 

Consentimento Informado específico será apresentado, estando à responsabilidade de 

aplicação e as instruções específicas a cargo do médico responsável ou pesquisador 

responsável. Deve-se registrar o estudo em Comitê de Ética para obter a aprovação e estar 

devidamente autorizado pelo responsável legal da unidade de saúde.  

 

4.4 O Processo de Registro do Consentimento Informado 

Após os esclarecimentos necessários acerca do procedimento a ser realizado, o 

profissional responsável, pode emitir o Termo de Consentimento Informado em 1 via, coletando 

a assinatura do paciente e assinando o documento em local apropriado. O Termo de 

Consentimento Informado será anexado ao prontuário do paciente. 

É fundamental que o registro seja feito antes da realização do procedimento em questão, 

por esse motivo deve ser explicitada a data da assinatura do Termo de Consentimento 

Informado. 

O termo deve ser específico para cada situação, devendo constar o motivo do 

tratamento/procedimento, riscos e benefícios que estão envolvidos ao fazer o procedimento e 

implicações em caso de recusa.  
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Procedimento  

Operacional Padrão 

Emissão 24/09/2020 

Revisão  

Prevista 

 

Título: PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA 

Elaboração: Direção técnica. 
 
Assinatura: 

Verificado por:  
 

Assinatura: 
Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

DEFINIÇÃO 

O Protocolo de Cirurgia Segura se constitui em um conjunto de regras 

estabelecidas em um consenso internacional comandado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) com o objetivo de tornar as intervenções cirúrgicas mais seguras para 

pacientes. 

 

OBJETIVOS 

1. Prevenir a incidência de complicações relacionadas aos procedimentos cirúrgicos; 

2. Prevenção de Cirurgia e Procedimentos Invasivos em local de intervenção errado, 

procedimento errado ou paciente errado. 

3. Atender às metas de segurança do paciente: 

a. Uso do antibiótico profilático; 

b. Tricotomia Segura; 

c. Controle Glicêmico; 

d. Garantir a manutenção da normotermia em pós-operatório imediato; 

e. Profilaxia de Tromboembolismo Venoso – TEV; 

f. Prevenção de Pneumonia Associado à Ventilação Mecânica. 

 

INDICAÇÃO 

Todos os pacientes a serem submetidos a procedimentos cirúrgicos e 

procedimentos terapêuticos invasivos. 
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AGENDAMENTO CIRURGICO 

Cirurgião / Anestesista: 

• A solicitação de reserva de sala deve contemplar nome do procedimento que 

será realizado, a marcação da lateralidade pela equipe médica no nome do 

procedimento, sinalização com o preenchimento de presença de alergia e 

necessidade de isolamento para os pacientes internados. 

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO – PRÉ OPERATÓRIO 

Cirurgião / Anestesista: 

• A equipe médica deverá avaliar o paciente e preencher os seguintes 

impressos: Anamnese e Exame Físico, Consentimentos Cirúrgicos e 

Anestésicos, Avaliação Pré-Anestésica, Demarcar Sítio Cirúrgico quando 

aplicável; 

• Avaliação do Risco de Tromboembolismo Venoso e quando necessário 

solicita a reserva de prevenção mecânica com o uso de Botas Pneumáticas; 

• A identificação do local de intervenção é uma atividade de inteira 

responsabilidade do médico executor do procedimento cirúrgico ou do 

procedimento terapêutico invasivo; 

• Todo paciente submetido a procedimento cirúrgico e procedimento 

terapêutico invasivo que impliquem em lateralidade, estruturas múltiplas ou 

níveis múltiplos deverá ter o local de intervenção demarcado pelo cirurgião, 

médico executor do procedimento ou profissional médico por ele indicado. 

• A identificação do local de intervenção deve ser feita na unidade de 

internação e sinalização recomendada (X) no paciente. 

• Outros tipos de marcação são aceitáveis desde que toda a equipe entenda 

claramente o local de intervenção. As cirurgias que requerem marcação 

especial (plástica, varizes) devem utilizar marcação específica. 

• Nos casos de emergência, onde a marcação não é obrigatória, o médico 

responsável deverá registrar o local e lateralidade de intervenção em 

prontuário. 

• O paciente não será posicionado na sala de cirurgia sem a marcação, exceto 

em casos de emergência. 

 

Exceções – Aos casos onde a marcação não é necessária ou recomendada 

incluem: 
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• Cirurgias e procedimentos em órgãos únicos; 

• Cirurgias e procedimentos de emergência; 

• Cirurgias e procedimentos em que o local da intervenção não é previamente 

definido, incluindo: cateterização cardíaca, inserção de cateter venoso 

central, inserção de cateter arterial, laparotomia exploradora. 

• Suturas e cuidados com ferimentos no PA ou centro cirúrgico; 

• Agulhamento mamário; 

• Presença de trações cutâneas, aparelho gessado ou imobilizadores em 

membros a serem operados que serão retirados pelo cirurgião, na sala 

operatória, após o procedimento de TIME OUT. 

• Dente e face - indicar nome e local no consentimento informado. Evitar 

abreviaturas. 

• Recusa do paciente - registrar em prontuário a recusa e certificar-se que o 

lado correto consta do consentimento informado e demais documentos 

necessários para cirurgia ou procedimento aplicável. 

• No caso de recusa do paciente que não se enquadra nas exceções, 

documentar em prontuário. 

 

Enfermagem: 

• O enfermeiro deverá avaliar o paciente, realizar anamnese, exame físico e 

preencher o impresso de Ficha Pré-operatório; 

• A equipe de enfermagem deverá realizar avaliação inicial com verificação e 

registro dos sinais vitais e controle de glicemia capilar; 

• Orientar e retirar órteses, próteses e adornos do paciente; 

• Encaminhar com o paciente os exames complementares relevantes para a 

realização do procedimento cirúrgico; 

• Verificar o preenchimento correto e completo dos seguintes documentos: 

Avaliação pré-anestésica, Consentimento cirúrgico, Consentimento 

anestésico. 

 

NO CENTRO CIRÚRGICO 

Enfermagem: 
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• O Enfermeiro recepciona o paciente e confere a pulseira de identificação, se 

todos os impressos estão no prontuário, termos assinados, exames de 

imagem, confirma com o paciente o procedimento, lateralidade e médico, 

verifica se o sítio cirúrgico (quando aplicável) está demarcado de forma 

correta e se não há divergência com os impressos do prontuário; 

• Verifica a realização da tricotomia ou a necessidade de realizar a em S.O 

com o tricotomizador;  

• Caso seja encontrada alguma não conformidade o paciente não poderá ser 

encaminhado à sala de cirurgia, devendo permanecer na recuperação 

anestésica até que as não conformidades sejam regularizadas;  

• Realiza conferência diária dos equipamentos fixos em sala e testa os 

equipamentos necessários para cada procedimento. 

 

TIME OUT antes do início do procedimento e antes da indução anestésica: 

Deve ocorrer na presença do Médico Anestesista e de um Médico membro da 

equipe cirúrgica (Cirurgião principal e/ou Médico Assistente). 

 

Enfermagem:  

• Neste momento confere, em voz alta, na presença do médico e do 

anestesista, os itens de verificação: 

o Paciente certo: Checagem da identificação do paciente quanto ao 

nome completo e úmero do prontuário; 

o Procedimento certo: Checagem do prontuário do procedimento 

agendado; 

o Equipamentos, materiais (incluindo implantes e próteses) e 

medicamentos certos em sala, conforme estabelecido pela equipe 

médica; 

o Documentação certa: Anamnese, exame físico, avaliação pré-

anestésica e consentimento preenchidos; exames complementares 

para o procedimento em sala. 

• Na presença de não conformidade em qualquer item deste processo, a 

equipe de enfermagem tem autonomia para parar o processo até que ocorra 

a regularização da não conformidade; 
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• Verifica o funcionamento do termômetro do monitor com a finalidade de 

controlar a normotermia. 

• Realiza e anota o controle inicial dos sinais vitais; 

• Verificação do funcionamento e posicionamento do oxímetro de pulso; 

• Confirmação de identificação de alergia. 

 

Médico (Anestesista / Cirurgião): 

• O médico anestesiologista realiza o funcionamento do aparelho de anestesia 

antes do paciente entrar em sala; 

• Confirma o risco de via área e o risco de aspiração, confirmar o 

funcionamento do equipamento ventilatório; 

• Avalia a necessidade do uso de manta térmica; 

• Avaliar risco de perda sanguínea, e necessidade de acesso venoso 

apropriado e fluidos de reposição disponíveis; 

• Verificação e/ ou administração do antibiótico profilático;  

 

TIME OUT antes da incisão cirúrgica: 

Deve ocorrer na presença do cirurgião principal antes que ocorra a incisão da pele 

do paciente. 

 

Enfermagem: 

• Revisa e confirma a esterilização dos instrumentais através do integrador 

antes da montagem da mesa;  

• Conduz o TIME OUT em voz alta checando juntamente com o Cirurgião 

principal todos os itens relativos antes de incisionar a pele; (Confirmação 

sobre o paciente, Sítio cirúrgico do Lado Correto e procedimento a ser 

realizado);  

• Na presença de não conformidade em qualquer item deste processo, a 

equipe de enfermagem tem autonomia para parar o processo até que ocorra 

a regularização da não conformidade;  

• Confirma se houve administração do antibiótico profilático; 

• Confirma se todos os exames de imagem do paciente estão visíveis na sala 

cirúrgica ( quando aplicável). 
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Médico (Anestesista / Cirurgião): 

• Confirmação do paciente certo, lateralidade e procedimento;  

• Revisa os passos críticos e inesperados, duração da cirurgia e perda 

sanguínea prevista. 

 

TIME OUT antes do paciente sair de sala: 

Enfermagem: 

• Ao término do procedimento, a equipe de enfermagem deverá realizar 

confirmação do procedimento realizado, conferência de compressas, gazes, 

agulhas, identificação de peças anatômicas, revisão de equipamentos, 

documentação do prontuário correto, uso de materiais de acordo com a 

autorização;  

• Confirmar o uso do Antibiótico profilático e sua anotação pelo 

anestesiologista na Ficha de Anestesia;  

• Confirmar com a equipe médica o encaminhado para a recuperação 

anestésica e/ou unidade de internação cirúrgica e unidade de terapia 

intensiva;  

• Após a conformidade de todos os itens a equipe de enfermagem deverá 

conduzir o paciente ao seu destino. 

 

Médico (Anestesista / Cirurgião): 

• Orienta os principais cuidados referente ao procedimento e recuperação do 

paciente;  

• Realiza a descrição cirúrgica. 

 

RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA 

Enfermagem:  

• Realiza e anota o controle da normotermia e necessidade do uso da manta 

térmica;  

• Realiza o controle dos sinais vitais e comunica alterações; • Aplicação da 

escala de Dor e Aldret;  

382



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

84 

 

• O Enfermeiro realiza o plano de cuidados individualizado, pertinente a cada 

cirurgia;  

• Realiza passagem de plantão para o enfermeiro da unidade de origem após 

alta do anestesista, comunicando se houve alterações e/ou intercorrências 

no transoperatório. 

 

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar realiza o acompanhamento dos 

pacientes que permaneceram entubados pós procedimento cirúrgico para orientação e 

aplicação de medidas preventivas de pneumonia associada à ventilação mecânica – PAV. 
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Assinatura: 
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1. OBJETIVO 

Este procedimento estabelece diretrizes gerais norteadoras das principais situações 

envolvendo Atendimento ao Paciente Politraumatizado.  

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todas as equipes assistenciais, mas com ênfase aos serviços de 

emergência em situações de trauma.  

 

3. DESCRIÇÃO 

Todos as recomendações descritas possuem função de orientação e sempre devem 

ser aplicadas associadas ao saber profissional, a fim de identificar a tomada de decisão 

apropriada no ato de atendimento a situações de trauma. Situações de divergência entre a 

orientação contida neste documento e a opinião do médico responsável no atendimento 

devem ser seguidas as orientações médicas, salvo clara situação de imperícia, negligencia 

ou imprudência. Cabe a todos os envolvidos direta ou indiretamente manter as boas 

práticas de atendimento ao trauma em busca de desfechos desejáveis.  

Entende-se por Linha de Cuidado ao Trauma o processo integrado de atenção ao 

paciente vítima de trauma, que articula os pontos de atenção da RUE, com vistas à 

prevenção dos agravos, garantia de padrões adequados de acessibilidade aos recursos 

tecnológicos, à gravidade dos casos e à continuidade do cuidado, com atribuição prévia de 
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responsabilidades assistenciais e mecanismos de regulação, coordenação, comunicação e 

transporte sanitário entre os diversos serviços e respectivos gestores. 

O acesso da vítima de trauma pode ocorrer por acesso espontâneo nas emergências 

do Complexo e Saúde, por condução dos serviços de atendimento pré-hospitalar ou ainda 

por referência de outros serviços de acordo com pactuação entre os serviços da RAS e 

SMS de Araucária..  

 

Atendimento hospitalar a vítima de trauma 

Cabe a enfermagem organizar os ambientes de atendimento de modo que sempre 

esteja disponível para rápido acolhimento de pacientes, gerenciado o cuidado de 

enfermagem presado.  

É responsável pelo acolhimento com classificação de risco, com avaliação da vítima 

de trauma, considerando agilidade para verificar as condições vitais em sequência 

ordenada, na busca de preservar vias aéreas, verificar nível de consciência e condição de 

circulação sanguínea (hemorragias). Após avaliação definir classificação de risco e critérios 

de vigilância. 

Durante a assistência a vítima de trauma todos os profissionais concentram-se em 

restabelecer as funções corporais comprometidas, priorizando as que incorrem em risco 

morte para paciente.  

A enfermagem deve manter especial atenção para resguardar a vítima considerando 

os protocolos de segurança do paciente, mobilizando todo o atendimento da equipe para 

garantia de segurança na assistência: 

• Manter uso de técnica asséptica e materiais adequados para manuseio de 

dispositivos (acessos, sondas, cateteres, drenos); 

• Agilizar disposição de materiais, medicamentos e hemocomponetes ou 

hemoderivados necessários; 

• Adotar rigoroso cuidado com temperatura dos líquidos infundidos (infusão líquidos 

aquecidos), a fim de evitar complicações associadas a politransfusão. 

• Prever hemorragia digestiva e dispor de bombas de infusão e material para 

reposição volêmica (disponível no ambiente e de rápido acesso); 
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• Cuidado para manter adequado suporte ventilatório (O2, ventilação mecânica); 

• Atenção constante e monitoramento se sinais vitais, antecipando-se a situações de 

emergência. 

Após avaliação e estabilização da vítima os profissionais deverão proceder o registro 

em prontuário de todos cuidados realizados e condição do paciente. Importante a 

associação do caso com os mecanismos de trauma para prever e identificar precocemente 

situações críticas com a vítima.  

A sistematização proposta para o atendimento a vítima de trauma deve seguir os 

passos para atendimento do paciente politraumatizado, proposta pela ATLS® do Colégio 

Americano de Cirurgiões:  

A. (Airway) – Manutenção de vias aéreas pérvias e controle cervical. 

B. (Breathing) – Avaliação e manutenção da respiração e mecânica ventilatória.  

C. (Circulation) – Manutenção da Circulação e controle da hemorragia. 

D. (Disability) – Avaliação do estado neurológio. 

E. (Exposure) – Exposição do paciente (retirada das roupas) e controle do ambiente 

(exemplo, temperatura ambiente, evitar hipotermia).  

Considerar na avaliação a história clínica completa: altura da queda, velocidade 

do veículo, colisão (frontal, lateral, capotamento), uso de cinto de segurança, vítimas 

fatais, tempo entre acidente e resgate até hospital, outros que sejam relevantes ao fato.  

 

1. TRAUMA ABDOMINAL 

Definição / caracterização: Lesão intra-abdominais são críticas por causarem perda 

sanguínea em grande volume e/ou hemorragia pélvica. Lesões penetrantes do tronco 

entre o mamilo e o períneo devem ser consideradas como potenciais causas de lesões 

intra-peritoniais. Pode ser fechado (contuso) ou penetrante (arma brancas, armas de fogo 

são mais comuns).  

Avaliação:  

Inspeção, ausculta, percussão e palpação. As estruturas adjacentes como tórax, uretra, 

vagina, períneo, dorso e nadegas podem nos dar pistas de possíveis lesões de órgãos 

abdominais. Além disso o exame da bacia é de suma importância nesse momento (ver 
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trauma pélvico). Deve ser realizado toque retal e vaginal em todos pacientes 

politraumatizados com trauma maior e em alguns casos selecionados de trauma menor. 

Considerar os procedimentos:  

Sondagem gástrica. Sondagem vesical de demora, RX, FAST (Focused Assessment with 

Sonography for Trauma) a beira leito, tomografia computadorizada, Lavagem Peritoneal 

Diagnóstica, Laparoscopia ou Toracoscopia Diagnósticas,  

 

2. TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO 

Definição / caracterização: O traumatismo cranioencefálico (TCE) é considerado a 

maior causa de morte e incapacidade em todo mundo, principalmente entre adultos 

jovens. Alta incidência em acidentes de trânsito.  

Avaliação:  

ATLS; - Controle de hemorragias superficiais de crânio com suturas e curativos 

compressivos; - Imobilização com colar cervical, na suspeita de fratura cervical ou 

impossibilidade de avaliação neurológica; - Definição em relação a necessidade de 

exames complementares, após a estabilização inicial; - Reavaliação após a realização 

de exames de imagem e suporte clínico até a transferência para unidade de menor 

complexidade ou unidade de terapia intensiva. 

Considerar os procedimentos:  

Emergência: Avaliação Neurocirurgia, exames complementares (TC Crâno, RX). 

Avaliação de exame de face em busca de sinais de ferimento, hemorragias, hematomas, 

edemas, otorragia, presença de lentes, próteses dentárias ou dentes soltos.   

Urgência: hemograma epidural, atenção aos riscos de hematoma subdural e 

intracerebrais (monitoras sinais de hipertensão craniana), monitorar Escala de Coma de 

Glasgow), estratificar TCE leve (13-15 pontos), moderado (9-12 pontos) e grave (3-8 

pontos).  

Atenção com avaliação neurológia em pacientes alcoolizados ou indivíduos com 

alterações prévias do status neurológico (exemplo, demência).  
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 

3. TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR (TRM) 

Definição / caracterização: O traumatismo raquimedular (TRM) está associado a lesão 

por arma de fogo, acidentes automobilísticos e quedas. 

Avaliação:  

- ATLS; - Imobilização com colar cervical, na suspeita de fratura cervical ou 

impossibilidade de avaliação neurológica; - Definição em relação a necessidade de 

exames complementares, após a estabilização inicial; - Reavaliação após a realização 

de exames de imagem e suporte clínico até a transferência para unidade de menor 

complexidade ou unidade de terapia intensiva.  

Considerar os procedimentos:  
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Emergência: Avaliação Neurocirurgia, exames complementares (TC Crâno, RX). Auxilio 

na decisão da retirada do colar cervical.    

Urgência: Descompressão e fixação da coluna para os pacientes com lesões instáveis, à 

critério da equipe assistente. O tratamento do paciente com suspeita de lesão medular 

segue os princípios gerais da abordagem do paciente vítima de trauma, com a 

identificação e tratamento prioritário daquelas lesões que põem em risco a vida.  

 

4. TRAUMATISMO TÓRAX 

Definição / caracterização: O traumatismo de tórax também está associado a elevada 

morbidade. Incluem Fraturas de costelas, fraturas de esterno e da escápula, atentar para 

condição de tórax instável (pode ocorrer por fraturas de 3 ou mais arcos costais), 

traumatismo pulmonar. Considerar acumulações no espaço pleural: pneumotórax 

traumático, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemotórax, quilotórax 

traumático, trauma de via aérea. Considerar traumatismo de mediastino: traumatismo 

cardíaco, trauma dos grandes vasos mediastinais. Considerar trauma de diafragma, 

trauma de estômago, presença de corpo estranho intra-torácicos secundários ao trauma, 

trauma torácico grave. 

Avaliação:  

- ATLS; direcionado para cada situação de hipótese descrita anteriormente.  

Considerar os procedimentos:  

Emergência: obtenção de potenciais de via aérea; punção descompressiva ou drenagem 

de tórax, curativos em três pontos mais drenagem de tórax fechado, reposição de 

volemia, toracotomia (avaliação cirurgia torácica), assistência ventilatória, 

pericardiocentese, drenagem pericárdica.  

 

TRAUMA ORTOPÉDICO 

O trauma ortopédico está relacionado ao acometimento de estruturas 

musculoesquelética, como fraturas ósseas, lesões musculares, lesões tendinosas e 

ligamentares decorrentes de traumatismo.   

 

Tratamento de emergência das lesões traumatológicas ortopédicas 

Tratamento Imediato da Emergência: 
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• Cobertura da área ferida com gaze ou tecido limpo após limpeza com água corrente 

ou soro fisiológico (quando possível); 

• Imobilização provisória com o material disponível.  

Tratamento na Sala de Emergência: 

• Controle de sangramento: pressão sobre o local do sangramento, elevação do 

membro ou torniquete, em última instancia; 

• Exposição de todo o membro para avaliar lesões associadas; 

• Imobilizar o membro em posição funcional; 

• Verificar a necessidade de profilaxia contra tétano; 

• Iniciar antibioticoterapia quando necessário. 

Tratamento pelo Ortopedista: 

• Avaliação clínica do paciente: estado vascular e neurológico do membro. 

• Solicitação de exames de imagem pertinentes: 

• Radiografias em duas incidências; 

• Radiografias em incidências especiais, quando houver necessidade de melhor 

investigação; 

• Tomografia computadorizada nas fraturas articulares e ocultas. 

Tratamento de Urgência: 

• Luxações: redução imediata (incruenta ou cruenta); 

• Fraturas expostas: antibioticoterapia conforme protocolo, cirurgia imediata, para 

limpeza e desbridamento, com fixação definitiva ou provisória na dependência de 

recursos disponíveis e estado clínico do paciente. 

• Fratura instável da pelve associada à instabilidade hemodinâmica: fixação externa 

imediata. 

• Fratura articulares (joelho, tornozelo, pé, cotovelo e punho) de alta energia: fixação 

externa transarticular; 
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• Fraturas com lesão vascular associada: abordagem conjunta com cirurgião vascular 

e fixação definitiva ou provisória na dependência de recursos disponíveis e estado 

clínico do paciente. 

• Fraturas diafisárias do fêmur, tíbia ou úmero em pacientes com fraturas múltiplas: 

fixação externa (controle de dano). 

• Síndrome compartimental: fasciotomia imediata. 

• Fraturas proximais do fêmur em paciente idoso (acima de 60 anos): avaliação clínica 

imediata e cirurgia nas primeiras 48 horas. 

 

5. TRAUMATISMO COMPLEXO DE EXTREMIDADES 

Definição / caracterização: As lesões complexas dos membros superiores e inferiores 

comumente são causadas por mecanismos de alta energia. Por esta razão, deve-se ter 

em mente que as lesões graves das extremidades podem representar um sinal de alerta 

para traumas potencialmente letais de crânio, tórax e abdome. 

Avaliação:  

- ATLS; Tratar lesões dos membros que ameacem a vida (avaliação primária). Tratar 

lesões dos membros que ameacem sua viabilidade (avaliação secundária). Conduzir uma 

avaliação sistemática para evitar a não detecção de lesões musculoesqueléticas 

(reavaliação continua). 

Considerar os procedimentos:  

Lembrar-se de realinhar fraturas e aplicar talas imediatamente antes de atuar sobre a 

lesão arterial. Lembrar-se de reduzir luxações imediatamente antes de atuar sobre a 

lesão arterial e aplicar uma tala. Mesmo que a tentativa de redução não tenha logrado 

êxito, deve-se imobilizar o membro com uma tala. O alinhamento de fraturas e redução 

de luxações nunca deve atrasar o tratamento de emergência de lesões arteriais 

importantes. Se não for possível corrigir tais problemas em alguns segundos, passar para 

o controle da hemorragia propriamente dito. 

 

 

6. FRATURAS EXPOSTAS 
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Definição / caracterização: são aquelas em que o foco fraturário comunica-se 

diretamente com o meio externo. Associam-se invariavelmente a lesões de partes moles, 

cuja gravidade se relaciona diretamente com a energia do trauma e com o risco de 

complicações, como infecção e pseudoartrose. 

Avaliação:  

- Seguir avaliação de fratura descrito anteriormente.  

Considerar os procedimentos:  

Procedimento cirúrgico, exames de imagem, considerar condição vacinal para DTPa, uso 

de antibióticoterapia profilática.  

 

 

7. SÍNDROME COMPARTIMENTAL  

Definição / caracterização: ocorre quando há uma elevação da pressão dentro de um 

compartimento miofascial suficiente para causar isquemia muscular e neural. Pode 

ocorrer por um aumento do conteúdo do compartimento - como nas hemorragias ou 

extravasamento intersticial decorrente de isquemia de reperfusão - ou redução do volume 

do compartimento, como ocorre com curativos circunferenciais compressivos. 

Avaliação:  

- Locais mais comuns: perna, coxa, região glútea, antebraço, pé, mão. 2. Mecanismos de 

maior suspeição: fraturas de tíbia e antebraço, curativos apertados, lesão grave por 

esmagamento, reperfusão após isquemia prolongada, queimaduras, exercício 

extenuante. 

Dor de intensidade desproporcional ao trauma ou à palpação do segmento lesionado. 

Dor à extensão passiva da musculatura do compartimento testado. Edema com aspecto 

“hipertensivo” no compartimento testado. Parestesias ou disestesias distais ao 

compartimento testado. 

Considerar os procedimentos:  

Considerar proceder de imediato à fasciotomia descompressiva dos compartimentos 

envolvidos, sob pena de lesão isquêmica do membro e rabdomiólise com insuficiência 

renal aguda. 

 

393



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

95 

 

8. TRAUMA PÉLVICO 

Definição / caracterização: As lesões pélvicas de alta energia são fonte frequente de 

hemorragia potencialmente letal. Em pacientes politraumatizados com hipotensão e 

exclusão de outras fontes de sangramento, deve-se suspeitar de lesão pélvica, 

principalmente se houver fratura do anel pélvico associada. 

Avaliação:  

Pistas diagnósticas para fraturas instáveis do anel pélvico incluem visualização de 

sangue no meato uretral ou escroto, ferimentos abertos do flanco, reto e períneo, 

encurtamento de membro inferior e deformidade rotacional do membro inferior na 

ausência de fraturas deste. Quando há suspeita de fratura de anel pélvico, a manipulação 

regional repetitiva deve ser evitada, em face do risco de deslocar um coágulo e agravar 

o quadro hemorrágico. Ao invés disso, a abordagem deve ser por palpação cuidadosa e, 

em caso de suspeita de fratura, aplicação imediata de um torniquete pélvico, centrado 

nos trocânteres maiores, utilizando-se usualmente um lençol. 

Considerar os procedimentos:  

Considerar acesso para ressuscitação volêmica, incluindo punção de subclávia ou 

punção intra-óssea em caso de impossibilidade de acesso periférico. a instabilidade 

pélvica associada à hemorragia interna deve ser emergencialmente tratada por 

ressuscitação volêmica e compressão por meio de um torniquete pélvico, usualmente 

lençóis. A correta aplicação é necessária (pontos de compressão sobre os trocânteres 

maiores) e deve-se monitorar constantemente o paciente, com vistas a evitar pontos 

assimétricos de pressão e úlceras sobre proeminências ósseas. Proceder estabilização 

hemodinâmica.  

 

9. TRAUMA MAXILOFACIAL 

Definição / caracterização: As lesões maxilofaciais geralmente representam relevância 

no serviço de emergência ao representar risco de para manutenção da vida, por 

comprometer via aérea ou situação hemorrágica com danos a vasos sanguíneos 

importantes. 

Avaliação:  

ATLS; avaliação do paciente deve considerar a permeabilidade de via aérea e condições 

hemorrágicas; recomenda-se a avaliação destes casos por cirurgião Bucomaxilofacial em 

exames primários e secundários.  
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As lesões faciais são classificadas em 4 categorias:  

1. Tratamento imediato: lesões faciais que apresentam risco de morte (causando 

obstrução de via aérea ou hemorragia severa) ou com risco de perda de visão (causando 

aumento da pressão intraocular) e que demandam intervenções imediatas visando 

proteger a via respiratória, cessando a hemorragia, ou aliviando a pressão intraocular via 

cantólise.  

2. Tratamento necessário dentro de poucas horas: lesões faciais que estejam muito 

contaminadas em um paciente hemodinamicamente estável.  

3. Tratamento necessário dentro de 24h: algumas fraturas faciais e lacerações.  

4. Tratamento postergado para mais de 24h, se necessário: a maioria das demais fraturas 

faciais. 

Considerar os procedimentos:  

Em fraturas de corpo mandibular bilateral favoráveis ao deslocamento podem ocasionar 

obstrução de via respiratória por queda da musculatura lingual, recomenda-se que o 

cirurgião Bucomaxilofacial considere estabilizar a fratura por meio de barras de erich + 

fio de aço ou por meio de odontossínteses. Esta manobra pode eliminar a necessidade 

de intubação endotraqueal. Lacerações de corro cabeludo e pele incialmente conter 

sangramento com tamponamento. Após estabilização hemodinamica iniciar o plano de 

cuidados para reconstrução e reabilitação.  

 

QUEIMADURAS 

Tratamento de emergência das queimaduras 

Tratamento Imediato de Emergência: 

• Interromper o processo de queimadura.  

• Remover roupas, jóias, anéis, piercing, próteses.  

• Cobrir as lesões com tecido limpo. 

Tratamento na Sala de Emergência 

• Vias aéreas (avaliação): Avaliar presença de corpos estranhos, verificar e 

retirar qualquer tipo de obstrução 

• Respiração: Aspirar vias aéreas superiores, se necessário. Administração de 

O2 a 100% (máscara umidificada) e na suspeita de intoxicação por CO manter 
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por 3h. Suspeita de lesão inalatória: queimadura em ambiente fechado, face 

acometida, rouquidão, estridor, escarro carbonáceo, dispnéia, queimadura 

nas vibrissas, insuficiência respiratória. Cabeceira elevada (30°). Intubação 

orotraqueal = Escala de coma Glasgow < 8, PaO2 < 60, PaCO2 >55 na 

gasometria, dessaturação < 90 na oximetria, edema importante de face e 

orofaringe. 

• Avaliar queimaduras circulares – tórax, membros superiores, membros 

inferiores, perfusão distal e aspecto circulatório (oximetria de pulso). 

• Avaliar traumas associados, doenças prévias ou outras incapacidades. 

Providências imediatas. E explorar área queimada 

• Acesso Venoso e Sondagem Vesical: Obter preferencialmente acesso venoso 

periférico e calibroso mesmo em área queimada. Somente na impossibilidade 

desta, utilizar acesso venoso central. Sonda vesical de demora para controle 

de diurese para queimaduras acima de 20% em adultos e 10% em crianças. 

Profundidade da Queimadura: 

• Primeiro Grau (espessura superficial) - solar. Afeta somente epiderme, sem 

formar bolhas. Vermelhidão, dor, edema, descamam 4-6 dias.  

• Segundo Grau (espessura parcial- superficial e profunda). Afeta epiderme e 

derme, com bolhas ou flictenas. Base da bolha rósea, úmida, dolorosa 

(superf.). Base da bolha branca, seca, indolor (profunda). Restauração das 

lesões entre 7 e 21 dias.  

• Terceiro Grau (espessura total). Indolor. Placa esbranquiçada ou enegrecida. 

Textura coreácea. Não reepitelizam, necessitam de enxertia de pele (indicado 

no II Grau profundo). 

Extensão da Queimadura (Superfície Corpórea Queimada SCQ) - Regra dos “Nove”. 
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• Cálculo da Hidratação: Fórmula de Parkland=2 a 4ml x %SCQ x Peso(kg) 2ml 

para idosos, insuficiência renal e ICC 4ml para crianças e adultos jovens 

Soluções Cristalóides (Ringer com lactato) - 50% infundido nas primeiras 8h 

e 50% nas 16h seguintes. Considere sempre a hora da queimadura. Manter 

diurese entre 0,5 a 1ml/kg/h. No trauma elétrico manter diurese em torno de 

1,5ml/hora ou até clareamento. Observar glicemia nas crianças, diabéticos e 

sempre que necessário. Na fase de hidratação (24h iniciais) não se usa 

colóide, diurético, drogas vasoativas. 

Tratamento da Dor: Uso da via Intravenosa.  

• Adultos: Dipirona - 500 mg a 01 grama EV, Morfina- 1ml(10mg) diluída em 9 

ml SF 0,9% Solução 1ml=1mg, dar até 01mg para cada 10kg de peso. 
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• Crianças: Dipirona – 15 – 25 mg/kg EV, Morfina= 0,1mg/kg/dose (solução 

diluída) Gravidade da Queimadura: Extensão/Profundidade > 20% de SCQ 

em adultos ou > 10% em crianças Idade (65a) Lesão Inalatória Politrauma e 

doenças associadas Queimadura química e Trauma elétrico Áreas 

nobres/especiais Violência, maus tratos, auto-extermínio e outras. 

Critérios de transferência para Unidade de Tratamento de Queimaduras 

• Queimaduras de 2º grau em áreas maiores que 20% SCQ em adultos  

• Queimaduras de 2º grau maiores de 10% SCQ, em crianças ou maiores 

de 50 anos  

• Queimaduras 3º grau em qualquer extensão Lesões em face, olho, 

períneo, mão, pé e grande articulação  

• Queimadura elétrica Queimadura química Lesão inalatória, ou lesão 

circunferencial de tórax ou de membros 

• Transferência deve ser solicitada após estabilização hemodinâmica, via 

sistema de Regulação de Leitos.  
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Procedimento 

Operacional Padrão 
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Título: Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco  

Elaboração: Direção Médica. 
 
Assinatura: 

Verificado por:  
 
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral. 
Assinatura: 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este protocolo destina-se a estabelecer as diretrizes para o acolhimento e 

classificação de risco dos serviços de urgência e emergência do Hospital Municipal de 

Araucária.  

Em 2003 o Ministério da Saúde estabelece a Política Nacional de Humanização 

(PNH) que busca inserir no cotidiano dos serviços de saúde os princípios do SUS para 

produzir mudanças no modelo de cuidado por meio de ações assistenciais e de gestão, 

com participação social por incentivar a comunicação entre os evolvidos, incluindo usuários 

do sistema de saúde.  

Por meio da Portaria G/M nº 3.090 de dezembro de 2013, foi instituída a Política 

Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do SUS, na qual considera-se o 

Acolhimento como uma escuta ética e adequado às necessidades de saúde dos usuários 

que procuram o serviço de saúde e na prestação do cuidado, visando responsabilidade e 

resolutividade.  

O acolhimento é ação assistencial e técnica feita por enfermeiro e técnico de 

enfermagem que recepcionam o usuário em sua chegada à Unidade, no entanto, considera-

se que e uma ação que não tem hora e local para ocorrer no processo de cuidar, pois deve 

ser uma ação contínuas dos profissionais de saúde. Também fazem parte do acolhimento 

equipes de recepção das unidades que geralmente tem o primeiro contato no ato de registro 

inicial do atendimento. Contudo, o Acolhimento é uma diretriz da PNH que deve ser 

desempenhado em um contexto estruturado do serviço. 

Para a estruturação dos serviços de emergência é necessário a organização do 

processo de trabalho, inserindo a gestão por processos no cotidiano das instituições de 
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saúde. O uso de diversas tecnologias é necessário para esta organização dos serviços 

junto a Rede de Atenção à Saúde (RAS), sendo o Acolhimento com Classificação de Risco 

uma destas ferramentas operacionais que qualificam o processo de trabalho. 

No processo de Acolhimento com Classificação de Risco deve ocorrer a escuta 

qualificada das queixas do usuário, permitindo que expresse suas preocupações, 

verificação de sinais vitais em um tempo que garanta resolutividade da situação. O 

Conselho Federal de Enfermagem defini na Resolução 423/2012 que a classificação de 

risco é um ato privativo do enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, cabendo ao 

técnico participar do ato de Acolhimento.  

A implantação do Acolhimento com Classificação de Risco para atendimento dos 

pacientes em serviços de pronto atendimento 24horas (UPAs) e hospitais torna-se 

obrigatório pela Resolução CFM nº 2079, de agosto de 2014, definindo que nenhum 

paciente que procure o serviço possa ser dispensado sem que seja avaliado por um 

profissional médico.  

Para implantar adequada atividade de Acolhimento com Classificação de Risco 

torna-se indispensável o uso de protocolos de classificação, que são instrumentos que 

sistematizam a avaliação do usuário. O protocolo prevê a avaliação por parte do enfermeiro, 

da gravidade ou potencial de agravamento do caso, não se caracteriza como diagnóstico, 

apenar um instrumento de organização do acesso ao serviço, prevendo acesso dos 

usuários de acordo com o nível de complexidade e não por ordem de chegada.  

Este Manual de Acolhimento e Classificação de Risco está dividido em protocolos 

específicos de acordo com áreas de cuidados específicas, a saber: 

• Protocolo e Acolhimento e Classificação de Risco Adulto. 

• Protocolo e Acolhimento e Classificação de Risco Pediátrico. 

 

2. FLUXO DE PACIENTES NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

O usuário chega à emergência por demanda espontânea ou por serviço de 

atendimento pré-hospitalar (Bombeiros, SAMU, referenciados de outros serviços da RAS). 

O fluxo de pacientes é o mesmo para pacientes adultos ou pediátricos. 
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O fluxo de atendimento seguirá a sequência descrita: 

1. O acolhimento inicia na chegada do usuário à unidade de saúde, com identificação 

da queixa principal, episódio ou situação apresentada. Se identificado SINAIS DE 

ALERTA, deve chamar imediatamente a equipe de enfermagem e paciente deve ser 

conduzido para SALA VERMELHA ou consultório médico.  

2. Deve ocorrer a abertura de atendimento (geralmente denominado por ficha de 

atendimento, Boletim Atendimento Urgência – BAU ou Guia de Atendimento de 

Emergência - GAE). Gerar Pulseira de Identificação do usuário e identifica-lo. O 

tempo de abertura do atendimento até o Acolhimento com Classificação de risco 

deve ocorrer em até 15 minutos (no máximo). 

3. Na sequência ocorre o Acolhimento com Classificação de Risco, por profissional 

enfermeiro ou médico: 

a. Identificar o motivo da vinda ao serviço (queixa principal); 

b. Identificar fluxograma correspondente a queixa e avaliar risco iminente de 

morte ou agravos. 

c. Conduzir conforme fluxograma, definir o risco de acordo com fluxograma 

(identificar o paciente com pulseira de cor referente ao tempo de 

atendimento).  

d. Encaminhar para consulta médica. 

e. Caso paciente não seja atendido no tempo previsto incialmente, deverá ser 

reclassificado.  

4. Após consulta e avaliação médica, define-se conduta: 

a. Internação: proceder pedido de internação e demais procedimentos necessários, 

junto ao Núcleo Interno de Regulação ou Regulação Externa (vínculo com RAS). 

b. Se liberação médica: usuário deve receber as orientações necessárias, 

encaminhamento para unidade de referência (UBS), com registro das 
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necessidades relacionadas ao atendimento (garantia de continuidade do acesso 

e do cuidado ao usuário). 

 

 

 

3. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM CORES 

As cores são estabelecidas como linguagem visual para organizar fluxo de acesso 

de acordo com a prioridade identificada durante a ação de Acolhimento com Classificação 

de Risco. A classificação de risco sinalizada por cores é a mesma lógica para adultos e 

pediátricos (observando especificidades de cada protocolo).  

 

 

 

 

 

A classificação de risco por cores deve ser realizada buscando vincular os sinais e 

sintomas que caracterizam cada usuário junto aos Protocolos (adulto ou pediátrico) e definir 

a cor de acordo com o fluxo contendo o descriminador, de acordo com a sequência: 

 

1. DEFIR PROTOCOLO – paciente adulto ou pediátrico 

2. IDENTIFICAR FLUXOGRAMA – após conhecer sinais ou sintomas verificados ou 

referidos, localizar fluxo para classificação do risco. 

3. DEFINIR O RISCO – após identificar o fluxo, verifique os sinais e sintomas de acordo 

com a COR que indicará prioridade de atendimento. 

SINAIS DE ALERTA 
Sangramento, dor Torácica, desmaio na recepção (perda de consciência). 

ATENÇÃO 
Após a Classificação de risco o enfermeiro deve orientar o 

paciente sobre a COR que lhe foi atribuída e que deverá 
aguardar o atendimento médico. Esclarecer que qual o tempo 

máximo de espera e que ele deverá passar por nova 
classificação em caso de piora dos sinais/sintomas ou se não 

for atendido no tempo previamente planejado.  

403



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

105 

 

 

 

 

4. IDENTIFICAR E ORIENTAR PACIENTE.  

 

COR DESCRIÇÃO 

VERMELHO 

EMERGÊNCIA – encaminhar diretamente para sala de 

emergência e acionar a equipe médica. Risco de elevado de 

morte. ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO.  

LARANJA 

EMERGÊNCIA RELATIVA - Encaminhar imediatamente para 

sala de emergência (instabilidade hemodinâmica). Risco de 

morte. ATENDIMENTO EM MÉDICO EM ATÉ 10 MINUTOS.  

AMARELO 
URGÊNCIA – encaminhar paciente para consultório médico. 

Risco menor. ATENDIMENTO MÉDICO EM ATÉ 60 MINUTOS.  

VERDE 

URGÊNCIA MENOR – encaminhar paciente para consulta 

médica. Sem risco de morte. ATENDIMENTO MÉDICO EM ATÉ 

120 MINUTOS – 2 horas. 

AZUL 
SEM URGÊNCIA – encaminhar para consulta médica. Sem risco 

de morte. ATENDIMENTO MÉDICO EM ATÉ 360 MIN – 6 horas. 

 

O que observar e avaliar?  

a. Tempo de início da queixa ou evento:  

 Início abrupto (início em segundo ou minutos); 

 Agudo: início entre 12 e 24 horas; 

 Recente: surgiu nos últimos sete dias. 

b. Avaliar nível de consciência; 

c. Análise primária – risco de morte presente ou instabilidade de sinais vitais: 

Vias aéreas comprometidas: manter vias aéreas pérvias – grave risco. 
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Respiração ineficaz: sinais de esforço respiratório (cianose de extremidades, 

batimento de asa de nariz, uso de musculatura acessória) – grave risco.  

Circulação: ausência de pulso central a palpação por 5 segundos indica PCR – 

comunicar emergência e iniciar manobras de RCP. Observar sinais de choque 

(ausência de pulso periférico ou pulso fino associado a palidez, sudorese, 

taquicardia, hipotensão arterial, estado de inconsciência) – emergência. Presença 

de hemorragia: identificar local e proceder protocolo de atendimento a hemorragia –

risco de morte elevado.  

TABELA DE INDICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE SINAIS VITAIS OBRIGATÓRIOS POR 

PÚBLICO (MINIMAMENTE DEVERÁ SER AVALIADO). 

PÚBLICO SINAIS VITAIS OBRIGATÓRIOS 

ADULTOS E IDOSOS 

1. SINAIS VITAIS: PA, Temperatura, 

FR, FC e dor.  

2. GLICEMIA: história de diabetes, 

queixa de vertigem ou desmaio. 

CRIANÇAS E ADOLOESCENTES 

1. SINAIS VITAIS: PA, Temperatura, 

FR, FC e dor.  

2. GLICEMIA CAPILAR: história de 

diabetes, queixas de vertigem ou 

desmaio. 

GESTANTES E PUÉRPERAS 

1. SINAIS VITAIS: PA, Temperatura, 

FR, FC e dor.  

2. GLICEMIA CAPILAR: história de 

diabetes, queixas de vertigem ou 

desmaio. 

 

ATENÇÃO: 

• Pacientes referenciados devem passar diretamente pela classificação com 

enfermeiro (oriundos da APS, bombeiros ou SAMU); 

• Pacientes vindos referenciados com classificação VERMELHA devem ter 

atendimento imediato (APS, SAMU ou bombeiros); 
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• Administração de medicamentos e realização de curativos devem ser avaliados 

diretamente pela enfermagem, preferencialmente em horários de funcionamento da 

UBS, encaminhar aos serviços de APS.  

 

 

 

PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ADULTO 
 
Incluídos neste protocolo adultos, homens e mulheres, acima de 14 anos de idade. 
Excluído crianças e adolescente até 14 anos e mulheres no ciclo gravídico puerperal com 
queixas relacionadas à gestão ou puerpério.   
 

ALTERAÇÕES CUTÂNEAS  
Feridas; abscessos; afecções da pele e subcutâneo (Cuidado com idosos e diabéticos) 

Respiração inadequada  
Descritor; FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 
40 ou ≥ 150 bpm. Sinais de choque Descritor: hipotensão (PAS ≤ 80 mmHg), taquicardia (FC ≥ 140 bpm) 
ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). 

Estridor laríngeo ou dificuldade de falar  
Descritor: estridor: um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior. Edema difuso de 
face Descritor: inchaço envolvendo a derme profunda, tecido subcutâneo, representando um edema 
localizado. O angioedema frequentemente ocorre na face, lábios, língua e laringe.  
Perfusão comprometida  
Descritor: TEC > 2 segundos 
Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: com abcesso ou flutuação.  
Mordedura (humana ou animal)  
Descritor: acidentes graves: Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital e/ou planta do pé. 
Ferimentos profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo. Lambedura de mucosas. 
Lambedura de pele onde já existe lesão grave. Ferimento profundo causado por unha de animal.  
Ferida de difícil controle de sangramento  
Descritor: lesão com sangramento que mesmo após compressão persiste com sangramento visível.  
Acidente com animal peçonhento  
Descritor: sem sinais e sintomas sistêmicos.  
Toxemiado, prostrado ou febril  
Descritor: cianótico, taquicardíaco, dispneico.  
Contato com produtos químicos de alta letalidade  
Descritor: a toxicidade aguda é a capacidade de um produto causar um efeito prejudicial após uma única 
exposição, em um período de tempo curto. 

Dor moderada (4-6/10)  
Ferida com sangramento controlado  
Descritor: Lesão com sangramento contido após compressão. 
Abscesso e Febre (Tax > 37,80C)  
Placas eritematosas de início súbito  
Descritor: rubor na pele ocasionado pela vasodilatação capilar associado ou não a exposição solar, 
processos infecciosos ou inflamatórios, uso de substâncias medicamentosas, processos alérgicos. Quando 
pressionado embranquece, reaparecendo após cessar a pressão.  
Erupções secretantes ou bolhosas em mais de 10% corpo associado a prurido 
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Descritor: lesões com conteúdo líquido que podem ser serosidade, sangue e/ou pus, maior que um 
centímetro.  
Com infecção secundária  
Descritor: presença de sinais flogísticos (dor, calor e rubor) 

Mordedura (humana ou animal)  
Descritor: acidentes leves: Ferimentos superficiais pouco extensos, geralmente únicos, em tronco e 
membros (exceto mãos, polpas digitais e planta dos pés). Podem acontecer em decorrência de mordeduras 
ou arranhaduras, causadas por unha ou dente, lambedura de pele com lesões superficiais.  
Dor leve (1-3/10) Descritor: com abcesso ou flutuação.  
Abscesso SEM Febre Descritor: abcesso sem flutuação. Ferida infectada Descritor: sem sinais 
sistêmicos Ferida superficial Descritor: lesão pequena e sem sangramento. 

Retirada de pontos Descritor: sem sinais sistêmicos.  
Troca de curativos Descritor: sem sinais sistêmicos.  
Quadro crônico ou recorrente Descritor: sem sinais sistêmicos.  
Nenhum dos determinantes anteriores Descritor: sem sinais sistêmicos 
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ALTERAÇÕES DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, COMPORTAMENTO OU SENSÓRIO 
Confusão mental, excitação, ansiedade, letargia, obnubilação. História de ingestão de álcool, drogas e 
outras substâncias; História de diabetes; Doença mental; História de autoflagelação e auto extermínio. 
(Cuidado com hipóxia e hipoglicemia) 

Estado mental alterado  
Descritor: desorientado no tempo, lugar e desconhecimento de pessoas; incapacidade de cumprir ordens 
simples; pensamento desconexo.  
Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 
40 ou ≥ 150 bpm. Saturação de O2 < 85%  
Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Sinais neurológicos focais  
Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio.  
Alterações glicêmicas  
Descritor: glicemia >250 ou 

História de trauma craniano RECENTE  
Descritor: história de TCE inferior a sete dias.  
História de overdose ou envenenamento  
Descritor: dosagem excessiva de medicamentos e/ou outras substâncias.  
Extrema agitação / alucinações  
Descritor: inquietação, aumento da excitabilidade psíquica, resposta exacerbada a estímulos, irritabilidade, 
atividade motora e/ou verbal inadequada e repetitiva, podendo cursar com agressividade; risco de hetero 
e/ou auto agressividade.  
Alteração de temperatura  
Descritor: temperatura: < 350C ou >37,80C.  
Déficit neurológico novo  
Descritor: perda de função nervosa, medular, espinhal ou cerebral diferente da área específica 
anteriormente afetada.  
Saturação de O2 < 85-89%  
Potencial suicida / homicida 
 Descritor: presença de ideação, intenção ou planos suicidas ou homicidas.  
Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: dor intolerável – geralmente descrita como jamais sentida 

Dor moderada (4-6/10)  
Saturação de O2 90-94%  
Vômito persistente  
Descritor: reflexo incontrolável que expele conteúdo gástrico pela boca e que não cessa com medidas para 
alívio do sintoma.  
História de inconsciência  
Descritor: perda da capacidade de permanecer alerta. 

Saturação de O2 ≥ 95%  
Vômitos esparsos  
Sintomas depressivos e/ou de ansiedade  
Descritor: relato de tristeza, apatia, irritabilidade, angustia, dificuldade para conciliar o sono, de 
concentração, história de abuso de álcool e outras drogas. 

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS 
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CONVULSÃO 
 

Convulsão ativa Comprometimento/obstrução de vias aéreas  
Descritor: presença de secreções, sangue, corpo estranho.  
Alterações glicêmicas  
Descritor: glicemia > 250 ou < 70 mg/dl.  
Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou 
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.  
Sinais neurológicos focais  
Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio.  
Crise convulsiva reentrante  
Descritor: crise repetida sem a recuperação completa da consciência entre elas.  
Sinais meningismo  
Descritor: rigidez de nuca, fotofobia, cefaleia. 

História overdose ou envenenamento  
Descritor: dosagem excessiva de medicamentos e/ou outras substâncias.  
História de trauma craniano RECENTE  
Descritor: história de TCE inferior a sete dias. 

Em pós-comicial  
Descritor: momento posterior a crise convulsiva que pode se caracterizar por perda da 
consciência, confusão ou desorientação mental e letargia.  
História de epilepsia em tratamento  
Descritor: Histórico pessoal de epilepsia em uso de anticonvulsivante.  
Crise convulsiva há menos de 12h e alerta  
Descritor: relato de crise convulsiva nas últimas 12 horas. 

Nenhum dos determinantes anteriores 
 

Atendimento não prioritário ou referenciamento à UBS 
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DESMAIO, TONTURA, VERTIGEM  
Avaliar uso / interrupção de anticonvulsivante, neurolépticos. Uso de álcool e drogas ilícitas 

Alteração do nível de consciência  
Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 400 ou < 50 mg/dl.  
Rigidez de nuca / muscular, hipertonicidade  
Descritor: incapacidade de flexionar a cabeça para frente devido a rigidez muscular e resistência 
a movimentação passiva.  
Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC 
≤ 40 bpm). 

Pulso anormal  
Descritor: tipo de pulso arterial muito fraco.  
Dor torácica  
Descritor: dor intensa em aperto ou peso no meio do peito, irradiando para o braço esquerdo ou 
pescoço. Pode-se associar sudorese, náuseas e epigastralgia.  
Distúrbio súbito do equilíbrio  
Descritor: associado a náuseas e vômitos. Dor intensa (7-10/10) Descritor: dor intolerável, 
geralmente descrita como jamais sentida.  
Em pós-comicial e torporoso/comatoso  
Descritor: momento posterior a crise convulsiva que pode se caracterizar por perda da 
consciência, confusão ou desorientação mental e letargia.  
Dispneia aguda  
Descritor: sensação de dificuldade para respirar de instalação súbita.  
Alteração do nível de consciência  
Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-14).  
Alteração de temperatura  
Descritor: temperatura: < 350C ou > 37,80C.  
História importante de alergia  
Descritor: relato de reação alérgica conhecida. 
Cefaleia intensa (7-10/10) de início súbito 
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como "A pior dor de cabeça da vida".  
Déficit neurológico agudo  
Descritor: paresia, plegia, disfagia, afasia, ataxia, paralisia facial.  
História de trauma craniano RECENTE  
Descritor: história de TCE inferior a sete dias. 

História de inconsciência  
Descritor: perda da capacidade de permanecer alerta.  
Dor moderada (4-6/10)  
Em pós-comicial  
Descritor: momento posterior a crise convulsiva que pode se caracterizar por perda da 
consciência, confusão ou desorientação mental e letargia.  
Relato de primeira crise convulsiva  
Crise convulsiva há menos de 12h e alerta  
Descritor: relato de crise convulsiva nas últimas 12 horas. 

Dor leve (1-3/10) 
Parestesias bilaterais ou migratórias  
Descritor: sensações cutâneas subjetivas (ex., frio, calor, formigamento, pressão) que são 
percebidas espontaneamente na ausência de estimulação. 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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DIARREIA E VÔMITOS  
(Pacientes idosos Imunossupremidos) 
 

Vômito COM sangue  
Descritor: presença de grande quantidade de sangue no vômito presenciado ou relatado 
com repercussão hemodinâmica (Hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC 
≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm). 

Dor abdominal Intensa  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.  
Alteração do nível de consciência  
Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-14).  
Perfusão periférica > 4 segundos 

Alteração de temperatura Descritor: temperatura: < 350C ou > 37,80C. Amarelo Fezes 
enegrecidas ou em geleia de groselha Descritor: presença sangue fresco com coágulos 
nas fezes. Dor moderada (4-6/10) Sinais de desidratação Descritor: diminuição da urina 
e da turgidez da pele (a pele demora para voltar ao lugar, se esticada), fraqueza e 
tonturas, boca e língua secas. 

Dor leve (1-3/10)  
Vômitos esparsos Verde  
Evento de início < 6 horas 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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DOR ABDOMINAL OU QUEIXAS ABDOMINAIS  
Cuidado com pacientes idosos, diabéticos, pacientes com passado de IAM com dor em 
abdome superior e mulheres em idade fértil 

Comprometimento/obstrução de vias aéreas  
Descritor: Presença de secreções, sangue, corpo estranho.  
Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou 
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.  
Sinais de Choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Vômito com sangue  
Descritor: presença de grande quantidade de sangue no vômito presenciado ou 
relatado com repercussão hemodinâmica (Hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); 
taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou bradicardia (FC ≤ 40 bpm). 

Dor irradiando para o dorso  
Dor epigástrica  
Alteração de temperatura  
Descritor: temperatura: < 350C ou > 37,80C.  
Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 

Fezes enegrecidas ou em geleia de groselha  
Descritor: presença sangue fresco com coágulos nas fezes.  
Dor moderada (4-6/10)  
História de vômito COM sangue < 6 HORAS  
Sangramento vaginal  
Possível gravidez  
Irradiação para ombro  
Vômito persistente  
Descritor: reflexo incontrolável que expele conteúdo gástrico pela boca e que não cessa 
com medidas para aliviar do sintoma. 

Dor leve (1-3/10)  
Vômitos esparsos 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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DOR CERVICAL 
 

Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou 
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.  
Comprometimento/obstrução de vias aéreas  
Descritor: presença de secreções, sangue, corpo estranho.  
Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Manifestações hemorrágicas  
Descritor: presença de petéquias, equimoses, sangramentos espontâneos. 

Alteração do nível de consciência  
Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-14).  
Sinais de meningismo  
Descritor: rigidez na nuca, fotofobia (intolerância ao brilho da luz) e cefaleia.  
Sinais neurológicos focais  
Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio.  
Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.  
Alteração de temperatura  
Descritor: temperatura: < 350C ou > 37,80C.  
Trauma direto no pescoço  
Descritor: inclui traumatismos de garganta, nuca e região supraclavicular. 

Dor moderada (4-6/10) 

Dor leve (1-3/10)  
Evento recente < 7 DIAS 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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DOR DE CABEÇA 
 

Estado mental alterado  
Descritor: desorientado no tempo, lugar e desconhecimento de pessoas; incapacidade 
de cumprir ordens simples; pensamento desconexo.  
Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Convulsão ativa Sinais neurológicos focais  
Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio.  
Início súbito de maior intensidade já sentida  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como "A pior dor de cabeça da vida". 

Perda aguda completa da visão Sinais de meningismo  
Descritor: rigidez na nuca, fotofobia (intolerância ao brilho da luz) e cefaleia.  
Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida. 

Alteração de temperatura  
Descritor: temperatura: < 350C ou > 37,80C.  
História de inconsciência  
Descritor: perda da capacidade de permanecer alerta. Diminuição recente da visão  
Dor moderada (4-6/10)  
Náuseas e vômitos  
Descritor: associados a dor. 

Dor leve (1-3/10) Evento recente < 7 DIAS 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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DOR DE GARGANTA 
 

Comprometimento/obstrução de vias aéreas  
Descritor: presença de secreções, sangue, corpo estranho 

Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.  
Estridor laríngeo ou dificuldade de falar  
Descritor: estridor: um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior 

História de viagem recente  
Dor moderada (4-6/10)  
Descritor: dor suportável, mas intensa.  
Alteração de temperatura  
Descritor: temperatura: < 35°C ou > 37,8ºC 

Dificuldade para deglutir Dor leve (1-3/10)  
Ardência na garganta sem SIALORREIA  
Descritor: tosse, coriza, obstrução. 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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DOR NA COLUNA E EM EXTREMIDADES  
Cuidado com idosos e diabéticos. Diminuição da temperatura distal, diminuição ou 
ausência de pulso distal 

Comprometimento/obstrução de vias aéreas  
Descritor: presença de secreções, sangue, corpo estranho.  
Sinais neurológicos focais  
Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio.  
Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm). Sinais de isquemia 

Sinais flogísticos ou com drenagem em articulação  
Descritor: edema, hiperemia, calor e rubor.  
Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.  
Alteração de temperatura  
Descritor: temperatura: < 350C ou > 37,80C.  
Comprometimento vascular distal  
Grave mecanismo de trauma  
Descritor: desaceleração frontal rápida; desaceleração vertical rápida; penetração de 
projétil. 

Dor moderada (4-6/10)  
Dificuldade de andar  
Sem sinais de isquemia  
Sinais flogísticos locais não articulares  
Descritor: edema, hiperemia, calor e rubor.  
Limitação dos movimentos/função 

Dor leve (1-3/10)  
Edema articular sem flogose  
Descritor: flogose é uma resposta do organismo ao agente agressor, caracterizado pela 
saída de líquidos e de células do sangue para o interstício.  
Evento recente 
Descritor: aparecimento < 7 dias 
Limitação leve dos movimentos sem perda da função. 

Dor crônica não agudizada 
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DOR TORACICA  
Avaliar intensidade da dor, dados vitais, se espontânea ou traumática, duração, 
Característica, localização, irradiação e uso de medicamentos. 

Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou 
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.  
Dor precordial  
Descritor: dor intensa em aperto ou peso no meio do peito, irradiando para o braço 
esquerdo ou pescoço. Pode-se associar sudorese e náuseas.  
Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Trauma penetrante  

Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.  
Hemoptise ativa  
Descritor: sangramento ativo vermelho vivo em quantidade maior que uma colher de 
chá.  
Trauma torácico com falta de ar  
Pulso anormal  
Descritor: tipo de pulso arterial muito fraco 

História cardíaca importante  
Dor moderada (4-6/10)  
Dor pleurítica  
Descritor: dor aguda provocada pela irritação do revestimento dos pulmões – torna- se 
mais intensa com a respiração profunda e com a tosse.  
Epistaxe  
Descritor: sangramento ativo controlado por compressão direta.  
Vômito persistente  
História cardíaca importante 

Dor leve (1-3/10) 
Descritor: sem outros sintomas associados e em pacientes sem história prévia de 
coronariopatia ou embolia pulmonar.  
Dor que piora ao movimento  
Descritor: dor de característica muscular (localizada, evidenciada à palpação, que piora 
com movimentos do tronco ou membros superiores).  
Dificuldade para deglutir  
Tosse produtiva 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICOS  
Envenenamentos e intoxicações UNIDADES SEM REFERENCIAMENTO Cuidado com 
ingestão de anticonvulsivantes, antidepressivos, sulfato ferroso paracetamol, anti-
hipertensivos, antiarrítmicos, betabloqueadores, digoxina, hipoglicemiante oral 
organofosforados, carbamatos, e drogas não conhecidas. 

Estado mental alterado  
Descritor: confusão mental, rebaixamento do nível de consciência; letargia e/ou 
confusão mental.  
Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou 
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.  
Saturação de O2 < 85%  
Edema facial  
Edema de língua  
Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Convulsão ativa  
Descritor: contratura muscular involuntária de todo o corpo ou de parte dele.  
Risco de contaminação contínua 
Lesão ocular química aguda 

Ingestão há menos de 6h sem sintomas  
Substância de alto risco de intoxicação  
Saturação de O2 85-89%  
Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.  
História de inconsciência Estridor  
Descritor: estridor é um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior. 
História psiquiátrica importante  
Acidente perfurocortante com material biológico 

Prurido e/ou irritação intensa  
Saturação de O2 90-94%  
Dor moderada (4-6/10) 

Dor leve (1-3/10)  
Saturação de O2 > ou = 95%  
Alterações dérmicas locais 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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MORDEDURAS E PICADAS DE ANIMAIS 
 

Hemorragia Severa Comprometimento/obstrução de vias aéreas Descritor: presença de 
secreções, sangue, corpo estranho. Respiração inadequada Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 
irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 
150 bpm. Sinais de choque Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); Taquicardia 
(FC ≥ 140 bpm) ou Bradicardia (FC ≤ 40 bpm). Saturação de O2 < 85% Descritor: 
saturação de oxigênio < 95% com O2 e < 90% em ar ambiente. 

Alteração do nível de consciência  
Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-14).  
Estridor laríngeo ou dificuldade de falar  
Descritor: estridor é um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior.  
Edema de face Edema de língua  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 8 0mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Saturação de O2 85-89%  
Ferimentos profundos  
Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.  
História importante de alergia  
Veneno alta mortalidade 

Sem sinais sistêmicos  
Eritema ou bolhas disseminadas  
Dor moderada (4-6/10)  
Saturação de O2 90-94%  
Prurido intenso Sangramento controlável 
 Descritor: sangramento ativo contido por compressão. 

Saturação de O2 > ou = 95%  
Dor leve (1-3/10)  
Inflamação local  
Descritor: edema, hiperemia, calor e rubor.  
Infecção local 

Nenhum dos determinantes anteriores 

 
  

419



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

121 

 

MAL ESTAR GERAL 
 

Hipoglicemia grave  
Descritor: glicemia < 50 mg/dl e sinais: mudança de comportamento (agressividade, 
apatia, perda de consciência, crise convulsiva) e necessidade de ajuda de terceiros.  
Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; Cianose;  
Letargia e/ou confusão mental;  
FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.  
Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); Taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
Bradicardia (FC ≤ 40 bpm) 

Sinais neurológicos focais  
Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio.  
Sinais de meningismo  
Descritor: rigidez de nuca, fotofobia (intolerância ao brilho da luz) e dor de cabeça.  
Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.  
Alteração do nível de consciência  
Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-14). 

Petéquias e equimoses Sudorese fria  
Sinais vitais alterados  
Descritor: PAS > 220 ou PAD >130 mmHg; PAS < 80 mmHg; FC < 40 ou >150 bpm; FR 
< 10 ou > 36 irpm.  
Dor moderada (4-6/10)  
Bolhas ou manchas disseminadas  
Imunossupressão conhecida  
História hematológica importante 

Alteração de temperatura ( 37,80C)  
Dor leve (1-3/10)  
Evento recente de viagem para regiões endêmicas  
Descritor: Aparecimento < 7 dias 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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PALPITAÇÕES 
 (batedeira; Fazer ECG ou Oximetria) 

Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; Cianose; Letargia e/ou 
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.  
Sinais de choque  
Descritor: Hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); Taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
Bradicardia (FC ≤ 40 bpm). 

Dispneia aguda  
Descritor: sensação subjetiva de desconforto respiratório ou dificuldade para respirar (< 
30 dias).  
Pulso anormal (FILIFORME)  
Descritor: Tipo de pulso arterial muito fraco.  
Dor cardíaca  
Descritor: dor intensa em aperto ou peso no meio do peito, irradiando para o braço 
esquerdo ou pescoço. Pode-se associar a sudorese e vômitos. 
História de overdose ou envenenamento 

Palpitação no momento  
História cardíaca importante  
História de inconsciência 

Evento recente 

Nenhum dos determinantes anteriores  
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POLITRAUMAS  
Traumatismo crânio encefálico, agressão, grave mecanismo de trauma, lesão grave de 
únicos ou múltiplos sistemas, TCE com EC Glasgow ≤ 8, grande queimado (SCQ > 
26%) ou acometimento de vias aéreas (síndrome de inalação), trauma tóraco abdominal 
com perfuração, taquidispnéia, alteração mental, hipotensão, taquicardia e dor intensa, 
lesão múltiplas de membros com desalinhamento Sinais de choque D 

Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Comprometimento/obstrução de vias aéreas  
Descritor: presença de secreções, sangue, corpo estranho.  
Hemorragia severa  
Amputação traumática 

Alteração do nível de consciência  
Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-14).  
Palidez cutânea e sudorese fria  
Descritor: tipo de pulso arterial muito fraco.  
Dor pleurítica  
Descritor: dor aguda provocada pela irritação do revestimento dos pulmões – torna-se 
mais intensa com a respiração profunda e com a tosse.  
Sinais neurológicos focais 
Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio. 
Otorragia  
Dor cervical  
Dor intensa (7-10/10) 
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.  
Dor ou instabilidade da pelve Náuseas/vômitos  
Evisceração  
Descritor: é uma lesão onde ocorre a extrusão de vísceras abdominais.  
Ferimento perfurante  
Trauma direto no pescoço 

Envolvimento em mecanismo de trauma grave  
Descritor: queda de altura, acidente automobilístico, acidente com motocicleta, 
atropelamento de pedestre ou ciclista.  
História de inconsciência  
Hemorragia controlável  
Descritor: sangramento ativo contido por compressão.  
Cefaleia moderada (4-6/10)  
Descritor: sem perda de consciência, náuseas, vômito, crise convulsiva ou ferimento 
perfurante. 

Contusões e escoriações  
Dor leve Evento recente  
Evento (trauma) há mais de seis horas 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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QUEIMADURAS  
Realizar o 1º atendimento e encaminhar para a referência, seguindo o protocolo clínico, 
quando necessário 

Estado mental alterado  
Descritor: letargia, confusão mental, agitação.  
Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou 
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm. 
Saturação de O2 < 85%  
Descritor: saturação de oxigênio < 95% com O2 e < 90% em ar ambiente. 

Queimaduras circunferenciais  
Queimaduras de 2º /3º graus > 10% de SCQ  
Descritor: >10 e 25% SCQ Laranja Queimaduras de 2º /3º graus em face e períneo  
Queimaduras elétricas  
Queimaduras em ambientes confinados  
Saturação de O2 85-89% Estridor  
Descritor: estridor é um som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior. 

Queimaduras de 2º /3º graus < 10% de SCQ  
Queimaduras de 1º grau > 10% de SCQ  
Descritor: > 10% de SCQ em áreas não críticas.  
São áreas críticas: face, extremidades e genitália.  
Queimaduras de 1º grau em face e períneo 
Queimaduras de mãos e pés de qualquer grau  
Saturação de O2 90-94% 

Saturação de O2 ≥ 95%  
Queimaduras de 1º grau  
Descritor: < 10% de SCQ em áreas não críticas. 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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QUEIXAS OCULARES 
 

Dados vitais alterados  
Descritor: PAS ≥ 220 ou PAD ≥ 130 mmHg; PAS ≤ 80 mmHg; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm; 
FR ≤ 10 ou ≥ 36 irpm; Febre > 400C em adultos; Febre (T. axilar ≥ 38,50C) em 
imunocomprometidos; PAS entre 190-220 / PAD entre 120-130 mmHg; Febre (T. axilar 
≥ 38,50C) em imunocompetentes e com toxemia.  
Dor intensa (7-10/10)  
Perda visual súbita ou diplopia 

Dor moderada (4-6/10)  
Celulite periorbitária 

Dor leve  
Sensação de corpo estranho  
Hemorragia na esclera  
Descritor: sem história de trauma.  
Olho avermelhado e/ou secreção  
Descritor: sem história de trauma, contato com substância química ou solda 

Nenhum dos determinantes anteriores 

 

QUEIXAS OTOLÓGICAS 
 

Alteração do estado mental  
Descritor: confusão mental, agitação, delírios 
Otorragia  
Descritor: sangramento pelo conduto auditivo externo  
Dor intensa (7-10/10) 

Dor moderada (4-6/10) 

Perda recente da audição  
Zumbidos  
Presença de corpo estranho  
Dor leve (1-3/10) 

Nenhum dos determinantes anteriores 

 
  

424



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

126 

 

QUEIXAS RESPIRATÓRIAS  
Falta de ar, obstrução nasal, tosse, história de asma (cuidado com o uso crônico de 
corticoide, idosos, história de internação frequentes ou internações em UTI) 

Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Início agudo após trauma Exaustão  
Descritor: apresentando tiragem intercostal.  
Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou 
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.  
Saturação de O2 < 85%  
Descritor: Saturação de oxigênio < 95% com O2 e < 90% em ar ambiente.  
Uso inadequado da musculatura acessória 

Alteração do estado mental  
Descritor: confusão mental, agitação, delírio.  
Dor Cardíaca  
Descritor: dor intensa em aperto ou peso no meio do peso, irradiando para o braço e 
pescoço. Pode-se associar a sudorese e náuseas.  
Incapacidade de falar sentenças Estridor laríngeo ou dificuldade de falar  
Descritor: estridor é o som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior.  
Frequência cardíaca irregular ou alterada  
Saturação de O2 85-89%  
História respiratória importante  
Descritor: internação hospitalar anterior por problema respiratório 

Saturação de O2 90-94%  
Alteração de temperatura  
Descritor: (< 350C ou >37,80C). 

Dor de garganta  
Descritor: com febre com placas sem toxemia.  
Tosse produtiva  
Saturação de O2 ≥ 95%  
Evento recente  
Descritor: aparecimento < 7 dias. História de chieira noturna 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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QUEIXAS URINÁRIAS / DOR TESTICULAR 
 

Prostração, palidez cutânea ou sudorese  
Dor escrotal aguda  
Descritor: em menores de 25 anos.  
Priapismo Descritor: ereção peniana dolorosa.  
Dor intensa (7 -10/10)  
Hematúria 
Descritor: presença anormal de eritrócitos na urina.  
Gangrena escroto  
Celulite de escroto  
Retenção urinária aguda com bexigoma 

Disúria intensa com polaciúria e/ou hematúria  
Dor moderada (4 -6/10) 
Alteração de temperatura  
Descritor: (< 35ºC ou >37,8ºC).  
Vômito persistente 

Trauma superficial de escroto  
Corrimento uretral amarelado fétido  
Troca de sonda vesical obstruída  
Dor leve (1 -3/10)  
Evento Recente  
Descritor: evento recente < 7 dias . 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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SANGRAMENTOS  
Hematêmese, hemoptise, melena, epistaxe, metrorragia – cuidado com cirróticos, 
usuários de anticoagulantes, portadores de coagulopatias e gestantes 

Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou 
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm. 
Distúrbio de coagulação  
Descritor: pacientes hemofílicos.  
Hemorragia severa  
Descritor: sob uso de anticoagulante.  
Distúrbio de coagulação de paciente cardiopata em uso de anticoagulante 

Epistaxe SEM CONTROLE COM TAMPONAMENTO  
Evacuação de sangue vivo ou alterado  
História importante de sangramento digestivo  
Dor intensa (7-10/10)  
Alteração do nível de consciência  
Descritor: não totalmente alerta ou só responde à voz ou dor ou irresponsivo.  
Vômito de sangue 

Dor moderada (4-6/10)  
Fezes enegrecidas ou em geleia de groselha  
Descritor: presença de sangue fresco com coágulos nas fezes.  
Sangramento vaginal  
Vômito persistente 

Evento recente  
Descritor: Aparecimento < 7 dias Dor leve (1-3/10)  
Relato de hemorroidas  
Relato de epistaxes 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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TRAUMATISMO TORACO-ABDOMINAL 
 

Comprometimento/Obstrução de vias aéreas  
Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Respiração inadequada  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou 
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.  
Distúrbio e coagulação Hemorragia severa  
Descritor: sob uso de anticoagulante. 

Alteração do nível de consciência  
Descritor: não totalmente alerta ou só responde à voz ou dor ou irresponsivo.  
Dispneia súbita 
Descritor: sensação subjetiva de desconforto respiratório ou dificuldade para respirar.  
Dor intensa (7-10/10)  
Evisceração  
Descritor: é uma lesão onde ocorre a extrusão de vísceras abdominais. Grave 
mecanismo de trauma 

Hemorragia controlável  
Descritor: sangramento ativo contido por compressão.  
Dor moderada (4-6/10) 

Inflamação local  
Descritor: edema, hiperemia, calor e rubor  
Dor leve (1-3/10) Infecção local  
Evento Recente  
Descritor: evento recente < 7 dias 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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TRAUMAS  
Agressão, luxação, entorse, fratura exposta/amputação, fratura fechada, contusões 

Comprometimento/Obstrução de vias aéreas  
Descritor: presença de secreção, sangue, corpo estranho.  
Sinais de isquemia  
Sinais de choque  
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).  
Fratura exposta 

Sinais neurológicos focais  
Descritor: paresia, parestesia, disfasia, afasia, ataxia, distúrbio do equilíbrio.  
Ferida com sangramento ativo  
Dor intensa (7-10/10)  
Edema Descritor: (++/4+)  
Alterações respiratórias  
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou 
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.  
Incapacidade de andar  
Grave mecanismo de trauma 

Dor moderada (4-7/10)  
Ferimento sem sangramento ativo  
Deformidade em membros  
Cefaleia  
Vômito  
Descritor: se não se puder excluir trauma craniano, ingestão de drogas ou doença de 
base.  
Sem sinais de isquemia  
Sinais flogísticos locais  
Descritor: edema, hiperemia, calor e rubor. Limitação dos movimentos/função 

Dor leve (1-3/10)  
Edema articular sem flogose  
Evento Recente  
Descritor: evento recente < 7 dias.  
Limitação leve dos movimentos  
Sem perda da função 

Dor crônica não agudizada 
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SITUAÇÕES ESPECIAIS 

LARANJA: 
 
Alterações de temperatura durante hemodiálise ou transplantados ou em uso de 
imunossupressor  
Descritor: (Tax < 36,50C ou > 37,80C).  
Violência sexual e/ou intrafamiliar  
Exposição sexual consentida  
Pacientes escoltados  
Assistidos por Equipe de Atenção Domiciliar  
Incidente perfurante com material biológico - 
Suspeita clínica/epidemiológica de Dengue com sinais de gravidade  
Descritor: são sinais de gravidade: dor abdominal intensa e contínua, vômitos 
persistentes, acúmulo de líquidos – ascite, derrame pleural, derrame pericárdico; 
hipotensão postural e/ou lipotimia, hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo 
costal, sangramento de mucosa, letargia e/ou irritabilidade.  
Retorno em período < 24 horas por ausência de melhora  
Descritor: relato de piora dos sintomas e sinais de deterioração clínica: alterações de 
FC, temperatura, pressão arterial e nível de consciência.  
Trauma em pacientes hemofílicos 
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PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM PEDIATRIA 
 
Critérios de Inclusão: Crianças de zero até 13 anos, 11 meses e 29 dias; e pacientes 
com doença hematológica crônica até 17 anos, 11 meses e 29 dias, que procurarem 
atendimento nas portas de urgência/emergência pediátrica da RAS.  
 
Critérios de Exclusão: Adultos e adolescentes a partir de 14 anos, exceto pacientes com 
doença hematológica crônica até 17 anos, 11 meses e 29 dias. 
 

QUEIXAS URINÁRIAS / DOR TESTICULAR 
 

Prostração, palidez cutânea ou sudorese  
Dor escrotal aguda  
Descritor: em menores de 25 anos.  
Priapismo  
Descritor: ereção peniana dolorosa. Dor intensa Descritor: 7 -10/10, intolerável.  
Hematúria  
Descritor: presença anormal de eritrócitos na urina.  
Gangrena escroto  
Celulite de escroto  
Retenção urinária aguda com bexigoma 

Disúria intensa com polaciúria e/ou hematúria  
Dor moderada  
Descritor: 4 - 6/10, suportável, mas intensa.  
Alteração de temperatura  
Descritor: (37,8°C).  
Vômito persistente 

Trauma superficial de escroto  
Corrimento uretral amarelado fétido  
Troca de sonda vesical obstruída  
Dor leve Descritor: 1 -3/10.  
Evento Recente  
Descritor: evento recente < 7 dias 

Nenhum dos determinantes anteriores 
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TOSSE, FALTA DE AR, DIFICULDADE PARA RESPIRAR, RESPIRAÇÃO RUIDOSA, 
CHIADO NO PEITO 

PCR, bradicardia importante ou PCR iminente   
Descritor: ausência de reação; crise convulsiva; dificuldade ou ausência de respiração; 
ausência de sons cardíacos; ausência de movimento torácico; pele fria e azulada; 
ausência de pulso carotídeo, braquial ou femoral; bradicardia 
Apneia, bradipneia, ou movimentos tóraco abdominais paradoxais   
Descritor: interrupção da respiração por 20 segundos, ou por qualquer tempo, quando 
associada a alteração na cor, tônus musculares ou frequência cardíaca. Via aérea 
obstruída 
Via aérea obstruída  
Descritor: início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas 
respiratórios prévios; suspeita de corpo estranho; edema de lábio ou língua; em uso de 
traqueostomia (obstrução, deslocamento da mesma).  
Cianose central  
Descritor: língua, mucosas orais e pele azuladas ou roxas; ocorre devido problemas no 
coração ou no pulmão; o sangue já chega desoxigenado aos capilares por falta de 
oxigenação do sangue nos pulmões.  
Paciente não responde, Glasgow < 8  
Descritor: ausência de resposta ao estímulo verbal ou doloroso; agitação psicomotora 
ou sinais focais. 
Falência respiratória  
Descritor: sudorese; fadiga; chiado; diminuição ou ausência de MV; batimento de asa 
de nariz (BAN); retrações intercostais ou subcostais; taquipneia; apneia; bradipneia; 
dispneia ou cianose; hipoxemia (RN < 50 mmHg; lactentes < 1 ano: PaO2 < 60 mmHg, 
>1 ano: PaO2 < 80 mmHg). 

Estridor laríngeo e dificuldade de falar ou mamar  
Descritor: inspiração ruidosa ou difícil; respiração prejudicada pela fala ou durante a 
sucção ao mamar.  
Edema labial e/ou de língua com sensação de garganta fechando 
Descritor: início súbito associado a ingestão de alimentos ou medicamentos com 
histórico de alergia, ou exposição a inalantes.  
Dispneia moderada ou intensa  
Descritor: dispneia; BAN; tiragens subcostais; gemência; histórico de asma quase fatal; 
fatores de risco: internações prévias por crise grave de asma, com necessidade de 
intubação e ventilação, sem acompanhamento profilático.  
Lactente dispneico com recusa ou dificuldade para se alimentar  
Descritor: estridor; gemidos; sibilância; períodos de apneia ou guinchos; respiração 
rápida ou difícil associada a dificuldade para ingerir alimentos líquidos ou sólidos.  
Saturação de O2 ≤ 90%  
Descritor: leve > 95%; moderada entre 91-95%; grave < 90%.  
Epistaxes com instabilidade hemodinâmica  
Salivação excessiva  
Descritor: salivação excessiva associada a desconforto respiratório.  
Hemoptise franca  
Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo 

Taquipneia  
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Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo.  
Dispneia leve  
Descritor: incursões respiratórias de esforço leve; tiragens intercostais.  
Saturação de O2 91- 94%  
Descritor: leve > 95%; moderada entre 91-95%; grave < 90%.  
Tosse frequente emetizante  
Descritor: acessos de tosse seca espasmódica que culmina em vômito; sem estridor e 
sem dificuldade respiratória.  
Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo 

Taquipneia  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo.  
Dispneia leve  
Descritor: incursões respiratórias de esforço leve; tiragens intercostais.  
Saturação de O2 91- 94%  
Descritor: leve > 95%; moderada entre 91-95%; grave < 90%.  
Tosse frequente emetizante  
Descritor: acessos de tosse seca espasmódica que culmina em vômito; sem estridor e 
sem dificuldade respiratória.  
Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo 

Coriza  
Descritor: apenas coriza sem sinais sistêmicos. 
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DESMAIO, TONTURA, VERTIGEM  
Avaliar uso / interrupção de anticonvulsivante, neurolépticos. Abstinência de álcool e 
drogas ilícitas 

Alteração do nível de consciência  
Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 250 ou < 70 mg/dl.  
Rigidez de nuca / muscular, hipertonicidade  
Descritor: incapacidade de flexionar a cabeça para frente devido a rigidez muscular e 
resistência a movimentação passiva.  
Sinais de choque 
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou 
bradicardia (FC ≤ 40 bpm). 

Pulso anormal  
Descritor: tipo de pulso arterial muito fraco.  
Dor torácica  
Descritor: dor intensa em aperto ou peso no meio do peito, irradiando para o braço 
esquerdo ou pescoço. Pode-se associar sudorese, náuseas e epigastralgia.  
Distúrbio súbito do equilíbrio 
Descritor: associado a náuseas e vômitos.  
Dor intensa (7-10/10)  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como jamais sentida.  
Em pós-comicial e torporoso/comatoso  
Descritor: momento posterior a crise convulsiva que pode se caracterizar por perda da 
consciência, confusão ou desorientação mental e letargia.  
Dispneia aguda  
Descritor: sensação de dificuldade para respirar de instalação súbita.  
Alteração do nível de consciência  
Descritor: escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG 9-14).  
Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo.  
História importante de alergia Descritor: relato de reação alérgica conhecida.  
Cefaleia intensa (7-10/10) de início súbito  
Descritor: dor intolerável, geralmente descrita como "A pior dor de cabeça da vida".  
Déficit neurológico agudo  
Descritor: paresia, plegia, disfagia, afasia, ataxia, paralisia facial.  
História de trauma craniano RECENTE  
Descritor: história de TCE inferior a sete dias. 

Dor moderada (4-6/10)  
Em pós-comicial  
Descritor: momento posterior a crise convulsiva que pode se caracterizar por perda da 
consciência, confusão ou desorientação mental e letargia.  
Relato de primeira crise convulsiva 
Crise convulsiva há menos de 12h e alerta 

Dor leve (1-3/10)  
Parestesias bilaterais ou migratórias  
Descritor: sensações cutâneas subjetivas (ex., frio, calor, formigamento, pressão) que 
são percebidas espontaneamente na ausência de estimulação. 

Nenhum dos determinantes anteriores  
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ALTERAÇÕES NO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA E SENSÓRIO, PARESIAS E 
PARALISIAS 

Apneia, bradipneia, ou movimentos tóraco abdominais paradoxais  
Descritor: interrupção da respiração por 20 segundos, ou por qualquer tempo; quando 
associada a alteração na cor, tônus musculares ou frequência cardíaca; com dificuldade 
respiratória; sialorreia intensa; estridor; voz abafada e cianose.  
Vermelho Convulsão em atividade  
Descritor: crise convulsiva à admissão.  
Paciente não responde; Glasgow < 8  
Descritor: ausência de resposta ao estímulo verbal ou doloroso; agitação psicomotora 
ou sinais focais.  
Sinais de choque  
Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino; perfusão 
diminuída; letargia; taquipneia; irritabilidade; oligúria.  
Glicemia < 50 mg/dl no RN e < 60 mg/dl em crianças  
Descritor: glicemia < 50 mg/dl no RN (0 a 28 dias) e < 60 mg/dl em crianças.  
Glicemia > 200 mg/dl 

Extrema agitação; choro inconsolável  
Descritor: inquietação; resposta exacerbada aos estímulos; irritabilidade; choro 
incessante.  
Vômitos incoercíveis  
Descritor: vômitos que não cessam mesmo após medidas para alívio ou não tem 
intervalo entre os episódios; 5 ou mais episódios de vômito na última hora.  
Saturação de O2 ≤ 90%  
Estado pós ictal ou déficit focal agudo  
Descritor: história de convulsão na última hora associada a um dos seguintes sinais: 
sonolência; liberação de esfíncteres (urinou ou evacuou nas roupas); hipersecreção; 
miose ou sibilância e broncoespasmo.  
Alteração de temperatura (< 350C ou > 400C)  
Deficiência neurológica AGUDA Descritor: déficit motor (paresia ou paralisia) nas 
últimas 24 horas.  
Tentativa de autoextermínio ou automutilação  
Descritor: relato ou suspeita.  
Paciente psiquiátrico em surto  
Descritor: paciente com história psiquiátrica que está em surto no momento.  
Paralisia flácida aguda de MMII, simétrica ou assimétrica  
Descritor: paralisia flácida simétrica de MMII, ou assimétrica acometendo qualquer 
membro 

Fraqueza muscular dos membros inferiores e/ou paresias de qualquer membro de 
início súbito  
Descritor: fraqueza muscular de MMII de início súbito ou paresias em qualquer membro.  
Saturação de O2 entre 91-94%  
Vômitos moderados  
Descritor: mais de 3 episódios de vômitos nas últimas 12 horas, porém sem vômitos 
incoercíveis.  
Perda de consciência nas últimas 24 horas  
Descritor: perda de consciência nas últimas 24 horas.  
Deficiência neurológica NOVA  
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Descritor: déficit motor (paresia ou paralisia) acima de 24 horas 

Reação aguda ao stress  
Descritor: desmaio; síncope.  
Saturação de O2 ≥ 95%  
Rinorreia purulenta  
Descritor: secreção nasal amarelo esverdeada; obstrução nasal e espirros sem sinais 
de acometimento sistêmico.  
Relato de perda de consciência acima de 24 horas  
Descritor: história de perda de consciência ou desmaio.  
Vômitos esparsos  
Descritor: até 3 episódios de vômitos nas últimas 12 horas. 

 

DOR TORÁCICA 
 

Sinais de choque  
Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino. 

Desconforto respiratório  
Descritor: Tiragens intercostais; subcostais; retração de fúrcula; BAN.  
Cianose aos pequenos esforços  
Descritor: Comer, falar, andar.  
Dor intensa (7-10)  
Descritor: Ver escala de dor.  
Saturação de O2 < 90%  
Associada a trauma súbito  
Descritor: Evento até 12 horas. 

Piora com a respiração  
Dor moderada (4-6)  
Associada a trauma agudo  
Descritor: evento de 12 a 24 horas.  
Sensação de aperto torácico e ansiedade 
Descritor: associado a stress agudo; podendo estar associado a sudorese fria das 
extremidades ou taquipneia ou tontura. 

Dor leve (1-3)  
Associada a tosse frequente  
Descritor: tosse frequente que ocorre após processos virais sem afetar atividades e sem 
febre.  
Piora ao movimento do tronco ou membros superiores  
Descritor: dor muscular. 

Dor superficial crônica à compressão  
Descritor: dor muscular.  
Dor referida ou que melhora com repouso  
Descritor: dor relatada > 7 dias e/ou que melhora ao repouso. 
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QUEIXAS OCULARES 
 

Dados vitais alterados  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo.  
Dor intensa (7-10/10)  
Perda visual súbita ou diplopia 

Dor moderada (4-6/10)  
Celulite periorbitária 

Dor leve (1-3/10)  
Sensação de corpo estranho  
Hemorragia na esclera  
Descritor: sem história de trauma.  
Olho avermelhado e/ou secreção Descritor: sem história de trauma, contato com 
substância química ou solda 

Nenhum dos determinantes anteriores 

 

DOR DE CABEÇA 
 

Sinais de choque  
Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino. 

Dor intensa (7-10/10)  
Sinais vitais alterados  
Alteração do sensório ou de comportamento Rigidez na nuca  
Sinais focais  
Vômitos em jato  
Alterações de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo. 

Alterações visuais  
Dor moderada (4-6/10)  
Alterações visuais Náuseas, vômitos  
Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo 

Dor leve (1-3/10)  
Temperatura entre 37,5ºC e 38,4ºC 

Apenas referida, sem febre, e com sinais vitais normais 

 
  

437



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

139 

 

DOR ABDOMINAL 
 

Sinais de choque  
Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino. 

Dor intensa (7-10/10)  
Vômitos incoercíveis  
Descritor: vômitos incessantes mesmo após medidas para alívio ou não tem intervalo 
entre os episódios; 5 ou mais episódios de vômito na última hora.  
Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo 

Distensão abdominal 
Fezes com sangramento vivo e/ou vômitos sanguinolentos  
Dor moderada (4-6/10)  
Vômitos persistentes  
Retenção urinária  
Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo. 

Dor leve (1-3/10)  
Náuseas ou vômitos ocasionais  
Disúria Temperatura entre 37,5ºC e 38,4ºC 

Apenas referida e de caráter recorrente 

 
 

DOR DE GARGANTA 
 

Com dificuldade respiratória; sialorreia intensa; estridor; voz abafada e cianose 

Desvio do pescoço  
Descritor: postura antálgica.  
Disfagia importante com sinais de desidratação moderada  
Descritor: dor à deglutição de alimentos ou a própria saliva; associada a sinais de 
desidratação moderada (irritado, olho fundo, lágrima ausente, sedento, pulso rápido e 
fraco, sinal da prega que desaparece lentamente > 2 segundos, fontanela deprimida, 
taquicardia, mucosa seca).  
Alteração de temperatura 
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo  

Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo  

Associada a edema ou tumefação cervical  
Descritor: aumento de volume cervical anterior ou submandibular, sem sinais flogísticos 
associados.  
Temperatura entre 37,5ºC e 38,4ºC  

Halitose  
Descritor: presença de halitose sem sinais de acometimento sistêmico. 
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DOR DE OUVIDO 
 

Dor intensa (7-10/10)  
Choro agudo, contínuo e inconsolável Sangramento auricular vivo, visível  
Descritor: corpo estranho.  
Rigidez de nuca e/ou ataxia  
Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo. 

Dor moderada (4-6/10)  
Recusa ou dificuldade para se alimentar  
Tumefação dolorosa retro auricular  
Descritor: aumento de volume retroauricular com dor 

Dor leve (1-3/10)  
Otorreia 

Incômodo auricular associada a pródromo de resfriado  
Descritor: história de resfriado anterior a dor. 

 
 
 

DOR EM EXTREMIDADES 
 

Associada a comprometimento vascular distal  
Descritor: má perfusão, pulsos impalpáveis; palidez; pele fria; cianose. 

Dor nas panturrilhas com prejuízo na marcha  
Descritor: dor à deambulação ou ficar em pé.  
Artralgia com limitação e sinais flogísticos  
Descritor: dor nas articulações associado a edema, rubor e calor local. 

Distensões, contusões, torções  
Artralgia sem sinais flogísticos 

Dor superficial crônica à compressão 
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VÔMITOS E DIARREIA  
(Observação: atentar para diabetes) 

Desidratação grave 
Descritor: comatoso; hipotônico; olhos muito fundos e encovados; respiração acidótica; 
não é capaz de beber; pulsos finos ou ausentes; sinal da prega desparece muito 
lentamente > 2 segundos; PA indetectável; oligúria; perda de peso maior que 10%; 
fontanela deprimida.  
Sinais de choque  
Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino 

Desidratação moderada (3-6 sinais de desidratação)  
Descritor: irritado; olho fundo; lágrima ausente; sedento; pulso rápido e fraco; sinal da 
prega que desaparece lentamente > 2 segundos; fontanela deprimida; taquicardia; 
mucosa seca; perda de peso de 5 - 10%.  
Dispneia  
Descritor: desconforto respiratório.  
Glicemia >200 mg/dl ou glicemia < 50 mg/dl no RN e < 60 mg/dl em crianças  
Fezes com sangramento vivo e/ou  
vômitos sanguinolentos  
Descritor: presença de sangue nas fezes e/ou vômitos. 

Desidratação leve (< 3 sinais de desidratação)  
Descritor: mucosas secas e oligúria. Dor moderada (4-6/10)  
Fezes em geleia de groselha ou enegrecidas  
Descritor: fezes com aspecto gelatinoso e avermelhadas geralmente associada a dor 
abdominal 

Quadro agudo SEM desidratação  
Descritor: presença de diarreia ou vômitos sem sinais de desidratação.  
Diarreia sanguinolenta >15 dias sem desidratação  
Descritor: presença de fezes sanguinolentas de evolução crônica sem sinais de 
desidratação. 

Diarreia > 15 dias sem desidratação 
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ALTERAÇÕES CUTÂNEAS: FERIDAS, PALIDEZ, AFECÇÕES DE PELE 
 

Respiração irregular  
Descritor: a respiração regular é silenciosa e o trabalho respiratório é mínimo.  
A frequência respiratória normal é de 30 a 60 irpm no RN ; de 25 a 40 aos 6 meses; de 
20 a 30 com 1 ano; de 20 a 25 com 3 anos; de 12 a 25 aos 6 anos; e de 12 a 20 aos 10 
anos.  
Sinais de choque  
Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino. Toxemia, 
prostado.  
Descritor: criança apática ou hiporesponsiva no colo dos pais; pálida; hipoativa ou não 
reativa; sonolenta ou desorientada. 

Ferimento extenso com sangramento ativo Palidez, sudorese e taquicardia 
inexplicada  
Dor intensa (7-10/10)  
Edema facial  
Descritor: edema em toda a face ou que envolva mais de um local tais como: pálpebra, 
lábio, língua ou lóbulo de orelha.  
Equimoses, púrpura e/ou petéquias  
Descritor: máculas, manchas ou erupção que não desaparecem à digitopressão ou ao 
teste do vidro.  
Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo. 

Dor moderada (4-6/10)  
Ferida infectada com alteração de temperatura  
Descritor: febre > 38°C; associada a ferida com pus, ou com odor fétido; ou com sinais 
francos de reação inflamatória (lesão quente, ou muito vermelha, ou dolorosa). Verificar 
quadro de parâmetro em anexo.  
Ferida corto-contusa ou ferimento com sangramento que cede à compressão  
Tumefação dolorosa com ou sem hiperemia com alteração de temperatura  
Descritor: aumento de volume de pele e partes moles, com ou sem vermelhidão local. 
Verificar quadro de parâmetro em anexo.  
Placas eritematosas de início súbito  
Descritor: elevações cutâneas avermelhadas; localizadas ou generalizadas; com ou 
sem prurido. 
Lesões bolhosas extensas integras ou rotas, podendo acometer mucosas  
Descritor: vesículas ou bolhas de grandes proporções que se rompem fácil dano à 
imagem de queimaduras, que podem também acometer as mucosas.  
Erupções secretantes ou bolhosas em mais de 10% corpo associado a prurido  
Descritor: vesículas ou bolhas distintas ou confluentes que alcançam mais de 10% da 
superfície corporal por meio da regra dos nove de Wallace; a qual estima 9% de 
superfície corporal para cada uma das regiões a seguir: cabeça e pescoço, cada 
membro, cada quadrante do tronco, cada coxa; cada perna e pé, e prurido; envolvendo 
mais de uma região corporal. 

Lesão infectada sem febre ou tumefação local  
Descritor: lesão localizada, sem febre, com pus, ou com odor fétido, ou com sinais de 
reação inflamatória (calor local, edema, hiperemia ou dor).  
Relato de sangramento nas últimas 24 horas  
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Dor leve (1-3/10) 

Lesão superficial sem sinais sistêmicos  
Descritor: escoriações; feridas fechadas e sem queixas; ausência de sinais ou sintomas 
de infecção e ou inflamação.  
Prurido leve  
Descritor: prurido isolado ou não persistente e sem repercussões sistêmicas. 

 

TRAUMA 
 

Politraumatizado  
Hemorragia sem controle  
Descritor: lesões com sangramento visível a despeito de medidas compressivas, em 
jatos ou esguichos de sangue.  
Nível de consciência: coma; irresponsivo  
Amputação traumática de membros  
Trauma torácico, abdominal ou craniano com perfuração  
Mecanismo de alta energia 

TCE + perda de consciência e/ou vômitos  
Fratura exposta ou com deformidade 
 Nível de consciência obnubilado  
Sangramento abundante  
Paciente com Hemofilia  
Ferimento extenso  
Queda de altura: 2 a 3x a altura da criança 

TCE com < 12 horas sem perda de consciência e/ou vômitos  
Suspeita de fratura ou luxação de membros  
Ferimento com necessidade de sutura  
Sangramento controlado  
Queda da própria altura 

TCE com > 12 horas sem perda de consciência e/ou vômitos  
Pequeno ferimento/ sem necessidade de sutura  
Sangramento leve 

Pequeno ferimento sem necessidade de sutura, sem sangramento 
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QUEIMADURAS 
 

Crianças < 3 anos  
SCQ > 10%  
Descritor: Ver tabela  
Queimaduras associadas a politrauma  
Queimaduras químicas  
Queimaduras de face/inalação de fumaça  
Descritor: inalação em ambientes confinados, inalação de fumaça e/ou produtos 
químicos, queimaduras de vias aéreas (rouquidão, dispneia, cianose, tosse metálica, 
escarro fuliginoso).  
Queimaduras elétricas  
Descritor: alta voltagem. 

Queimaduras de genitália  
Descritor: acometimento significante de genitália.  
Queimaduras circunferencial – risco de síndrome compartimental  
Descritor: extremidades frias e/ou cianóticas, membro rígido/endurecido.  
Queimaduras agudas com menos de 1 hora de ocorrida, de SCQ < 10% 

Outras queimaduras associadas a comorbidades clínicas ou situação de risco 
social  
Descritor: maus tratos, violências.  
Sinais de infecção  
Descritor: queimadura com sinais de infecção (eritema, flogose com ou sem prurido) 

Queimaduras com mais de 24 horas associadas a queixa clínica nova   
Descritor: lesão com prurido, hiperemia, limitação parcial de movimentos. 

Queimaduras com mais de 24 horas sem alterações clínicas  
Descritor: somente relato de queimaduras. 
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INTOXICAÇÃO EXÓGENA 
 

PCR, bradicardia importante ou PCR iminente  
Descritor: ausência de reação; crise convulsiva; dificuldade ou ausência de respiração; 
ausência de sons cardíacos; ausência de movimento torácico; pele fria e azulada; 
ausência de pulso carotídeo, braquial ou femoral, bradicardia < 60 bpm; associada a má 
perfusão, taquipneia ou bradipneia; alteração do nível de consciência.  
Apneia, bradipneia ou movimentos tóraco abdominais paradoxais  
Descritor: interrupção da respiração por 20 segundos, ou por qualquer tempo; quando 
associada a alteração na cor, tônus musculares ou frequência cardíaca; com dificuldade 
respiratória; sialorreia intensa; estridor; voz abafada e cianose.  
Convulsão em atividade  
Descritor: crise convulsiva à admissão.  
Paciente não responsivo, ECG < 8  
Descritor: ausência de resposta ao estímulo verbal ou doloroso, agitação psicomotora 
ou sinais focais.  
Sinais de choque  
Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino.  
Edema labial e/ou de língua com sensação de garganta fechada  
Descritor: início súbito de grave dificuldade respiratória sem febre ou sintomas 
respiratórios prévios; edema de lábio ou língua; em uso de traqueostomia (obstrução, 
deslocamento da mesma).  
Ingestão de soda cáustica  
Lesão ocular química 

Alteração sensório ou de comportamento: ECG de 9-14; agitação psicomotora  
Descritor: agitação, confusão mental, hipoatividade, desorientação, ataxia, fala 
desconexa, boca seca, sialorreia, sudorese.  
Contato com produto químico de alta letalidade  
Descritor: alta probabilidade de a substância causar o óbito ou a doença grave (raticida, 
agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, plantas e medicamentos).  
Saturação de O2 ≤ 90%  
Ingestão de substâncias  
Descritor: mesmo se há desconhecimento do produto e da quantidade ingerida 

Prurido e/ou irritabilidade em superfície corporal extensa  
Descritor: história de exposição corporal a alguma substância irritante.  
Cefaleia, náuseas, diarreias  
Saturação de O2 entre 91 a 94% 
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MORDEDURA E PICADAS DE ANIMAIS 
 

PCR, bradicardia importante ou PCR iminente  
Descritor: ausência de reação; crise convulsiva; dificuldade ou ausência de respiração; 
ausência de sons cardíacos; ausência de movimento torácico; pele fria e azulada; 
ausência de pulso carotídeo, braquial ou femoral, bradicardia < 60 bpm; associada a má 
perfusão, taquipneia ou bradipneia; alteração do nível de consciência.  
Sinais de choque  
Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso finos.  
Mutilação  
Descritor: amputação ou perda de partes corporais por mordedura humana ou animal.  
Lesão de grandes vasos ou hemorragia grave  
Descritor: lesões com sangramento visível a despeito de medidas compressivas, em 
jatos ou esguichos de sangue.  
Acidente com animal peçonhento com acometimento sistêmico  
Descritor: acidente ofídico; escorpiônico ou aracnídeo em que a criança se apresenta 
apática e hiporesponsiva no colo dos pais; pálida; hipoativa ou não reativa; sonolenta 
ou desorientada. 

Estridor ou dispneia  
Edema facial  
Descritor: edema em toda a face ou que envolve mais de um local tais como: pálpebra, 
lábios, língua ou lóbulo da orelha.  
Acidente com animal peçonhento com sinais e sintomas locais  
Descritor: acidente ofídico, escorpiônico ou aracnídeo sem toxemia.  
Dor intensa (7-10/10)  
Ferida profunda  
Descritor: ferida sem perda de substância por mordedura humana ou animal.  
Ferimento extenso por mordedura ou em área crítica Hemorragia não controlada 
em definitivo  
Descritor: hemorragia que cessou, mas retorna de imediato ao cessar a compressão 

História e alergia com reação grave  
Descritor: história anterior de urticária, edema de glote ou asma que levou a internação 
com risco de morte.  
Dor moderada (4 – 6/10)  
Acidente rábico potencial  
Descritor: mordedura; arranhadura ou lambedura em mucosa ou pele não íntegra por 
cães, gatos, morcegos ou outros animais silvestres, inclusive domiciliados.  
Erupção ou vesículas disseminadas 
Descritor: vesículas ou bolhas distintas ou confluentes que alcançam mais de 10% da 
superfície corporal por meio da regra dos nove de Wallace; a qual estima 9% de 
superfície corporal para cada uma das regiões a seguir: cabeça e pescoço, cada 
membro, cada quadrante do tronco, cada coxa, cada perna e pé (vide imagem); prurido, 
envolvendo mais de uma região corporal.  
Hemorragia leve controlada  
Descritor: mordedura com hemorragia associada a ferida pequena.  
Prurido moderado 

Infecção ou inflamação local  
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Descritor: Lesão localizada, sem febre, com pus, ou com odor fétido, ou com sinais de 
reação inflamatória (lesão quente, muito vermelha ou dolorosa). 
Prurido leve  
Dor leve (1-3/10)  
Mordedura não-extensa  
Ferida pequena sem sangramento  
Descritor: mordeduras sem hemorragia associada.  
Lesão superficial leve sem sinais sistêmicos  
Descritor: escoriações, feridas fechadas e sem queixas, ausência de sinais e sintomas 
de infecção e ou inflamação. 

 
 

FEBRE  
Recomendação: prescrever antitérmico enquanto aguarda 
 

Inconsciente, alternância sonolência-irritabilidade  
Descritor: não acorda ou não se mantém acordado.  
Sinais de choque  
Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão 
diminuída, letargia, taquipneia, irritabilidade, oligúria.  
Alteração grave na cor da pele, lábios e língua  
Descritor: palidez importante visível, pele marmórea, criança acinzentada ou cianótico.  
Não responsivo a estímulos sociais: não sorri, não interage 

Dispneia moderada ou intensa  
Descritor: incursões respiratórias de esforço moderado ou grave, tiragem subcostal, 
BAN, tiragem supraclavicular e de fúrcula, balanço tóraco abdominal.  
Choro agudo, contínuo e inconsolável, gemência  
Saturação de O2 < 90%  
Desidratação moderada (3 – 6 sinais de desidratação)  
Descritor: irritado, olho fundo, lágrima ausente, sedento, pulso rápido e fraco, sinal de 
prega que desaparece lentamente (> 2 segundos), fontanela deprimida, taquicardia, 
mucosa seca, perda de peso de 5 – 10%.  
Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo. Manchas de pele que não 
desaparecem à digitopressão  
Fontanela abaulada Calafrios 

Saturação de O2 entre 91 – 94%  
Dispneia leve  
Descritor: incursões respiratórias de esforço leve, tiragem intercostais.  
Lactentes que não estejam aceitando alimentação 
Descritor: menores de 24 meses de idade com recusa alimentar.  
Desidratação leve (72 horas  
Descritor: atentar ao risco de reação vacinal com necessidade de notificação. 
Alterações musculares; articulares ou corporais 

Secreção purulenta nos olhos  
Descritor: sem edema palpebral.  
Pústulas na pele  
Descritor: pouco localizadas.  
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Placa branca na boca  

 
 

0 A 3 MESES 
 

Cianose central  
Tiragem subcostal grave; BAN ou apneia 

Não consegue mamar ou beber nada FR > 60 ou < 30 irpm  
Palidez generalizada intensa com livores  
Choro agudo, contínuo e inconsolável, gemência  
Saturação de O2 < 93%  
Vômitos frequentes  
Manifestações de sangramento  
Descritor: equimoses, petéquias e/ou hemorragias.  
Icterícia abaixo do joelho ou antes de 24 horas de vida  
Alteração de temperatura  
Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo 

Secreção purulenta no ouvido ou nos olhos  
Descritor: abundante e com edema palpebral.  
Palidez palmar intensa Secreção purulenta no umbigo  
Descritor: com eritema que se estende para a pele ao redor.  
Pústulas ou vesículas na pele  
Descritor: em grande quantidade ou muito extensas.  
Alteração de temperatura Descritor: verificar quadro de parâmetro em anexo.  
Tosse Icterícia abaixo do umbigo 

Secreção purulenta nos olhos  
Descritor: sem edema palpebral.  
Secreção purulenta no umbigo e/ou eritema sem estender-se para a pele ao redor  
Pústulas na pele  
Descritor: pouco localizadas. Placa branca na boca 
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VIOLÊNCIA FÍSICA; SEXUAL; TENTATIVA DE SUICÍDIO; ENVENENAMENTO; 
INTOXICAÇÕES INTENCIONAIS E ACIDENTE PERFURO CORTANTE E/OU 
EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO  

PCR, bradicardia importante ou PCR iminente  
Descritor: não acorda ou não se mantém acordado.  
Alterações respiratórias: apneia, bradipneia ou movimento tóraco abdominais 
paradoxais  
Convulsão em atividade  
Descritor: crise convulsiva à admissão.  
Paciente não responsivo: EC Glasgow < 8  
Descritor: obstrução de vias aéreas; trauma de face; hemorragia grave; sinais de 
choque; Glasgow < 8.  
Sinais de choque  
Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão 
diminuída, letargia, taquipneia, irritabilidade, oligúria.  
Hemorragia sem controle  
Descritor: lesões com sangramento visível a despeito de medidas compressivas; em 
jatos ou esguichos de sangue.  
Edema labial e/ou de língua com sensação de garganta fechando Ingestão de 
produto caustico ou potencialmente tóxico 

Dispneia moderada ou intensa  
Descritor: incursões respiratórias de esforço moderado ou grave, tiragem subcostal, 
BAN, tiragem supraclavicular e de fúrcula, balanço tóraco abdominal.  
Saturação de O2 < 90%  
Alteração sensório ou do comportamento: EC Glasgow de 9-14, agitação 
psicomotora Acidente com material perfuro cortante ou exposição a material 
biológico  
Descritor: atentar-se também para exposição a leite materno de mulher convivendo com 
o HIV.  
Violência sexual menos de 72 horas – evento agudo, crônico agudizado (suspeitar 
de violência) Ingestão ou exposição de substâncias há menos de 6 horas  
Descritor: ingestão de grande volume de produto cáustico ou tóxico, que, em caso de 
ingestão acidental não seriam tomados em grandes volumes devido ao gosto ser ruim 
ou pela dor que provoca. 

Dispneia leve  
Descritor: incursões respiratórias de esforço leve, tiragem intercostais.  
Hemorragia leve controlada  
Descritor: mordedura com hemorragia associada a ferida pequena.  
Histórias de tentativas recorrentes de suicídio  
Violência sexual mais de 72 horas – evento crônico  
Violência psicológica e/ou moral  
Descritor: sinais de sofrimento psíquico: apatia; depressão; ansiedade; agressividade; 
baixa autoestima; distúrbios do sono; enurese noturna. Ideação suicida  
Autoflagelação 
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ANEMIA FALCIFORME / HEMOFILIA 
 

Sinais de choque  
Descritor: taquicardia; palidez acentuada; pele fria; sudorese; pulso fino, perfusão 
diminuída, letargia, taquipneia, irritabilidade, oligúria. 
Convulsão em atividade  
Paciente não responsivo: EC Glasgow < 8  
Descritor: ausência de resposta ao estímulo verbal ou doloroso; agitação psicomotora 
ou sinais focais 

Dor intensa (7 – 10/10)  
Descritor: dor abdominal, torácica, em membros, lombar, sem resposta ao uso de 
analgésico.  
Ereção persistente e dolorosa Temperatura ≥ 38ºC  
Aumento do volume articular  
Descritor: dificuldade de mobilizar o membro, podendo ter sinais flogísticos (edema, calor, 
eritema e dor).  
Dispneia  
Hemiparesia  
Deficiência neurológica AGUDA  
Descritor: déficit motor (paresia ou paralisia) nas últimas 24 horas.  
Vômitos frequentes  
Aumento súbito da palidez associado a fraqueza e hipoatividade, e/ou aumento 
súbito do abdome Icterícia com dor abdominal 

Icterícia  
Descritor: icterícia sem febre ou dor.  
Dor leve a moderada (4-6/10)  
Descritor: dor em extremidades, associada a edema, melhora com analgésicos.  
Déficit neurológico NOVA  
Descritor: déficit motor (paresia ou paralisia) acima de 24 horas.  
Temperatura > 37,5°C < 38°C Hematúria  
Descritor: urina de coloração escura sem associação com outros sinais e sintomas. 

 
  

449



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

151 

 

ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE SINAIS VITAIS NO 
ADULTO 
 

PAS ≥ 220 ou PAD ≥ 130mmHg  
Descritor: com qualquer sintoma neurológico focal  
PAS ≤ 80mmHg  
FC ≤ 40 ou ≥ 150bpm  
FR ≤ 10 ou ≥ 36irpm  
Febre > 40ºC em adultos 

PAS entre 190 -220 e PAD entre 120 -130mmHg  
Descritor: Acompanhado de outros sinais e sintomas  
Febre (T. axilar ≥ 38,5ºC) em imunocompetentes, transplantados e dialíticos em 
hemodiálise; presença de toxemia.  
Febre (T. axilar ≥ 38, 5ºC) com alteração de PA e FC 

PAS entre 190 -220 e PAD entre 120 -130mmHg assintomático  
Febre (T. axilar ≥ 38ºC) 

Febre (T. axilar ≥ 38,5ºC) 

 
 

ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE SINAIS VITAIS EM 
PEDIATRIA 

Até 3 meses: temperatura < 35ºC ou ≥ 38,5ºC  
Saturação de O2 < 93% em menores de 3 meses  
FR > 60 ou < 30 irpm em menores de 3 meses  
> 3 meses de idade: temperatura ≥ 39,5ºC   
Saturação de O 2 < 90% 

Até 3 meses: temperatura de 37,5ºC a 38,4ºC  
> 3 meses de idade: temperatura de 38,5ºC a 39,4ºC  
FR > 60 ir pm até 2 meses  
FR > 50 irpm de 2 a 12 meses  
FR > 40 irpm de 13 meses a 5 anos  
FR > 30 irpm de 6 a 8 anos  
FR > 25 irpm > de 8 anos  
Saturação de O2 entre 91 e 94% 

Temperatura entre 37,5ºC e 38,4ºC  
Saturação de O2 ≥ 95% 
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Título: PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA  

Elaboração: Diretor técnico 

 

Assinatura: 

Verificado por:  

 

Assinatura: 

Aprovação: Diretor Geral 

Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para atendimento às vítimas de violência.  

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os setores do hospital, em especial aos serviços de urgência e 

emergência.  

3. DESCRIÇÃO 

Considerando que a violência possui causas multifatoriais e necessita de uma 

intervenção interdisciplinar para o atendimento resolutivo, o médico, o assistente social, a 

enfermagem, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o técnico de enfermagem, o agente 

comunitário de saúde e outros profissionais que possuem contato direto com o paciente 

têm uma importância crucial na identificação, notificação e intervenção das situações de 

violência dentro de suas especificidades.  

Trabalhar de forma interdisciplinar possibilita uma discussão sobre os desfechos 

que a equipe de saúde pretende alcançar, evitando medidas precipitadas, que podem 

acabar afastando a família. Nas situações de violência contra a criança, os profissionais 

ficam entre os deveres de proteger a criança, de tratá-la clinicamente, de mantê-la junto à 

família e de melhorar as relações familiares. Ressalta-se que a violência, na esfera pública 

ou privada da família, coloca a criança/adolescente vítima de maus-tratos diante de um 

verdadeiro pacto de silêncio, do qual fazem parte os pais, os familiares, os vizinhos, os 

profissionais de saúde, educação, justiça e segurança pública.  
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O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (Lei Federal nº 8.069/1990) – resgata 

a cidadania da criança por meio da doutrina da proteção integral. Essa lei tornou obrigatória 

a notificação de casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos contra criança ou 

adolescente (artigos 13 e 245), e os profissionais de saúde e educação passaram a ter uma 

razão prática para proceder à notificação: o dever previsto em lei.  

Por meio da notificação, cria-se o elo entre a área da saúde e o sistema legal, 

delineando-se a formação da rede multiprofissional e interinstitucional da atuação 

fundamental nesses casos, permitindo também o dimensionamento epidemiológico da 

violência. Dessa forma, o profissional de saúde deve priorizar a assistência à 

criança/adolescente e a sua família e encaminhar para a intervenção intersetorial: órgãos 

de proteção, responsabilização e atendimento. 
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ACOLHIMENTO CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÉNCIA. 

• Tratar a criança/adolescente e a família com respeito e atenção.  

• Conversar primeiro sobre assuntos diversos, podendo contar com apoio de 

jogos, desenhos, livros e outros recursos.  

• Tratar como gostaria de ser tratado.  

• A criança/adolescente deve ser ouvida sozinha, com respeito e privacidade.  

• Utilizar as mesmas palavras que a criança para identificar as diferentes partes 

do corpo.  

• Não fazer promessas que você não possa cumprir, nem prometer guardar 

segredo antes de saber o que será revelado.  

• Respeitar a singularidade de cada paciente.  

• Propiciar um ambiente adequado para expressão dos sentimentos e fatos 

ocorridos. Escutar.  

• Dar atendimento humanizado.  

• Demonstrar sempre muita atenção e compreensão.  

• Lembrar sempre que a culpa não é da criança/adolescente.  

• Manter sigilo das informações.  

• Evitar a revitimização.  

• Não emitir juízo de valor.  

• Conduzir para o atendimento médico.  

• Ter conduta profissional frente à demanda do usuário, correspondendo às 

suas expectativas e necessidades.  

• Deve ser realizado por toda a equipe. 

Para a não revitimização, é importante evitar: Desconsiderar o sentimento da 

criança/adolescente; falar frases como: “isso não foi nada”, “vai passar”, “não precisa 

chorar”; excesso de zelo; hostilidade; culpar a criança/adolescente; demonstrar surpresa, 

choro, horror (sinais de censura ou desaprovação). 

 

ACOLHIMENTO MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

O atendimento deve ser realizado preferencialmente por uma mulher. 
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• Oferecer atendimento humanizado. 

• Tratar a paciente como gostaria de ser tratado. 

• Tratar a usuária com respeito e atenção. 

• Disponibilizar tempo para uma conversa tranqüila.  

• Manter sigilo das informações.  

• Proporcionar privacidade.  

• Notificar o caso. Colocar-se no lugar da paciente.  

• Evitar a revitimização.  

• Não fazer perguntas indiscretas.  

• Não emitir juízo de valor.  

• Afastar culpas.  

• Validar sofrimento.  

• Ter conduta profissional frente à demanda do usuário, correspondendo às suas 

expectativas e necessidades. 

 
ACOLHIMENTO AO IDOSO VÍTIMA DE VIOLÊNCIA  

• Oferecer atendimento humanizado.  

• Deve ser realizado por toda a equipe.  

• Tratar o paciente como gostaria de ser tratado.  

• Tratar o usuário com respeito e atenção.  

• Disponibilizar tempo para uma conversa tranquila.  

• Manter sigilo das informações.  

• Proporcionar privacidade.  

• Notificar o caso.  

• Colocar-se no lugar do paciente.  

• Evitar a revitimização.  

• Não fazer perguntas indiscretas.  

• Não emitir juízo de valor.  

• Afastar culpas.  
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• Validar o sofrimento.  

• Ter conduta profissional frente à demanda do usuário, correspondendo às suas 

expectativas e necessidades. 

 

 
ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL 
 

Toda emergência deve possuir o kit de profilaxia das doenças resultantes da 
violência sexual, composto por: anti-retroviral, contracepção de emergência, medicação 
para DST e SWAB (será usado para coletar material somente nos casos em que a mulher 
não tiver condições de saúde para ir ao IML). 
 
Atendimento nas Emergências  

Acolhimento pela enfermeira e encaminhamento para atendimento médico, para 
realização dos exames e profilaxia das doenças resultantes da violência sexual (se 
necessário). Médico:  
 
1) realizar a anamnese (tipo de violência, hora da violência, qual a relação do agressor com 
a vítima, agressor fez uso de preservativo, número de agressores, última menstruação etc.);  
2) prescrever as medicações de acordo com o protocolo e orientar o seu uso, em conjunto 
com a enfermeira; e  
3) solicitar TGO, TGP e o TIG (teste imunológico para gravidez), caso seja necessário o 
uso de antiretrovirais, assim como esclarecer os seus efeitos colaterais, visando melhor 
adesão.  
 

Além disso, o médico deve referendar o paciente para Centro de Saúde referência 
em DST/AIDS de sua localidade para continuidade da profilaxia das doenças.  

Ressalte-se que predominantemente as vítimas de violência sexual são do sexo 
feminino. No entanto, pessoas do sexo masculino podem sofrer esse tipo de violência e 
devem receber o kit de profilaxia. 

 
 

4. REFERÊCIAS 

Manual para Atendimento às Vítimas de Violência na Rede de Saúde Pública do Distrito 
Federal/ Laurez Ferreira Vilela (coordenadora) – Brasília: Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal, 2008. 
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Protocolo para Medicamentos e  

Materiais de Consumo Geral. 
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Introdução 

 

 A definição de uso de medicamentos será monitorada pela Comissão de Farmácia e 

terapêutica do hospital, que por sua vez, deve seguir as regras de aquisição definidas no 

manual de compras, bem como pautar-se na grade mínima de medicamentos para o SUS, 

que contemplam o elenco de medicamentos padronizados para uso hospitalar e devem ser 

consultadas se porventura a grade mínima não atender a necessidade clínica dos usuários 

atendidos na instituição. 

 Havendo necessidade de uso de materiais ou medicamentos não padronizados a 

solicitação deverá seguir fluxo definido no Regimento da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, no qual prevê que poderão ser realizadas as aquisições, desde de que sejam 

evidenciadas as necessidades específicas e indisponibilidade de material/medicamento 

equivalente. 

 O suporte da equipe de farmácia clínica é fundamental para que o fluxo operacional 

para manter protocolo atualizado de medicamentos e materiais, comunicando-se com as 

demais equipes de profissionais.  

 A padronização dos materiais e medicamentos é um procedimento indispensável 

para controle de uso adequado de recursos público, garantia de assistência e segurança 

do paciente.  Sempre que um novo produto for padronizado, será avaliado possibilidade de 

despadronizar outro que possa ser obsoleto. Esse processo deve ser contínuo, a fim de 

manter a atualização dos materiais e medicamentos em conformidade com as boas práticas 

dos serviços de saúde.  

  A seguir nominamos as comissões que fazem parte da estrutura do serviço 

de farmácia e que estão descritas no junto a proposta de comissões: 

• Regimento interno Comissão de Avaliação e Padronização de medicamentos e 

materiais médico – hospitalares. 

• Regimento para Comissão de Farmácia e Terapêutica e os formulários modelo 

para padronizar o processo. 

• Procedimento para Logística de armazenamento, distribuição de 

medicamentos e insumos no âmbito da unidade. 
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Na sequência apresentamos os formulários utilizados para o serviços de farmácia e 
logística de materiais e medicamentos:  
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO PARA INCLUSÃO, EXCLUSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS NA LISTA DE PADRONIZAÇÃO DO HOSPITAL. 

(    ) INCLUSÃO                                       (    ) EXCLUSÃO                                    (    ) SUBSTITUIÇÃO  

ANEXO II,– REGIMENTO DA COMISSÃO FARMÁCIIA E TERAPEUTICA. 

1-Nome Genérico da medicação:  2-Forma Farmacêutica:  

 
3-Indicação terapêutica: 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

4-No caso de Inclusão, substituição, apresentar vantagem terapêutica e fundamentação científica (Anexar 
literatura- anexo obrigatório) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
5-Em caso de Exclusão, indique quais os medicamentos existentes na atual padronização do hospital, que 
podem substituir a saída. No caso de Exclusão ou substituição, deve ficar bem fundamentada a ineficácia 
ou toxidade que justifiquem a saída ou substituição (anexos científicos obrigatórios). 
Justificativas relacionadas ao consumo e a parte econômica, serão consideradas, desde que não coloquem 
em risco a segurança do paciente. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

5-Previsão de consumo/mês (inclusão/substituição):  6- Data da solicitação:___/___/___ 

7-Nome do solicitante:                                                                                8- CRM: 
Telefone: 
e-mail: 

 
Avaliação da Farmácia (Registro ANVISA, DCB, DCI, Custo, Estoque, Similaridades) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
___________________________________________    __________           _____/_____/___ 
 
Farmacêutico Responsável                                                  Nº CRF                         Data 

10 –Avaliação da CFTPMM baseada no roteiro de avaliação Técnica: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
  
Aprovada (    )    Não aprovada (    )  Data: _____/_____/___ 
 
______________________________________________________________________________ 
   Assinatura do Presidente  
 

11-Avaliação da Direção Geral:   Aprovada (   )                            Não aprovada (   ) 
 
Justificativa:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
_______________________________                                                    _____/_____/___ 
 
Diretor Geral.                                                                                                     Data 

 
FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO, EXCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO   DE MATERIAIS 

MÉDICOS HOSPITALARES NA LISTA DE PADRONIZAÇÃO DO HOSPITAL. 

                                       (    ) INCLUSÃO  (    ) EXCLUSÃO   (    ) SUBSTITUIÇÃO 

ANEXO III DO REGIMENTO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPEUTICA. 

 
1-Nome Técnico do Material:  

 
2-Nome Comercial para Referência: 
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3-Indicação terapêutica: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________ 

4-Uso exclusivo do médico: (    ) Sim  (   ) Não  

5-Fundamentação resumida da solicitação e vantagem do material solicitado. Anexar literatura No caso de 
exclusão, indicar qual material da lista que fará a substituição e fundamentar tecnicamente ou 
cientificamente o motivo da saída: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________ 

 
6-Valor de custo (R$): 
_________________________ 

 
7-Previsão de consumo/mês: 
____________________ 

 
8-Nome do solicitante: 
________________________________________________CRM/COREN:_________ 
 
Telefone:_____________________________ e-
mail:________________________________________________ 
 
Data: _____/_____/____ 
 
8.1- Parecer do Responsável pelo Almoxarifado do hospital: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________             Responsável Almoxarifado                                                             Data: 
_____/_____/____                      

 
 
09- Avaliação da CFTPMM: (   ) Aprovada (    ) Não aprovada 
 
Juatificativa:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________ 
 
                              
_________________________________________________                                          
Assinatura do Presidente .                                                                                       Data: _____/_____/____ 

 
10- Avaliação da Direção Geral: (   ) Aprovada (    ) Não aprovada 
Justificativa:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________                                      Data: _____/_____/____ 
      Direção Geral. 

 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO 

PADRONIZADOS 

ANEXO IV – REGIMENTO COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPEUTICA. 

1 – Identificação: (ou etiqueta do Paciente) 
 
Nome do Paciente:_______________________________ Data de Nascimento: ___/___/____ 
 
Registro de Atendimento (RA) :                                          Setor de Internação:_________________ 
        

 
2 - Nome genérico do medicamento: 

3 - Forma Farmacêutica: 
 

4 - Fabricante: 

 
5 - Indicação terapêutica:  
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6 - Resumo do histórico do paciente:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

7 – Para não Padronizado, fundamentação resumida da solicitação e vantagem do medicamento solicitado, 
sobre similares já padronizados no hospital ou sobre substâncias que apresentam a mesma indicação 
clínica. Anexar literatura. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

8 - Previsão de consumo/mês:  9 - Data da solicitação:___/___/___ 

10 - A não aquisição do medicamento pode gerar:  
          
10 .1-Risco de vida para o paciente (  ) sim (  ) não 
                                                                                                      
 10.2-Aumento do tempo de internação (  ) sim (  ) não 
                                                                                                     
 10.3-Aumento de custo do procedimento (  ) sim (  ) não 
                                                                                                      
 10.4-Outras situações 
 

 
11 - Nome do solicitante:                                                                          
      

 
12 - CRM: 
Telefone: 
e-mail: 

13 – Avaliação da Farmácia (Registro ANVISA, DCB, DCI, Custo, Estoque, similaridade) 
 
 

14 - Avaliação CFTPMM:  
 
 Aprovada   (    )   Não aprovada (    ) 
 
Justificativa:________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________      Data: _____/_____/_____ 
 
Assinatura do Presidente 

 
 
15- Avaliação da Direção Geral:    Aprovada   (    )   Não aprovada (    ) 
 
Justificativa:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________      Data: _____/_____/_____ 
Diretor Geral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES NÃO 

PADRONIZADOS. 

ANEXO V – REGIMENTO COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPEUTICA. 

 
1 – Identificação: (ou etiqueta do Paciente) 
 
Nome do Paciente:_______________________________ Data de Nascimento: ___/___/____ 
 
Registro de Atendimento (RA) :                                          Setor de Internação:_________________ 
        
 
2-Nome Técnico do Material:  

 
3-Nome Comercial para Referência: 

4-Indicação terapêutica: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________ 

4-Uso exclusivo do médico: (   ) Sim  (   ) Não  

5-Fundamentação resumida da solicitação e vantagem do material solicitado.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________ 

 
6-Valor de custo (R$): _________________________ 

 
7-Previsão de consumo/mês: 
____________________ 

 
8-Nome do solicitante: 
________________________________________________CRM/COREN:_________ 
 
Telefone:_____________________________ e-
mail:________________________________________________ 
 
Data: _____/_____/____ 
 
6.1- Parecer do Responsável pelo Almoxarifado.: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________ 
 
_________________________________________                                        
             Responsável Almoxarifado                                                             Data: _____/_____/____                      

 
 
09- Avaliação da CFTPMM: (   ) Aprovada (    ) Não aprovada 
 
Juatificativa:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ __ 
 
                              
_________________________________________________                                          
Assinatura do Presidente                                    Data: _____/_____/____ 

 
10- Avaliação da Direção Geral: (   ) Aprovada (    ) Não aprovada 
Justificativa:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________                                      Data: _____/_____/____ 
      Direção Geral. 
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES 
SETOR DE FARMÁCIA 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 
Prevista 

 

Título: DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 

Elaboração: Farmacêutico Responsável 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Diretor Geral 
Assinatura: 

 
6. OBJETIVO 

 

Disponibilizar medicamentos e materiais nos setores de assistência, na quantidade 

certa e na hora oportuna para o atendimento da prescrição médica. 

 

7. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

8. DESCRIÇÃO 

 

Quando a cópia da prescrição diária de cada paciente for impressa na farmácia ou 

quando materiais forem solicitados, proceder da seguinte forma: 

 

• Para dispensação da prescrição, passar o código de barras da prescrição impressa 

ou procurar o nome do paciente. 

• Separar os materiais e medicamentos constantes na prescrição do horário seguinte. 

Nossa dispensação é sempre por horário. Tanto de material como medicamentos. 

a) Dispensação pelo código de barras (para todos os medicamentos e aqueles materiais 

etiquetados pela farmácia): 

 

• Passar o leitor no código de barras dos itens. Observar se o nome que aparecerá na 

tela do computador corresponde ao produto bipado; 

470



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

172 

 

b)  Dispensação manual (para baixar materiais que não são dispensados pelo código de 

barras): 

•    Na aba “dispensação da prescrição” selecionar todos os itens, clicar e selecionar a 

quantidade, depois clicar em “salvar” conferir se a dispensação foi com sucesso. 

 

9. RESULTADO ESPERADO 

 

Garantir que o medicamento e material certo esteja disponível para o paciente certo na 

hora certa. 
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1. OBJETIVO 

 

Assegurar a dispensação correta e garantir segurança no uso de medicamentos 

controlados. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

Para dispensação por código de barras: passar o código de barras da prescrição 

impressa (trazida pela enfermagem ou a cópia guardada na farmácia). 

• Observar os medicamentos controlados pendentes e informar-se sobre quais são 

necessários para o horário. 

• Passar os medicamentos pelo código de barras e entrega-los ao técnico de 

enfermagem ou enfermeiro. 

• Na tabela “controle de dispensação de medicamentos controlados” (abaixo do 

armário de controlados), preencher os dados: quantidade inicial daquele 

medicamento, quantidade dispensada e o responsável pelo plantão. 

 

Observação: caso o medicamento não esteja mais pendente, verificar na janela 
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• Caso toda a quantidade daquele medicamento já tiver sido liberada, verificar se na 

prescrição há esse medicamento ACM (a critério médico). 

• Se estiver ACM, a enfermeira poderá aprazar o item para que a farmácia fique 

novamente com aquele item pendente,  

• Caso não exista o medicamento necessário ACM, e se o paciente precisar de mais 

doses, o médico deverá fazer uma nova prescrição mesmo antes do termino da 

validade da prescrição anterior. 

• Somente são dispensados medicamentos controlados para o horário mais próximo, 

no caso do plantão noturno, dispensar a quantidade suficiente para o plantão, sem 

sobrar medicamentos para próximo horário. 

 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

 

Dispensação e estoque correto dos medicamentos controlados. 
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1. OBJETIVO 

 

Dispensar somente a quantidade, usar o frasco do medicamento em multidoses, 

evitando o desperdício e centralizando o fracionamento na farmácia. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

• Conforme a solicitação da enfermagem, verificar na prescrição médica confirmar, a 

disponibilidade do medicamento a ser fracionado na prescrição válida do paciente; 

• Preencher a etiqueta padronizada com o nome do medicamento (forma farmacêutica 

e concentração), volume da dose, data do fracionamento, estabilidade (24 horas 

após o fracionamento) e responsável pelo fracionamento. 

• Proceder ao fracionamento da seguinte forma: 

✓ Lavar as mãos. 

✓ Paramentar-se vestindo touca, luva e máscara. Separar o frasco do medicamento 

(observar o que já está aberto e/ou com prazo de validade menor). 

✓ Conferir o medicamento e com seringa de via oral, retirar o volume necessário 

para uma dose conforme prescrição, e colar a etiqueta devidamente preenchida. 

Fechar a seringa com a tampa e entregá-la ao técnico de enfermagem. 
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OBS: o volume que deverá ser retirado do frasco para a seringa de via oral é o 

que consta no campo “dose” na prescrição impressa. Atenção para isso, pois o 

sistema arredonda as quantidades para a baixa do medicamento. O volume que 

deve ser dispensado na seringa é o volume quebrado, o volume que o paciente 

deve receber. 

• O fracionamento de medicamentos líquidos é feito em sala destinada 

exclusivamente para esse fim. 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

 

Dispensar para os setores a quantidade necessária para uma dose do medicamento 

solicitado, evitando sobras, desvios, e identificando corretamente todo medicamento 

que for dispensado. 
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1. OBJETIVO 

 

Evitar descarte incorreto, que contamine a rede de esgoto ou outros locais onde são 

depositados resíduos comuns. Evitar acidente de trabalho com ampolas ou outros 

perfuro-cortantes. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

Após retirar e dar baixa no sistema como "perda/quebra/vencido" os materiais devem 

ser retirados de suas embalagens originais e descaracterizados (cortar, picar, qualquer 

alteração física que modifique e invalide a estrutura física do material) ao máximo. A 

embalagem deve ser jogada no descarte do grupo D (comum – Saco Preto), conforme 

sua natureza (plástico, papel – Saco Azul). O material descaracterizado deve ser 

descartado em lixo preto. 

Caso o material tenha alguma extremidade perfurocortante, esta deve ser retirada e 

descartada no coletor de perfurocortante. 

 

• Os medicamentos devem ser descartados da seguinte forma: 
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✓ Sólidos (comprimidos, envelopes de pó ou granulados, cápsulas, Blisters): 

descartar na bombona azul. 

✓ Líquidos (soluções orais e gotas): o conteúdo deve ser jogado no galão 

identificado como “descarte de medicamentos vencidos” e os frascos devem ser 

descartados na bombona azul. 

✓ Líquidos (ampolas ou Frasco ampola): no descarpack identificado como 

“descarte de medicamentos vencidos”. 

✓ Pomadas:  o  conteúdo  deve  ser  jogado  no  galão  identificado  como 

“descarte de medicamentos” e os frascos devem ser descartados na bombona 

azul. 

Observação: A bombona azul para descarte de químicos deve estar forrada 

internamente com um saco de lixo alaranjado para resíduos químicos (conforme 

PGRSS). 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

 

Evitar a contaminação de redes de esgoto e o descarte incorreto dos materiais e 

medicamentos. 
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1. OBJETIVO 

 

Evitar que medicamentos e/ou materiais sejam dispensados da farmácia para as 

unidades com a data de validade expirada e otimizar o controle do estoque. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

A retirada de medicamentos controlados vencidos é de responsabilidade exclusiva 

A retirada de medicamentos/materiais vencidos do estoque da farmácia é de 

responsabilidade do auxiliar de Farmácia sob supervisão direta do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

No final de cada mês, deve-se fazer uma vistoria em toda a farmácia e nos carrinhos 

de emergência, e identificar os medicamentos e materiais vencidos. 

 O estoque é dividido em grupos para facilitar a conferência, conforme o local de 

armazenamento dos itens. Cada grupo fica sob responsabilidade de um colaborador; 

sendo que esta divisão de tarefas é previamente estabelecida com os colaboradores 

da farmácia. 

 Após identificação dos itens vencidos, estes devem ser retirados do estoque; 

 Dar baixa no sistema estoque como perda/quebra/vencido. Isso é feito da seguinte 

forma: 

 

• Comunicar ao farmacêutico a quantidade e os itens a serem desprezados. 
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• O farmacêutico irá conferir e baixar quando forem os medicamentos controlados. 

• Sempre retirar o medicamento e/ou material e dar baixa no sistema imediatamente. 

Caso isso não possa ser feito, deve-se deixar os itens na caixa identificada como 

“Medicamentos quebrados/impróprios para uso”. 

• O material ou medicamento deve ser descartado corretamente, conforme orientação 

e Programa de Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde e do POP de 

descarte. 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

 

Evitar dispensação de medicamentos e/ou materiais vencidos e ter melhor 

gerenciamento do estoque. 
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1. OBJETIVO 

 

Garantir que não haja trocas na dispensação de medicamentos e assegurar que todos 

os medicamentos e materiais dispensados sejam devidamente registrados no sistema, 

garantindo que o estoque físico da farmácia tenha correspondência com saldo no 

sistema 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

No sistema digitar o nome do produto. 

No campo 'validade' conferir a data desta informada pelo sistema. 

No campo 'quantidade' informar quantas etiquetas deve ser impressas.  

Salvar e imprimir 

Etiquetar os medicamentos e materiais, procurando não tapar o nome, o lote e a 

validade impressos na embalagem do produto. 

Etiquetar de acordo com as cores de cada classe de medicamentos: 

 

• Vermelho: Potencialmente Perigoso 

 

Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 
Prevista 

 

TÍTULO: IMPRESSÃO DE ETIQUETAS 

Elaboração: Farmacêutico Responsável 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Diretor Geral 
Assinatura: 

480



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

182 

 

• Amarelo: Controlados 

• Verde: Antibacterianos 

• Azul: Termolábeis 

• Branca: Demais 

 

Observação: quando na embalagem do produto a validade vier na forma “MM/AA”, 

deve-se colocar o último dia do mês indicado. Quando esta vier na forma 

“DD/MM/AA”, deve-se colocar o dia exato do prazo de validade. 

 

• Colar uma etiqueta no livro Ata “caderno de etiqueta” para posterior conferência pelo 

farmacêutica. 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

 

Que todos os itens dispensados pela farmácia passem por um sistema informatizado 

de identificação para evitar trocas durante a dispensação ou dispensação de item 

vencido. 
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1. OBJETIVO 

 

Dispensar somente a quantidade de comprimidos necessária sem sobras ou 

desperdícios. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

• Após a chegada do medicamento imprimir a etiqueta de acordo com o POP de 

impressão de etiquetas. 

• Cortar o blister, individualizando os comprimidos e colocar cada comprimido dentro 

do saquinho plástico para fracionamento. 

• Colar uma etiqueta em cada saquinho, evitando que o código de barras fique 

dobrado. 

• Colar uma etiqueta no livro Ata “caderno de etiqueta” para posterior conferência pelo 

farmacêutico. 

 

4. RESULTADO ESPERADO 
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Dispensar para os setores somente a quantidade necessária de comprimidos, evitando 

sobras e perdas e identificar corretamente com validade e lote todos os comprimidos, 

garantindo sua rastreabilidade. 

 

1. OBJETIVO 

 

Dispensar somente a quantidade de comprimidos necessária sem sobras ou 

desperdícios. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

• Após a chegada do medicamento imprimir a etiqueta de acordo com o POP de 

impressão de etiquetas. 

• Paramentar-se com luva, touca e máscara e proceder ao fracionamento: abrir o 

frasco de vidro e colocar os medicamentos dentro do saquinho plástico para 

fracionamento de forma a não os tocar diretamente. Somente virar o frasco e colocar 

a boca diretamente dentro do saquinho plástico. 

• Selar cada comprimido individualmente e colar a etiqueta no plástico de cada um, 

evitando que o código de barras fique dobrado. 

• Colar uma etiqueta no livro Ata “caderno de etiqueta” para posterior conferência pelo 

farmacêutico 
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4. RESULTADO ESPERADO 

Dispensar para os setores somente a quantidade necessária de comprimidos, evitando 

sobras e perdas e identificar corretamente com validade e lote todos os comprimidos, 

garantindo sua rastreabilidade. 

 

1. OBJETIVO 

Garantir que os medicamentos e materiais estejam disponíveis em quantidades 

suficientes para o atendimento das necessidades dos pacientes e dos setores e evitar 

desperdícios ou faltas de medicamentos e materiais. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

• Preencher pedido via sistema: escolher o material ou medicamentos que deseja 

solicitar e a quantidade de cada item, ir “adicionando” e após salvar. 

• O pedido ficará pendente no almoxarifado. 

• Para um novo pedido de outro grupo de materiais ou medicamentos: mesmo 

procedimento. 

• Observar sempre a unidade de medida de estoque e de consumo. 
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• Observar o pedido nas vésperas de feriado ou sextas-feiras: nas sextas-feiras, 

efetuar um pedido maior. Nas vésperas de feriado, observar se o pedido precisará 

ser dobrado ou pedir alguns itens a mais, conforme conhecimento do consumo. 

• O pedido é solicitado segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

Evitar falhas de abastecimento e diminuir ao máximo as perdas por vencimentos. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Garantir que os medicamentos e/ou materiais solicitados ao almoxarifado sejam 

entregues à farmácia na quantidade correta solicitada. Guardá-los nos devidos lugares 

para que todos possam encontrá-los e prevenir o possível acúmulo de poeira e 

partículas nos frascos dos medicamentos e materiais 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 
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• Receber os itens solicitados; conferir de acordo com a solicitação do sistema se 

todos os itens do pedido foram trazidos para a farmácia. Caso algum 

material/medicamento esteja divergente com o pedido, entrar em contato com o 

almoxarifado para saber o motivo; 

• Repassar as informações para o farmacêutico; 

• Passar um pano umedecido com álcool 70% sobre todas as embalagens, cuidando 

para não molhar e borrar os rótulos. Atenção especial deve ser dada aos frascos de 

soro e frasco-ampola, pois se deve higienizá-los principalmente nas tampas; 

• Após essa limpeza, guardar os materiais hospitalares que não precisam ser 

etiquetados; 

 

• Todos os medicamentos precisam ser etiquetados antes de guardados, conforme 

POP de etiquetas; 

• No momento de acondicionar os materiais e medicamentos nos seus respectivos 

locais, deve-se verificar sempre a validade, deixando na frente e à direita os itens 

com validade mais curta, para serem dispensados com prioridade 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

 

Manutenção da organização física do estoque da farmácia. 
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1. OBJETIVO 

Manter a geladeira limpa e organizada, sem acúmulo de água. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

• Retirar os medicamentos da geladeira. 

• Colocá-los imediatamente em caixa de isopor ou caixa térmica com os gelox 

dentro. 

• Com um pano limpo retirar o excesso de água que possa ter acumulado na parte 

de baixo do refrigerador. 
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• Passar um pano limpo com álcool 70% nas prateleiras e paredes internas e 

externas da geladeira. 

• Recolocar os medicamentos em seu devido lugar. 

• Retirar excesso de gelox que possa estar atrapalhando o acondicionamento dos 

medicamentos. 

• Deixar sempre alguns gelox grandes e pequenos na geladeira, para casos de 

necessidade de transportar medicações termolábeis. 

• Assinar a escala com a data, para registrar o cumprimento da atividade sob sua 

responsabilidade. 

 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

 

Manter a geladeira limpa e sem acúmulo de água na parte de baixo, o que prejudica o 

acondicionamento dos medicamentos pela alta umidade e manter as prateleiras da 

geladeira organizadas e os medicamentos em seus lugares para evitar erros e facilitar 

a dispensação. 
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1. OBJETIVO 

Manter registros das temperaturas máximas/mínimas das geladeiras que acondicionam 

medicamentos. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

3. DESCRIÇÃO 

• Registar na folha de controle da temperatura (pastinha afixada na geladeira) a data, 

o horário e o responsável pelo registro. 

• Anotar a temperatura mostrada no momento no visor do refrigerador no campo 

“temperatura atual”. 

• Clicar no botão “max/ min” registrar estas temperaturas mostradas no visor, no 

campo correspondente da folha. 

• As temperaturas são registradas igualmente para as duas geladeiras (medicamentos 

e soros). Porém para a geladeira dos medicamentos usa-se a folha de controle 

interna do hospital e para a geladeira dos soros, usa-se a folha fornecida pela 

vigilância epidemiológica padronizada para o Estado. 

Observação: Sempre que a temperatura estiver fora da faixa de 2°C a 8°C avisar 

imediatamente o farmacêutico. 

4. RESULTADO ESPERADO 

Registrar corretamente as temperaturas máximas/mínimas dos refrigeradores da 

farmácia, assegurando o cumprimento da exigência dos controles de temperatura e garantir 

que os medicamentos termolábeis sejam acondicionados corretamente. 
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1. OBJETIVO 

 

Manter registro diário da temperatura/umidade do ambiente da farmácia conforme 

exigência das boas práticas de armazenamento de medicamentos; Identificar e corrigir 

fatores que possam extrapolar a faixa de temperatura aceitável 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

• Anotar na folha modelo específica a temperatura mostrada no visor inferior do 

termohigrômetro (“Indoor”). Registrar este valor no campo “Temperatura Atual”. 

Observação: Confirmar que no visor do aparelho esteja mostrando a temperatura 

atual, isto ocorre quando não existir as palavras “max” ou “min” abaixo do número 

indicativo de temperatura. 

 

• Apertar o botão “máx/min”, verificar e anotar a temperatura máxima registrada pelo 

termômetro desde a última verificação (observar que aparecerá no visor a palavra 

“max”). 

• Neste momento, anotar também a umidade máxima registrada no período. 

Somente a temperatura máxima é registrada, pois o preconizado é o limite de 80%. 
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• Apertar novamente o botão “máx/min”, verificar e anotar a temperatura mínima 

registrada pelo termômetro desde a última verificação (observar que aparecerá no 

visor a palavra “min”). 

 

Observação: Sempre que a temperatura estiver fora da faixa de 15º a 30ºC e a umidade 

estiver acima de 80% avisar imediatamente o farmacêutico. 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

 

Sempre manter a temperatura/umidade do ambiente na faixa preconizada para 

armazenamento de medicamentos, garantindo a segurança e estabilidade dos 

medicamentos armazenados. 
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1. OBJETIVO 

Executar de maneira correta a dispensação da maleta com os Kits para detecção de 

Sífilis, Hepatite e HIV. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

3. DESCRIÇÃO 

• Quando a Maleta com os Kits for solicitada pela enfermagem (tec. enfermagem e/ou 

enfermeira) o funcionário da farmácia deve dispensa-la. A maleta se encontra no 

CAF; 

• Ao entregar a maleta o funcionário da farmácia deve preencher a ficha de controle 

para entrega, e o funcionário da enfermagem deve assinar no local destinado a ele; 

• Não é necessário fazer o pedido no sistema por parte da enfermagem. O controle 

da farmácia será feito manualmente (através da ficha de controle); 

• A maleta contém os kits necessário para realização dos testes rápidos para detecção 

de Sífilis, Hepatite e HIV, em amostras de soro, plasma ou sangue total; 

 

Observação: Cada teste é de utilização única e após o uso deve ser desprezado em 

local adequado. Informações quanto ao procedimento do teste e explicação para 

realização do mesmo vide bula. 

 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

Agilizar a dispensação da maleta dos kits para enfermagem e obter melhor controle na 

sua utilização. 
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1. OBJETIVO 

Ter um kit pronto de materiais e medicamentos de emergência, para ser usado caso 

haja alguma intercorrência durante o transporte de pacientes. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Quando a maleta de transporte for solicitada pela equipe de enfermagem o funcionário 

da farmácia deve entregá-la (esta fica sempre no CAF). 

 

1. No ato da entrega o funcionário da farmácia deve preencher a ficha do controle 

de retirada da maleta de transporte e o funcionário do setor deve assinar no local 

destinado a ele. 

2. Ao recebê-la de volta, deve-se verificar a violação do lacre: 

Se o lacre estiver rompido, fazer a conferência dos itens conforme a relação constante 

da tampa da caixa. Repor materiais hospitalares e medicamentos mediante o pedido 

no sistema. É responsabilidade do setor de farmácia conferir, inclusive, os materiais 

médicos: ambu e máscaras. Caso algum destes itens estiverem faltando, a farmácia 

irá retirar o material na CME. Lacrar novamente a maleta somente quando todos os 

itens estiverem na quantidade correta. 

1. Se o lacre estiver intacto, apenas receber e colocá-la novamente no CAF. 

Deve-se registrar a devolução da maleta no controle de retirada. 
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• Caso a maleta seja entregue durante o plantão de um funcionário e não voltar até o 

final deste, essa informação deve ser repassada ao próximo funcionário que irá 

entrar em contato com o setor. Isso é feito para evitar que a maleta seja esquecida 

dentro do veículo de transporte. 

• Ao final de cada mês deve-se fazer a conferência das validades de todos os itens da 

maleta (responsável designado na divisão de tarefas). Caso haja algum item 

vencido, ele deve ser retirado e substituído por outro de outra validade. Proceder ao 

descarte dos vencidos conforme POP “descarte de materiais e medicamentos 

vencidos” e baixar os itens no sistema como “perdas”. 

 

Observação: Quando algum item estiver em falta e a maleta não puder ser reposta, 

avisar ao farmacêutico e aos auxiliares e deixar um recado na tampa da caixa, para 

ficar bem visível a todos. 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

 

Manter a maleta sempre pronta para uso agilizando a sua dispensação e evitando 

perdas/vencimentos ou que algum item usado não seja reposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

494



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

196 

 

1. OBJETIVO 

Ter em estoque um kit a pronta entrega com materiais que são usados para alguns 

procedimentos. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

• Entregar ao funcionário do setor, o kit conforme solicitado. O kit pode ser dispensado 

de duas formas: 

1. Através de solicitação prévia, com a prescrição médica do procedimento (ficarão 

pendentes no sistema da farmácia os materiais do kit vinculado a tal procedimento). 

2. Através de reposição posterior, bastando o técnico de enfermagem informar à 

farmácia qual kit é necessário, para ser reposto posteriormente. 

• Os kits em estoque na farmácia são os seguintes: Kit sutura, kit punção lombar, kit 

drenagem, kit cateterismo vesical, kit coleta hemocultura e Kit flebotomia. 

• O kit hemocultura é dispensado somente com a prescrição prévia dos materiais e a 

farmácia deve baixá-lo completamente. Este kit, portanto, não volta para a farmácia 

para reposição, devendo ser feito nova embalagem com todos os materiais. 

• Os demais kits, retornam com os materiais não usados no procedimento para a 

reposição na farmácia. 

 

 

Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 
Prevista 

 

TÍTULO:  ENTREGA DOS KITS E REPOSIÇÃO 

Elaboração: Farmacêutico Responsável 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Diretor Geral 
Assinatura: 

495



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

197 

 

• No momento em que o Kit for devolvido à farmácia o funcionário deve conferir os 

itens que retornaram e identificar quais foram usados (de acordo com a relação de 

materiais que compõem cada kit- pastinha de Kits) 

 

• A farmácia dará baixa dos itens e irá repor com os materiais usados e lacrar a 

embalagem (identificar as embalagens com nome do kit, nome do responsável e 

data). 

 

• O anestésico lidocaína 2% sem epinefrina fica na sala de emergência e tem validade 

de 3 dias desde que a técnica asséptica de retirada da dose seja respeitada. Caso 

seja solicitado, a farmácia entregará um novo frasco mediante o frasco vazio ou o 

frasco cuja estabilidade esteja expirada. Baixar esse novo frasco que está sendo 

liberado na prescrição do procedimento. 

 

• É muito importante que a reposição seja correta para que durante a realização do 

procedimento o técnico de enfermagem não tenha que vir novamente até a 

farmácia 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

Agilizar a dispensação dos materiais padronizados para cada procedimento, facilitando 

o trabalho da farmácia e da enfermagem e controlar corretamente a validade e a 

quantidade dos itens. 
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1. OBJETIVO 

Fornecer aos setores, receituários para a prescrição de medicamentos controlados 

quando o paciente não ficar internado ou for de alta, controlar corretamente a retirada 

dos blocos da farmácia e acompanhar qual numeração dos blocos está sendo liberada 

para cada setor. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

• Entregar somente ao enfermeiro ou médico os blocos de receituários da lista A 

(amarela), lista B (azul), lista C (branca carbonada). Este receituário da lista C 

também poderá ser informatizado, feito em 2 vias. 

• O bloco só poderá ser entregue quando o controle de retirada de receituários 

especiais for preenchido corretamente. 

• Deve-se preencher com a data, o número inicial e final da sequência do bloco, o 

enfermeiro ou médico solicitante e a farmacêutica assinar. 

• Assinar a escala com a data, para registrar o cumprimento da atividade sob sua 

responsabilidade. 

 

Observação: sempre que um bloco for retirado, deve voltar para a farmácia um bloco 

vazio. NUNCA DISPENSAR UM BLOCO SEM QUE UM VAZIO SEJA ENTREGUE À 

FARMÁCIA, SOB QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA. 
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4. RESULTADO ESPERADO 

 

Controlar rigorosamente a entrega e numeração dos blocos de receituários especiais 

(lista A,B,C). 
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1. OBJETIVO 

Ordenar adequadamente os medicamentos e materiais na farmácia em áreas 

apropriadas, de acordo com suas características e condições de conservação exigidas, 

a fim de garantir a qualidade dos mesmos, evitando perdas por má conservação. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

3. DESCRIÇÃO 

• . Após a limpeza, conferência e etiquetação dos medicamentos e materiais recebidos 

do almoxarifado, deve-se guardá-los respeitando as datas de validade. Colocar os 

que têm prazo de validade menor na frente, para que sejam dispensados 

primeiramente. 

• O armazenamento dos medicamentos deverá ser feito de acordo com as suas 

características: 

 

1.  Medicamentos sob refrigeração: 

✓ Observar sempre as condições de recebimento. Geralmente, a transportadora 

trará diretamente estes itens para a farmácia (ou o almoxarifado tão logo que os 

receberem) por isso o auxiliar de farmácia deve observar se ele foi transportado 

em caixa térmica lacrada (isopor) com gelox dentro. 

✓ Atenção especial deve ser dada ao surfactante Curosurf ®. Este traz em sua 

embalagem uma fita indicativa das temperaturas durante o transporte (índice 

Marck). Este demonstrativo é uma fita com escala de 0 a 5, que indica por quanto 
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tempo o produto ficou submetido a temperaturas acima das preconizadas. É 

aceitável o recebimento no limite da escala 3; assim, se a escala 4 já estiver 

preenchida, o medicamento deverá ser devolvido para a transportadora. 

Comunicar imediatamente o farmacêutico. 

✓ Devem-se manter espaços entre as caixas ou frascos de medicamentos no 

interior da geladeira para permitir a circulação de ar. 

✓ Os medicamentos não podem ser armazenados nas portas das geladeiras. 

✓ Manter sempre dentro do refrigerador, alguns gelox para que eles mantenham a 

temperatura interna caso ocorra queda de energia ou quando medicamentos 

termolábeis precisarem ser transportados; 

✓ Verificar a temperatura de armazenamento duas vezes ao dia, com termômetro 

de máxima e mínima, anotando as temperaturas em formulário próprio. 

✓ Realizar a limpeza e organização dos refrigeradores conforme POP específico 

e de acordo com a escala de divisão de tarefas. 

2. Medicamentos controlados: 

✓ Os medicamentos controlados (Portaria 344/98) deverão ser entregues 

diretamente à farmácia. Quando o almoxarifado receber algum medicamento 

desta relação, deverá trazê-lo imediatamente para guarda do farmacêutico. 

✓ O farmacêutico deverá conferir a apresentação e quantidade, etiquetar e 

armazená-los nos armários chaveados destinados especificamente para eles. A 

chave fica sob a guarda do farmacêutico. 

✓ Os bins do armário dos controlados deverão ser limpos quando houver 

necessidade, com pano e álcool. 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

Manter todos os itens armazenados na farmácia em ótimas condições de estocagem, para 

garantir a qualidade dos produtos e assegurar a segurança dos medicamentos. 
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1. OBJETIVO 

Promover a remoção de sujidades, de oleosidades e de microrganismos, reduzindo 

a carga microbiana das mãos e dos punhos com auxílio de água, sabão e 

antisséptico, prevenindo a transmissão de agentes patogênicos. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Todos os funcionários da farmácia. 
 

3. DESCRIÇÃO 

3.1. Higienização simples: com sabonete líquido e água,  

3.1.1. 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. 

3.1.2. Duração do procedimento 

A higienização simples das mãos deve ter duração mínima de 40 a 60 segundos. 

3.1.3. Técnica 

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

• Molhe as mãos com água; 

• Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda 

a superfície das mãos; 

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

• Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os 

dedos e vice-versa; 

• Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais; 
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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; 

• Esfregue o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita utilizando-se de 

movimento circular e vice-versa; 

• Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, 

fazendo movimento circular e vice-versa; 

• Enxague bem as mãos com água; 

• Seque as mãos com papel toalha descartável; 

• No caso de torneiras de fechamento manual, para fechar sempre utilize o papel 

toalha; 

• Agora as suas mãos estão seguras. 

3.2. Higienização antisséptica: antisséptico degermante e água. 

3.2.1. Finalidade 

Promover a remoção de sujidades e da microbiota transitória, reduzindo a microbiota 

residente das mãos, com auxílio de um antisséptico. 

3.2.2. Duração do procedimento 

A higienização antisséptica das mãos deve ter duração mínima de 40 a 60 segundos. 

3.2.3. 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. 

3.3. Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica- Figura 3 

3.3.1. Finalidade 

A utilização de preparação alcoólica para higiene das mãos sob as formas gel, 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. 

3.3.2. Duração do procedimento 

A fricção das mãos com preparação alcoólica antisséptica deve ter duração de no 

mínimo 20 a 30 segundos. 
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3.3.3. Técnica 

Os seguintes passos devem ser seguidos durante a realização da técnica de fricção 

antisséptica das mãos com preparação alcoólica: 

• Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcóolica em uma mão em forma 

de concha para cobrir todas as superfícies das mãos. 

• Friccione as palmas das mãos entre si;  

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

dedos e vice-versa;  

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

• 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;  

• Friccione o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de 

movimento circular e visa e versa; 

• Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, 

fazendo um movimento circular e vice-versa; 

• Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras. 

Quando higienizar as mãos: 

11. Ao iniciar o turno de trabalho. 

12. Antes e após de qualquer tipo de contato com o paciente. 

13. Após contato com as áreas próximas ao paciente. 

14. Antes e após qualquer procedimento. 

15. Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas. 

16. Antes e após uso do banheiro. 

17. Antes e após as refeições. 

18. Após risco de exposição a sangue, fezes, urina, outros líquidos corporais e 

água suja. 

19. Antes e após remoção de luvas. 

20. Após tossir, espirrar ou assoar o nariz. 
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Realizar a fricção das mãos com preparação alcoólica (gel) com duração mínima de 30 

segundos quando estas não estiverem visivelmente sujas, em todas as situações 

descritas a seguir:  

9. Antes de contato com o cliente  

10. Após contato com o cliente  

11. Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos  

12. Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram 

preparo cirúrgico  

13. Após risco de exposição a fluidos corporais  

14. Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado ao 

cliente  

15. Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao 

cliente  

16. Antes e após remoção de luvas.  

 

4. RESULTADO ESPERADO 

 
Reduzir a transmissão de microrganismos pelas mãos, prevenindo as infecções. 
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1. OBJETIVO 

 

Assegurar a dispensação correta e garantir segurança no uso de medicamentos de alta 

vigilância. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

Toda prescrição deverá ser feita no sistema, estando claras e completas. Deve ser feita 

a dupla checagem dos medicamentos de alta vigilância pela farmácia. Utilizar etiquetas 

na cor vermelha nas embalagens primárias ou secundárias dos medicamentos e nos 

bins onde ficam armazenados. 

 

• Dispensação: 

 

✓ Passar o código de barras da prescrição impressa (trazida pela enfermagem ou a 

cópia guardada na farmácia). 

✓ Observar os medicamentos pendentes e informar-se sobre quais são 

necessários para o horário. 

 

✓ Passar os medicamentos pelo código de barras e clicar no botão salvar, e 

entrega-los ao técnico de enfermagem ou enfermeiro. 
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✓ Caso toda a quantidade daquele medicamento já tiver sido liberada, verificar 

se na prescrição há esse medicamento ACM (a critério médico). 

✓ Se estiver ACM, a enfermeira poderá aprazar o item para que a farmácia fique 

novamente com aquele item pendente, justificando no sistema GEM a necessidade. 

✓ Caso não exista o medicamento necessário ACM, e se o paciente precisar de 

mais doses, o médico deverá fazer uma nova prescrição mesmo antes do termino da 

validade da prescrição anterior. 

✓ Clicar a tecla “salvar” para baixar todos os itens passados pelo leitor do 

código de barras. 

✓ Conferir se a dispensação foi salva com sucesso. 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

 

Garantir que o medicamento esteja disponível na hora certa para o paciente e a 

segurança na dispensação de medicamentos de alta vigilância. 
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1. OBJETIVO 

Ter estoque de antídotos disponíveis para utilização em pacientes com casos de 

intoxicação. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmacêutico e/ou auxiliar de farmácia sob orientação do farmacêutico. 

 

3. DESCRIÇÃO 

• Os antídotos são enviados para o hospital pelo CIT; 

• Eles ficam armazenados no CAF; 

• Conforme solicitação do médico ou da enfermagem, liberar o antidoto e anotar na 

planilha de controle de entrega a data, o antidoto, a quantidade, o paciente e o setor. 

• Não é necessário fazer pedido no sistema. 

 

4. RESULTADO ESPERADO 

Agilizar a dispensação de antídotos em casos de intoxicações. 
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1. OBJETIVO 

 Descrever procedimento de logística para definição de diretrizes de armazenamento, 

distribuição de medicamentos e insumos no âmbito da unidade hospitalar. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todas as áreas assistências, serviço de farmácia e almoxarifado. 

3. DESCRIÇÃO 

De acordo com o manual do Ministério da Saúde Boas Práticas para Estocagem de 

Medicamentos ou, ainda, com o Guia Básico para a Farmácia Hospitalar (BRASIL, 1994) e 

com as Diretrizes para estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 2009), todos os produtos devem ser armazenados obedecendo às condições 

técnicas ideais de luminosidade, temperatura e umidade, com o objetivo de assegurar a 

manutenção das características e da qualidade necessárias à correta utilização. Os 

produtos devem ser dispostos de forma a garantir as características físico-químicas, a 

observação de prazo de validade e, ainda, a manutenção da qualidade. Por outro lado, o 

sistema de distribuição deve permitir que os produtos cheguem a seu destino com 

qualidade e de maneira rápida, devendo obedecer a rotinas pré-estabelecidas. 

Além de garantir medicamentos de qualidade, faz-se necessário o correto 

suprimento às unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno. Dessa 

forma, em consonância com as atividades de armazenamento, a distribuição de 

medicamentos deve garantir rapidez e segurança na entrega, e eficiência no controle e 

informação. Entretanto, algumas situações não acontecem conforme o recomendado. 
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Quando o armazenamento e a distribuição de medicamentos acontecem de maneira 

inadequada, podem ocorrer inúmeros prejuízos, tais como:  

• perda de medicamentos por vencimento, com consequentes perdas econômicas; 

 • desvio de medicamentos, com consequente falta destes nas unidades de saúde;  

• perda de estabilidade de medicamentos, com consequente prejuízo à saúde do usuário. 

 O armazenamento de medicamentos envolve um conjunto de procedimentos 

técnicos e administrativos que incluem diversas atividades: 

 

1º - RECEBIMENTO / RECEPÇÃO: entrada de materiais, conferencias e regularização. 

2º - ESTOCAGEM: entrada de materiais e regularização.  

3º - CONTROLE DE ESTOQUE: sistema eficiente de registro e inventário. 

4º - EXPEDIÇÃO: separar medicamentos solicitados e preparar documentação.  

 

1º - RECEBIMENTO / RECEPÇÃO  

 Recebimento/Recepção de Medicamentos é o ato de conferência em que se verifica 

a compatibilidade dos produtos solicitados e recebidos, ou seja, se os medicamentos 

entregues estão em conformidade com as condições préestabelecidas e conforme nota 

fiscal. A primeira fase da atividade de recebimento é a entrada de materiais, que se 

caracteriza pela recepção dos veículos transportadores. Após consulta ao órgão de 

compras, deve-se recusar o recebimento para os casos de compras não autorizadas ou em 

desacordo com a programação de entrega, registrando os motivos no verso da nota fiscal. 

No caso de recusa, deve-se entrar em contato com o licitante para o cumprimento das 

exigências. Em caso da impossibilidade do cumprimento dessas exigências, deve-se 

solicitar a entrega a outro fornecedor. 

 As compras, cuja entrada foi autorizada, devem ser conferidas segundo os critérios 

administrativos e técnicos. Qualquer ocorrência encontrada durante a conferência deve ser 

notificada em livro ata e/ou boletim de ocorrência, datada, assinada e arquivada. Todos os 

procedimentos adotados, referentes às ocorrências, deverão ser realizados por escrito, em 

duas vias, com arquivamento de uma delas para efeito de isenção de responsabilidade. As 

divergências também devem ser comunicadas à empresa fornecedora. E, finalmente, a 

regularização, a qual se caracteriza pelo controle do processo de recebimento, pela 
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confirmação da conferência e avaliação do fornecedor, mediante preenchimento de 

formulário específico e arquivamento com a cópia da nota fiscal. 

 

2º - ESTOCAGEM 

 A estocagem de medicamentos deve ocorrer de forma a garantir a segurança e as 

características de qualidade dos medicamentos estocados. Para realizar o 

armazenamento, de modo que se atendam as boas práticas, são necessários 

conhecimentos técnicos sobre os produtos a armazenar e sobre gestão de estoques. 

Temos certeza que você já estudou sobre isso, mas vamos aproveitar a oportunidade e 

reforçar alguns tópicos. 

 Para a correta estocagem dos medicamentos, devem ser respeitadas as orientações 

a seguir:  

• Observe os medicamentos que exigem cuidados especiais de armazenamento, como 

termolábeis e psicotrópicos. 

• Estoque os medicamentos por nome genérico, lote e validade, de forma que permita fácil 

identificação. Utilize uma forma de organização, por exemplo, ordem alfabética ou forma 

farmacêutica e tenha um mapa da distribuição dos medicamentos na CAF ou almoxarifado.  

• Não arremesse caixas, nem arraste ou coloque muito peso sobre elas.  

• Os medicamentos devem ser conservados nas embalagens originais. Ao serem retiradas 

da caixa, as embalagens devem ser identificadas.  

• Embalagens abertas devem ser destacadas e identificadas com número de lote e validade.  

• Os medicamentos com data de validade mais próxima devem ficar à frente (sistema PVPS: 

primeiro que vence, primeiro que sai).  

• Estoque os medicamentos de acordo com as especificações do fabricante. Na ausência 

de recomendação específica, estoque em temperatura ambiente (15 - 30°C).  

• Realize controle diário de temperatura e umidade do ambiente por meio de 

termohigrômetros e fichas de registro.  

• Em caso de temperaturas elevadas ou umidade excessiva, elabore um plano de controle 

e certifique-se de quais medicamentos podem perder estabilidade nessas condições.  

• Não armazene medicamentos diferentes no mesmo estrado ou prateleira, para evitar 

possíveis trocas.  
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• Observe o empilhamento máximo permitido para o produto, de acordo com as 

recomendações do fabricante.  

• Não armazene os medicamentos diretamente sobre o piso ou encostados nas paredes. 

Armazene-os sobre estrados (paletes) com uma distância mínima de 50 cm da parede e 1 

m do telhado.  

• Inspecione os estoques rotineiramente para identificar possíveis alterações nos produtos, 

que possam comprometê-los ou oferecer risco às pessoas. Produtos rejeitados pela 

inspeção, suspeitos e/ou passíveis de análise devem ser armazenados na área de 

quarentena. 

• Os itens mais volumosos e mais pesados devem ficar próximos à área de saída, para 

facilitar a movimentação. Devem ser colocados em estrados ou paletes.  

• O local de armazenamento deve sempre ser bem iluminado e bem ventilado, de modo a 

evitar confusões e acidentes de trabalho por iluminação inadequada ou para a própria 

segurança dos funcionários.  

• Mantenha a CAF sempre bem fechada e com medidas que evitem a presença de animais. 

A colocação de telas finas nas janelas é uma medida barata e eficaz contra a maioria das 

pragas domésticas.  

• Mantenha os medicamentos termolábeis em áreas específicas, por serem produtos 

sensíveis à temperatura. Conserve os imunobiológicos (soros e vacinas) em um sistema 

chamado rede de frio, em condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório 

produtor até a destinação final do produto. Os medicamentos sujeitos a controle especial 

(Portaria SVS n. 344/1998) devem ser armazenados em local seguro, isolados dos demais, 

sob controle e responsabilidade legal do farmacêutico. 

 O Ministério da Saúde, no Guia Básico para a Farmácia Hospitalar (BRASIL, 1994), 

recomenda uma temperatura em torno de 20-22°C para a conservação de medicamentos, 

observando que cada dez graus de elevação de temperatura correspondem à duplicação 

da velocidade dos processos de decomposição. 

 

3º - CONTROLE DE ESTOQUE 

 Atualmente, sistemas sofisticados de manuseio e armazenagem de materiais 

possibilitam redução de custos, aumento significativo de produtividade e maior segurança 

nas operações de controle, com obtenção de informações precisas em tempo real. 
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 Neste sentido é que deve-se seguir rigorosamente o controle de estoque, pautado 

na saída de materiais e medicamentos de acordo com as prescrições eletrônicas, 

destinadas a cada paciente, preferencialmente condicionada a controle por código de 

barras para distribuição.  

 O local destinado à estocagem de todos os tipos de materiais pode ser denominado 

como almoxarifado. No Brasil, o espaço dedicado exclusivamente à armazenagem de 

medicamentos é denominado Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). 

 

4º - EXPEDIÇÃO 

 A distribuição de medicamentos é uma atividade que consiste em suprir as unidades 

de saúde com medicamentos em quantidade, qualidade e tempo oportuno, para 

posterior dispensação à população usuária.  

 A dispensação de medicamentos deverá realizar-se através de dose individualizada 

por horário e sistema distribuição de medicamentos por dose unitária. Lembre-se de 

que, ao abrir a embalagem do medicamento, este fica exposto por um maior tempo a 

condições ambientais de armazenamento em embalagem, na qual sua estabilidade não 

foi testada.  

 Os produtos fracionados devem ter identificação de lote, validade, nome do princípio 

ativo e concentração. Não esqueça que o produto fracionado tem um prazo de validade 

diferente daquele da embalagem original. No caso de fracionamento em serviços de 

saúde onde há o rompimento da embalagem primária, o prazo de validade será, quando 

não houver recomendação específica do fabricante, de, no máximo, 25% do tempo 

remanescente constante na embalagem original, desde que preservadas a segurança, 

qualidade e eficácia do medicamento. 

 A preparação do pedido deve ser realizada por um funcionário e revisada por outro, 

para evitar falhas na conferência. 

 Além de garantir as condições ideais de transporte, deve-se garantir a segurança 

dos produtos até seu destino final, por meio de lacres nas caixas utilizadas para 

transporte de medicamentos, por exemplo. 

 A unidade solicitante deve conferir todos os itens e assinar as duas vias dos 

documentos (nome por extenso, número de identidade ou da matrícula, setor de 

trabalho e data do recebimento). Pode-se utilizar um carimbo com os referidos dados. 

512



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

214 

 

4. REFERÊNCIAS  

BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Guia 

Básico para a Farmácia Hospitalar. Brasília: 1994.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica: o que é e como funciona. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2001. 40p.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Resolução 

RDC n. 306, de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília: 2004. 

 

Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Gestão da 

Assistência Farmacêutica. Educação a distância. Módulo 4 - Logística de medicamentos / 

Carine Raquel Blatt, Rosana Isabel dos Santos, Fabíola Bagatini Buendgens. — 

Florianópolis, SC : UFSC, 2015. 116 p. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

513



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

215 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g.4 Atividades de Apoio. 
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Introdução  
 

São definidos como os serviços que dão suporte ao desenvolvimento das atividades 

de assistência direta ao usuário. São fundamentais para o adequado funcionamento da 

estrutura hospitalar e tendem a possuir características bem específicas e distintas em cada 

serviço/atividades.   

As atividades que possuem relação direta com a assistência ao paciente, terão início 

imediatamente no início do contrato de gestão, tendo prioridade de recrutamento e seleção 

de pessoal, levantamento de necessidade prioritárias em cada área, identificação de 

necessidades imediatas de aquisições de matérias e reparos necessários para o 

funcionamento do serviço, de acordo com as regras contratuais. 

Cada responsável de área terá a função de realizar o plano de início de atividades 

que contemplará a verificação de requisitos mínimos necessários para o serviço, além de 

realizar contato com áreas que preste apoio direto para identificar necessidades prioritárias.  

Entende-se por necessidades prioritárias toda a ação que deve ser realizada com a 

finalidade de retomar atividades assistencial que eventualmente estejam interrompidas por 

falta de materiais, equipamentos ou estruturação física, bem como priorizar ações que 

impeçam maiores danos a uma estrutura ou equipamento, a fim de não interromper 

atividade.  

Serão apresentadas na sequência a descrição os serviços de apoio do Hospital: 

 

• Farmácia Clínica:  

• Fisioterapia: 

• Fonoaudiologia: 

• Psicologia: 

• Nutrição clínica: incluindo nutrição enteral e parenteral 

• Laboratório de análises clínicas 

• Hemoterapia – unidade transfusional e de hemocomponentes 

• Central de materiais esterilizados: 

• Almoxarifado: 
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• Serviço de hotelaria: 

• Arquivo de prontuário de usuário (SAME): 

• Engenharia clínica: 

• Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos:  

• Manutenção predial e conforto ambiental: 

• Salas de reunião, administração e direção:  

• Centro de estudos: 

• Unidades administrativas (recursos humanos, administração de pessoal, 

faturamento, tesouraria, contabilidade, informática, suprimentos): 

• Limpeza hospitalar: 

• Segurança patrimonial: 

• Alimentação: 
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FARMÁCIA CLÍNICA 
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Introdução 

 

A farmácia clínica é a área voltada para o cuidado do paciente que visa à promoção, 

proteção e recuperação da saúde e prevenção de seus agravos, devido ao uso inadequado 

de medicamentos.  As condutas do farmacêutico clínico buscam otimizar a farmacoterapia, 

promover o uso racional de medicamentos e, sempre que possível, melhorar a qualidade 

de vida do paciente.  

Por meio da análise da terapia farmacológica do paciente, atuação interprofissional 

e uso de ferramentas de pesquisa o farmacêutico deve oferecer o melhor cuidado ao 

paciente e a melhor informação disponível à equipe assistencial, com o intuito de reduzir 

ocorrências   de   eventos   adversos   a   medicamentos   e   aumentar   a   segurança do 

paciente.  

Todas    as    atividades    realizadas    pelo    farmacêutico    devem    ser registradas 

de maneira sistemática e acessível aos demais profissionais que fazem atendimento ao 

paciente.  Neste contexto, a ação clínica do farmacêutico envolve a avaliação da 

informação, planejamento de ações, execução e registro adequado da atividade.  

A seguir será descrito o procedimento para desenvolvimento do serviço de farmácia 

clínica.  
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Procedimento 
Operacional Padrão 
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Prevista 

 

Título: FARMÁCIA CLÍNICA. 

Elaboração: Coordenação de Farmácia 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

 Normatizar as atividades relacionadas à farmácia clínica.  

 

2. APLICABILIDADE  

Aplica-se ao serviço de farmácia e áreas assistenciais.  

 

3. DESCRIÇÃO 

Revisão da prescrição: 

Dentre as atribuições do farmacêutico clínico está a revisão das prescrições 

médicas. O processo de revisão da prescrição inclui a avaliação dos seguintes aspectos: 

a) pertinência da droga, dose, frequência e via de administração; 

b) duplicidade terapêutica; 

c) alergias ou sensibilidades reais ou potenciais; 

d) interações reais ou potenciais entre medicamentos e entre medicamentos 

e alimentos; 

e) peso do paciente e outras informações fisiológicas; 

f) outras contra-indicações. 

Os aspectos acima descritos serão avaliados para os medicamentos de alta 

vigilância e antimicrobianos ou antifúngicos de uso controlado. 
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A revisão da prescrição será realizada com a ferramenta no sistema, onde as 

prescrições que devem ser revisadas pelo farmacêutico ficam pendentes. Também 

poderá ser feita revisão no prontuário físico. 

O farmacêutico tem autonomia para reaprazar um medicamento, inserir ou 

modificar reconstituições e/ou diluições e suspender um medicamento sempre com 

autorização do médico assistente. As intervenções realizadas serão registradas no 

prontuário como evolução tipo intervenção farmacêutica com exceção dos 

reaprazamentos.  

Farmacovigilância – Suspeitas de reação adversa 

 

A farmácia clínica poderá atuar também na verificação e notificação de reações 

adversas. Assim, toda suspeita de reação adversa deve ser registrada no prontuário, no 

item Histórico Saúde, Eventos e ser notificada ao Farmacêutico Clínico. Após a 

notificação da suspeita de reação adversa o farmacêutico fará a análise da suspeita 

destas reações de acordo com o roteiro para análise de suspeitas de reações adversas 

que posteriormente é assinado pelo farmacêutico e pelo enfermeiro.  

Caso necessário, entrará em contato com o médico assistente do paciente, para 

discussão do caso.  Após análise, o farmacêutico notifica à ANVISA (Notivisa), caso a 

suspeita de reação adversa apresentar evidências que pode ter casualidade com o 

medicamento identificado como causador da reação adversa. Independentemente do 

desfecho, o farmacêutico realizará uma evolução no prontuário tipo intervenção 

registrando o ocorrido e as ações tomadas. 

Outra atribuição do farmacêutico clínico é a orientação de alta que tem o objetivo 

de educar pacientes e familiares com relação ao uso seguro e racional de medicamentos. 

As orientações serão dadas quando solicitadas pela equipe assistencial ou pelo próprio 

paciente. 

Compete ao farmacêutico:  

• Realização a orientação de alta farmacêutica aos pacientes e/ou 

cuidadores, o registro no prontuário do paciente e a entrega de material 

impresso com orientações;  
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• Revisão da prescrição médica, realização das intervenções, orientações e 

educações necessárias registrando no prontuário; 

• Análise das suspeitas de reação adversa a medicamento, avaliar a 

necessidade de comunicar o médico assistente e realizar a notificação a 

ANVISA – NOTIVISA. 

Compete à equipe assistencial a comunicação sobre suspeitas de reações 

adversas e a solicitação de orientação para a alta do paciente  

Compete aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos identificar as 

suspeitas     de reações adversas a medicamentos, registrar o evento no prontuário e 

informar o farmacêutico clínico.  

4. REFERÊNICAS 

Brasil.  Conselho Federal de Farmácia.  Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013. 

Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, 25 sets 2013; Seção 1. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.283, de 30 de dezembro de 2010. Aprova as 

diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e 

serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. Diário Oficial da União, 31 dezes 2010; 

Seção 1. 
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FISIOTERAPIA 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: ATUAÇÃO FISOTERAPIA. 

Elaboração: Coordenação de Fisioterapia 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

 Normatizar as atividades relacionadas ao serviço de fisioterapia no ambiente 

hospitalar. 

 

2. APLICABILIDADE  

Aplica-se ao serviço de fisioterapia e áreas assistenciais.  

 

3. DESCRIÇÃO 

Analisar o nível de funcionalidade do paciente internado no CTI adulto através do grau 

de força muscular e nível de consciência e ao final do dia verificar se esse nível funcional 

foi atingido através das atividades realizadas pela fisioterapia. Funcionalidade é a 

capacidade motora de realizar determinada tarefa ou atividade.  

MRC: Medical Research Council; escore usado na avaliação da força muscular 

periférica, demonstra-se bastante reprodutível e com alto valor preditivo em vários estudos 

sobre disfunção neuromuscular do paciente crítico. 
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CRITÉRIOS DE SEGURANÇA PARA MOBILIZAÇÃO ATIVA EM PACIENTES SOB 

VENTILAÇÃO MECÂNICA (adaptado de: Hodgson et al. Critical Care (2014) 18:658) 

 
Baixo risco de evento adverso. Seguir o procedimento habitual de acordo com os protocolos 
e procedimentos de cada UTI. 
 
O risco de evento adverso é mais elevado que o verde, mas pode ser compensado pelos 
benefícios potenciais da mobilização. As precauções ou contra-indicações devem ser 
esclarecidas antes de qualquer mobilização. Se houver mobilização, deve ser analisada e 
realizada de maneira gradual e com cautela. 
 
Risco significativo de evento adverso. A mobilização ativa não deve ser realizada,  a menos 
que especificamente autorizada pelo intensivista em consulta com o fisioterapeuta e 
enfermeiro. 
 
 

CONSIDERAÇÕES 
RESPIRATÓRIAS 

 
EXERCÍCIOS NO LEITO 

 
EXERCÍCIOS FORA DO LEITO 

 

Entubação    

Tubo endotraqueal    

    

Traqueostomia    

Parâmetros respiratórios    

FiO2    

Menor ou igual a 60%    

Maior que 60%    

SpO2    

Maior ou igual a 90%    

Menor que 90%    

Frequência respiratória    

Menor ou igual a 30    

Maior que 30    

PEEP    

Menor ou igual a 10    

Maior que 10    

Assincronia ventilatória    

Terapias de resgate    
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Óxido nítrico    

Posição prona    

CONSIDERAÇÕES 
CARDIOVASCULARES 

EXERCÍCIOS NO LEITO EXERCÍCIOS FORA DO LEITO 

Pressão arterial   

Terapia anti-hipertensiva 
intravenosa para emergência 
hipertensiva* 

  

Pressão arterial média**   

Abaixo da faixa alvo e causando 
sintomas 

  

Abaixo da faixa alvo apesar de 
suporte (vasoativo e/ou 

mecânico) 

  

Maior que o limite inferior da 
faixa alvo sem receber suporte 
ou recebendo suporte mínimo 

  

Maior que o limite inferior da 
faixa alvo recebendo suporte 

moderado 

  

Maior que o limite inferior da 
faixa alvo recebendo suporte alto 

  

Hipertensão pulmonar severa 
conhecida ou interrogada 

  

Arritmias cardíacas   

Bradicardia   

Necessitando de tratamento 
farmacológico ou aguardando 

implante de MP de emergência 

  

Não necessitando de tratamento 
farmacológico e não aguardando 
implante de MP de emergência 

  

Marcapasso transvenoso   

Ritmo dependente   

Ritmo subjacente estável   

Qualquer taquiarritmia estável   

Frequência ventricular > que 150 
bpm 

  

Frequência ventricular entre 120-
150 bpm 

  

Qualquer taquiarritmia com 
frequência ventricular menor que 
120 bpm 

  

Dispositivos   

Balão intra-aórtico femoral***   

ECMO***   
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Dispositivo de assistência 
ventricular 

  

Catéter de artéria pulmonar ou 
outro dispositivo de 
monitorização contínua do débito 
cardíaco 

  

Outras considerações 
cardiovasculares 

  

Choque de qualquer causa com 
lactato maior que 4mmol/L 

  

TVP/TEP conhecido ou 
interrogado 

  

Estenose aórtica severa 
conhecida ou interrogada 

  

Isquemia cardíaca (definida como 
dor torácica contínua e/ou 
alteração dinâmica no ECG) 

  

*Pode ser amarelo para exercícios no leito se a pressão arterial está dentro da faixa alvo conforme 
documentado pela equipe médic 
**Profissionais de UTI experientes foram considerados como tendo bom senso sobre o impacto da 
instabilidade cardiovascular e o baixo, médio ou alto nível de suporte hemodinâmico na capacidade para o 
exercício. A pressão arterial média alvo é determinada pelo intensivista. 
***Cicloergômetro e flexão de quadril podem ser contraindicados no membro inferior onde o BIA/ECMO está 
inserido. Exercícios no leito podem ser modificados para limitar a flexão de quadril. 
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CONSIDERAÇÕES NEUROLÓGICAS EXERCÍCIOS NO LEITO EXERCÍCIOS FORA DO LEITO 

Nível de consciência   

RASS -1 à +1   

RASS -2 ou +2   

RASS < -2   

RASS > +2   

Delirium   

Escala de delirium (CAM-ICU) 
negativa 

  

Escala de delirium positiva e 
obedecendo comandos simples 

  

Escala de delirium + ve e não 
obedecendo comandos 

  

Pressão intracraniana   

Manejo ativo da hipertensão 
intracraniana com a PIC fora da 
faixa alvo 

  

Monitorização da PIC sem manejo 
ativo da hipertensão intracraniana 

  

Outras considerações 
neurológicas 

  

Craniectomia   

Dreno lombar aberto (não 
clampeado) 

  

Dreno subgaleal   

Precauções de coluna (pre-
clearance ou fixação) 

  

Lesão medular aguda   

HSA com aneurisma não clipado   

Vasoespasmo pós clipagem de 
aneurisma 

  

Convulsões não controladas   
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OUTRAS CONSIDERAÇÕES EXERCÍCIOS NO LEITO EXERCÍCIOS FORA DO LEITO 

Cirúrgicas   

Grande fratura 
instável/instabilizada (pélvica, 
coluna, fêmur) 

  

Ferida operatória grande aberta 
(tórax/esterno*, abdomem) 

  

Médicas   

Sangramento ativo incontrolado   

Suspeita de sangramento ativo ou 
risco de sangramento 
aumentado** 

  

Paciente com febre excedendo o 
máximo aceitável, em vigência de 
resfriamento físico ou 
farmacológico. 

  

Manejo ativo de hipotermia   

Outras considerações   

Fraqueza muscular adquirida na 
UTI 

  

Terapia renal substitutiva 
(incluindo diálise de cateter 
femoral) 

  

Catéter femoral venoso ou 
arterial 

  

Outros dispositivos (sonda 
nasogástrica, cateter venoso 
central, dreno pleural, dreno em 
FO, sonda vesical 

  

Plaquetas abaixo de 20.000   
*Pacientes com grandes feridas abertas com permanência prolongada em UTI podem estar aptos a iniciar a 
mobilização após discussão com o cirurgião. 
**A suspeita de sangramento ativo não se refere apenas ao risco de sangramento, mas a probabilidade de 
um evento adverso ser agravado pelo risco de sangramento aumentado. Ex.: tração de cateter. 

4. REFERÊNCIAS  

 
Brasil. Ministério da Saúde. Anvisa. Resolução no.7 de 24/2/2010. Disponível em 
https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3377 Acesso em 10/11/2017. 
 
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Acórdão No. 299, de 22 de janeiro 
de 2013. 
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FONOAUDILOGIA 
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Introdução 
 

 A fonoaudiologia tem como objetivos a avaliação, a orientação e a reabilitação. A 

avaliação tem início com uma análise completa, avaliação propriamente dita direcionada 

para as alterações fonoaudiológicas, ou seja, linguagem, deglutição, voz e/ou fala.  

Compete ao fonoaudiólogo atender pacientes críticos para prevenção, habilitação e 

reabilitação daqueles que utilizam protocolos e procedimentos específicos de 

fonoaudiologia; Tratar de pacientes efetuando avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; 

Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Prestar assistência segura, 

humanizada e individualizada aos pacientes críticos. 

A seguir será descrito procedimento que propõe processo de atuação do 

fonoaudiólogo no hospital. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO 

Elaboração: Fonoaudiólogo 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

 O objetivo é definir as diretrizes do serviço de fonoaudiologia no ambiente hospitalar.  

2. AMPLICABILIDADE 

Aplica-se ao serviço de fonoaudiologia e áreas assistenciais.  

3. DESCRIÇÃO 

 As atribuições e competências da Fonoaudiologia em ambiente hospitalar são 

regidas pelo Código de Ética da Fonoaudiologia, o qual regulamenta os direitos e os 

deveres e estabelece as infrações dos fonoaudiólogos inscritos nos Conselhos Regionais 

de Fonoaudiologia (CRFa), segundo suas atribuições específicas.  

Compete ao Fonoaudiólogo que exerce suas atribuições na área assistencial do 

hospital:  

• Orientar e treinar a equipe para identificação e encaminhamento para avaliação dos 

pacientes com possíveis alterações fonoaudiológicas; 

• Realizar avaliação clínica das funções de sucção, mastigação, deglutição, 

fonoarticulação e audição;  

• Realizar intervenção nas alterações fonoaudiológicas encontradas em avaliação 

clínica – habilitação, reabilitação, compensação, adaptação e gerenciamento dos 

distúrbios apresentados;  

• Realizar avaliação, acompanhamento e evolução dos lactentes em relação ao treino 

da amamentação e às condições sensório-motoras-orais; bem como realizar 

orientações ao binômio (mãe-bebê) sobre o manejo clínico da lactação;  
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• Realizar assistência à alimentação adequando a consistência alimentar, o volume, o 

ritmo da oferta, os utensílios, as manobras e as posturas necessárias para 

administração da dieta por via oral de forma eficiente e segura;  

• Colaborar na indicação de colocação e retirada de via alternativa de alimentação, 

além de realizar pareceres e estabelecer condutas nos casos atendidos; VII. Realizar 

avaliação, acompanhamento e evolução dos aspectos relacionados com a fonação, 

a articulação e a linguagem oral;  

• Realizar triagem auditiva neonatal universal (TANU) nos pacientes nascidos neste 

nosocômio, bem como o acompanhamento dos casos alterados. Indicar 

encaminhamentos para avaliações e intervenções complementares quando houver 

critérios de risco;  

• Estabelecer terapias, estimulações específicas a cada caso e acompanhamentos 

necessários para as alterações encontradas nos pacientes atendidos;  

• Discutir os casos com a Equipe Multiprofissional; 

• Orientar, junto com os demais profissionais de saúde, o paciente, a família ou o 

responsável legal, quanto aos cuidados relacionados às funções de sucção, 

mastigação, deglutição, fonoarticulação e audição;  

• Garantir os registros do acompanhamento e das condutas fonoaudiológicas, 

preenchendo e mantendo atualizados os prontuários clínicos;  

• Participar e promover atividades de educação continuada, garantindo a atualização 

da equipe sobre aspectos relacionados à Fonoaudiologia. 

4. REFERÊNCIAS 

Nogueira KC. A atuação fonoaudiológica hospitalar junto a pacientes internados em 

unidade de terapia intensiva. Tese de mestrado. SOBRATI. Brasília, 2015. 7-Andrade CFR, 

Limongi SCO. Disfagia: prática baseada em evidência. Mangili LD, Andrade CRF, Limongi 

SCO. Influência da cânula de traqueostomia na deglutição. São Paulo: Sarvier; 2012.Cap. 

19. 224-230. 8.  
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Andrade CRF, Limongi SCO. Disfagia: prática baseada em evidência. Padovani AR, et 

al.Protocolo de avaliação fonoaudiológica para o risco de disfagia/PARD. São Paulo: 

Sarvier; 2012. Cap. 6. 62-73 
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Introdução 
 

O Serviço de Psicologia Hospitalar trabalha os aspectos emocionais do paciente da 

família e da equipe intensivista são avaliados e observados por este profissional. Sua 

presença, principalmente durante as visitas, é essencial para estabelecer a humanização, 

a aproximação e o apoio terapêutico necessário. 

Compete ao psicólogo estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e 

os processos mentais e sociais dos pacientes críticos internados na UTI, com a finalidade 

de análise, tratamento e orientação; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais 

e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o paciente durante 

o processo de tratamento ou cura; Avaliar alterações das funções cognitivas, buscando 

diagnóstico ou detecção precoce de sintomas; Promover a reabilitação neuropsicológica; 

Auditar, realizar perícias e emitir laudos, gerando informações e documentos sobre as 

condições ocupacionais ou incapacidades mentais; Prestar assistência segura, 

humanizada e individualizada aos pacientes críticos. 

Na sequência será apresentado procedimentos norteadores da atuação do serviço 

de psicologia no ambiente hospitalar. 
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Operacional Padrão 
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Título: ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA HOSPITALAR 

Elaboração: Psicologia 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

Definir procedimento para avaliação atuação da psicologia no ambiente hospitalar. 

  

2. APLICABILIDADE  

Aplica-se a todos os profissionais de psicologia e equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

O psicólogo tem a função de acolher e trabalhar com pacientes de todas as faixas 

etárias, bem como suas famílias, em sofrimento psíquico decorrente de suas patologias, 

internações e tratamentos. Destacam-se as atividades assistência: 

  

• Assistir o paciente, sua família e a equipe de saúde;  

• Triar;  

• Realizar avaliação diagnóstica em Psicologia;  

• Realizar psicodiagnóstico;  

• Formular e aplicar protocolos durante hospitalização e/ou em ambulatórios;  

• Realizar interconsultas;  

• Intervir de modo psicoterapêutico individualmente ou em grupo;  

• Orientar psicologicamente a família e a equipe de saúde;  
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• Realizar grupos operativos com equipe de enfermagem;  

A demanda de atendimento pode surgir por qualquer profissional da equipe que 

identifique uma necessidade e comunica o serviço, ou mesmo pela identificação da 

necessidade pelo psicólogo.  

A dinâmica do atendimento hospitalar é comum a determinação de um tempo de 

consulta de 20 ou 30 minutos. Entretanto, pode-se afirmar que não é o tempo de consulta, 

muitas vezes determinado administrativamente, que determinará a escuta, a prática 

diferenciada do psicólogo.  

 

4. REFERÊNCIA  

Manual de psicologia hospitalar / Claire Terezinha Lazzaretti ... [ et al.]. – Curitiba: Unificado, 

2007. 68p. 
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Introdução 
 

A Odontologia hospitalar compreende um conjunto de ações preventivas, 

diagnósticas e terapêuticas de doenças orofaciais, manifestações bucais de origem 

sistêmicas ou de sequelas de seus respectivos tratamentos, em pacientes em ambiente 

hospitalar (internados ou não) ou em assistência domiciliar, inseridas no contexto de 

atuação da equipe multiprofissional, visando à manutenção da saúde bucal e à melhoria da 

qualidade de vida. 

Compete ao profissional elaborar diagnóstico, prognóstico e tratamento das 

afecções da cavidade bucal; examinar e identificar alterações de cabeça e pescoço, 

identificando a extensão e profundidade dos problemas detectados; executar 

procedimentos preventivos envolvendo raspagem, limpeza e polimento dos dentes e 

gengivas; elaborar procedimentos educativos individuais e coletivos de prevenção à saúde 

bucal; orientar as atividades da equipe multidisciplinar no que tange ao cuidado do paciente 

crítico; executar curativos envolvendo exodontia de raízes e dentes, drenagem de 

abscessos, suturas de tecidos moles e restauração de cáries dentárias; prescrever ou 

administrar medicamentos; elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos; 

atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos na UTI; 

Prestar assistência segura, humanizada e individualizada aos pacientes críticos. 

A seguir será apresentado o procedimento que regulamentará diretrizes gerais para 

o serviço de odontologia hospitalar. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: SERVIÇO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR 

Elaboração: Coordenação de Nutrição 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Descrever procedimento que regulamenta e direciona o atendimento odontológico 

no hospital.  

2. APLICABILIDADE 

Aplica-se a todos os profissionais e serviço de odontologia e equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Atribuições do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar: 

• Cuidado ao paciente cuja doença sistêmica possa ser fator de risco para agravamento 

e/ou instalação de doença bucal, ou cuja doença bucal possa ser fator de risco para 

agravamento e/ou instalação de doença sistêmica;  

• Participação nas decisões da equipe multiprofissional, incluindo internação, diagnóstico, 

solicitação de exames, prescrição, intervenção odontológica, acompanhamento e alta, 

conforme Resolução CFO-003/99 (art. 6) sendo responsável por tomada de decisão em 

intervenção na cavidade bucal em consonância com essa equipe;  

• Registrar as informações em prontuário, de acordo com as normas do hospital;  

• Promover ações em saúde bucal junto à equipe de cuidados ao paciente hospitalizado 

(profissionais, familiares e cuidadores). 

 

Atribuições do cirurgião-dentista intensivista: 

• Identificar a doença primária e verificar o estado geral do paciente para estabelecer o 

protocolo odontológico;  
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• Diagnóstico e tratamento das condições bucais que possam colaborar para manutenção 

ou piora de desordens sistêmicas graves; 

• Adequação do meio bucal, removendo focos de infecções;  

• Diagnóstico e tratamento de lesões bucais e auxílio no tratamento de manifestações 

bucais oriundas de doenças sistêmicas;  

• Determinar a condição de saúde bucal no momento da internação (presença de lesões 

cariosas e nível de doença periodontal);  

• Controle de biofilme;  

• Realizar o diagnóstico e o tratamento de infecções odontogênicas;  

• Tratamento/remoção de fatores de retenção de placa que apresentem potencial de 

infeção, como raízes residuais, lesões de cárie abertas, restaurações e dentes fraturados 

que apresentem bordas cortantes, dentes com mobilidade acentuada, aparelhos 

ortodônticos fixos e próteses fixas e removíveis totais ou parciais insatisfatórias;  

• Laserterapia em lesões de tecidos moles e duros da cavidade oral;  

• Exodontia em casos de abscessos intraósseos de origem endodôntica;  

• Drenagem de abscesso, através de incisão em ponto de flutuação;  

• Moldagem e confecção de placas interoclusais para a proteção de dentes e mucosas;  

• Realização de citologia esfoliativa/ biópsias;  

• Capacitação e supervisão de equipes auxiliares para manutenção da saúde oral em 

pacientes internados motivando a higienização bucal com métodos mecânicos (escovação 

dentária, lingual e uso adequado do fio dental);  

• Indicar técnicas especiais de profilaxia dentária e periodontal;  

• Indicar e orientar o uso correto de enxaguatórios para remoção de biofilme microbiano e 

umidificação das mucosas com saliva artificial, se necessário;  

• Realizar constante inspeção da boca e estruturas associadas;  

• Elaboração de protocolos do tipo Procedimento Operacional Padrão (POP)  

• Proporcionar conforto e assistência ao paciente. 

 

A necessidade de assistência odontológica pode surgir em decorrência de avaliação 

de qualquer profissional da equipe multidisciplinar, devendo comunicar o profissional de 

odontologia para que realize avaliação e proceda a assistência sempre que indicado.  
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4. REFERÊNCIAS 

RDC Resolução - Nº 7, de 24 de fevereiro de 2010 – Estabelece padrões mínimos para 
funcionamento das UTIs no Brasil. 
 
Resolução Nº 162/2015 e N°163/2015 do Conselho Federal de Odontologia (CFO) - 
reconhece o exercício da Odontologia Hospitalar e a apresenta com uma nova área de 
atuação dentro da profissão, com os objetivos de “promoção da saúde bucal, prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças orofaciais, de manifestações bucais de doenças 
sistêmicas ou de consequências de seus respectivos tratamentos”.  
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Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: TERAPIA OCUPACIONAL 

Elaboração: Responsável do serviço 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para o serviço de terapia ocupacional.  
 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO  

Aplica-se aos terapeutas ocupacionais.  
 

3. DESCRIÇÃO 

A atuação da Terapia Ocupacional no contexto do hospital, baseia-se nas questões 

observadas em internações prolongadas dos usuários, como o aumento da ansiedade, 

medo, angustia, além de situações geradoras de stress, como expectativas em relação à 

saúde e o tratamento.  

Através das atividades terapêuticas a Terapia Ocupacional apresenta-se como 

instrumento introdutor e promotor de mudanças em contextos desfavoráveis para todos os 

agentes envolvidos no processo de hospitalização, através de uma assistência humanizada 

capaz de promover a participação na vida de maneira mais saudável, feliz e produtiva, 

utilizando-se do envolvimento em ocupações. 

Minimizar situações de impactos da rotina hospitalar e funcionar como elemento 

integrador, tanto para pacientes e seus familiares, bem como para a equipe de saúde. Criar 

espaços desfocados da doença, oferecendo vivências de bem estar, prazer e resgate de 

aspectos saudáveis. Estimulando a vivência da gestação de alto risco de maneira segura e 

tranquila. 

O atendimento poderá ser em grupo ou individua, de acordo com as necessidades 

de grupos terapêuticos específicos. Participações em Reuniões Clínicas com o objetivo de 
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conhecer a situação clínica das pacientes e discutir a demanda de atuação de cada Serviço 

envolvido no cuidado com as mesmas, favorecendo a abordagem e conduta adequadas, 

além de manter o conhecimento dos padrões que norteiam o funcionamento da equipe.  

Observa-se que a atuação do Serviço de Terapia Ocupacional que se dá através da 

realização de atividades e manuseio de diferentes materiais e técnicas transforma-se em 

recurso estratégico e facilitador para o desenvolvimento de projetos que visam o 

investimento em atitudes que contribuem para o aumento do orçamento familiar, 

extrapolando os limites do período de internação. 

 

4. REFERÊNCIA  

DE MARCO, Mario Alfredo. A face humana da medicina: o modelo biomédico ao modelo 

biopsicossocial. São Paulo: CASA DO PSICÓLOGO, 2003.  

DITTZ, E. da S., MELO, D.C.C. de e PINHEIRO, Z.M.M. – A terapia ocupacional no contexto 

da assistência à mãe e à família de recémnascidos internados em unidade de terapia 

intensiva. Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo, v.17, n.1, p.42-47, jan/abr. 2006. 
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Proposta de atuação da Nutrição clínica:  

incluindo nutrição enteral e parenteral. 
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Introdução 
 
 O Serviço de nutrição clínica é responsável por garantir aporte nutricional, por meio 

de avaliação de um nutricionista especializado no diagnóstico e na prescrição nutricional. 

Diariamente faz avaliações e mantém o aporte calórico proteico, glicêmico e vitamínico 

equilibrado para a manutenção das atividades vitais do organismo.  

 Devo contemplar ações para realizar a avaliação do estado nutricional dos pacientes, 

das necessidades nutricionais, tanto para a nutrição enteral (NE) quanto para a nutrição 

parenteral (NP) e pela prescrição dietética da Terapia Nutricional Enteral (TNE). Deve se 

valer das ações interprofissionais para definir e buscar junto as demais equipes, quais as 

necessidades clínicas do paciente, a fim de fortalecer o pano terapêutico.  

 A seguir serão apresentadas as propostas de implantação deste serviço. Cada 

procedimento deverá ser cuidadosamente avaliado, a fim de realizar as adequações 

pertinentes ao serviço do hospital necessidades dos usuários.  
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Prevista 

 

Título: TRIAGEM NUTRICIONAL 

Elaboração: Coordenação de Nutrição 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

1. OBJETIVO 

A triagem nutricional é um processo simples e rápido, que deve ser realizado no 

momento da admissão hospitalar ou em até 72 horas após a admissão, com objetivo de 

identificar indivíduos desnutridos ou em risco nutricional. Caso seja identificado risco, 

deve ser feita avaliação nutricional mais detalhada, e medidas deverão ser tomadas 

para monitorar e implementar a Terapia Nutricional. Caso o paciente não apresente risco 

nutricional, deverão acontecer novas triagens durante a fase de tratamento do indivíduo.  

2. APLICABILIDADE  

Aplica-se ao serviço de nutrição e dietética e áreas assistenciais.  

3. DESCRIÇÃO 

• Aplicar o questionário em até 72 horas de internação a pacientes adultos admitidos 

no regime de internação. 

• Utilizar questionário específico da triagem inicial (NRS 2002, ANEXO 1) que é 

composto por questões referentes ao Índice de Massa Corporal (IMC), perda de peso 

não intencional em três meses, apetite, habilidade de ingestão e absorção de 

alimentos e fator de estresse da doença. 

• O IMC é obtido pela fórmula: Peso (kg) / Altura (m)²). 

• Se houver uma resposta positiva a qualquer pergunta da triagem inicial, a triagem 

final deverá ser utilizada. Se a resposta for negativa a todas as perguntas da triagem 

inicial, o paciente deverá ser retriado de 7 em 7 dias até a alta hospitalar. 

• Na triagem final, será avaliado o percentual de peso perdido e o tempo, IMC, 

aceitação da dieta e grau de severidade da doença.  
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• O estado nutricional e a gravidade da doença serão classificados de acordo com as 

pontuações: (0) ausente, (1) leve, (2) moderada e (3) grave.  

• O percentual de perda de peso é calculado através da fórmula (peso habitual – peso 

atual) / peso habitual x 100 e será avaliado de acordo com a perda de peso nos 

últimos 3 meses (>5% em 3 meses, >5% em 2 meses e >5% em 1 mês). 

• A idade acima de 70 anos é considerada como um fator de risco adicional para 

ajustar a classificação do estado de risco nutricional e deve ser acrescentado um 

ponto no escore. 

• Para o cálculo final do escore, os pontos obtidos na categoria relacionada ao estado 

nutricional devem ser somados aos da gravidade da doença. Os pacientes são 

classificados como em risco nutricional, quando obtêm somatório >3 pontos. 

MATERIAIS: 

• Prontuário (eletrônico e físico com anotações da enfermagem) 

• Formulário de Triagem Nutricional NRS 2002 

• Balança de plataforma calibrada, com precisão de 0,1kg  

• Régua antropométrica fixada na balança, com variação de 0,1cm 

• Luva 

ANEXOS 

Anexo 1  

TRIAGEM NUTRICIONAL – NRS 2002 

Nome: _________________________________________________________________ 

DN: ____/____/____     Idade: _______      Sexo:   M (   )    F (   )    Prontuário: ___________ 

Motivo da internação: ______________________________________________________ 

Comorbidades: ___________________________________________________________ 

Unidade: ___________         Leito: ___________        

Data de admissão: ____/____/___        Data da avaliação: ____/____/____ 

Triagem inicial 

Peso:______ 

Altura:______ 

 

Sendo uma resposta “Sim”, realizar a triagem final.  
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Triagem final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTUACAO TOTAL: __________________________________________ 

Pontuação menor que 3: reavaliar o paciente semanalmente. Se o paciente tem indicação 

de cirurgia grande porte, considerar planos de cuidados. 

Igual ou maior que 3: o paciente está em risco nutricional e o cuidado nutricional deve ser 

iniciado. 

 Todos os registros devem ser efetuados no prontuário do paciente e fichas de 

avaliação anexadas ao prontuário físico.  

 

4. REFERÊNCIAS  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Especializada e Temática. Manual de terapia nutricional na atenção especializada 
hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS [recurso eletrônico] / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e 
Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 60 p.: il. 
 
Resolução CFN nº 380 de 28 de dezembro de 2005 – dispõe sobre a definição das áreas 
de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de 
referência, por área de atuação, e dá outras providências. 
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Título: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

Elaboração: Coordenação de Nutrição 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

Definir procedimento para avaliação nutricional. A avaliação nutricional é uma 

abordagem completa realizada pelo nutricionista, com o objetivo de estimar o estado 

nutricional do indivíduo, detectando suas necessidades alimentares. Assim, torna-se 

possível intervir de maneira adequada na manutenção ou recuperação do estado nutricional 

do paciente. 

  

2. APLICABILIDADE  

 Aplica-se ao serviço de nutrição e dietética e áreas assistenciais.  

 

3. DESCRIÇÃO 

 Uma vez que a triagem tenha identificado o risco nutricional, o próximo passo é a 

realização da avaliação nutricional detalhada, para quantificar o problema. 

• Após a triagem nutricional, se o paciente for diagnosticado em risco nutricional, é 

realizada a avaliação nutricional através da ASG (Avaliação Subjetiva Global). 

• Antes da realização da avaliação a beira do leito, o nutricionista deve coletar 

informações do paciente a partir de seu prontuário: idade, motivo da internação, 

comorbidades, exames laboratoriais pertinentes a avaliação nutricional e conduta 

dietoterápica; pressão arterial, glicemias, temperatura, medicamentos prescritos, 

presença de sondas enterais, gastrostomias ou acesso central para início da oferta 

das necessidades nutricionais de cada paciente; sondas vesicais; ostomias. 
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• A avaliação nutricional tem início através dos questionamentos que constam na 

ASG, referente a história clínica e alimentar (mudança de peso, mudança na 

ingestão alimentar, sintomas gastrointestinais, capacidade funcional, demanda 

metabólica) e exame físico (perda de gordura e massa muscular, edema, ascite). 

• A avaliação antropométrica deve ser realizada também, através da aferição do peso 

e altura do paciente, quando o mesmo deambula, circunferências do braço e 

panturrilha (essa última apenas para idosos). Com esses dados é possível calcular 

o IMC (Índice de Massa Corporal = peso/altura²) e comparado com referências de 

acordo com a idade do paciente, bem como a adequação da circunferência do braço; 

• Quando disponível, os resultados de exames laboratoriais relacionados a avaliação 

do estado nutricional também devem ser checados. 

• A partir dos dados obtidos (ASG, avaliação antropométrica e resultados de exames 

laboratoriais) será possível realizar o diagnóstico nutricional do paciente avaliado; 

• De acordo com o estado nutricional e doença, serão calculadas as necessidades 

energéticas e protéicas; 

• Com base no diagnóstico nutricional e necessidades nutricionais, será prescrita a 

dieta (consistência, macronutrientes, normo ou hipossódica, suplementação oral se 

necessário); 

• Para pacientes em uso de SNE será realizada prescrição enteral contento a dieta a 

ser utilizada e volume.  

• A avaliação nutricional deverá ser registrada através de SOAPs semanalmente ou 

quando necessário no prontuário eletrônico e impressa uma cópia que deve ser 

anexada ao prontuário físico; 

 

MATERIAIS: 

• Prontuário (eletrônico e físico com anotações da enfermagem) 

• Balança de plataforma calibrada, com precisão de 0,1kg  

• Régua antropométrica fixada na balança, com variação de 0,1cm 

• Fita métrica inelástica, com precisão de 1mm 

• Formulário da Avaliação Subjetiva Global 

• Luva 
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4. REFERÊNCIAS  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Especializada e Temática. Manual de terapia nutricional na atenção especializada 

hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS [recurso eletrônico] / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e 

Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 60 p.: il. 

 

Resolução CFN nº 380 de 28 de dezembro de 2005 – dispõe sobre a definição das áreas 

de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de 

referência, por área de atuação, e dá outras providências. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO NUTRICIONAL 

Elaboração: Coordenação de Nutrição 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

Definir procedimento para o acompanhamento nutricional ao longo da internação 

hospitalar visa garantir uma adequada ingestão alimentar, de acordo com as necessidades 

nutricionais do paciente. 

  

2. APLICABILIDADE  

 Aplica-se ao serviço de nutrição e dietética e áreas assistenciais.  

 

3. DESCRIÇÃO 

• Inicialmente, o nutricionista deve checar o censo da unidade junto ao seu mapa de 

dietas e interar-se dos pacientes, verificando intercorrências relacionadas à Nutrição 

(evolução médica, enfermagem, fisioterapia); 

• Conversar com a enfermeira da unidade sobre as intercorrências relacionadas à 

Nutrição relatadas nas passagens de plantão dos demais turnos; 

• Realizar visita aos pacientes diariamente, a fim de obter informações sobre 

eliminações, aceitação da dieta hospitalar, para possível adequação da mesma de 

acordo com as preferências e/ou intolerâncias alimentares individuais; 

• Observar, durante a visita, intercorrências nos pacientes com dieta enteral (distensão 

abdominal, náusea, vômito, diarreia, constipação, obstrução ou retirada da sonda, 

jejum para exames e/ou cirurgias); 

• Conferir a velocidade de infusão das dietas enterais; 

• Verificar se há indicação e aceitação dos suplementos nutricionais orais prescritos.  
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• Verificar também, durante a visita, se há alimentos e/ou bebidas nos quartos e 

orientar os pacientes e/ou acompanhantes com relação à restrição da entrada de 

alimentos e bebidas no hospital, devido ao alto risco de contaminação; 

• A reavaliação antropométrica (POP 01) deverá ser feita a cada 7 dias. Já a evolução 

em forma de SOAP deverá ser feita a cada 7 dias ou conforme necessidade de 

alteração de conduta; 

• A meta calórica e protéica deverá ser atingida em até 3 dias, de acordo com 

tolerância do paciente; 

• Pacientes com ingestão alimentar menor que 60% das suas necessidades por 7 a 

10 dias terão indicação de complementação com dieta enteral; 

• Se o paciente não responder bem à conduta dietoterápica (perda de 

peso/circunferências para pacientes desnutridos ou em risco nutricional), ela deverá 

ser alterada visando recuperação do estado nutricional; 

• Discutir o caso dos pacientes com a equipe multiprofissional. 

 

MATERIAIS: 

• Prontuário (eletrônico e físico com anotações da Enfermagem) 

• Balança de plataforma calibrada, com precisão de 0,1kg  

• Régua antropométrica fixada na balança, com variação de 0,1cm 

• Fita métrica inelástica, com precisão de 1mm 

• Luva 

 

4. REFERÊNCIAS  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Especializada e Temática. Manual de terapia nutricional na atenção especializada 
hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS [recurso eletrônico] / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e 
Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 60 p.: il. 
 
Resolução CFN nº 380 de 28 de dezembro de 2005 – dispõe sobre a definição das áreas 
de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de 
referência, por área de atuação, e dá outras providências.  
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL 

Elaboração: Coordenação de Nutrição 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

 Definir procedimento para administração de dieta enteral. A nutrição enteral consiste 

na administração, por meio de um cateter, de uma dieta líquida balanceada em proteínas, 

lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais fornecida aos pacientes em situações em 

que haja impossibilidade de receber a alimentação por oral, ou quando a via oral for 

insuficiente para manter ou melhorar o estado nutricional.  

  

2. APLICABILIDADE  

 Aplica-se ao serviço de nutrição e dietética e áreas assistenciais.  

 

3. DESCRIÇÃO 

• Verificar a prescrição do procedimento, quanto ao tipo de dieta, volume e nome do 

paciente; 

• Higienizar as mãos; 

• Preparar o material necessário para o procedimento; 

• Verificar o rótulo do frasco de dieta certificando-se nome do paciente, nº do 

quarto/leito, composição e volume total da dieta, data e hora da instalação, 

precipitação e condições de dieta; 

• Conectar o equipo de dieta, no frasco da dieta enteral e retirar o ar do equipo; 

• Levar o material junto ao paciente; 

• Explicar o procedimento ao paciente/familiar; 

• Preparar o ambiente; 
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• Posicionar o paciente com a cabeceira elevada entre 30° e 45° (semi-Fowler ou 

Fowler alta para prevenir aspiração por refluxo gastro-esofágico); 

• Calçar as luvas; 

• Manter a permeabilização do cateter, lavando o cateter com água filtrada, sob 

pressão, ao início e término de cada dieta; 

• Instalar o produto na bomba de infusão contínua de acordo com as recomendações 

da etiqueta; 

• Trocar equipo da dieta a cada término do produto; 

• A validade das dietas enterais é de 24h após abertas;  

• Retirar os materiais utilizados, deixando o cliente confortável e o ambiente em 

ordem; 

• Retirar as luvas; 

• Higienizar as mãos; 

• Checar prescrição de nutrição com horário de infusão; 

• Realizar anotação de enfermagem: hora, volume infundido, assinar e carimbar; 

• A dieta deverá ser pausada das 02 às 06 horas para administração da água 

destilada, usando a mesma bomba de infusão, seguindo o volume/hora prescrito. Às 

06 horas a dieta deverá ser religada conforme volume prescrito; 

• Checar prescrição de nutrição com horário de infusão da água; 

• A dieta NÃO deverá ser desligada ou ter o volume reduzido (exceto para 

administração da água e banho) sem consultar a nutricionista ou médico. 

 

MATERIAIS: 

• Bandeja  

• Equipo de dieta 

• Luva de procedimento  

• Água 

• Estetoscópio 

• Seringa de 20ml 

• Dieta enteral sistema fechado 

• Água destilada 
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4. REFERÊNCIAS  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Especializada e Temática. Manual de terapia nutricional na atenção especializada 

hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS [recurso eletrônico] / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e 

Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 60 p.: il. 

 

Resolução CFN nº 380 de 28 de dezembro de 2005 – dispõe sobre a definição das áreas 

de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de 

referência, por área de atuação, e dá outras providências. 

 

VOLPATO, A.C.B., et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. São Paulo: Martinari, 2007.   
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: ADMINISTRAÇÃO DE ESPESSANTE 

Elaboração: Coordenação de Nutrição 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

Definir procedimento para administração de espessantes e assim, Diminuir o risco 

de aspiração e retenção de alimentos na faringe por meio da utilização de espessantes, 

controlando assim a viscosidade dos alimentos e bebidas auxiliando no manejo e 

tratamento das disfagias. 

 

2. APLICABILIDADE  

 Aplica-se ao serviço de nutrição e dietética e áreas assistenciais.  

 

3. DESCRIÇÃO 

• Verificar a prescrição dietoterápica e necessidade de espessante; 

• Higienizar as mãos; 

• Preparar o material necessário para o procedimento; 

• Explicar o procedimento ao paciente/familiar; 

• Preparar o ambiente; 

• Posicionar o paciente com a cabeceira elevada entre 30° e 45° (semi-Fowler ou 

Fowler alta para prevenir aspiração por refluxo gastro-esofágico); 

• Calçar as luvas; 

• Despejar a quantidade de pó em um copo conforme a textura desejada: 

 

o Néctar: 1 sachê de 1,2g 

o Mel: 2 sachês de 1,2g 
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o Pudim: 3 sachês de 1,2g 

 

• Despejar o líquido ou alimento sobre o pó; 

• Mexer por 30 segundos ou mais, até atingir a textura desejada;  

• Verificar o posicionamento adequado do paciente no leito; 

• Oferecer o alimento com auxílio de uma colher. 

• Retirar os materiais utilizados, deixando o paciente confortável; 

• Retirar as luvas; 

• Higienizar as mãos; 

• Realizar anotação de enfermagem. 

 

MATERIAIS: 

• Bandeja 

• Luva de procedimento 

• Copo descartável 

• Líquido / alimento 

• Espessante 

• Colher 

•  

4. REFERÊNCIAS  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Especializada e Temática. Manual de terapia nutricional na atenção especializada 

hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS [recurso eletrônico] / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e 

Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 60 p.: il. 

PAGNO, CH. Desenvolvimento de espessantes alimentar para líquidos com valor 

nutricional agregado, destinado a indivíduos disfágicos. Dissertação. Porto Alegre: 2009. 

Resolução CFN nº 380 de 28 de dezembro de 2005 – dispõe sobre a definição das áreas 

de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de 

referência, por área de atuação, e dá outras providências. 

VOLPATO, A.C.B., et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. São Paulo: Martinari, 2007.   
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: ADMINISTRAÇÃO DE PROBIÓTICOS 

Elaboração: Coordenação de Nutrição 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

Definir procedimento para administração de probióticos, com finalidade de 

Reconstituir e reequilibrar a microbiota de forma natural, por meio das cepas probióticas 

que em sinergia tem um efeito benéfico no organismo. 

 

 

2. APLICABILIDADE  

 Aplica-se ao serviço de nutrição e dietética e áreas assistenciais.  

 

3. DESCRIÇÃO 

Probiótico são microorganismos vivos que quando administrados em quantidades 

adequadas auxiliam no equilíbrio da microbiota intestinal. Os probióticos aderem-se à 

mucosa e produzem metabólitos que contribuem para o aumento da barreira do trato 

gastrointestinal e também modulam a resposta imunológica inata e adaptativa do 

hospedeiro, pela produção endógena de antimicrobianos (defensinas). Os probióticos 

favorecem o aumento das imunoglobulinas IgG e IgA, que auxiliam na redução do 

crescimento de patógenos. Os probióticos também contribuem para a melhora da 

constipação intestinal e auxiliam na redução da diarréia associada à antibióticos. 

Para realização do procedimento: 

 

• Verificar a prescrição dietoterápica, necessidade de probiótico, horário e 

administração (oral ou enteral);  
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• Higienizar as mãos; 

• Preparar o material necessário para o procedimento; 

• Despejar o conteúdo de um sachê em 100 ml de água em temperatura ambiente; 

• Deixar o conteúdo assentar ao fundo do copo; 

• Misturar o conteúdo até sua completa diluição; 

• Levar o material junto do paciente; 

• Explicar o procedimento ao paciente/familiar; 

• Preparar o ambiente; 

• Posicionar o paciente com a cabeceira elevada entre 30° e 45° (semi-Fowler ou 

Fowler alta para prevenir aspiração por refluxo gastro-esofágico); 

• Calçar as luvas; 

• Administração enteral: Administrar com auxílio de uma seringa de 20 ml no Y da 

sonda de alimentação antes do início da dieta; 

• Administração oral: Oferecer para o paciente tomar ou auxiliá-lo com uma colher; 

• Administrar logo após a diluição; 

• Retirar os materiais utilizados, deixando o paciente confortável; 

• Retirar as luvas; 

• Higienizar as mãos; 

• Checar a prescrição dietoterápica; 

 

MATERIAIS: 

• Bandeja  

• Luva de procedimento  

• Copo descartável  

• Água  

• Sachê de probiótico  

• Seringa de 20ml 

 

 

4. REFERENCIAS 
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VOLPATO, A.C.B., et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. São Paulo: Martinari, 2007.   

Waller PA. et AL. Dose-response effect of Bifidobacterium lactis HN019 on whole gut 
transis time functional gastrointestinal symptoms in adults.  Scand Gastroenterol. 2011; 
14:1057 – 1064. Dói: 10.3109/00365521.2011.584895. 
 
Ouwehand AC, et al. Probiotics reduce symptoms of of antibiotic use in a hospital setting: 
A randomized dose response study. Vaccine (2013), http://dx. 
doi.org/10.1016/j.vaccine.2013.11.053 
 
Alberda, Cathy, et at. “Effects of probiotic terapy in critically ill patients: a randomized, 
double-blind  placebo-contolled trial”. The American Journal of clinical nutrition. 85.3 
(2007): 816 – 823. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DE ALTA 

Elaboração: Coordenação de Nutrição 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

Definir procedimento para orientação nutricional de alta. Orientação ou 

aconselhamento nutricional é o processo pelo qual os pacientes são auxiliados por 

nutricionista a selecionar e implementar comportamentos alimentares de acordo com a 

doença e diagnóstico nutricional, a fim de manter ou melhorar o estado nutricional. 

2. APLICABILIDADE  

 Aplica-se ao serviço de nutrição e dietética e áreas assistenciais.  

 

3. DESCRIÇÃO 

• A necessidade de orientação de alta hospitalar será avaliada pela nutricionista que 

acompanhou o paciente ao longo da internação e conhece hábitos alimentares 

prévios. A orientação nutricional normalmente ocorrerá para pacientes em risco 

nutricional, desnutridos, obesidade e doenças que necessitem de mudança do 

comportamento alimentar; 

• A alta deve ser comunicada ao nutricionista assim que possível a fim de preparar o 

material a ser entregue; 

• Para paciente que necessite melhorar o estado nutricional (desnutrido ou em risco) 

será montado um plano alimentar individualizado, de acordo com as necessidades 

nutricionais e sociais; 

• O serviço de Nutrição possui algumas orientações gerais padronizadas (ex: 

orientações gerais para diabetes, hipertensão arterial, constipação, diarréia, entre 
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outras). Essas serão utilizadas quando apenas a mudança do comportamento 

alimentar for necessária, com estado nutricional adequado; 

• A orientação será feita com o próprio paciente. Quando não for possível (dificuldade 

de compreensão, confusão, déficit auditivo, entre outros), será realizada com 

familiares ou cuidadores responsáveis. A orientação será explicada verbalmente de 

forma clara e informal, retirando as dúvidas, além de ser entregue por escrito. 

• Em casos de pacientes em uso de sonda nasoenteral (SNE), será entregue os 

documentos necessários para solicitação da dieta enteral na Secretaria de Saúde: o 

médico assistente preencherá o laudo de solicitação e autorização da nutrição 

enteral (Classificação Internacional de Doenças - CID, diagnóstico, anamnese, 

dados do médico). – a nutricionista preencherá a solicitação do produto para sonda 

enteral (quantidade de lata por mês, necessidades nutricionais, modo de preparo) –

A nutricionista orientará os familiares/cuidadores responsáveis em relação à 

solicitação do produto via Secretaria de Saúde, manipulação e administração da 

dieta, higienização e posicionamento do paciente.  

 

4. REFERÊNCIAS  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Especializada e Temática. Manual de terapia nutricional na atenção especializada 

hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS [recurso eletrônico] / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e 

Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 60 p.: il. 

 

Resolução CFN nº 380 de 28 de dezembro de 2005 – dispõe sobre a definição das áreas 

de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de 

referência, por área de atuação, e dá outras providências. 
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Laboratório de análises clínicas. 

Anatomopatologia. 
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Introdução  

A preocupação com a organização do laboratório e a disposição, o funcionamento e 

a manutenção dos equipamentos é um tópico que deve constar na lista de prioridades do 

técnico de laboratório da área da saúde.  

O entendimento de alguns conceitos básicos próprios da área é importante, bem 

como o conhecimento dos tipos de vidrarias, dos equipamentos e das metodologias 

aplicadas nos laboratórios.  

Dessa forma, a interdisciplinaridade é uma túnica na área laboratorial que deve ser 

enfatizada pelos profissionais no intuito de atender a legislação vigente, as boas práticas 

de laboratório e as normas de biossegurança. 

A unidade de laboratório deve manter funcionamento todos os dias da semana, 24 

horas por dia, com atividades iniciadas de imediato ao início do contrato de gestão. Na 

sequência será apresentado fluxo de coleta de exames para análises clínicas e 

anatomopatologia. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: FLUXO DE SOLICITA, COLETA E RESUTADOS DE EXAMES 
LABORATORIAIS E ANATOMOPATOLOGIA.  

Elaboração: Coordenação do serviço 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

 Descrever procedimento para normatizar fluxo de solicitação, coleta e resultados dos 

exames laboratoriais e anatomopatologia.  

 

2. APLICABILIDADE 

 Aplica-se a todos os envolvidos no processo e equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

 A fase imediatamente anterior à coleta de sangue para exames laboratoriais é de 

grande importância para todas as pessoas envolvidas no atendimento aos pacientes e 

quando realizada de forma inadequada pode comprometer os resultados. É importante a 

identificação adequada do paciente e dos recipientes nos quais será colocada a amostra. 

Deve-se estabelecer um vínculo seguro e indissolúvel entre o paciente e o material colhido 

para que, no final, seja garantida a rastreabilidade de todo o processo. 

 Os exames devem ser padronizados com divulgação ampla para equipe médica 

conhecer qual a disponibilidade do serviço. A prescrição deve ser realizada via prontuário 

do paciente e seguir os passos mínimos de identificação do material, tipo de exame 

solicitado e se houver detalhamento pertinente que envolva o material coletado o contato 

médico/bioquímico deve ser realizado, a fim de melhorar a possibilidade diagnóstica. 

 A coleta do exame pode ser realizada por profissional técnico do laboratório ou por 

membros da equipe assistencial com treinamento apropriado. As coletas devem ser 

realizadas seguindo os princípios de boas práticas, respeitando todos os protocolos de 
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segurança do paciente e do trabalhador. O material de coleta dos exames ficará sob 

responsabilidade do laboratório e apenas devem ser distribuídos no ato da coleta. Casos 

de exceções que precisam manter um mínimo de material na unidade devem ser 

monitorados a fim de seguir regras de armazenamento e distribuição.  

 O laboratório deverá ser acionado sempre que houver necessidade de coleta 

urgente, podendo ser via telefone.  

 Laboratório deve fornecer etiquetas de identificação de código de barras para todos 

os exames laboratoriais, garantindo rastreabilidade e segurança. O profissional que 

executa a coleta é responsável pela identificação do frasco, contendo nome completo do 

paciente, data de nascimento, descrição do material, data e hora de coleta e identificação 

do coletador. Sempre deve ser observado o recipiente de armazenamento, seguindo a 

orientação de utilizar os materiais a serem examinados em meios corretos.  

 Disponibilizar o resultado de exames laboratoriais de urgência no prazo máximo de 

02 (duas) horas. Este prazo se inicia no ato do pedido do exame. 

 Resultado de exames com alterações importantes devem ser comunicados 

imediatamente ao médico solicitando, ou comunica a unidade de internação em que o 

paciente está internado. Esse procedimento deve seguir diretrizes de sinalização de 

resultados críticos.  

 Todos os exames devem ser registrados em prontuário do paciente, por meio de 

laudo que deve ser impresso e assinado pelo profissional técnico responsável.  

 

4. REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC Nº 
302, de 13 outubro de 2005. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para funcionamento de 
Laboratórios Clínicos. Brasília, 2005. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Biossegurança em laboratórios biomédicos e de microbiologia. 
3d. - Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 
  
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da 
Diretoria Colegiada. RDC nº 306. Dispõe sobre o regulamento técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília, 2004. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.204, de 20 de outubro de 2010. Aprova Norma 
Técnica de Biossegurança para laboratórios  
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Hemoterapia 

Unidade transfusional e de hemocomponentes. 
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Introdução 

 

A Hemoterapia constitui-se em uma especialidade da medicina transfusional e visa 

a produção de serviços e produtos em atendimentos especiais a usuários, associados, 

contribuintes e consumidores. Compreende o uso de um grande número de recursos 

materiais e humanos, configurando-se, portanto, em uma importante área de estudos.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda às autoridades governamentais 

que assumam a responsabilidade pela prática transfusional assim como a garantia de um 

suporte hemoterapêutico seguro em seus países. Para tanto, os sistemas nacionais de 

saúde devem disponibilizar um aporte necessário na forma de Leis, Portarias e Resoluções 

que possam garantir a qualidade em todo o ciclo do sangue regulando também serviços de 

saúde que realizem a prática transfusional.  

Nos termos da Resolução de Diretoria de Colegiado – RDC Anvisa/MS nº 34/2014³, 

considera-se ciclo produtivo do sangue as etapas de “captação do doador, coleta, 

processamento, testagem laboratorial, controle de qualidade sobre produtos e processos, 

armazenamento, distribuição, transporte e finalmente a transfusão”. 

Neste contexto são inseridas neste processo as unidades de agencias transfusionais 

localizadas nos hospitais, como parte integrante deste ciclo, cabendo ao hospital seguir e 

fazer valer a legislação que determina as boas práticas nos serviços de hemoterapia. 

No procedimento descrito a seguir é apresentado um modelo para implantação do 

serviço, de modo imediato ao início do contrato de gestão, pode meio de contato com 

Hemocentro e garantia de abastecimento, realizando os fluxos operacionais para início da 

atividade.  
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: SERVIÇO DE HEMOTERAPIA.  

Elaboração: Coordenação do serviço 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

 Estabelecer diretrizes para funcionamento do serviço de hemoterapia do hospital, 

incluindo recepção, armazenagem e transfusão de hemocomponentes e hemoderivados.  

 

2. APLICABILIDADE 

 Aplica-se a todos os profissionais do serviço de hemoterapia e equipe assistencial. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Serão descritos na sequencias as atividades referentes ao processo de assistência 

hemoterápica (recebimento, armazenagem e transfusão). Todos os hemocomponentes são 

provenientes do Hemocentro. 

 

3.1 Solicitação e recebimento de hemocomponentes de fonte externa 

• Os colaboradores da Agência devem realizar diariamente o controle dos 

componentes em estoque. Essa conferencia é realizada no sistema através de 

relatório, comparando com o estoque físico no local de armazenamento das bolsas. 

• A solicitação ao Hemocentro das unidades necessárias para suprir a demanda do 

hospital é avaliada pelo Bioquímico, Enfermeira e/ou técnico de enfermagem ou 

laboratório de plantão, conforme “modelo” tabelas apresentadas a seguir (as tabelas 

de modelo deverão ser elaboradas com o histórico prévio de uso, e demanda 

estabelecida para o dia). Esta atividade deve ser feita de preferência na parte da 

manhã ou no início da tarde. Pedidos noturnos só devem ser efetuados em caso de 
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urgência/emergência. Devem ser considerados como parte do estoque normal 

componentes em reserva e filtrados. 

 

A quantidade de hemocomponentes em estoque deve categorizada conforme tabela 

abaixo (as tabelas são apenas um modelo que deverá ser definido conforme histórico do 

serviço) 

 

 
ESTOQUE DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 

 VERDE AMARELO VERMELHO 

O POS    

A POS    

O NEG    

A NEG    

B POS    

 
 
VERDE:  

o Manter sempre que possível dentro desta meta com reposições regulares. 
o Transfundir se Hb < 10 g/dl 
o Avisar médico hemoterapeuta caso solicitação ≥ 10 g/dl. Seguir orientações. 

Se não foi possível falar com hemoterapeuta transfundir e separar 
solicitação para análise posterior (Hemoterapeuta -Comitê Transfusional) 

 AMARELO:  
o Solicitar prontamente reposição ao Hemocentro. 
o Avisar responsáveis sobre o nível estado de contingência  
o Transfundir se Hb < 8,5 g/dl CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA1 
o Avisar médico hemoterapeuta caso solicitação ≥ 8,5 g/dl 

 VERMELHO:  
o Solicitar prontamente reposição ao Hemocentro. 
o Avisar responsáveis sobre nível estado de contingência  
o Transfundir se Hb < 7,0 g/dl CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA1 
o Avisar o médico hemoterapeuta caso solicitação ≥ 7,0 g/dl 

 
1 O médico da Agência deve definir o número de bolsas a ser transfundido. 
 
 
 
 
ESTOQUE DE PLASMA E CRIOPRECIPITADO: 
VERDE           : 3-4 transfusões/adulto em estoque 
AMARELO    : 2 transfusões/adulto em estoque 
VERMELHO : < 1 transfusão/adulto em estoque 
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PLASMA FRESCO 

 VERDE AMARELO VERMELHO 

O     

A     

B    

AB    

           Vermelho: Somente transfundir em caso de sangramento ativo. 

CRIOPRECIPITADO 

 VERDE AMARELO VERMELHO 

O     

A   

B  

AB  

           Vermelho: Somente transfundir em caso de sangramento ativo. 

 
Manter  mais do que XX unidades de crioprecipitado de cada tipagem 
Transfusões de crioprecipitado em crianças devem ser isogrupo ou ABO 
compatíveis.  
 
PLAQUETAS:  

NÃO SE MANTÉM ESTOQUE 

Reservas Avisar hemoterapeuta sempre que não houver no Hemocentro as 
unidades disponíveis para reserva. 

Transfusão Avisar hemoterapeuta sempre que não houver no Hemocentro as 
unidades disponíveis para transfusão. 

 

• A solicitação deve ser realizada no sistema ou formulário preenchendo os campos 

conforme a sequência de apresentação. Escolher o tipo de solicitação: Para estoque, 

destinada a um receptor (emergência) ou solicitação a uma entidade (transfusão de 

rotina). Para solicitação de plaquetas, informar contagem de plaquetas e peso do 

paciente (kg) na observação. Para solicitação de alíquotas, informar quantidade (ml), 

data de nascimento e peso do paciente (kg). Quando o pedido for para atender 

solicitação médica já realizada, deve ser solicitado exatamente o tipo de 

hemocomponente especificado pelo médico ou pelo hemoterapeuta quando este 

assim o determinar. Se o Hemocentro não tiver em estoque o tipo de 

hemocomponente especificado, poderá trocá-lo por outro adequado à necessidade 

do paciente, sempre que o hemoterapeuta estiver de acordo.  
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• Devem ser preparadas maletas específicas de acordo com os requerimentos de 

transporte de cada hemocomponente, conforme descrito em procedimento.  

• As bolsas de hemocomponentes são retiradas no Hemocentro pelo motorista do 

hospital. O motorista é acionado via telefone e se encaminha ao Hemocentro munido 

das maletas para transporte. 

• O funcionário do Hemocentro que acondiciona os hemocomponentes deverá liberar 

a caixa dentro das temperaturas exigidas para cada hemocomponente, as quais 

devem ser registradas no formulário de fornecimento que acompanha o envio. O 

termômetro das maletas deve ser zerado na saída do Hemocentro pelo motorista. A 

instituição fornecedora é responsável pelo acondicionamento correto dos 

componentes, sendo a Agência Transfusional responsável pelo processo de 

transporte. 

• O motorista que faz o transporte deverá verificar se a temperatura da maleta 

encontra-se dentro da faixa correta para a conservação do hemocomponente antes 

de iniciar o transporte. Nos casos de emergência (risco de morte do paciente), o 

transporte deve ser realizado mesmo antes de se chegar à temperatura desejada. 

• Na chegada ao hospital o colaborador que recebe a caixa deve verificar a 

temperatura da chegada e a temperatura máxima e mínima de transporte, conferindo 

se permaneceu de acordo com as exigências do hemocomponente. Estas 

temperaturas devem ser registradas. 

• Em condições fora das exigidas para a preservação da qualidade do 

hemocomponente, o médico responsável da agência deverá ser comunicado, 

devendo-se avaliar tempo de transporte e variação da temperatura para decidir se o 

componente poderá ou não ser integrado ao estoque.  Se não for possível aceitá-lo 

devido à preparação inadequada da caixa no Hemocentro, o hemocomponente 

deverá ser devolvido comunicando os motivos da recusa. 

• Os componentes recebidos deverão ser inspecionados visualmente e no caso de 

identificação de qualquer anormalidade, o médico responsável deverá ser 

comunicado e o Hemocentro deverá ser contatado para troca do material. 

• A entrada dos hemocomponentes e as temperaturas de transporte devem ser 
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registradas na Agência Transfusional. 

• Cada tipo de hemocomponente recebido deverá ser identificado com etiqueta de 

inspeção de entrada e estocado no equipamento de conservação apropriado e 

identificado para este fim, sendo que os concentrados de hemácias deverão ser 

separados em prateleira do equipamento específica para bolsas que ainda precisam 

ser retipadas. 

3.2 Solicitação de transfusão sanguínea  

 

A solicitação de transfusão sanguínea para os pacientes internados deve ser realizada pelo 

profissional médico através do uso da prescrição, especificando o tipo de atendimento, 

diagnóstico, indicação clínica, hemocomponente e quantidade solicitada.  

 

A solicitação de hemocomponentes é categorizada em quatro tipos de atendimento, 

conforme a legislação vigente:  

I. Programada para determinado dia e hora. 

II. De rotina a se realizar dentro das 24 horas. 

III. De urgência a se realizar dentro de 3 horas. 

IV. De emergência quando o retardo na transfusão puder acarretar risco para a 

vida do paciente. 

A solicitação deve ser impressa e assinada pelo médico solicitante, sendo o documento 

que desencadeia o processo transfusional.  

 

 
Tabela I: “Critérios para Revisão da Prescrição” 

CRITÉRIOS PARA REVISÃO DE 
PRESCRIÇÃO 

2. HEMÁCIAS 
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1. Ht> 30% ou Hb> 10 g/dl na ausência de hemorragia aguda 

2. Outras indicações de Concentrado de Hemácias (vide prescrição) 

3. PLASMA 

1. Sangramento ativo SIGNIFICANTE e INR <1,5 ou TTPa<50 seg 

2. INR > 1,5 ou TTPa>50 seg na AUSÊNCIA de sangramento  

3. Outras indicações de Plasma (vide prescrição) 

4. CRIO 

1. Sangramento ativo SIGNIFICANTE com fibrinogênio >1,0g/dl  

2. AUSÊNCIA de sangramento SIGNIFICANTE com fibrinogênio <1,0 g/dl 

3. Outras indicações de Crioprecipitado (vide prescrição) 

5. PLAQUETAS 

1. Profilaxia com plaquetas> 20.000/mm3 

2. Outras indicações de Plaquetas (vide prescrição) 

6. SITUAÇÕES ESPECIAIS 

1. Transfusões de Emergência 

2. Transfusão 3 unidades de concentrado de hemácias  ou mais,sem sangramento, ou mais de 3 
concentrado de hemácias em qualquer caso. 

 
 
As principais indicações para transfusão de hemocomponentes especiais ou modificados 
se apresentam na tabela a seguir: 
 
Tabela II: “Indicação de Hemocomponentes Especiais” 

 

INDICAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES  ESPECIAIS  

7. FILTRADOS 

8. Pediatria 

• Transfusões intra-uterinas 

• Recém-nascidos prematuros (<28 semanas) e de baixo peso (1.200g) de mães 

CMV negativas ou com sorologia desconhecida. 

• Transfusões de pacientes ≤1 ano de idade 

• Síndromes de imunodeficiências congênitas. 

9. Prevenção de Reação Febril não- Hemolítica 

• Dois episódios recorrentes de RFNH leves ou um severo 
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10. Pacientes com previsão ou já em esquema de politransfusão 

• Prevenção de Reação Febril não-Hemolítica  

• Redução do risco de refratariedade plaquetária 

11. Prevenção de Infecção para CMV nas seguintes situações: 

• Paciente HIV positivo com sorologia negativa para CMV. 

• Candidato a transplante de órgãos e medula óssea se doador e receptor forem 

negativos para CMV. 

• Transfusão intra-uterina. 

• Gestantes com sorologia não-reativa ou desconhecida para CMV, pela 

possibilidade do efeito imunomodulador da transfusão. 

• Recém-nascidos prematuros e de baixo peso (1.200g) de mães CMV negativas 

ou com sorologia desconhecida. 

12. Transplantes 

• Transplante de medula óssea. 

o Redução do risco de rejeição a candidatos a TCTH 

• Candidatos a transplante renal (possível). 

o Prevenção de aloimunizaçãoanti- HLA 

o Prevenção de transmissão de CMV 

13. Doenças hematológicas 

• Anemia aplástica (possível). 

o Geralmente, se em tratamento imunossupressor 

• Leucemia mielóide aguda. 

• Anemias hemolíticas hereditárias 

14. IRRADIADOS 

15. Pediatria 
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• Transfusão intra-uterina (filtrado e irradiado)Recomendação: Conc. de Hemácias 

recente (com até 5 dias da coleta ou lavado) e irradiado a menos de 24 hs. 

• Exsanguíneo-transfusão(filtrado e irradiado) 

o Obrigatoriamente, quando houver transfusão intra-uterina prévia. 

o Em outras situações a irradiação é recomendada desde que não retarde o 

início do procedimento. 

• Recém-nascidos(filtrado e irradiado) 

o Prematuros (inferior a 28 semanas) e/ou de baixo peso (1.200g). 

• Portadores de imunodeficiências celulares (relacionados a célula T) congênitas 

graves 

16. Transplantes de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH) 

• Transfusão alogênica do doador de CTH antes ou durante a coleta 

• Receptor Alogênico:  

o Do início do condicionamento até o fim da profilaxia contra DECH ou 

contagem de linfócitos > 1.000 mm3 

• Receptor Autólogo: 

o de 7 dias antes da coleta da medula óssea ou células tronco periféricas 

até 3 meses após o transplante (6 meses se o paciente recebeu irradiação 

corporal total) 

17. Transplantes de Órgãos Sólidos 

• Receptor de transplante de coração ou pulmão (possível) 

18. Oncologia 

• Portadores de linfomas de Hodgkin. 

• Pacientes tratados com análogos da purina: Fludarabina (Fludara), Cladribina 

(Leustatin) e Deoxicoformicina (Pentostatin) 

• Portadores de leucemia mielóide aguda e anemia aplástica em uso de 

imunossupressor 

19. Outros 

• Receptor de concentrado de plaquetas HLA compatíveis. 
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• Quando o receptor tiver qualquer grau de parentesco com o doador (1° e 2° 

graus) 

20. LAVADAS 

Indicações 

• Pacientes com deficiência de IgA 

• Prevenção de reações alérgicas não responsivas a anti-histamínicos 

• Prevenção de RFNH se presente mesmo com uso de hemocomponentes 

filtrados 

21. AQUECIMENTO 

Indicações 

• Adulto com transfusão> 15ml/kg/hora por mais de 30 minutos. 

• Paciente pediátrico com transfusão > 15 ml/kg/hora. 

• Transfusões maciças  

• Paciente com altos títulos de anticorpo hemolítico frio com alta amplitude térmica, 

que reage a 37°C. 

• Pacientes portadores de fenômeno de Raynaud. 

• Exsanguíneo-transfusão 

22. FENOTIPAGEM DE ANTÍGENOS ERITROCITÁRIOS 

Indicações 

• Receptores do sexo feminino em idade fértil com Pesquisa de Anticorpos 

Irregulares (PAI) negativa realizar transfusão de glóbulos vermelhos K1 negativo. 

• Receptor com PAI positiva realizar transfusão de concentrado de hemácias (CH) 

antígeno negativo para o anticorpo em questão. 

o É recomendável a realização de fenotipagem para os antígenos mais 

imunogênicos dos sistemas Rh (E, e, C e c), Kell (K1). 

• Recomenda-se para pacientes que não apresentam anticorpos anti- eritrocitários 

que estão ou poderão entrar em esquema de transfusão crônica a utilização de 

concentrado de hemácias fenotipadas compatíveis, principalmente para os 

sistemas mais imunogênicos (Rh, Kell, Duffy, Kidd e MNS). 

 
 

 Conforme a legislação, o hemoterapeuta do Serviço Hemoterápico tem autoridade 
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para modificar a prescrição ou cancelar a solicitação, se julgar necessário. Nessas 

situações, o hemoterapeuta deve realizar contato com o médico solicitante para discutir o 

caso do paciente. Este contato pode ser imediato ou posterior. 

 Entende-se que o profissional médico realizará a solicitação de hemocomponentes 

apenas após orientação e consentimento do paciente ou responsável (salvo em situações 

de risco de morte). Dessa forma, para iniciar o processo de atendimento a solicitação de 

transfusão, os técnicos da agência transfusional devem conferir a aplicação do Termo de 

Consentimento para transfusão sanguínea. 

 A solicitação de transfusão de emergência pode iniciar pelo contato telefônico com 

a Agência transfusional para passar as informações sobre o caso. A equipe da agência 

deve seguir o atendimento de acordo com o procedimento para atendimento a solicitações 

de emergência. 

 

3.3 Devolução de hemocomponentes ao estoque 

    3.3.1 Normas para o retorno ao Estoque de Concentrados de hemácias: 

• Devem ter permanecido dentro das maletas térmicas em temperatura entre 1 e 10 

graus Celsius, e se foram retirados, não devem ter permanecido a temperatura 

ambiente por mais de 30 minutos. Verificar no termômetro a temperatura máxima e 

mínima dentro da maleta antes de abri-la, e registrar nas observações da devolução. 

• Quando o concentrado de hemácias ficou fora do acompanhamento por colaborador 

da Agência Transfusional e por tanto sem condições de certificar as condições de 

conservação por mais de 30 minutos, não pode ser retornado ao estoque e deverá 

ser descartado. 

• A bolsa que for submetida a processo de aquecimento a temperatura superior ao 

ambiente deverá ser descartada. 

• A bolsa não pode ter sido violada. Deve ser realizada inspeção visual conforme 

procedimento de inspeção visual de hemocomponentes, encontrando-se conforme. 

 

3.3.2 Normas para retorno de concentrado de plaquetas: 
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• Não podem ter permanecido a temperaturas inferiores a 20 graus Celsius nem 

superiores a 24 graus Celsius. 

• Não podem ter permanecido sem agitação por tempo superior a 24 horas. 

• A bolsa não pode ter sido violada. Fazer inspeção visual de acordo com o 

procedimento Inspeção visual de hemocomponentes. 

3.3.3 Todas as unidades de plasma e crioprecipitado descongelados e não utilizados 

que saíram da Agência Transfusional por mais de 30 minutos sem supervisão 

dos colaboradores da Agência Transfusional devem ser descartados. 

 

3.3.4 Os componentes conformes com as especificações de permanência fora da 

agência devem ser estocados novamente se cumprirem com as exigências 

descritas no procedimento de inspeção visual de hemocomponentes, na câmara 

de conservação adequada ou agitador para plaquetas, durante o tempo 

especificado na legislação para cada hemocomponente. 

3.3.5 Especificações da legislação em relação aos componentes fora das condições 

ideais de estocagem: 

 Hemácias: 30 min acima de 10oC. 

 Plasma Fresco: 6 horas 20-24oC 

                             24 horas 2-6oC 

 Plaquetas: Sem agitação (temp. 20-24oC) 

                     24 horas. 

 Crioprecipitado: 6 horas após descongelamento. 

 

3.4 Atendimento para solicitação de emergência 

• A solicitação de transfusão de emergência pode iniciar pelo contato telefônico com 

a Agência Transfusional para passar as informações sobre o caso, ou diretamente 

por prescrição via sistema.  

• O colaborador da agência transfusional deve se certificar sobre o local onde o 

paciente está alocado, nome completo e número de atendimento do paciente em 
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caso de prescrição verbal.) 

• Escolher uma bolsa de Concentrado de Hemácias O Negativo, de preferência já 

retipada para não ter que fazer a retipagem neste momento. 

• Se houver confirmação segura de que o mesmo paciente já recebeu sangue nas 

horas ou dias anteriores, na mesma internação, e o Tipo Sanguíneo pode ser 

conferido pelo tubo em estoque, escolher componente do tipo sanguíneo do 

paciente. 

• Se estiver disponível amostra do paciente recém coletada, é recomendável fazer 

rapidamente a tipagem para usar sangue do tipo do paciente, evitando o desperdício 

de O Negativo. 

 

• Se a bolsa não estiver retipada, retipar a bolsa com amostra do espaguete da 

mesma (segmento, tubo conector). 

• Observar se o aspecto da bolsa está conforme: Cor normal, sem coágulos, lacres 

não violados, etiquetagem de liberação correta. Se houver dúvidas, trocar a bolsa. 

• Identificar o espaguete conforme a rotina, com o número da bolsa, e o nome do 

paciente, e deixá-lo separado na bancada sobre uma bandeja ou estante para 

realização posterior dos testes pré-transfusionais junto com uma das etiquetas 

destacáveis da bolsa. 

• Filtrar a bolsa de concentrado de hemácias na solicitação de transfusão no sistema, 

registrar o resultado de prova de compatibilidade “sem prova” e imprimir a etiqueta. 

Se a prescrição for verbal, com o atendimento do paciente, gerar uma nova 

solicitação e incluir a bolsa conforme descrito anteriormente.  

• Se a prescrição eletrônica já foi realizada e liberada pelo médico automaticamente 

será impresso o Termo de responsabilidade de transfusão de Concentrado de 

Hemácias SEM prova de compatibilidade que o mesmo deverá assinar. Em situação 

de contingência separar da pasta de impressos para situações de contingência uma 

folha do Termo de responsabilidade de transfusão de Concentrado de Hemácias 

SEM prova de compatibilidade e levar junto o material necessário para transfusão. 
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• Assim que possível, se não foi possível verificar antes, conferir no sistema/prontuário 

se o paciente já possui histórico de PAI positiva ou reação transfusional que exija 

intervenção prévia e comunicar o médico que está assistindo o paciente. Comunicar 

o médico hematologista sobre a conduta que está sendo tomada. 

• Dirigir-se o mais breve possível ao setor da solicitação. 

• As bolsas para transfusão de emergência podem ser transportadas sem gelox. 

• Comunicar o médico de maneira clara, de que a bolsa está sem provas de 

compatibilidade, e questioná-lo se é sua decisão transfundir nestas circunstâncias. 

• Se for fazer a transfusão, solicitar que o médico assine o Termo de 

Responsabilidade. 

• Se o médico se negar a assinar mas a gravidade do paciente justificar a transfusão, 

solicitar via telefone à autorização do hematologista da Agência Transfusional, antes 

de realizar o processo. Comunicar a enfermagem presente da recusa do médico, se 

este for o caso. Registrar o fato na evolução do paciente no prontuário. 

• Realizar a dupla checagem de Procedimento Transfusional com o formulário pré-

impresso. Colar uma etiqueta de identificação do paciente no formulário. 

• A infusão do hemocomponente deve ser realizada rapidamente (20 a 30 minutos), 

de forma a compensar a volemia perdida pelo sangramento. 

• Colher uma amostra de sangue para a realização das provas de compatibilidade 

(coleta da amostra conforme a rotina, em tubo com anticoagulante antes de iniciar a 

transfusão ou em via diferente à da infusão do componente e identificar o 

paciente com a pulseira de transfusão. 

• Observar o paciente atentamente durante a transfusão. Orientar a enfermagem para 

monitorar os sinais vitais. 

• Assim que retornar à Agência Transfusional, fazer tipagem ABO/Rh(D) do paciente 

(confirmar se já estivesse feita), provas de compatibilidade, PAI e os registros 

correspondentes. 

• Se for solicitado mais sangue sem provas, levar hemácias isogrupo. Se os testes de 

compatibilidade anteriores já foram concluídos e o paciente não apresentou 
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anticorpos irregulares é permitido liberar após retipagem das bolsas e primeira fase 

da Prova Cruzada (fase salina), porém antes de transfundir o hematologista 

responsável deverá ser informado. Isto não exime de terminar os testes na fase de 

antiglobulina posteriormente. 

• Finalizar sempre as provas de compatibilidade das bolsas transfundidas na 

emergência mesmo que já tenham sido transfundidas totalmente. Se houver 

qualquer incompatibilidade nas provas ou aparecimento de anticorpos irregulares, 

comunicar o hematologista responsável, de imediato. 

• Em situações de emergência, em que houver mais de um paciente sendo atendido, 

redobrar os cuidados na coleta e identificação da amostra e do(s) receptor(es). 

Conforme a legislação preconiza-se nestes casos usar somente hemácias do tipo 

“O” para evitar erros. 
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Introdução 
 

O Mistério da saúde define Central de Material e Esterilização (CME) como um 

conjunto de elementos destinados à recepção, expurgo, preparo, esterilização, guarda e a 

distribuição dos materiais. 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) nº 307 de 14 de novembro de 2002, considera o CME como 

sendo uma unidade de apoio técnico responsável pelo fornecimento de artigos médico-

hospitalares devidamente processados, resultando em condições adequadas para 

atendimento direto e assistência à saúde de indivíduos enfermos ou sadios.  

Neste caso, trata-se de um serviço de início imediato ao início do contrato de gestão. 

Este serviço deve ter funcionamento 24 horas no dia, todos os dias da semana. A seguir 

serão apresentados os fluxos operacionais para o funcionamento do serviço.  
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Emissão 20/09/2020 
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Prevista 

 

Título: CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO.  

Elaboração: Responsável CME 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

 Estabelecer diretrizes para funcionamento do serviço de central de materiais e 

esterilização.  

 

2. APLICABILIDADE 

 Aplica-se aos profissionais de CME. 

 

3. DESCRIÇÃO 

O responsável técnico do CME será um enfermeiro, que responde pelas atividades 

do setor, bem como coordena a equipe de técnicos de enfermagem que atuam neste setor. 

Os profissionais do CME devem receber treinamento ao iniciar as atividades nesta 

equipe. Periodicamente devem ser oferecidos treinamentos para atualização e 

desenvolvimento dos profissionais.  

 

Fluxo unidirecional de materiais 

• O local em que é realizado o processamento de materiais, deve ser estruturado de 

modo a permitir separação física das áreas onde se manipulam os materiais 

contaminados e as áreas onde se manipulam os materiais limpos e estéreis. 

• O fluxo de trabalho da unidade de ser unidirecional, iniciando na área de recepção e 

limpeza de materiais contaminados, seguindo para a área limpa, onde se realiza o 

preparo, empacotamento, esterilização, armazenamento e distribuição dos materiais 

processados. 
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• O fluxo unidirecional visa garantir que não haja cruzamento dos materiais 

contaminados com os materiais limpos e estéreis no setor. 

• O transporte dos materiais contaminados até o CME deve ser realizado pelos 

profissionais do setor que efetuou o uso do material em recipiente fechado, destinado 

exclusivamente para esta finalidade. O recipiente deve estar identificado. 

• O transporte dos materiais processados prontos para uso, que passaram por 

desinfecção ou esterilização, deve ser igualmente realizado em recipiente fechado, 

destinado exclusivamente para esta finalidade. O recipiente deve estar identificado. 

• No setor de consumo dos materiais processados pela CME devem ser armazenados 

em um armário específico para esta finalidade, fechado e identificado. 

• No setor de consumo dos materiais processados pela CME, deve haver um 

recipiente destinado ao acondicionamento dos materiais contaminados que foram 

utilizados na assistência aos pacientes para posteriormente serem encaminhados 

ao CME no horário definido. O recipiente deve ser fechado e identificado. 

 

Da esterilização dos materiais 

O processo de esterilização pode ser realizado pelos métodos físicos, químicos ou 

físicos-químicos. 

• Método físico: Consiste na esterilização dos artigos através de autoclaves pelo 

processo de calor, sob a forma úmida e seca ou por radiação, sob a forma de raios 

gama. 

• Método químico: Consiste na utilização de soluções químicas esterilizantes que 

agem através da imersão do material por tempo determinado.  

• Métodos físico-químicos: Consiste na exposição do material a ação do princípio 

ativo químico germicida, associado aos componentes físicos como temperatura, 

pressão e às vezes umidade. São indicados para materiais termossensíveis, ou 

seja, que não suportam a temperatura por um método de esterilização física 

baseada no calor. 

O tempo de exposição dos artigos dentro das autoclaves varia de 121°C a 134°C, 

tendo o tempo de esterilização entre 4 a 20 minutos e o tempo de secagem entre 15 a 

23minutos, respectivamente. 
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Monitoramento dos processos de esterilização 

Independente do processo de esterilização empregado deve-se rotineiramente 

monitorar os parâmetros críticos do processo, incluindo o monitoramento físico ou 

mecânico, químico e biológico dos ciclos. Para cada método de esterilização existem 

indicadores específicos que devem ser usados para monitorar a eficácia do processo. 

 

Monitoramento físico ou mecânico 

 O monitoramento mecânico verifica os padrões do equipamento, temperatura, tempo 

e pressão durante todo o ciclo. Pode-se fazer o registro manual destes parâmetros pelo 

operador do equipamento ou eletrônico por meio de impressora acoplada ao esterilizador. 

O registro manual é realizado em livro de registro com as informações: número do lote, 

registro dos materiais submetidos aquele ciclo, data, hora de início do ciclo, hora de 

finalização do ciclo, hora de início da esterilização, hora de término da esterilização, 

temperatura. 

 

Monitoramento químico 

 O monitoramento químico é realizado por meio de dispositivos impregnados com 

substância que sofrem termorreação, mudando sua cor, quando expostos a mudança de 

ambiente térmico, como o ciclo de esterilização. Os indicadores químicos são classificados 

em seis classes, de acordo com as suas características e parâmetros do ciclo verificados. 

 Todos os indicadores de uso interno devem ser arquivados no prontuário do paciente 

em que o produto foi utilizado. 

 

Classe 1 – Indicadores de processo: Também conhecidos como indicadores de uso 

externo, tem a função de distinguir os produtos que foram submetidos ao processo de 

esterilização dos que não foram esterilizados. Deve ser fixados junto à identificação do 

pacote ou estarem fixados na embalagem, como no caso do papel grau cirúrgico. O 

mercado oferece este indicador na forma de fita-teste ou fita zebrada, ou ainda etiquetas 

com este tipo de indicador. 
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Classe 2 – Indicadores para uso em testes específicos: Utilizados apenas em equipamentos 

de esterilização com sistema pré-vácuo, sua principal finalidade é detectar falhas na 

remoção de ar do interior da câmara do esterilizador, o pode impedir ou dificultar o contato 

do vapor com o produto submetido à esterilização, não garantindo a eficácia do processo 

de esterilização. Conhecido ainda como teste Bowie e Dick.  

Também funciona por meio de coloração, quando o ar foi removido adequadamente 

da câmara o teste muda uniformemente de cor, se houver alguma falha neste processo a 

fita não mudará uniformemente de coloração. 

Este teste deve ser realizado diariamente, sendo que o resultado deve ser registrado 

e arquivado. A folha teste deve ser identificada com data, hora, número do equipamento e 

nome do operador. Deve-se ainda utilizar um pacote desafio adquirido pronto para uso, ou 

o pacote desafio pode ser confeccionado com campos cirúrgicos de algodão. O pacote 

deve ter o tamanho padrão de 25 centímetros por 30 centímetros, colocando a folha teste 

no centro do pacote em relação a sua altura. 

Para a realização deste teste pode-se utilizar programação específica do 

equipamento ou então programar o tempo de esterilização do ciclo para 4 minutos e ainda 

o ciclo pode ser interrompido antes de iniciar a etapa de secagem. 

Classe 3 – Indicadores de parâmetro único: Projeto para reagir a uma única variável crítica 

do ciclo de esterilização, é programado para atingir seu ponto final (end point) quando o 

ciclo completar no mínimo 75% do tempo total projetado pelo fabricante. Deve ser colocado 

no interior do pacote para monitorar a presença de vapor neste ponto. 

Classe 4 – Indicadores multiparamétricos: Designado para reagir a dois ou mais parâmetros 

críticos do ciclo de esterilização. Este indicador tem as mesmas características do indicador 

de classe 3, com a única diferença que monitora mais de um parâmetro do ciclo. Também 

deve ser colocado no interior do pacote submetido ao processo de esterilização. 

Classe 5 – Indicadores integradores: Projetados para reagir a todas as variáveis críticas de 

um ciclo de esterilização, programados para atingir seu ponto final somente quando o ciclo 

completar mais de 63% do tempo e temperatura comprovados para inativar a população de 

microrganismos contidos nos indicadores biológicos. São conhecidos como integradores e 

devem ser colocados no interior do pacote. 
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Classe 6 – Indicadores emuladores (simuladores): Também é um indicador integrador, 

programado para reagir a todas as variáveis críticas de um ciclo específico. Diferencia-se 

do integrador de classe 5, pois este só atinge seu ponto final quando completado 94% do 

tempo de ciclo para o qual foi programado.  

 

Monitoramento biológico 

 Os indicadores biológicos são caracterizados por uma preparação padronizada de 

esporos bacterianos. As espécies bacterianas diferem de acordo com o processo de 

esterilização a que serão submetidos.  

Este teste deve ser realizado periodicamente para monitoramento do processo de 

esterilização, pois se um teste tiver resultado positivo, deverá ser recolhido todos os 

materiais esterilizados desde a última carga com indicador biológico negativo, considerando 

todo este material como não estéril.  

Ainda deve-se utilizar o indicador biológico sempre que houver cargas com 

implantes, manutenção por mau funcionamento ou falhas no esterilizador ou realocação do 

mesmo.  

 

Embalagens utilizadas 

Para o Material Estéril, a função primária das embalagens é permitir a esterilização 

do conteúdo, mantê-lo esterilizado até que sejam utilizados e permitir a retirada asséptica 

do material, protegendo de possíveis adversidades e contaminações. 

As embalagens para que sejam consideradas ideais devem ter as seguintes 

características: 

- Permitir adequada penetração e remoção do agente esterilizante; 

- Promover barreira adequada aos microrganismos; 

- Resistir a rasgos, abrasões e perfurações; 

- Permitir um método de selagem eficiente e que possibilite perceber a violação, ser atóxica, 

inodora e não liberar corantes; 

- Não liberar partículas; 

- Garantir proteção durante o manuseio; ser de fácil manipulação no preparo da 

embalagem, entre outras. 

592



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

294 

 

Toda embalagem deve ser escolhida baseada no método de esterilização que o material e 

a embalagem serão submetidos: 

• papel grau cirúrgico: é uma embalagem descartável, formada por um lado de papel 

e outro por um filme plástico. Tem indicador classe 3 impregnado e necessita de 

selagem térmica; 

• não tecido (SMS): é uma embalagem descartável de estrutura plana e flexível. É 

também conhecida como manta de polipropileno. Tem como vantagem ser uma 

barreira de microbiana eficaz, repelente a líquido e facilmente moldável ao material 

a ser embalado. 

Material de desinfecção, as embalagens utilizadas no processo de desinfecção são os 

sacos plásticos e filme plástico. Caso alguma embalagem seja violada e/ou vazada, este 

deve ser encaminhado novamente para a CME para refazer o processo de desinfecção. 

 

Controle e documentação dos processos de esterilização 

 O controle dos processos de esterilização envolve o acompanhamento sistemático 

de monitorização física, química e biológica, sendo que todos os parâmetros, processos e 

procedimentos avaliados devem ser devidamente documentados e arquivados, durante 20 

anos. Todos estes processos precisam ser avaliados e analisados pelo enfermeiro 

responsável pelo serviço. 

 Os indicadores de uso interno colocado nos pacotes de materiais esterilizados 

devem ser arquivados no prontuário do paciente, permitindo a comprovação de 

esterilização do artigo e a possibilidade de rastreamento de todos os controles realizados 

no processo de esterilização utilizado. 

 

Registros relativos aos processos de esterilização 

Estes registros devem incluir: 

• o resultado do teste Bowie e Dick realizado nos equipamentos de autoclave 

assistidos por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia; 

• número do lote de cada ciclo de esterilização, podendo esta numeração ser atribuída 

por plantão, semana, mês ou ano, de acordo com a política da instituição, nesta 

instituição se utiliza numeração crescente iniciada do 1 no início de cada ano; 
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• os parâmetros físicos de cada processo de esterilização, bem como o conteúdo 

quantitativo e qualitativo; 

• nome do operador que executou o processo; 

• o resultado dos indicadores biológicos; 

• qualquer intercorrência ocorrida durante o ciclo, bem como conduta tomada. 

 

Registros relativos à manutenção do equipamento 

 Todo equipamento utilizado para a assistência direta ou indireta a saúde precisam 

ter um programa definido de manutenção preventiva segundo as orientações do fabricante, 

sendo necessário o arquivamento de todos os dados deste processo, contendo 

obrigatoriamente: 

• data de realização do serviço; 

• identificação do equipamento; 

• descrição do problema encontrado e peças trocadas; 

• nome do técnico responsável pela manutenção; 

• resultado dos testes biológicos realizados imediatamente após o reparo; 

• nome do requisitante do serviço; 

• assinatura do enfermeiro responsável pelo período em que ocorreu a manutenção. 

 

Rastreabilidade dos materiais 

 Para garantir a rastreabilidade dos materiais: 

• Todos os materiais que entram na CME para serem processados devem ser 

registrados no livro de controle de materiais da área suja, descrevendo: data, hora 

de entrada do material, descrição do material, hora de envio para área limpa, 

profissional responsável. 

• Na área de empacotamento, reprocessamento e esterilização, os materiais 

recebidos devem ser registrados em livro de registro de controle de materiais, 

descrevendo: data, hora de entrada do material, descrição do material, profissional 

responsável, tipo de reprocessamento que será submetido, hora de finalização do 

processo e encaminhamento para a área limpa de guarda de materiais 

reprocessados. 
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• Todos os materiais da reprocessados na unidade devem receber etiquetas de 

identificação contendo: data e hora do reprocessamento, tipo de processamento 

realizado, tempo de validade do processo a que foi submetido, esterilização ou 

desinfecção, se esterilização em autoclave inserir na etiqueta o número do ciclo e 

equipamento, profissional responsável. 

• A área limpa de guarda de materiais reprocessados, prontos para uso, deve possuir 

um livro de registro de entrada de materiais reprocessados, contendo: data, hora, 

descrição do material, profissional responsável.  

• A área limpa de guarda de materiais reprocessados, prontos para uso, deve ter um 

livro de registro de dispensação de materiais, contendo: data, hora, descrição do 

material, setor de destino, profissional responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DE HOTELARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

596



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

298 

 

Introdução 
 

A hotelaria hospitalar apresenta-se como uma tendência que tenta retirar o 

estereótipo de um hospital frio, onde não há preocupação com o próximo, como também 

ausência de serviços que o auxiliem e apoiem, favorecendo a estadia dos pacientes 

internados e acompanhantes através de serviços como: governança, camareira, serviço de 

quarto, telefonista, TV, ar-condicionado, camas confortáveis, entre outros que podem 

contribuir para um melhor conforto aos clientes de saúde. 

Este serviço deve estar alinhado com os serviços de alimentação, limpeza, 

lavanderia e ouvidoria ou serviço de atendimento ao usuário, além de manter contato 

constante com os setores assistenciais e seus responsáveis, buscando harmonizar os 

espações e solucionar situações corriqueiras para conforto do usuário. 

 

Desenvolvimento das atividades 

Este serviço deve ser estruturado de modo a fazer um planejamento, com 

reconhecimento de necessidades das áreas, mas inicialmente deve manter atenção as 

prioridades associadas ao fornecimento de serviços básicos de higiene e limpeza, 

alimentação (incluindo acompanhantes que possuem direito) e processamento de roupas 

(lavanderia) com adequada distribuição de enxoval.  

 Outro serviço que deve estar muito alinhado com a hotelaria é a manutenção, 

visando atender necessidades de reparos na estrutura predial, com atenção voltada a 

prevenir danos estruturais e de equipamentos, especialmente envolvendo necessidades 

que impactam na assistência ao usuário, além do conforto. Por exemplo, mantendo camas 

e colchoes em boas condições de uso, fornecer acomodação apropriada para 

acompanhantes dos pacientes. 

A hospitalidade, termo associado a hotelaria hospitalar, oferecida nos hospitais ou 

em outros estabelecimentos pode ser caracterizada como um serviço intangível, capaz de 

tornar momentos de fragilidade do paciente em situações de tranquilidade e segurança 

devido a infraestrutura oferecida e serviços disponíveis. 

Permeando a ideia de hotelaria e hospitalidade está a humanização nos ambientes 

hospitalares caracteriza-se como relevante para diferentes autores, pois pacientes e 

acompanhantes percebem que há uma preocupação, seja através de entretenimentos, 

confraternizações ou projetos que visem um ambiente descontraído. 
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Contudo, a hotelaria hospitalar caracteriza-se como a reunião de todos os serviços 

de apoio, que, associados aos serviços oferecidos específicos, oferecem aos clientes 

conforto, segurança e bem-estar durante seu período de internação, sendo vinculada com 

o planejamento, coordenação e supervisão das ações relacionadas a este setor, bem como 

os serviços da equipe, proporcionando o atendimento do serviço com hospitalidade.  

Ao incluir a hotelaria no modelo de gestão, o hospital pode conseguir, com esse 

formato, interferir nas ações de humanização e perceber o quanto esse modelo pode 

impactar o relacionamento entre as pessoas. 

Ao impactas as pessoas que atuam no ambiente hospitalar ocorre um favorecimento 

a estabelecer uma cultura institucional de humanização intrínseca nos processos e 

atividades, podendo envolve-los em ações que permitem promover bem-estar, além das 

questões tecnicistas.  
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Introdução 

 

O processamento da roupa utilizada em serviços de saúde é considerado uma 

atividade de grande importância para assistência à saúde, pois influencia grandemente a 

qualidade da assistência prestada, principalmente no que se refere à segurança e ao 

conforto do paciente e do trabalhador, e ao risco de transmissão de infecções. Um 

importante cuidado que o serviço de saúde deve se atentar neste processo, é o fluxo 

unidirecional das roupas dentro do serviço de saúde, evitando que ocorra o cruzamento de 

roupas limpas e sujas 

O processamento de roupas poderá ser executado por serviço de lavanderia 

terceirizado, específico para processamento de roupas provenientes de serviços de saúde, 

ou ainda, por unidade de lavanderia própria do serviço de saúde. O serviço de 

processamento de roupas será terceirizado, sendo que o serviço de saúde é responsável 

pela logística interna de distribuição de roupas limpas e recolhimento das roupas sujas, 

garantindo um fluxo unidirecional destas atividades, evitando o cruzamento de roupas 

limpas e sujas durante o transporte ou acondicionamento.  

O processamento das roupas hospitalares será executado em conformidade com as 

exigências contidas na Portaria do Ministério da Saúde nº 2.616/GM de 1998 e no Manual 

de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de Risco 

(ANVISA). O serviço de saúde é responsável por auditar as atividades desenvolvidas pelo 

serviço terceirizado contratado para realizar o processamento das roupas, bem como 

garantir fluxo adequado seguindo sentido unidirecional das atividades relacionadas ao fluxo 

de roupas dentro da unidade, no tange a distribuição das roupas limpas e recolhimento das 

roupas sujas utilizadas na assistência à saúde. Todas as atividades relacionadas ao 

processamento de roupas no serviço de saúde devem ser validadas pela Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar. 

Este serviço também é considerado primordial e deve iniciar atividades 

imediatamente ao início do contrato de gestão.  
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

TÍTULO: FLUXO DE LAVANDERIA E PROCESSAMENTO DE ROUPAS.  

Elaboração: Responsável hotelaria 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

 Estabelecer diretrizes para o fluxo de roupas na unidade de pronto atendimento, 

considerando a premissa de sentido unidirecional evitando o cruzamento da roupa limpa 

com a roupa suja/contaminada.  

 

2. APLICABILIDADE 

 Aplica-se à todos os setores da unidade de pronto atendimento que realizam o uso 

de roupas para o processo de assistência direta ou indireta aos pacientes. 

 

3. DESCRIÇÃO 

As etapas do processamento de roupa compreendem a coleta, transporte e 

separação da roupa suja, bem como aqueles relacionados ao processo de lavagem, 

secagem, calandragem, armazenamento e distribuição. Como o processamento de roupa 

é realizado por serviço terceirizado, neste procedimento sistêmico e nos procedimentos 

operacionais padrão, serão descritos os processos relacionados ao fluxo unidirecional de 

roupas que acontece na unidade de pronto atendimento. 

Destaca-se que a unidade de pronto atendimento é responsável por auditar os 

processos realizados pelo serviço terceirizado para o processamento de suas roupas, 

garantindo qualidade e segurança aos trabalhadores e pacientes. 
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Cuidados na remoção da roupa suja 

• O trabalhador que realiza o transporte de roupa suja deve utilizar equipamento de 

proteção individual (EPI). 

• A roupa suja deve ser transportada de tal forma que o seu conteúdo não contamine 

o ambiente ou o trabalhador que a manuseia.  

• O transporte até a sala de armazenamento temporário de roupa suja, deve ser 

efetuado por meio de carro de transporte. 

• O carro utilizado para o transporte de roupa suja dentro do serviço de saúde deve 

ser preferencialmente, exclusivo para esse fim, leve, de fácil higienização, possuir 

dreno para eliminação de líquido e confeccionado de material que permita o uso de 

produtos químicos para sua limpeza e desinfecção.  

• Além disso, precisa estar nitidamente identificado a fim de evitar que seja confundido 

com o carro de transporte interno de resíduos de serviços de saúde. 

• O carro de transporte deve possuir tampa que permita a completa vedação do 

mesmo para circulação dentro da unidade. 

• O transporte da roupa suja até a sala de armazenamento temporário de roupa suja 

deve ser realizado em horário distinto do transporte e distribuição de roupas limpas 

na unidade, recomenda-se realizar o transporte da roupa suja no final de cada turno. 

 

Transporte e distribuição da roupa limpa 

• A distribuição da roupa limpa deve ser realizada em carros de transporte fechados, 

exclusivos para esse fim.  

• É imprescindível que sejam verificadas rigorosamente, as condições de higiene do 

carro de transporte de roupa limpa para evitar a contaminação desta.  

• A roupa limpa deve ser acondicionada nas unidades consumidoras em armários 

específicos e exclusivos para esta finalidade. 

• A reposição da roupa deve ser realizada nos setores de acordo com a média de 

consumo das unidades e sempre que for necessário. 

• O horário de transporte da roupa limpa deve ser realizado preferencialmente no início 

dos turnos de trabalho e em horário que não coincida com fluxo de transporte de 

roupas sujas e resíduos. 
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Reparo e costura de roupas 

• As roupas serão inspecionadas pela lavanderia, após a realização do processo de 

lavagem, centrifugação e secagem da roupa, sendo que as roupas que necessitarem 

de reparos serão separadas e enviadas para o setor de costura da lavanderia 

terceirizada. 

• As roupas que necessitam de reparo devem ser avaliadas pela costureira quanto a 

viabilidade do reparo. 

• Roupas com grande extensão de danos que não permitam um reparo e estética 

adequada da peça deverão ser descartadas e substituídas, sendo devolvidas a 

unidade de pronto atendimento que fará o controle do descarte e da necessidade de 

reposição. 

• Roupas que foram submetidas a reparos devem ser enviadas para novo processo 

de lavagem.  

• Roupas novas compradas ou confeccionadas na área de costura da unidade de 

processamento, também devem ser submetidas ao processo de lavagem antes de 

serem encaminhadas para uso nos setores do serviço de saúde. 

 

Equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da unidade de 

processamento de roupas 

• Todos os trabalhadores devem aplicar as medidas de precaução padrão, como 

forma de reduzir o risco de contaminação; 

• Os trabalhadores que realizam o manuseio da roupa suja devem passar por 

treinamentos frequentes para capacitação e qualidade dos processos realizados, 

bem como redução dos riscos presentes na unidade para os trabalhadores. 

• Os EPI necessários para o transporte da roupa suja são: avental impermeável, luva 

de borracha cano longo, touca ou gorro, calçado fechado, impermeável e 

antiderrapante. 

 

Controle de qualidade e reposição do enxoval 

• Todas as peças adquiridas serão customizadas, nas medidas, cores e demais 

especificações e modelos padronizados na unidade e todas as peças deverão 

conter a logomarca da Instituição. 
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• Semanalmente deve-se realizar a análise das planilhas de controle de roupas, 

quantidade de roupas sujas de cada unidade, quantidade de materiais 

perfurocortantes encontrados na roupa suja, quantidade de roupas separadas para 

descarte pela costura, número de acidentes de trabalho envolvendo o transporte de 

roupas sujas. 

• O Inventário de peças é realizado em períodos programados, a cada seis meses, 

onde é realizada a contagem global das peças do enxoval. A contagem é realizada 

pelo setor de processamento de roupas em parceria com o setor de higienização. As 

peças são contadas na sala de armazenamento de roupa limpa, nas unidades 

consumidoras, além das peças na lavanderia. A partir da confecção da planilha geral, 

é possível visualizar as peças faltantes no enxoval e assim, programar a reposição 

e estratégias para minimizar o desgaste e extravio de roupas. 

• O enxoval tem cronograma periódico de reposição, realizado preferencialmente em 

períodos semestrais ou no máximo anual. 

• Para compra de enxoval deve ser considerado a quantidade das peças descartadas, 

bem como a substituição de peças já com desgaste natural pelo uso. 

 

4. REFERÊNCIAS 

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Processamento de roupas em serviços 
de saúde: prevenção e controle de riscos. Brasília: Anvisa, 2009. 
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Introdução 

 

Este documento consiste em uma proposta de Manual de Boas Práticas do Serviço 

de Limpeza e Higienização para ser implementado no Hospital, ressalta-se que ao iniciar 

as atividades no hospital a Organização Social fará as adequações e adaptações que se 

fizerem necessárias neste manual, bem como a inclusão de novos Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) para atender as especificidades e necessidades das Unidade 

Hospitalar.  

A limpeza e a desinfecção de superfícies são elementos que convergem para a 

sensação de bem-estar, segurança e conforto dos pacientes, profissionais e familiares nos 

serviços de saúde. É ainda, um processo essencial para o controle das infecções 

relacionadas à assistência à saúde, por garantir um ambiente com superfícies limpas, com 

redução do número de microrganismos, e apropriadas para a realização das atividades 

desenvolvidas na Unidade Hospitalar.  

O ambiente é apontado como importante reservatório de microrganismos nos 

serviços de saúde, especialmente os multirresistentes. A presença de matéria orgânica 

favorece a proliferação de microrganismos e o aparecimento de insetos, roedores e outros, 

que podem veicular microrganismos nos serviços de saúde e comprometer a segurança 

dos pacientes e dos trabalhadores. 

A limpeza e a desinfecção de superfícies compreende a limpeza, desinfecção e 

conservação das superfícies fixas e equipamentos permanentes das diferentes áreas do 

Hospital, como os mobiliários, pisos, paredes, divisórias, portas e maçanetas, tetos, janelas, 

equipamentos para a saúde, bancadas, pias, macas, divãs, suporte para soro, balança, 

computadores, instalações sanitárias, grades de aparelho de condicionador de ar, 

ventilador, exaustor, luminárias, bebedouro, aparelho telefônico, mesa de cabeceira e 

outros. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO.  

Elaboração: Responsável Limpeza 
hospitalar 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

 Estabelecer diretrizes para realização do serviço limpeza e desinfecção de 

superfícies e ambientes na Unidade Hospitalar.  

 

2. APLICABILIDADE 

 Aplica-se à todos os setores do hospital. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Diretrizes gerais 

O serviço de limpeza e higienização funciona durante 24 horas por dia, sendo o 

dimensionamento de pessoal ajustado os horários e necessidades de cada setor, buscando 

não interferir na rotina das unidades. 

Definir os procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies e ambientes, 

segundo as especificidades de cada área, considerando o risco de transmissão de infecção. 

Definir a frequência do procedimento de limpeza e desinfecção, considerando o risco 

de contaminação de cada área.  

Estabelecer instrumentos para registro diário das atividades realizadas pelos 

colaboradores do serviço de limpeza e higienização. 

Estabelecer instrumentos com roteiros de monitoramento e avaliação do 

procedimento de limpeza e higienização. 

607



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

309 

 

Os colaboradores da equipe de limpeza e higienização deve receber treinamento ao 

iniciar as atividades nesta equipe. Periodicamente devem ser oferecidos treinamentos para 

atualização e desenvolvimento dos profissionais.  

Os profissionais da equipe de limpeza e higienização devem ser submetidos a 

treinamentos para prevenção de incêndios e deverão ser capacitados para uso do sistema 

informação hospitalar para alimentar as informações relacionadas ao serviço de limpeza e 

higienização. 

Casos de situações não previstas neste manual serão resolvidos pela coordenação 

da equipe de limpeza e higienização em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar. 

 

Equipamentos de Proteção 

• Determinar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC) que devem ser utilizados em cada atividade.  

• Esta definição será realizada pela coordenação do serviço de limpeza e 

higienização, em conjunto com o Serviço Especializado de Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.  

• Todos os EPI e EPC devem ser disponibilizados pelo serviço de saúde, sendo que 

os EPI que ser reutilizáveis como óculos de proteção, luvas de borracha e sapato 

fechado e antiderrapante devem ser distribuídos por colaborador, com registro e 

documentação da entrega, sempre que um destes equipamentos estiver danificado 

deve ser imediatamente substituído por novo.  

• Todas as substituições de EPI devem ser documentadas. 

Produtos saneantes 

• Todos os produtos utilizados devem possuir registro na ANVISA com autorização e 

comprovação de eficácia para uso em serviços de saúde. 

• Manter atualizadas as fichas técnicas dos produtos saneantes utilizados nos 

processos de limpeza e desinfecção de superfícies e ambientes. 

• Todo saneante deve ser preparado na embalagem específica e identificado. 
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• Frascos de saneantes não podem ser reutilizados. 

 

Coleta e transporte de resíduos e roupas 

• A equipe de higienização fará a coleta dos resíduos e roupas sujas das unidades e 

setores do hospital, efetuando o transporte até o local de disposição final dos 

resíduos e as roupas sujas até a lavanderia. 

• Os horários para a coleta e transporte de resíduos e roupas sujas deve ser ajustado 

de modo que não ocorra o cruzamento com o transporte e distribuição de roupas 

limpas, alimentação ou outros materiais e insumos. 

4. REFERÊNCIA 

MANUAL DA ANVISA: Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e 
desinfecção de superfícies. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES.  

Elaboração: Responsável Limpeza 
hospitalar 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

 Estabelecer diretrizes para realização da limpeza e desinfecção de superfícies. 

2. APLICABILIDADE 

 Aplica-se à todos os setores do hospital. 

3. DESCRIÇÃO 

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI): o profissional deve utilizar luvas de 

borracha durante execução de procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies em 

serviços de saúde. A máscara deverá ser usada sempre que houver possibilidade de 

respingos de material biológico ou produtos químicos em mucosas do nariz e boca. Os 

óculos de proteção devem ser utilizados durante a limpeza de áreas que estejam 

localizadas acima do nível da cabeça, e que haja risco de respingos, poeira ou impacto de 

partículas. Uso de sapatos fechados com solado antiderrapante. 

Limpezas Concorrente de Superfícies 

• Dirija-se ao local com seu carro funcional abastecido com os produtos, materiais e 

equipamentos necessários; 

• Pare o carro funcional em local que não atrapalhe o fluxo do local;  

• Calce as luvas de borracha; 

• Verifique se há presença de matéria orgânica, utilize compressa de limpeza para a 

remoção do excesso; 

• Separe uma compressa de limpeza. 
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• Borrife o detergente neutro padronizado pela instituição, na compressa de limpeza e 

passe-o em uma única direção evitando movimentos de vai e vem; 

• Inicie da parte mais alta para mais baixa; 

• Repita a operação quantas vezes forem necessárias até que a sujidade seja 

completamente removida; 

• Se necessário utilize uma compressa de limpeza nova para secar a superfície. 

• Se houver secreção ou fluidos corporais, calce as luvas específicas para limpeza de 

áreas contaminadas com matéria orgânica; 

• Avalie a quantidade de secreção, utilize papel toalha para a remoção do excesso. 

• Coloque o papel toalha sobre a secreção em quantidade suficiente para cobrir toda 

a área; 

• Remova a secreção e descarte em saco branco (resíduo infectante); 

• Higienize as luvas com desinfetante hospitalar padronizado pela instituição e seque; 

• Retire as luvas; 

• Higienize as mãos. 

Desinfecções de superfícies 

• Calçar as luvas para limpeza de superfícies sem matéria orgânica;  

• Após realizar a limpeza da superfície; 

• Borrife Desinfetante no local e deixe conforme as instruções do produto; 

• Remova a solução com compressa de limpeza nova; 

• Higienize as luvas com desinfetante hospitalar padronizado pela instituição e seque; 

• Retire as luvas; 

• Higienize as mãos; 

4. REFERÊNCIA 

MANUAL DA ANVISA: Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e 
desinfecção de superfícies. 

611



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

313 

 

 

Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO.  

Elaboração: Responsável Limpeza 
hospitalar 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

 Estabelecer diretrizes para realização do serviço limpeza e desinfecção de pisos 

na Unidade Hospitalar.  

 

2. APLICABILIDADE 

 Aplica-se à todos os setores do hospital. 

 

3. DESCRIÇÃO 

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): o profissional deverá utilizar luvas de borracha 

durante execução de procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies em serviços 

de saúde. A máscara deverá ser usada sempre que houver possibilidade de respingos de 

material biológico ou produtos químicos em mucosas do nariz e boca. Os óculos de 

proteção devem ser utilizados durante a limpeza de áreas que estejam localizadas acima 

do nível da cabeça, e que haja risco de respingos, poeira ou impacto de partículas. Uso de 

sapatos fechados com solado antiderrapante. 

- Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC): o profissional deverá utilizar a placa de 

sinalização de segurança de piso molhado e escorregadio. 

 

Limpezas Concorrente de Superfícies 

- Dirija-se ao local com seu carro funcional abastecido com os produtos, materiais e 

equipamentos necessários; 
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- Pare o carro funcional em local que não atrapalhe o fluxo do local; 

- Sinalize o local com a placa de segurança; 

- Calçar as luvas de borracha; 

- Se houver secreção, avalie a quantidade e utilize papel toalha para remover o excesso. 

Remova o excesso e quando houver sangue visível descarte em saco branco (resíduo 

infectante); quando não houver sangue descarte no saco preto (resíduo comum); 

- Prepare o rodo com pano de limpeza úmido com detergente, e passe-o realizando 

movimento no sentido do número oito (8) para não levantar poeira, evitando movimentos 

de vai e vem. 

- Prepare o rodo com pano limpo e detergente; 

- Repita a operação quantas vezes forem necessárias até que a sujidade seja 

completamente removida, substitua o pano sujo por um limpo sempre que necessário; 

- Recolha toda a sujidade utilizando o kit pá para coleta de resíduos e descarte na lixeira 

do carrinho (saco preto); 

- Ao se deparar com sujidades incrustadas no piso/rejunte utilize fibra para remoção; 

- Utilize um pano seco para deixar o piso seco; 

- Higienize as luvas com desinfetante hospitalar padronizado pela instituição e seque; 

- Retire as luvas; 

- Higienize as mãos. 

- Recolha as placas de sinalização após o piso estar seco. 

 

Desinfecções de superfícies 

- Realize o processo de limpeza, após; 

- Calçar as luvas para limpeza de superfícies sem matéria orgânica; 

- Borrife o desinfetante hospitalar padronizado pela instituição no local; 

- Remova a solução com um pano limpo; 

- Proceda com a limpeza padrão com um pano limpo e úmido; 

- Higienize as luvas com desinfetante hospitalar padronizado pela instituição e seque; 

- Retire as luvas; 

- Higienize as mãos. 

- Aguarde a secagem do piso; 

- Remova as placas; 
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4. REFERÊNCIA 

MANUAL DA ANVISA: Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e 
desinfecção de superfícies. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: LIMPEZA CONCORRENTE E TERMINAL DE AMBIENTES UTILIZADOS 
POR PACIENTES.  

Elaboração: Responsável Limpeza 
hospitalar 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

 Estabelecer diretrizes para realização do serviço limpeza concorrente e terminal 

de ambientes utilizados por pacientes. 

2. APLICABILIDADE 

 Aplica-se à todos os setores do hospital. 

 

3. DESCRIÇÃO 

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): o profissional deverá utilizar luvas de 

borracha durante execução de procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies 

em serviços de saúde. A máscara deverá ser usada sempre que houver possibilidade 

de respingos de material biológico ou produtos químicos em mucosas do nariz e boca. 

Os óculos de proteção devem ser utilizados durante a limpeza de áreas que estejam 

localizadas acima do nível da cabeça, e que haja risco de respingos, poeira ou impacto 

de partículas. Uso de sapatos fechados com solado antiderrapante. 

- Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC): o profissional deverá utilizar a placa de 

sinalização de segurança de piso molhado e escorregadio. Ao iniciar o processo de 

limpeza de um quarto de internação de paciente, colocar a sinalização de porta de aviso 

de ambiente em higienização. 

 

Limpezas Concorrente 

- Higienize as mãos com sabonete ou álcool antes de iniciar suas atividades; 

- Dirija-se ao local com seu carro funcional abastecido com os produtos, materiais e 
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equipamentos necessários, conforme POP de Montagem e Manutenção de carro 

funcional; 

- Pare o carro funcional ao lado da porta; 

- Vista as luvas de borracha; 

- Inicie com a retirada de todos os lixos e reposição dos sacos. 

- Recolha as roupas colocando-as no Hamper de roupas sujas. 

- Vista suas luvas de borracha para limpeza de superfícies sem matéria orgânica e 

proceda com a higienização das superfícies conforme POP de limpeza e desinfecção 

de superfícies; 

- Vista suas luvas de borracha para áreas contaminadas e proceda com a higienização 

do piso conforme POP de limpeza e desinfecção de pisos; 

- Encerre higienizando a maçaneta da porta; 

- Retire as luvas e higienize as mãos com álcool; 

- Faça a reposição de álcool gel, sabonete e papel toalha; 

- Retorne com seu carro funcional ao DML; 

- Identifique na planilha de controle a higienização concorrente, com data, hora e 

assinatura; 

- Organize seu carro funcional para uma nova higienização; 

- Higienize as luvas e seque-as; 

- Higienize as mãos. 

 

Limpeza terminal 

- Higienize as mãos com sabonete ou álcool antes de iniciar suas atividades; 

- Dirija-se ao local com seu carro funcional abastecido com os produtos, materiais e 

equipamentos necessários, conforme POP de montagem e manutenção do carro 

funcional; 

- Pare o carro funcional do lado de dentro do ambiente; 

- Vista suas luvas de borracha;  

- Inicie com a retirada de todos os lixos. Limpe as lixeiras por dentro e por fora com 

detergente para superfície e pano e faça a reposição dos sacos; 

- Recolha as roupas colocando-as no Hamper de roupas sujas e destinando ao expurgo 

do setor; 
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- Vista suas luvas de borracha para áreas contaminadas e proceda com a higienização 

das superfícies, inclusive dispensadores conforme POP de limpeza de superfícies; 

- Faça a limpeza das paredes, teto e demais áreas altas com rodo ou mop e pano de 

limpeza umedecido com detergente de superfície. Se necessário utilize escadas para 

auxílio nas partes altas; 

- Proceda com a higienização do piso conforme POP de limpeza e desinfecção de pisos; 

- Caso a limpeza for devido a isolamento/precaução, após o procedimento acima 

finalizá-la com o uso de Desinfetante Hospitalar em todas as superfícies; 

- Retire as luvas e higienize as mãos com álcool; 

- Faça a reposição de álcool gel, sabonete e papel toalha; 

- Retorne com seu carro funcional ao DML; 

- Identifique na planilha de controle a higienização terminal, com data, hora e assinatura; 

- Organize seu carro funcional para uma nova higienização; 

- Higienize as luvas e seque-as; 

- Higienize as mãos. 

4. REFERÊNCIA 

MANUAL DA ANVISA: Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e 
desinfecção de superfícies. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: LIMPEZA CONCORRENTE E TERMINAL DE ÁREAS NÃO CRÍTICAS.  

Elaboração: Responsável Limpeza 
hospitalar 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1. OBJETIVO 

 Estabelecer diretrizes para realização da limpeza concorrente e terminal de áreas 

não-críticas: administrativas, recepção, entrada de funcionários, vestiário e sala de 

repouso. 

 

2. APLICABILIDADE 

 Aplica-se à todos os setores do hospital. 

 

3. DESCRIÇÃO 

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): o profissional deverá utilizar luvas de 

borracha durante execução de procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies 

em serviços de saúde. A máscara deverá ser usada sempre que houver possibilidade 

de respingos de material biológico ou produtos químicos em mucosas do nariz e boca. 

Os óculos de proteção devem ser utilizados durante a limpeza de áreas que estejam 

localizadas acima do nível da cabeça, e que haja risco de respingos, poeira ou impacto 

de partículas. Uso de sapatos fechados com solado antiderrapante. 

- Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC): o profissional deverá utilizar a placa de 

sinalização de segurança de piso molhado e escorregadio. Ao iniciar o processo de 

limpeza de um quarto de internação de paciente, colocar a sinalização de porta de aviso 

de ambiente em higienização. 
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Limpezas Concorrente 

- Higienize as mãos com sabonete ou álcool antes de iniciar suas atividades; 

- Dirija-se ao local com seu carro funcional abastecido com os produtos, materiais e 

equipamentos necessários, conforme POP de Montagem e Manutenção de carro 

funcional; 

- Pare o carro funcional ao lado da porta; 

- Vista as luvas de borracha; 

- Inicie com a retirada de todos os lixos e reposição dos sacos. 

- Recolha as roupas colocando-as no Hamper de roupas sujas. 

- Vista suas luvas de borracha para limpeza de superfícies sem matéria orgânica e 

proceda com a higienização das superfícies conforme POP de limpeza e desinfecção 

de superfícies; 

- Vista suas luvas de borracha para áreas contaminadas e proceda com a higienização 

do piso conforme POP de limpeza e desinfecção de pisos; 

- Encerre higienizando a maçaneta da porta; 

- Higienize as luvas e seque-as; 

- Retire as luvas e higienize as mãos com álcool; 

- Faça a reposição de álcool gel, sabonete e papel toalha; 

- Retorne com seu carro funcional ao DML; 

- Identifique na planilha de controle a higienização concorrente, com data, hora e 

assinatura; 

- Organize seu carro funcional para uma nova higienização; 

- Higienize as luvas e seque-as; 

- Higienize as mãos. 

 

Limpeza terminal 

- Higienize as mãos com sabonete ou álcool antes de iniciar suas atividades; 

- Dirija-se ao local com seu carro funcional abastecido com os produtos, materiais e 

equipamentos necessários, conforme POP de montagem e manutenção do carro 

funcional; 

- Pare o carro funcional do lado de dentro do ambiente; 
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- Vista suas luvas de borracha;  

- Inicie com a retirada de todos os lixos. Limpe as lixeiras por dentro e por fora com 

detergente para superfície e pano e faça a reposição dos sacos; 

- Recolha as roupas colocando-as no Hamper de roupas sujas e destinando ao expurgo 

do setor; 

- Vista suas luvas de borracha para áreas contaminadas e proceda com a higienização 

das superfícies, inclusive dispensadores conforme POP de limpeza de superfícies; 

- Faça a limpeza das paredes, teto e demais áreas altas com rodo ou mop e pano de 

limpeza umedecido com detergente de superfície. Se necessário utilize escadas para 

auxílio nas partes altas; 

- Proceda com a higienização do piso conforme POP de limpeza e desinfecção de pisos; 

- Caso a limpeza for devido a isolamento/precaução, após o procedimento acima 

finalizá-la com o uso de Desinfetante Hospitalar em todas as superfícies; 

- Retire as luvas e higienize as mãos com álcool; 

- Faça a reposição de álcool gel, sabonete e papel toalha; 

- Retorne com seu carro funcional ao DML; 

- Identifique na planilha de controle a higienização terminal, com data, hora e assinatura; 

- Organize seu carro funcional para uma nova higienização; 

- Higienize as luvas e seque-as; 

- Higienize as mãos. 

 

4. REFERÊNCIA 

MANUAL DA ANVISA: Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e 
desinfecção de superfícies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

620



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

322 

 

 

Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: LIMPEZA CONCORRENTE E TERMINAL DE COPA E REFEITÓRIO 

Elaboração: Responsável Limpeza 
hospitalar 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

 Estabelecer diretrizes para realização da limpeza concorrente e terminal de copa 

e refeitório.  

 

2. APLICABILIDADE 

 Aplica-se à todos os setores do hospital. 

 

3. DESCRIÇÃO 

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): o profissional deverá utilizar luvas de borracha 

durante execução de procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies em serviços 

de saúde. A máscara deverá ser usada sempre que houver possibilidade de respingos de 

material biológico ou produtos químicos em mucosas do nariz e boca. Os óculos de 

proteção devem ser utilizados durante a limpeza de áreas que estejam localizadas acima 

do nível da cabeça, e que haja risco de respingos, poeira ou impacto de partículas. Uso de 

sapatos fechados com solado antiderrapante. 

- Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC): o profissional deverá utilizar a placa de 

sinalização de segurança de piso molhado e escorregadio. Ao iniciar o processo de limpeza 

de um quarto de internação de paciente, colocar a sinalização de porta de aviso de 

ambiente em higienização. 

Limpezas Concorrente 

- Higienize as mãos com sabonete ou álcool antes de iniciar suas atividades; 

- Dirija-se ao local com seu carro funcional abastecido com os produtos, materiais e 
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equipamentos necessários, conforme POP de Montagem e Manutenção de carro funcional; 

- Pare o carro funcional ao lado da porta; 

- Vista as luvas de borracha; 

- Inicie com a retirada de todos os lixos e reposição dos sacos. 

- Vista suas luvas de borracha para limpeza de superfícies sem matéria orgânica e proceda 

com a higienização das superfícies conforme POP de limpeza e desinfecção de superfícies; 

- Vista suas luvas de borracha para áreas contaminadas e proceda com a higienização do 

piso conforme POP de limpeza e desinfecção de pisos; 

- Encerre higienizando a maçaneta da porta; 

- Higienize as luvas e seque-as; 

- Retire as luvas e higienize as mãos com álcool; 

- Faça a reposição de álcool gel, sabonete e papel toalha; 

- Retorne com seu carro funcional ao DML; 

- Identifique na planilha de controle a higienização concorrente, com data, hora e assinatura; 

- Organize seu carro funcional para uma nova higienização; 

- Higienize as luvas e seque-as; 

- Higienize as mãos. 

 

Limpeza terminal 

- Higienize as mãos com sabonete ou álcool antes de iniciar suas atividades; 

- Dirija-se ao local com seu carro funcional abastecido com os produtos, materiais e 

equipamentos necessários, conforme POP de montagem e manutenção do carro funcional; 

- Pare o carro funcional do lado de dentro do ambiente; 

- Vista suas luvas de borracha;  

- Retire os lixos, realize a limpeza das lixeiras na parte interna e externa com detergente de 

superfície e compressa e faça reposição dos sacos de lixo; 

- Proceda com a higienização das superfícies, secando com e compressa de limpeza 

conforme POP de limpeza e desinfecção de superfícies (inicie pelo teto, parede, 

dispensadores, interruptores, mesas, cadeiras);  

- Proceda com a higienização do piso conforme POP de limpeza e desinfecção de pisos; 

- Retire as luvas e higienize as mãos com álcool; 

- Faça a reposição de álcool gel, sabonete e papel toalha; 
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- Retorne com seu carro funcional ao DML; 

- Identifique na planilha de controle a higienização terminal, com data, hora e assinatura; 

- Organize seu carro funcional para uma nova higienização; 

- Higienize as luvas e seque-as; 

- Higienize as mãos. 

 

4. REFERÊNCIA 

MANUAL DA ANVISA: Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e 
desinfecção de superfícies. 
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Introdução 
 

A segurança patrimonial é o conjunto de atividades que tem como objetivo prevenir 

e reduzir perdas relacionadas ao patrimônio em uma determinada organização. Ela está 

mais ligada às atividades da vigilância e precisa estar de acordo com a legislação da 

segurança privada.  

A Segurança Patrimonial deve ser considerada estratégica, já que as perdas 

patrimoniais podem prejudicar ou impedir as atividades das organizações.  

As tarefas de processos mais comuns são o controle de acesso de pedestres, 

mercadorias e veículos, o controle de entrada e saída de materiais e estoque, a prevenção 

de furtos e roubos, vigilância ostensiva, bem como manter sistemas de prevenção de 

sinistros como incêndios. Deverá ser instituída com prioridade, evidenciando as 

necessidades prioritárias para serem atendidas.  

 

As atribuições do responsável pela segurança em Hospitais  

a) Planejar a Segurança;  

b) Treinar ou contratar técnicos especializados para treinar funcionários;  

c) Adquirir equipamentos de segurança e zelar pela constante manutenção deles;  

d) Verificar prazo de validade de extintores e condições de utilização de outros 

equipamentos contra incêndio;  

e) Fiscalizar a manutenção de áreas sensíveis, como instalações de gás, água, energia 

elétrica, e elevadores;  

f) Fiscalizar áreas de interesse econômico ou sanitário, como farmácias, depósitos de 

medicamentos, almoxarifados, cozinha, copa, lavanderia e outras áreas necessárias;  

g) Manter contato com autoridades públicas como prefeitura, corpo de bombeiros e órgãos 

policiais, no interesse do estabelecimento; 

 h) Organizar a burocracia interna da segurança, como escalas de serviço, vistorias, 

organização de treinamentos e outras atividades visando à manutenção da segurança do 

estabelecimento. 

Central de Segurança 

  Considera-se a necessidade também que se organize e mantenha uma Central de 

Segurança, ou seja, um local onde devem estar centralizados todos os serviços de 

Segurança.  
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Essa central deverá ser dirigida pelo Gerente de Segurança, e deve possuir os 

seguintes recursos:  

a) Monitoramento eletrônico de todas as áreas e dependências da clínica ou hospital, 

através de alarmes, sensores e circuito fechado de TV.  

b) Controle das tubulações de água, ar condicionado, centrais de energia elétrica e 

elevadores.  

c) Central de Alarmes de furto, assaltos, incêndios e outras emergências;  

d) Central de radiocomunicação, envolvendo o pessoal de segurança e todas as 

áreas do Hospital;  

e) Linhas exclusivas de telefone, independente da central telefônica e de telefonistas; 

f) Burocracia da gerência de Segurança. 

 

Portaria e controle de acesso em hospitais  

 Todos os frequentadores do hospital devem ser identificados, sendo os 

colaboradores com crachás profissional, pacientes com pulseiras de identificação e 

acompanhantes ou visitantes devem ser cadastrados na recepção e identificados com 

etiqueta ou crachá que sinalize o controle de acesso. O mesmo deve ocorrer com os 

fornecedores e prestadores de serviço, sendo proibida a circulação sem as devidas 

credenciais. 

A recepção do hospital é de vital importância para a segurança da instituição, uma 

vez que é por ela que entram e saem pacientes, visitas, funcionários e fornecedores. 

Também é por ela que tentam passar eventuais criminosos, como ladrões, sequestradores, 

terroristas, assassinos e raptores de bebês, entre outros. Neste contexto é de extrema 

importância treinar adequadamente os funcionários que nela trabalham. É importante que 

existam funcionários da Segurança apoiando os porteiros e recepcionistas, sempre atentos 

a qualquer anormalidade.  

Além do apoio humano, é necessário que o local seja monitorado com câmeras de 

circuito interno de TV, controladas diretamente pela central de segurança. Os funcionários 

da recepção não devem adotar posturas rígidas ou fiscalizadoras, uma vez que isso criaria 

uma imagem antipática para o hospital e para com pacientes e visitantes.  

Os funcionários da Portaria e Recepção devem desempenhar apenas aquelas 

funções para as quais foram qualificados. Essas funções já não são simples e exigem muita 
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atenção. Assim, sobrecarregar esses funcionários com funções, atividades ou mesmo 

apoio à Segurança seria exigir demais, o que acabaria comprometendo a qualidade do 

trabalho que eles executam.  

O ideal é que os funcionários da portaria sejam orientados a apenas prestarem os 

serviços que normalmente se prestam nesses locais como recepção, cadastro de pacientes 

e informações gerais, sempre da forma mais educada e simpática possível. No entanto, 

esses funcionários da recepção devem ser apoiados em questões de segurança. Esse 

apoio deve ser de duas formas: dinâmico, ou seja, prestado pelo elemento humano e 

estático, prestado pelo apoio de equipamentos eletrônicos de segurança.  

O apoio através de equipamentos eletrônicos de segurança é suprido pela Central 

de Segurança, que deve monitorar a portaria do estabelecimento 24 horas por dia. Já o 

apoio através do elemento humano deve ser prestado por Agentes de Segurança, que 

comumente devem ficar em postos fixos, nas proximidades na Portaria e Recepção. No 

entanto, é importante que os pacientes e visitantes ou quem quer que passe pela portaria, 

perceba que ela está sendo devidamente vigiada por pessoal qualificado para isso, apesar 

do monitoramento permanente da Central de Segurança. 
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Introdução 
 
 

O Sistema de Informação Hospitalar do SUS é caracterizado como um modelo do 

tipo prospectivo, fundamentado na estimativa de custos médios aplicados a uma unidade 

determinada e tendo uma base de cálculo pré-definida apoiada no conceito de que os 

pacientes apresentam características homogêneas quanto às variáveis demográficas, 

sociais e clínicas. Logo, reúnem os pacientes em grupos conforme suas semelhanças e 

características. 

Estas características tornam o sistema mais previsível no quesito financiamento, 

permitindo um maior controle e avaliação do faturamento da rede hospitalar. Além disso, o 

MS vem aditando controles ao sistema como "o tempo mínimo de internação por tipo de 

patologia, estabelecimento de um número máximo de internações de acordo com a 

população", bem como as que visam redução de fraudes e se valem do cruzamento das 

informações de outros sistemas. 

Assim, a combinação das variáveis disponíveis permite a construção de um conjunto 

de indicadores, cuja utilização será balizada pela necessidade do que se almeja avaliar, de 

acordo com a necessidade da instituição e o grau de utilização do SIH. Os indicadores 

dotam o sistema de saúde de maior e melhor capacidade de diagnóstico/intervenção sobre 

a realidade, agregando valor a produtos e processos, mas a atual prática "informacional em 

saúde se constitui em uma limitante aos avanços necessários para ampliar a capacidade 

de resposta do Estado brasileiro, na busca pela melhoria da situação de saúde". Podem 

ser categorizados em: de eficiência (otimizar a utilização dos recursos da melhor maneira 

possível; de eficácia (alcançar melhores resultados); e, de efetividade (obter 

transformações concretas da situação). 

Portanto, os indicadores, seguidos ao longo do tempo, compõem parâmetros pelos 

quais são comparados continuamente entre si e identificam o tamanho do problema ou da 

normalidade. Assim, o cruzamento dos dados de saúde com os socioeconômicos e os de 

produção permitem conclusões importantes para a solução de problemas. Por fim, os 

processos de produção de sentido e de comunicação "são olhados, porém, como 

questões ex post, para serem tratadas e resolvidas após existirem as informações e os 

registros, na fase de sua disseminação ou divulgação". 
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Devem ser garantidas as formas adequadas de registros juntos aos sistemas de 

saúde, visando o cumprimento de legislação, bem como permitir que tomadas de decisões 

estratégicas sejam consideradas com base em informações fidedignas.  

Os registros de internação e saída dos pacientes devem terão como fonte os 

sistemas de prontuário eletrônico. Será garantida ainda a alimentação integral destes 

dados, para fins de faturamento, através dos sistemas de informação oficiais adotados pelo 

SUS (SIA e SIH), de acordo com as orientações definidas pela SES. 

 
  

630



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

332 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE FATURAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

631



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

333 

 

 

Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: FATURAMENTO.  

Elaboração: Responsável faturamento 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Instituir regras de funcionamento do setor de faturamento do hospital.  

 

2. APLICAÇÃO 

Aplica-se ao setor de faturamento. 

 

3. DESCRIÇÃO 

O serviço de Faturamento tem como objetivo gerar, organizar, enviar e controlar as 

faturas dos atendimentos realizados no Hospital, assim como suprir de informação os 

setores estratégicos e financeiro da Instituição. 

O setor de Faturamento tem por finalidade o fechamento das contas médicas, para 

apresentação e recebimento de recursos aos órgãos contratantes. 

Ao Faturista compete: 

a) Manter a atualizar os cadastros de todos os serviços e dos profissionais no SCNES; 

b) Coletar e arquivar os prontuários médicos; 

c) Conferir as altas médicas; 

d) Faturar contas de internação e ambulatorial; 

e) Emitir relatórios do BPA e AIH; 

f) Manter atualizada a tabela SIGTAP e o manual de SIH-SUS junto a instituição. 

O setor de Faturamento funcionará no seguinte horário 8h as 18h com intervalo de 1h, 

sendo de 2a a 6 feira. 

 

632



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

334 

 

 

Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: LANÇAMENTO DE FATURA.  

Elaboração: Responsável faturamento 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Descrever a rotina, fluxo e o processo de trabalho para o lançamento das fichas de 

atendimento do ambulatório, emergência e SADT no SIA. 

 

2. APLICAÇÃO 

Aplica-se ao setor de faturamento. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Realizar o lançamento das FA´s em tempo hábil, respeitando a data de fechamento da 

competência, até o 25º dia do mês subsequente a competência, a fim de otimizar o 

faturamento hospitalar. 

 

Recebimento das Fichas 

As fichas de atendimentos serão entregues no setor de faturamento pela equipe da 

Policlínica e Pronto Socorro, as mesmas são entregues em ordem de data, separadas em 

cada dia por especialidade e setor de atendimento.  

 

Conferência das Fichas 

Antes de lançar as fichas no sistema, é conferido se a ficha está assinada pelo médico 

executante, em casos com prescrição, se as mesmas estão checadas e assinadas, tanto 

pelo médico, quanto pelos profissionais de enfermagem. 

 

Alteração de Procedimento 
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• Para alterar um procedimento (rotina geralmente realizada em procedimentos 

ortopédicos e cirúrgicos) seguem-se, a princípio, os mesmos passos para o acesso dos 

dados do paciente; 

• Clica-se no procedimento que está lançado, em seguida, na caixa de diálogo com o 

rol de procedimentos. Seleciona-se o procedimento desejado. 

• A alteração foi realizada e o novo registro realizado no RA do paciente; 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: INTERNAÇÃO E SAIDA DE PACIENTES NO SISTEMA SISREG 

Elaboração: Responsável faturamento 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Orientar quanto ao procedimento de registro de entrada e saída da AIH junto ao Sistema 

Nacional de Regulação (SISREG), a fim de que ele integre as novas tecnologias, tornando 

o sistema mais transparente e eficiente. 

 

2. APLICAÇÃO 

Aplica-se ao setor de faturamento. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Para realização do procedimento se faz necessário a execução dos seguintes passos: 

• Acessar o sistema o site do Sistema de Regulação- SISREG 

(http://sisregiiisc.saude.gov.br/cgi-bin/index?logout=1) 

• Acessar com o login de acesso de Executante; 

• Selecionar a opção Internar na parte superior da tela; 

• Localizar o paciente que será internado; 

• Informar o profissional que solicitou a internação e a data da mesma; 

• Em seguida deverá ser dada a alta (saída) ao paciente, selecionar a opção SAIDA/ 

PERMANÊNCIA; 

• Selecionar o paciente que será dado a Saída/ Permanência; 

• Informar o motivo de saída; 

 

Mudança de Procedimento: 
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• Caso seja necessária mudança no procedimento informado na AIH; 

• Acessar a opção solicitar em seguida opção Mudança Procedimento Principal; 

 

OBS: Se necessário, as mudanças de procedimento serão realizadas pelo médico auditor, 

após a auditoria do prontuário do paciente. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

TÍTULO: FECHAMENTO DE FATURAMENTO DE AIH 

Elaboração: Responsável faturamento 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Descrever a rotina, fluxo e o processo de trabalho para o fechamento de Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH). 

 

2. APLICAÇÃO 

Aplica-se ao setor de faturamento. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Realizar o fechamento das AIH´s em tempo hábil, respeitando a data da apresentação, 

sempre 1º dia útil do mês, afim de otimizar o faturamento hospitalar. 

 

• Atualização do Sistema 

Atualização do sistema SISAIH deverá ocorrer mensalmente. 

Acessar o site da secretaria de Estadual de Saúde selecionar a opção Controle, Avaliação 

e Auditoria, opção Processamento SIH,em seguida opção SIH-SUS/GEPRO, opção 

SISAIH01, escolher a atualização mais recente que compete ao mês de fechamento.  

Baixar a atualização e salvar no computador. 

 

Fechamento no Sistema Informatizado 

• Acessar o sistema informatizado, módulo faturamento SUS. 

• Na barra de tarefas na parte superior da tela selecionar a opção Lançamento, opção 

AIH em seguida selecionar AIH novamente. 
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• Abrirá uma tela com todas as apresentações das AIHS do serviço. 

• Selecionar a apresentação do mês correspondente, vale ressaltar que para a 

apresentação da AIH sempre é um mês posterior, Exemplo: No mês de janeiro a 

apresentação é do mês de fevereiro, ou seja, apresentação 02/2015 (ano correspondente). 

• Selecionar a aba Crítica em seguida a opção Recriticar (ALT + R), o sistema 

processará todas AIH´s que apresentam algum tipo de crítica que pode vir a gerar uma 

glosa. 

• Caso haja alguma crítica a mesma deverá ser corrigida. 

• Se não houver nenhuma crítica, selecionar a opção Revalorizar, para que o sistema 

informatizado gere valor sobre as AIH´s. 

• Após a Crítica, correção de todos os erros e revalorização, selecionar a aba 

Fechamento, em seguida a opção Fechar, o sistema informatizado irá fechar a competência 

referente aquele mês, sendo assim a mesma não poderá mais ser alterada. 

• Em seguida selecionar a aba Geração Arquivo para que o arquivo da competência 

seja gerado e possa ser exportado para o programa do SISAIH. 

 

Fechamento no Sistema SISAIH 

• Acessar o sistema SISAIH, Login: Mestre- Senha: mestre. 

• Ao acessar o Sistema sempre se atentar na Versão, Data de atualização e 

Apresentação localizadas no rodapé da tela, para confirmar se a versão de fato foi 

atualizada de acordo com a versão baixada. (este sistema não funciona em rede, deve-se 

mantê-lo em um único computador). 

• Em seguida selecionar a opção Manutenção, Importar e Produção, selecionar o 

arquivo que foi fechado no sistema informatizado e salvo no computador e importar para o 

sistema o arquivo. 

• Após a importação do arquivo, selecionar na barra de tarefas a opção 

Processamento, Consistir Produção e clicar no botão Consistir. 

• O sistema irá criticar e caso haja algum erro o mesmo irá apresentar. 

• Caso haja erros, imprimir os apresentados para correção; 
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• Ir na opção Produção da barra de tarefas, em seguida selecionar a AIH 

apresentação, digitar o número da AIH e pesquisar, selecionar a conta com duplo clic, abrir 

a conta,  

• Procurar nas abas, o campo e linha para correção, depois de corrigido o erro, caso 

seja necessário apagar algum procedimento, selecionar a linha e apagar com o botão 

deletar do teclado, após clicar no botão gravar. 

• Corrigir todos os erros apresentados e proceder com o passo de consistência 

novamente. 

• Quando não houver mais nenhum erro, selecionar a opção Processamento, em 

seguida Apurar Previa, clicar no botão Apurar. 

• Quando zerar a apuração, imprimir o relatório apresentado e guardar. 

• Em seguida selecionar a opção Processamento, Exportar Produção para, SIHD 

(Secretaria), selecionar o arquivo que deverá ser exportado e exportar. 

• Será gerado um protocolo que deverá ser guardado. 

Enviar o arquivo compactado por e-mail para secretaria. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

TÍTULO: ATUALIZAÇÃO CNES 

Elaboração: Responsável faturamento 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 

1. OBJETIVO 

Descrever Fluxo a ser seguido para atualização no sistema SCNES, este deverá ser 

atualizado mensalmente. 

 

2. APLICAÇÃO 

Aplica-se ao setor de faturamento. 

 

3. DESCRIÇÃO 

O CNES é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Consiste em um 

aplicativo monousuário (ou seja, que somente pode ser acessado por um usuário de cada 

vez, pois, não fica disponível on-line) onde são cadastradas todas as informações relativas 

ao estabelecimento de saúde (infraestrutura, equipamentos, habilitações, profissionais 

etc.). Deve ser atualizado mensalmente e, após esta atualização, gerado um arquivo digital 

que será destinado à SES.  

Para acessá-lo, os passos seguintes devem ser seguidos:  

• Acessar o SCNES: 

• Abrirá uma caixa de diálogo solicitando “USUÁRIO” e “SENHA”. 

• Digitar os respectivos dados: usuário: “HOSPITAL”; senha: “SENHA”.  

• O aplicativo se abrirá e, automaticamente, um informativo será disponibilizado.  

• Informações do Estabelecimento:  

• Para acessar, bem como fazer inclusões ou alterações nos dados do 

estabelecimento de saúde, seguem-se os passos abaixo:  
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• No menu principal, acessar o item “Cadastro” e “Estabelecimento”. 

• Abrir-se-á a página geral de “Cadastro de Estabelecimento”; 

• Para “Incluir”, “Alterar”, “Excluir”, “Imprimir” e “Consultar” os dados do 

estabelecimento, qualquer uma destas rotinas, a caixa de diálogo abaixo será acionada 

(neste caso, utilizaremos a rotina “Consultar” para visualizar os dados do hospital); 

• Nesta aba, serão mostrados os dados básicos do estabelecimento: Identificação 

principal; 

- Identificação complementar 

- Endereço complementar 

- Caracterização 

- Infraestrutura de comunicação e informática 

- Comissões/avaliações 

- Gestão/metas 

- Regras contratuais 

- Habilitações 

- Incentivos 

- Adesão a prog./projeto saúde 

• Nesta aba serão mostradas as informações de conjunto, ou seja, os dados 

infraestruturais do estabelecimento:  

- Instalações físicas para assistência 

- Serviços de apoio 

- Serviços especializados 

• Nesta aba, como a própria denominação diz, serão mostrados os equipamentos 

utilizados no estabelecimento (para procedimentos e de infraestrutura): 

- Equipamentos (geral) 

- Rejeitos 

• Como o aplicativo é genérico, ou seja, pode ser utilizado por qualquer 

estabelecimento de saúde com as mais variadas habilitações, muitas informações acabem 

sendo deixadas em branco, pois, as mesmas não são pertinentes às habilitações do 

estabelecimento. É o caso para as abas “Cooperativas”, “Diálise”, “Quimio e Rádio”, 

“Hemoterapia”. As telas são mostradas abaixo: 

- Cooperativas 
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- Diálise/caracterização 

- Diálise/formalização 

- Químio e rádio/caracterização de serviços de radioterapia/quimioterapia 

- Químio e rádio/serviços/modalidade de tratamento referenciad 

- Químio e rádio/formalização 

• Na aba “Leitos” são listados os tipos de leitos existentes no estabelecimento bem 

como suas respectivas quantidades: 

- Leitos 

• Informações dos Profissionais; 

• Para acessar, bem como fazer inclusões ou alterações de profissionais, seguem-se 

os passos abaixo; 

• No menu principal, acessar a opção “Profissionais”; 

• Abrir-se-á uma tela geral de cadastramento de profissionais. Esta tela está dividida 

em três abas, mostradas abaixo: 

- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (nome do profissional, nome da mãe, documentos 

etc.) 

- DADOS COMPLEMENTARES (endereço residencial) 

- VÍNCULOS (dados sobre a ocupação do profissional no estabelecimento) 

• São estas telas que, ao escolhermos a opção “Incluir”, serão preenchidas com os 

dados do profissional efetivando o seu cadastro junto ao CNES do estabelecimento. Como 

supra mencionado, além desta opção temos as opções “Alterar”, “Excluir” e “Consultar”.  

• No menu principal, clicar no ícone “Consultar”. Abrir-se-á uma caixa de diálogo 

contendo o registro de todos os profissionais cadastrados. Selecione o registro desejado 

clicando sobre o mesmo; 

• Logo aparecerão as informações constantes nos “Dados de Identificação”. As 

demais informações aparecerão quando clicarmos nas respectivas abas (Dados 

Complementares e Vínculos) como mostradas abaixo; 
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ARQUIVO DE PRONTUÁRIO DE USUÁRIO  

(SAME) 
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Introdução  
 

O prontuário médico é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde 

devem ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta 

o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num 

consultório médico. É também o documento depositário do segredo médico do paciente.  

O Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) tem por finalidade a guarda e a 

preservação do prontuário médico (dados pessoais, evolução clínica, exames, radiografias 

etc.) e a elaboração de relatórios e boletins estatísticos referentes ao movimento hospitalar.  

O SAME do Hospital atenderá demandas internas e externas em horário comercial 

em dias úteis, com um quadro de um funcionário, orientado e supervisionado para trabalhar 

dentro da legislação vigente.  

As atribuições especificas do SAME / Arquivo Médico são: 

-Localizar e fornecer prontuários solicitados para consultas ambulatoriais, internação, 

estudos, pesquisa, auditoria; 

-Manter o controle de saídas e devolução de prontuários médicos, fornecidos para 

consultas ambulatoriais, unidades de internação e/ou setores da instituição; 

-Atender aos pacientes e/ou familiares, prestando-lhes as informações solicitadas e 

liberando as cópias dos prontuários respeitando as regras de autorização e documentação 

exigida; 

-Arquivar e custodiar os prontuários de internações e ambulatoriais após recebimento do 

setor de Faturamento. 
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Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 20/09/2020 

Revisão 

Prevista 

 

Título: ARQUIVO DE PRONTUÁRIO DE URUÁRIO.  

Elaboração: Responsável SAME 
Assinatura: 

Verificado por:  
Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 
Assinatura: 

 
 

1 OBJETIVO 

 Este procedimento tem por objetivo estabelecer as diretrizes para retenção de 

prontuários arquivados no hospital. 

 

2 APLICABILIDADE 

 Aplica-se à todos os setores e profissionais do hospital. 

 

3 DESCRIÇÃO 

Prontuário do paciente: é definido pelo Conselho Federal de Medicina, Resolução n. 

1.638/2002, como “documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e 

imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde 

do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que 

possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da 

assistência prestada ao indivíduo”. 

Todos os prontuários gerados no hospital ficam arquivados no SAME - Serviço de 

Arquivo Médico e Estatística, sendo que a guarda desta documentação é permanente, 

conforme Resolução CFM Nº 1.639/2002. 

Os documentos são recolhidos no setor de faturamento, em seguida são registrados 

no sistema, identificando a sua localização e permanecem em local seguro aguardando o 

processo de organização, que é feito de forma padrão (retirada de grampos, clips e 

substituição do elástico por barbante).  
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Na sequência deve ser realizado o arquivamento do prontuário do paciente nas 

prateleiras numeradas de acordo com o sequencial dos dois últimos dígitos do prontuário. 

O acesso ao prontuário é restrito ao paciente, seu representante legal, aos 

profissionais que prestam cuidado ao paciente durante a internação, aos estudantes 

devidamente autorizados por autorização de Comitê de Ética, e aos responsáveis por 

realizar auditoria, faturamento, autorização.  

Aos estudantes autorizados a realizar pesquisa dos prontuários fica imposta as 

regras de solicitações e prazos para consulta. O SAME terá 03 dias úteis para disponibilizá-

lo e o solicitante terá no máximo 30 dias para sua consulta, nos horários das 08h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda a sexta-feira. Não havendo a consulta 

neste prazo os mesmos serão arquivados. 

O fornecimento de cópia de prontuário é realizado pelo SAME, sendo que somente 

o paciente pode retirá-la ou terceiro com procuração, autorizando a retirada. A cópia do 

prontuário também poderá ser fornecida por solicitação judicial e/ou necessidade do 

Departamento Jurídico (DEJUR).  

As cópias solicitadas pelo paciente ou representante legal ficam disponíveis para 

retirada no Setor de atendimento ao usuário pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sendo 

arquivada automaticamente após este prazo.  

O prontuário original só poderá ser retirado do SAME para fins de faturamento, sob 

condições controladas. Qualquer outra necessidade interna ocorrerá mediante autorização 

do diretor geral. 
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PROPOSTA DE REGIMENTO DO SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO: 

Engenharia clínica 

Preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos 

Manutenção predial e conforto ambiental 
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CAPÍTULO I 

DA APRESENTAÇÃO 

Art. 1º  - O Serviço de Manutenção está diretamente subordinado à Coordenação 

Operacional, responsabiliza-se pela conservação das máquinas, equipamentos e 

instalações em um determinado estado ou situação que permita o funcionamento do 

sistema hospitalar em condições satisfatórias. A manutenção envolve serviços de 

terceirizados para manutenção de grupos geradores, elevadores, rede de gases e vácuos, 

ar condicionados (nos casos em que se faz necessário mão de obra especializada). O 

serviço de manutenção. O serviço de engenharia clínica compões o grupo de trabalho 

vinculado à manutenção, com participação ativa do engenheiro clínico.  

 

CAPÍTULO II 

DA IMPORTÂNCIA 

Art. 2º  - Através de um Programa Preditivo, Preventivo e Corretivo de máquinas, 

equipamentos e instalações, o Serviço de Manutenção garante o nível de qualidade dos 

serviços prestados pela Instituição. 

É fundamental a harmonia e cooperação entre este serviço e os demais que compõem a 

estrutura do hospital, pois a interrupção das atividades de qualquer um deles, por falta ou 

falha do Serviço de Manutenção, resultará em danos para a imagem da Instituição. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FINALIDADES 

Art. 3º  - O Serviço de Manutenção tem por finalidade: 

• A regularização das instalações, estrutura física, áreas e equipamentos, a tempo e 

a hora, de reparos, consertos e conservação; 

• A fabricação de móveis e mobiliário para possibilitar condições de funcionamento 

para um melhor atendimento ao paciente; 

• A execução da manutenção, tanto corretiva quanto preventiva. 
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CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA ORGÂNICA 

Art. 4º - A estrutura orgânica do Serviço de Manutenção está representada pela estrutura 

envolvendo técnicos de manutenção, auxiliares de manutenção e equipe de empresa 

terceirizada na prestação de serviços de manutenção, de acordo com contratos firmados.  

 

CAPÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 5º - O Serviço apresenta-se organizado da seguinte forma: 

I - Marcenaria: 

• Cumprir os programas de manutenção e reparos e confecção de móveis, armários e 

instalações de madeira, previamente determinados; 

• Prestar assistência técnica (reparos, substituições, adaptações ou ampliações) dos 

móveis, armários e instalações de madeira do Hospital; 

• Conservação e responsabilidade dos equipamentos e ferramentas utilizadas; 

• Manter sob sua custódia as plantas e os desenhos dos móveis e armários 

confeccionados ou a serem fabricados por terceiros, sob encomenda; 

• Manter estoque para a manutenção necessária. 

 

II - Elétrica: 

• Cumprir programas de manutenção e reparos nas instalações elétricas e 

equipamentos; 

• Fazer novas instalações; 

• Conservação e responsabilidade dos equipamentos e ferramentas utilizadas; 

• Prestar atendimento de emergência na parte elétrica do Hospital sempre que houver 

solicitação; 
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• Prestar assistência técnica (reparos, substituições, adaptações e/ou ampliações) às 

instalações elétricas, de iluminação e geradores de energia elétrica; 

• Manter arquivo de endereços dos fabricantes e dos prestadores de serviços 

terceirizados, sob contrato, para as eventualidades; 

• Manter estoque para eventuais necessidades. 

III - Pintura: 

• Manutenção de pintura em todo complexo hospitalar; 

• Conservação e responsabilidade dos equipamentos e ferramentas utilizadas; 

• Manter estoque para eventuais necessidades. 

IV - Hidráulica: 

• Manutenção na rede hidráulica; 

• Prestar atendimento de emergência na parte hidráulica; 

• Fazer inspeções periódicas nas tubulações; 

• Construção de novas instalações hidráulicas; 

• Conservação e responsabilidade dos equipamentos e ferramentas utilizadas; 

• Manter estoque para manutenção das instalações. 

V – Sistema aquecimento de água: 

• Observação em suas instalações; 

• Cumprir programas de manutenção nas instalações de aquecimento; 

• Verificação de temperatura; 

• Conservação e responsabilidade dos equipamentos e ferramentas utilizadas. 

VI - Obras: 

• Cumprir os programas de manutenção, reparos, adaptações e/ou ampliações da 

estrutura do Hospital, mediante orientação técnica e aprovação de planta pelos 

órgãos competetes; 
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• Prestar atendimento de emergência na parte de obras; 

• Conservação e responsabilidade dos equipamentos e ferramentas utilizadas; 

• Manter estoque para manutenção das instalações; 

• Executar serviços de paredes, muros, de pintura e acabamento de superfície nos 

imóveis e equipamentos do hospital. 

 

VII - Ar Condicionado: 

• Cumprir os programas de manutenção, reparos, adaptações e/ou ampliações da 

estrutura do Hospital, mediante orientação técnica; 

• Prestar atendimento de emergência; 

• Conservação e responsabilidade dos equipamentos e ferramentas utilizadas; 

• Manter arquivo de endereços dos fabricantes e dos prestadores de serviços 

terceirizados, sob contrato, para as eventualidades; 

• Manter estoque para eventuais necessidades. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 6º  - Atribuem-se ao Serviço de Manutenção: 

I. A manutenção do registro das instalações elétricas e hidráulicas especiais do 

Hospital Regional de Araranguá e de cada um dos seus serviços; 

II. A conservação em ordem das plantas de construção e da estrutura do prédio; 

III. A manutenção preventiva das instalações e equipamentos. Manter    também em 

bom estado, o edifício e dependências do hospital; 

IV. O cuidado com a água, tanto quantitativa quanto qualitativa; 

V. A solicitação da contratação de serviços de terceiros para a execução do que não 

pode ser feito no hospital; 

VI. O levantamento dos dados estatísticos da produção e das ocorrências; 
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VII. O atendimento com o máximo de urgência para consertos e reparos. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 7º  - Ao auxiliar de manutenção compete: 

I. Reformar e consertar móveis e mobiliários usados (pequenos reparos passiveis de 

realizar no hospital); 

II. Fabricar, sob encomenda, com autorização do chefe da Seção de Manutenção, 

carrinhos, mesas, prateleiras, banquetas e outras peças que forem idealizadas, 

dentro da capacidade de trabalho da marcenaria; 

III. Manter em ordem o local de trabalho, zelando pelas ferramentas e materiais 

indispensáveis ao cumprimento do serviço que lhe compete. 

 

Art. 8º  - Ao Eletricista (auxiliar de manutenção) compete: 

I. Manter em ótimo estado de funcionamento a rede elétrica, realizando consertos de 

campainhas, tomadas, interruptores, troca de fios e outras providencias 

consideradas necessárias; 

II. Realizar a expansão da rede elétrica, quando autorizada pela Administração; 

III. Promover, com urgência, a troca de lâmpadas solicitada pelos setores, seções ou 

serviços; 

IV. Verificar, com regularidade, o funcionamento das chaves elétricas, casa das 

máquinas, gerador e cabine primária; 

V. Completar os serviços de eletricidade, quando das reformas ou reparos internos; 

VI. Manter em ordem o local de trabalho zelando pelas ferramentas e materiais 

indispensáveis ao cumprimento do serviço que lhe compete; 

VII. Ligar prontamente o gerador quando da falta de energia elétrica no complexo 

hospitalar. 

 

Art. 8º  - Ao Pintor (auxiliar de manutenção) compete: 

I. Executar a pintura e conservação dos móveis, mobiliários em uso, paredes e tetos 

da estrutura hospitalar; 
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II. Pintar os móveis e mobiliários recém fabricados; 

III. Manter em ordem o local de trabalho, zelando pelos materiais indispensáveis ao 

cumprimento do serviço que lhe compete; 

IV. Atender às solicitações do chefe da Seção de Manutenção quanto à 

complementação das suas tarefas, de acordo com as necessidades do 

desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Art. 9º  - Ao técnico em Ar Condicionado (auxiliar de manutenção) compete: 

I. Manter em ordem o local de trabalho, zelando pelas ferramentas e materiais 

indispensáveis ao cumprimento do serviço que lhe compete; 

II. Manter em ordem o local de trabalho zelando pelas ferramentas e materiais 

indispensáveis ao cumprimento do serviço que lhe compete; 

III. Realizar as solicitações de serviço. 

 

Art. 10º  - Ao eletricista (auxiliar de manutenção) compete: 

I. Manter em ordem o local de trabalho zelando pelas ferramentas e materiais 

indispensáveis ao cumprimento do serviço que lhe compete; 

II. Realizar as solicitações de serviço; 

III. Manter controle dos cilindros de gases sob sua responsabilidade. 

 

Art. 11º  - Ao Pedreiro (auxiliar de manutenção) compete: 

I. Realizar reformas internas e externas, autorizadas pela Administração, de acordo 

com a orientação do chefe da Manutenção; 

II. Manter em ótimo estado de conservação os revestimentos internos e externos no 

hospital; 

III. Manter em ordem o local de trabalho, zelando pelas ferramentas e materiais 

indispensáveis ao cumprimento do serviço que lhe compete; 
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IV. Atender às solicitações do chefe da Manutenção, quanto à complementação das 

suas tarefas, de acordo com as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos. 

 

Art. 12º  - Ao Jardineiro ou cargo responsável pela jardinagem compete: 

I. Manter em ótimo estado de conservação os vasos e jardins pertencentes ao hospital; 

II. Realizar reformas de vasos e jardins, modificando as aparências dos mesmos, 

levando em conta a noção de paisagismo e jardinagem; 

III. Manter em ordem o local de trabalho, zelando pelas ferramentas e materiais 

indispensáveis ao cumprimento do serviço que lhe compete; 

IV. Atender às solicitações do chefe da manutenção, quanto à complementação das 

suas tarefas, de acordo com as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos. 

 

CAPÍTULO VIII 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

Art. 13º  -  O Serviço de Manutenção deverá funcionar 12 horas por dia, tendo, para isso, 

uma distribuição adequada de funcionários, com horários diversificados durante o dia. 

Art. 14º - Os funcionários cumprirão horário conforme escala de folgas, elaborada pelo 

Coordenador Operacional. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS NORMAS 

Art. 15º - Os funcionários do Serviço de Manutenção deverão obedecer às seguintes 

normas administrativas: 

I. Todos os funcionários deverão cumprir rigorosamente o horário de trabalho; 

II. Todo funcionário, ao terminar sua jornada de trabalho, deve manter as áreas de 

serviço sempre limpas; 

III. A saída do funcionário durante o expediente de serviço só poderá ser feita mediante 

autorização, por escrito, do chefe da Manutenção; 

IV. Todos os funcionários, deverão trabalhar devidamente uniformizados; 
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V. As horas extras de funcionários da Seção deverão ser encaminhadas, por escrito, à 

Seção de Pessoal no ato de sua autorização; 

VI. Os documentos, livros, pastas e outros materiais não devem ser retirados sem 

autorização da chefia; 

VII. Somente serão executados serviços que forem solicitados em impresso próprio, 

dirigido ao setor; 

VIII. Os serviços de urgência podem dispensar qualquer norma administrativa, mas 

devem ser notificados posteriormente; 

IX. A distribuição das tarefas é de competência exclusiva do líder da área; 

X. Todo funcionário deve portar um "crachá", com seu nome e sua função para permitir 

sua identificação, facilitando seu ingresso na Unidade e principalmente nos quartos, 

quando ocupados por pacientes; 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16º - Todo funcionário recém admitido deverá ter conhecimento do presente regimento. 

Art. 17º - É função da chefia do Serviço manter esse instrumento devidamente atualizado. 

Art. 18º - A execução de atividades que afetem parcial ou totalmente o funcionamento de 

um setor do hospital deve ser comunicado com antecedência ao seu responsável para que 

este se programe. 

Art. 19º - O presente regimento entra em vigor a partir da data de implantação do mesmo 

com a devida assinatura do Diretor Geral. 

Art. 20º - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Direção do hospital. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 21º - O presente regimento serve como instrumento de definição de atividades e 

direcionamento de autoridades, devendo ser aplicado a todos, sob qualquer pretexto. 

Art. 22º - O regimento deverá ser observado na íntegra, por todos os funcionários da área 

de Manutenção. 
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Art. 23º - O presente regimento entra em vigor a partir de sua aprovação e devida assinatura 

do chefe do Serviço. 

 

Local, ___ de ______de ___20. 

 

 

________________________                                             ________________________ 

            Diretor Geral                                                                                     Chefe do Serviço  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

656



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

358 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Controle Patrimonial 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE 
PATRIMONIAL E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAGUARUNA 
2020 

657



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

359 

 

 

Procedimento 
Operacional Padrão 

Emissão 03/02/2020 

Revisão 
Prevista 

03/02/2021 

Título: MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE PATRIMONIAL E 

FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 

Elaboração:  

Assinatura:  

Verificado por:  

Assinatura: 

Aprovação: Direção Geral 

Assinatura: 

 

10. OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para o funcionamento do almoxarifado e controle de 

patrimônio, envolvendo os fluxos necessários da operação para bens de consumo e 

materiais permanentes.  

11. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se à todas as áreas das unidades de saúde geridas pelo IDEAS. 

12. TERMOS E DEFINIÇÕES 

3.1 Almoxarifado: local destinado a guarda de materiais, podendo variar de 

acordo com a necessidade dos serviços e materiais envolvidos.  

3.2 Patrimônio: complexo de bens da entidade ou órgão público.  

3.3 Materiais de Consumo: são materiais/produtos com uso frequente e possuem 

utilização limitada a dois anos. A aquisição é feita em despesa de custeio e, 

também, pode ser chamado de materiais estocáveis. 

3.4 Bens patrimoniais: são bens não consumíveis pelo uso, que mantém sua 

identidade física, não são deformáveis e tenham controle individualizado. 

Também chamado de material permanente, considerando que tem duração 

maior de dois anos.  

3.5 Tombamento: processo de marcação numérica que permite rastreabilidade 

por meio de identificação do material permanente ou bens patrimoniais.  

3.6 CLASSIFICAÇÃO  

Quanto à forma de utilização, um material de consumo é classificado em:  

a) de uso individual, quando apenas uma pessoa o utiliza contínua e constantemente;  

b) de uso coletivo ou comum, quando for utilizado por várias pessoas. 
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Quanto à situação patrimonial, um bem é classificado como:  

a) Bom - quando estiver em perfeitas condições e em uso normal;  

b) Ocioso - quando, embora esteja em perfeitas condições, não está sendo usado; 

c) Recuperável - quando estiver avariado e sua recuperação for possível e orçar, no 

máximo, até cinquenta por cento de seu valor de mercado;  

d) Antieconômico - quando estiver avariado e sua recuperação orçar mais do que 

cinquenta por cento de seu valor de mercado ou seu rendimento for precário, em 

virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;  

e) Irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina 

devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de 

sua recuperação. 

13. DESCRIÇÃO 

Para estabelecer processos de controle gerencial interno das operações relativas 

ao controle dos materiais de consumo e dos bens patrimoniais, é necessário que os 

profissionais conheçam e sigam as instruções a seguir, além de legislações específicas. 

 Todos os materiais adquiridos pelo Instituto, sejam por compra ou por doação, 

devem ser recebidos e controlados pelo almoxarifado, desde o controle via registros de 

entrada até a distribuição. Também faz parte das atividades específicas do almoxarifado 

participar do processo de aquisição, sugerir manutenção, acompanhamento dos prazos de 

aquisições, controle de estoque de materiais de consumo e distribuição.  

O controle de bens patrimoniais tem a finalidade de gerenciar bens móveis e 

equipamentos, mantendo rotina de tombamento, transferências de locais, movimentação, 

baixa e inventário.  

4.1  Do uso dos bens patrimoniais 

É de responsabilidade de todos que utilizam bens patrimoniais, zelar pela 

conservação do patrimônio público, seguindo as recomendações de uso apropriadas para 

que não ocorram danos, mantendo em boas condições de funcionamento.  

Cuidados com a exposição a variações de temperatura e umidade devem ser 

observadas como forma de manter proteção e conservação, permitindo que a vida útil do 

bem patrimonial seja preservada.  

Observar fragilidades no uso ou conservação dos bens patrimoniais e comunicar 

chefia imediata e almoxarifado da necessidade de adequações para proteção adequada. 

Também devem ser comunicadas com brevidade a ocorrência de irregularidades com o 

patrimônio.  
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A identificação do bem deve ser mantida de maneira legível, permitindo a 

rastreabilidade e comunicar almoxarifado em caso de necessidade de substituição.  

Todos os usuários são responsáveis para auxiliar na realização de inventários, bem 

como comunicar necessidades de mudanças de locais, tombamento ou baixa.  

4.2 Do controle dos bens patrimoniais 

A chefia imediata do setor ou coordenação da unidade é responsável pela guarda 

do bem, considerando aspectos de manutenção e uso correto, com supervisão das 

atividades relativas ao bom uso dos bens localizados em seu setor.  

Controle envolve a identificação do bem, manutenção da rastreabilidade e 

movimentações, comunicar bens obsoletos ou ociosos, necessidades de manutenção. 

Todas as movimentações dos bens patrimoniais devem ser comunicadas e registradas, a 

fim de garantir rastreabilidade do patrimônio público.  

A identificação do patrimônio será feita com placa que, obrigatoriamente, deverá 

constar o CÓDIGO CNES, conforme a lista de itens constantes na tabela de equipamentos 

do CNES/DATASUS. Na Figura 1 é apresentado modelo de etiqueta de patrimônio.  

 
Figura 1 - Modelo de placa de patrimônio. Será adaptada ao modelo do Estado de Goiás.  

Modificações estruturais que envolvam o bem deverão ser autorizadas pelo 

responsável do patrimônio, considerando especificações técnicas, estrutura e dimensões, 
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além de configurações de equipamentos de informáticas para atualização ou mudança de 

software.  

Todo o bem adquirido será incorporado ao patrimônio considerando o valor de 

compra constante em nota fiscal, bem como realizar identificação numérica respeitando a 

sequência definida pelo órgão de controle municipal/estadual.  

É necessária a interação entre o responsável interno dos bens da unidade e o setor 

de patrimônio do Município/Estado, a fim de manter atualizados os registros para 

rastreabilidade.  

4.3 Do recebimento dos bens de consumo ou permanentes 

Todos os bens serão recebidos de maneira provisória para efeito de verificação da 

conformidade do material com a especificação. Posteriormente procede-se o recebimento 

definitivo.  

No ato de recebimento provisório devem ser respeitadas as condições necessárias 

para guarda segura e apropriada dos materiais recebidos. Em se tratando de materiais que 

exigem controle rigoroso de temperatura, esta deve ser verificada no ato do recebimento e 

efetuado registro.  

Após a conferencia física de todos os materiais/produtos, considerando qualidade 

e quantidade comparadas com documento de compra (termo de referência, nota fiscal), 

deverá proceder o registro de recebimento definitivo.  

O colaborador que receber e verificar os materiais/produtos deverá declarar que 

o material foi recebido de acordo com o desejado no ato de compra, por meio de 

atesto na própria nota fiscal, com identificação legível de data, hora e identificação 

do colaborador (matrícula, cargo, rubrica).  

Após este procedimento, os materiais/produtos serão acondicionados no 

almoxarifado e a nota fiscal deverá ser enviada para pagamento. Recomenda-se que o 

coordenador da unidade mantenha cópia da nota fiscal para possíveis conferencias futuras, 

em caso de necessidade.  

Em situações de doação, em que não seja possível a identificação por meio de 

nota fiscal, deve-se registrar a doação por meio de termo de doação, ou documento 

equivalente que comprove e sirva de registro para ser mantido junto ao controle de 

patrimônio.  

O registro patrimonial será necessário para todos os bens patrimoniais e 

compreende o ato de cadastrar o bem patrimonial junto ao controle patrimonial. O Instituto 

manterá este controle internamente, bem como manterá comunicação com órgão 

municipal/estadual responsável pelo patrimônio.  
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O bem patrimonial deverá ser identificado por tipo, especificações, número de 

tombamento, valor de aquisição, fornecedor ou fabricante, número de série, dentre outros. 

Após o registro junto ao sistema municipal/estadual, deve-se manter a identificação do 

número de patrimônio sempre fixo ao bem.  

4.4 Do controle de entrada e saída 

O controle de entrada e saída deve sempre respeitar e seguir expressamente as 

regras patrimoniais, podendo conceder entrada ou saída de bens patrimoniais somente 

mediante autorização documentada do setor de patrimônio. Situações de empréstimos 

também devem ser registradas com data provável de devolução, com assinatura de termo 

de responsabilidade de empréstimo de bens. No ato de devolução do bem emprestado, 

deverá proceder a avaliação de recebimento, bem como atestar via documento de 

devolução, as condições de recebimento.  

Ao identificar danos ao bem público ou extravio, considerado atos de prejuízos de 

pequeno valor, deve-se emitir um termo circunstanciado administrativo, e cabe a 

coordenação da unidade definir a abertura de processo simplificado de verificação do 

ocorrido, bem como responsabilidades do ato que causou avaria ao patrimônio público.  

4.5 Do processo de inventário 

É o procedimento realizado para controle e avaliação de todos os bens móveis e 

imóveis, permitindo avaliar condições físicas e financeiras relativas ao bem, possibilitando 

ajustes escriturais, contábeis, salto físicos relativos a quantitativos e verificação de 

necessidades de reparos ou substituições. 

A periodicidade do inventário pode variar conforme a necessidade, podendo ser 

inventario inicial, anual, por transferência de responsabilidade, extinção ou eventual.  

4.6 Depreciação, baixa patrimonial e inutilização de bens 

Depreciação é a dedução do valor do bem pelo tempo de uso, desgaste ou perda 

de utilidade, danos naturais por uso ou obsolescência. A Depreciação também pode ser 

avaliada no procedimento de inventário ou aplicado por registro de responsabilidade do 

órgão de controle patrimonial.  

A baixa patrimonial poderá ser considerada em casos de extravio, devendo abrir 

sindicância para apurar os fatos; por roubo, devendo notificar autoridades policiais; por 

sinistro, devendo apurar as causas do sinistro, bem como acionar seguradora para 

ressarcimento dos prejuízos; por avaria, devendo considerar as causas, a depender, 

realizar processo de ressarcimento junto ao fornecedor/fabricante ou abrir sindicância para 

apurar as causas e responsabilidades. 
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A inutilização de bens é o ato de destruição parcial ou total do bem patrimonial, 

impedindo a utilização, por condições de riscos ao uso, riscos ambientais ou ecológico. 

Deve ser realizado somente após documentação do processo de inutilização, devidamente 

aprovada por órgão de controle patrimonial.  

14. RESPONSABILIDADE  

Almoxarife/administrativo: receber materiais de consumo ou bens permanentes, 

proceder avalição para recebimento definitivo, atestar as condições do produto no ato do 

recebimento, encaminhar notas para pagamentos, manter controle de estoque, guarda de 

materiais apropriadamente e distribuição. Manter controle do patrimônio com inventários e 

registros de movimentação necessários aos bens patrimoniais, com interação junto ao 

órgão público responsável.  

15. PLANILHA DE CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

Considerando que o controle e movimentação do patrimônio visa realizar a gestão 

de todos os bens das unidades geridas pelo IDEAS, fica estabelecido que deverá ser 

adotada a PLANILHA DE CONTROLE PATRIMONIAL em Excel apresentada no ANEXO 

I deste documento. 

Todas as unidades deverão adotar a mesma planilha para controle de seus bens 

patrimoniais e o acesso ao modelo da planilha se dará pela base de conhecimento 

(bc.ideas.med.br). 

  A Planilha de Controle Patrimonial ajudará a entender quais os bens devem ser 

inventariados e a classificação dos mesmos:  móveis e utensílios, máquinas e 

equipamentos, ferramentas, veículos, computadores e periféricos, etc. 

Além disso, é preciso indicar o número do patrimônio, descrição, classificação, 

localização e o responsável pelo departamento. 

É preciso preencher a Planilha de Controle Patrimonial com estado de 

conservação do bem, classificando-o como BOM, OCIOSO, RECUPERÁVEL, 

ANTIECONÔMICO e IRRECUPERÁVEL, além de indicar o valor justo do ativo imobilizado, 

que nada mais é que o valor de mercado do bem. 

Após o preenchimento completo da planilha de controle patrimonial, é possível 

avaliar indicadores e gráficos que vão contribuir com a gestão dos bens patrimoniais de 

cada unidade gerida pelo IDEAS. 
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CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO 

Data: Quem alterou? Quem aprovou a versão? Alterações realizadas: 
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1. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

O recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue no local 
previamente designado, no caso o Almoxarifado, uma vez que todo o registro de entrada e 
distribuição de material deverá ser de responsabilidade do Almoxarifado. 

A aceitação consiste na operação segundo a qual se declara que o material 
recebido satisfaz às especificações contratadas. São considerados documentos hábeis 
para o recebimento de materiais ou equipamentos:  Nota Fiscal, Fatura e Nota Fiscal/ 
Fatura; Termo de Cessão, Doação ou Declaração exarada no processo relativo à permuta; 
Guia de Remessa de Material ou Nota de Transferência; Guia de Produção. Nestes 
documentos constarão, obrigatoriamente: descrição do material, quantidade, unidade de 
medida e valor. Observando-se que, quando o material não corresponder com exatidão ao 
que foi pedido, ou ainda, apresentar faltas ou defeitos, o encarregado pelo recebimento ou 
o Almoxarife, providenciará junto ao fornecedor a regularização da entrega. 

 ROTINA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 

Retirar a Nota de Empenho e conferir com a Nota Fiscal enviada pelo fornecedor. 
Receber o material apenas se o valor da Nota Fiscal for igual ou menor do que o valor total 
da Nota de Empenho. Atentar-se com relação ao tipo de empenho: Ordinário ou Global. 
Quando ordinário, a entrega é feita na sua totalidade, se global, a entrega pode ser parcial.  

O descarregamento é realizado pela transportadora, devendo o recebedor indicar 
o local adequado para o material. 

O recebedor deve acompanhar o descarregamento e conferir a quantidade de 
volumes entregues de acordo com o recibo do frete.  

No ato do recebimento, se o recebedor verificar que houve danos nas embalagens, 
deverá escrever ou carimbar no verso do recibo do frete: Embalagem danificada sujeito à 
conferência pelo solicitante e possível indenização.  

Depois de acompanhado e conferido toda a entrega do material, o recebedor deve 
escrever ou carimbar no canhoto da Nota Fiscal: Recebido ...... volumes sujeitos à 
conferência. 

Finalizar o recebimento assinando e carimbando o canhoto da Nota Fiscal. Muitos 
materiais são recebidos pelo Almoxarifado, cuja origem não tenha sido por meio de compra, 
portanto, sem a existência de documentação específica. Nestes casos, atentar-se quanto 
à Natureza da Operação, muitas vezes caracterizada “Simples Remessa”. Para tanto, deve-
se entrar em contato com o responsável pela aquisição. 

 ROTINA PARA ACEITAÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 

Finalizado o recebimento, o Almoxarife providenciará a conferência do mesmo 
conforme descrito abaixo. 

1.2.1. O Almoxarife deve identificar e solicitar ao responsável pelo que realize a 
conferência.  
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1.2.2. Quando o material é caracterizado como sendo de “consumo”, o responsável deve 
retirá-lo, mediante assinatura em protocolo específico ou similar. Quando for um bem 
considerado “permanente”, sendo necessário identificá-lo junto à Divisão de 
Patrimônio.  

1.2.3. Após a devida conferência, o Almoxarife deve dar entrada em sistema informatizado 
do referido bem e encaminhar a Nota Fiscal para pagamento, quando material de 
consumo, ou encaminhar o processo de compra para a Divisão de Patrimônio, 
quando bem permanente. 

1.2.4. Se constatado alguma irregularidade no material recebido durante sua conferência, 
o Almoxarife deve providenciar junto ao fornecedor sua resolução, estando o 
responsável pelo material ciente deste processo. Em caso de devolução, o 
Almoxarife deve preencher uma “Nota de Simples Remessa / Devolução” e 
providenciar, em comum acordo com o fornecedor, o meio mais eficiente para 
devolução do material. Esta Nota de Simples Remessa poderá também ser utilizada 
para envio de outros materiais. 

 PROTOCOLO E NOTA FISCAL 

De acordo com o Item 3 da Instrução Normativa Nº. 205 de 08/04/1988, toda 
entrega de material adquirido por um órgão público deve ser realizada no Almoxarifado, 
salvo quando o mesmo não possa ou não deva ser ali estocado ou recebido, entretanto, 
qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no 
Almoxarifado. O primeiro registro de entrada de um material se faz por meio de protocolo, 
que será utilizado também para conferência do material e envio da Nota Fiscal para 
pagamento. Neste protocolo são preenchidos os dados:  Data de chegada do material; 
Número do empenho ou similar; Número da Nota Fiscal ou similar; Nome do Fornecedor; 
Valor da Nota Fiscal ou similar; Data de emissão da Nota Fiscal ou similar; Descrição 
sucinta do material recebido; Data da conferência e/ou entrega; Assinatura do conferente; 
Data de envio da Nota Fiscal; Nome do Setor/Departamento que recebeu a Nota Fiscal; 
Assinatura do recebedor da Nota Fiscal. Após a conferência do material e este estando de 
acordo com as especificações e quantidades adquiridas, será realizado o lançamento da 
Nota Fiscal em sistema informatizado próprio de acordo com a Nota de Empenho. Após o 
lançamento, o Almoxarife carimba a Nota Fiscal dando seu acordo para pagamento e, por 
fim, envia ao setor competente. Em alguns casos, o Almoxarife pode constatar algumas 
divergências da Nota Fiscal com a Nota de Empenho, sendo assim, será necessário entrar 
em contato com o fornecedor para proceder com a correção das irregularidades ora 
encontradas. 

 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O ESTOQUE 

Um dos objetivos principais do Almoxarifado é controlar a saída e aquisição dos 
materiais e medicamentos de consumo para fins de reposição de estoque. O Almoxarife 
efetua o pedido ao constatar que os materiais mantidos em estoque atingiram a quantidade 
mínima para atender satisfatoriamente as necessidades dos setores requisitantes até a 
compra de nova remessa. 

Tradicionalmente, a aquisição de materiais para o Almoxarifado se faz a cada início 
de ano com previsão de consumo para 12 (doze) meses. Para tanto, o Almoxarife pesquisa 
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a saída de materiais durante o período de um ano e requisita a quantidade necessária para 
atender por mais um ano, sempre observando o disposto no Item 2.5 da Instrução 
Normativa Nº. 205 de 08/04/1988 onde diz que deve ser evitada a compra volumosa de 
materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, à perda de suas características normais de 
uso, também daqueles propensos ao obsoletismo. 

Para a aquisição de materiais, se faz necessário o levantamento de, no mínimo, 
três orçamentos. Com os valores fornecidos pelas empresas, calcula-se a média e faz a 
requisição de compra em sistema informatizado, a qual deve ser enviada, anexa aos 
orçamentos, à Divisão de Compras. 

Em relação a compra de medicamentos se faz necessário o farmacêutico para 
realização do pedido para maior segurança. 

 REQUISIÇÕES DE MATERIAL 

Os materiais de uso comum a diversos setores da Instituição são mantidos em 
estoque. Estes materiais são entregues mediante requisição própria assinada por um 
colaborador previamente cadastrado no sistema informatizado do Almoxarifado. Após o 
preenchimento e impressão da requisição, o servidor poderá se deslocar até ao 
Almoxarifado, onde o Almoxarife entregará os materiais solicitados e fará a baixa da referida 
requisição. 

 BALANÇOS MENSAIS DO MOVIMENTO DE ESTOQUE 

Com o objetivo de conferir e compatibilizar o saldo das contas dos materiais 
disponíveis no estoque do Almoxarifado com os registros contábeis, no início de cada mês, 
o Almoxarife providencia junto ao sistema o relatório “Balancete por Saldo”. Este relatório 
é encaminhado para o Departamento Financeiro e Contábil. 

Todos os relatórios deverão ser assinados pelo Almoxarife e Contador. Após a 
conferência dos relatórios, uma das vias é devolvida ao Almoxarifado para arquivamento, 
de forma a facilitar sua consulta quando necessário. 

 INVENTÁRIOS E TOMADA DE CONTAS DO ALMOXARIFADO 

Os necessários controles dos materiais em estoque no Almoxarifado serão feitos 
por meio de inventários que poderão ser efetuados semanalmente, mensalmente ou 
anualmente. Os inventários consistem na verificação dos materiais existentes de acordo 
com os relatórios processados pelo sistema eletrônico do Almoxarifado. De acordo com o 
Artigo 88 do Decreto-Lei Nº. 200 de 25/02/1967, os estoques serão obrigatoriamente 
contabilizados, fazendo-se a Tomada Anual das Contas dos responsáveis objetivando 
verificar se os procedimentos estão de acordo com as disposições legais que a 
regulamentam. 

1.7.1. Portanto, a Tomada de Contas do Almoxarife tem por finalidade:   

• Relacionar e especificar detalhadamente o material existente em estoque;   

• Apurar o material em estoque para fins de transferência de responsabilidade;  
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• Analisar os documentos que controlam as atividades de entrada e saída dos 
materiais;   

• Avaliar as condições de armazenamento dos materiais estocados;  

• Avaliar a disposição física dos materiais a fim de verificar a praticidade na sua 
movimentação;   

• Analisar o funcionamento sistemático do Almoxarifado como um todo a fim de 
verificar se o seu gerenciamento está se procedendo de maneira a satisfazer as 
necessidades a que se destina;   

• Apurar o material em estoque para fins de encerramento quando da extinção ou 
transferência de órgãos e entidades.  

1.7.2. A Tomada de Contas do Almoxarifado pode ocorrer: 

• No final de exercício: elaborado no mês de dezembro de cada ano;  

• Na passagem de responsabilidade: quando houver mudança de responsável pelo 
Almoxarifado;  

• No encerramento: quando o órgão for extinto ou transferido.  

• Todos os trabalhos inerentes à Tomada de Contas devem ser efetuados por meio de 
uma Comissão específica composta de, no mínimo, três pessoas diferentes das que 
trabalham no Almoxarifado. Compõe o processo de Tomada de Contas do 
Almoxarifado: Portaria de nomeação da Comissão; Relatórios de saldos e 
movimentações de materiais do estoque; Termo de Conferência e Encaminhamentos. 
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1. Objetivo 

 

As políticas de Regimento Interno são um conjunto de orientações baseadas em 

crenças e valores que devem nortear as relações de trabalho, dando sustentação às 

estratégias da organização de forma dinâmica, duradoura e transparente; e 

objetivando assegurar a retenção de profissionais qualificados, engajados nos 

propósitos que agregam valor para o crescimento contínuo do profissional e da 

organização.  

 

Com o propósito de manter-se num padrão competitivo, sustentável, promovendo e 

fortalecendo as relações colaborador versus instituição, norteando a forma que o 

Ideas atua com seus colaboradores. 

 

As políticas devem ser mutáveis e flexíveis, acompanhando e se adequando às 

demandas do mercado, à influência do Estado e à estabilidade econômica e social do 

país. 

 

A partir das políticas são definidos e implantados procedimentos que orientarão a 

instituição no cumprimento de metas e estratégias estabelecidas.  

 

2. Abrangência 

 

Aplica-se a todas as unidades do Instituto IDEAS. 

 

3. Processos 

  

Nas políticas gerais do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde 

(Ideas) são apresentados nos itens abaixo relacionados. 

  

 Perfil da Organização 

O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) acredita que 

uma instituição é o reflexo das pessoas que nela trabalham. Por isso, investe em um 

ambiente de trabalho saudável que estimula a inovação, a criatividade, o aprendizado 
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e a harmonia, alinhado aos valores da instituição. Para o Ideas, as pessoas constituem 

o mais valioso dos recursos da organização – seu capital intelectual. 

A política apresentada a seguir, está baseada no respeito ao ser humano e à sua 

diversidade, na transparência de suas ações e no desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus colaboradores.  

 

Identidade da Organização 

 

Missão: 

Oferecer excelência em gestão e assistência multidisciplinar em saúde qualificada e 

focada nas necessidades dos clientes garantindo a integralização dos sistemas de 

saúde. 

 

Visão: 

Ser preferência e referência reconhecida como organização social e por promover a 

constante melhoria dos atendimentos e da gestão do SUS em todo o território 

nacional. 

 

Valores: 

Satisfação aos clientes. Responsabilidade social. Gestão de excelência. 

Compromisso com os resultados. Parceria. Segurança do paciente. Transparência. 

Idoneidade. Qualidade. Referência em prestação de serviços. Referência em 

assistência multidisciplinar humanizada.  

 

4. Diretrizes Gerais  

O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) se compromete 

a: 

• Cumprir rigorosamente a legislação trabalhista e os acordos sindicais firmados 

com os sindicatos. 

• Considerar a remuneração e os benefícios oferecidos aos colaboradores do 

Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) como 
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fatores de atração, de retenção e de desenvolvimento dos colaboradores e que 

exigem a prática de uma gestão salarial sistemática, clara e eficaz. 

• Dar prioridade à contratação de pessoas do Estado em que atua, pois, a 

diversidade cultural é visível no Instituto de Desenvolvimento, Ensino e 

Assistência à Saúde (Ideas), desde as diferenças existentes entre as unidades 

até a variedade dos estados de origem dos colaboradores. 

• Dar prioridade ao processo interno para o preenchimento de vagas na 

instituição, pois essa política possibilita um grande diferencial na atuação da 

área de Recursos Humanos para a valorização e motivação de seus 

colaboradores. 

• Investir em programas que têm por objetivo identificar e desenvolver talentos 

com potencial para assumir posições gerenciais ou técnicas na instituição, 

atendendo às necessidades futuras de mão-de-obra especializada e 

familiarizada com as características da instituição. O nosso objetivo é reter e 

motivar os colaboradores, propiciando perspectivas de carreira atraente, mais 

realista, permitindo-lhes desenvolver as suas potencialidades e competências. 

• Promover programas de estágio que visem a identificar potenciais candidatos 

a cargos efetivos na instituição, oferecendo oportunidade de conhecimento 

mútuo e possibilitando a implementação de melhorias nos processos por meio 

da introdução de novas tecnologias desenvolvidas nas escolas e 

universidades. 

• Com olhos na inserção dos jovens no mercado de trabalho, investir em 

programa de Jovem Aprendiz propiciando uma convivência com a cultura 

organizacional e com o mundo corporativo. O programa favorece a 

identificação de talentos e potenciais, respeitando sempre sua condição de 

indivíduos em desenvolvimento e preparando-os para a vida e para o mundo. 

• O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) procura 

assegurar e promover em condições de igualdade a acessibilidade de pessoas 

com deficiências (PCDs) para compor seu quadro de colaboradores em todas 

as unidades visando à inclusão social e cidadania. 

676



  
                                                  

Página 4 de 10 
 

 
 

• Desenvolver e praticar treinamentos aos colaboradores da instituição, com foco 

no desenvolvimento constante de toda a estrutura hierárquica, buscando o 

aperfeiçoamento no desempenho das funções e oferecendo condições para 

enfrentar as mudanças e os desafios impostos pelo mercado. 

• Promover e valorizar toda e qualquer diversidade, com o fortalecimento do 

respeito mútuo entre as pessoas, o reconhecimento de suas individualidades, 

na busca de novos padrões de convivência baseados em relações socialmente 

justas e transparentes. 

• Saúde e segurança: A responsabilidade com a saúde e segurança deixou de 

ser um cuidado pessoal e atualmente é visto como uma questão estratégica 

e prioritária para a maioria das empresas do mundo todo. No Ideas não é 

diferente. O foco é garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos 

colaboradores, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes, sinistros e 

doenças laborais, investindo em programas internos que atendam de forma 

efetiva a essas questões e possibilite maior satisfação dos colaboradores no 

exercício de suas atividades. 

• Relações éticas entre o Ideas e toda a sua rede de relacionamento: Mais do 

que o cumprimento das normas e regulamentos, a ética da responsabilidade é 

predominante na Organização, prevalecendo respeito, transparência, 

idoneidade, lealdade, seriedade, retidão e integridade na forma de conduzir 

toda e qualquer negociação, sejam internas ou externas. 

• Políticas de portas abertas: A política de portas abertas consiste em permitir 

que o colaborador entre em contato diretamente com os gestores da 

organização sempre que achar necessário, seja para uma conversa informal, 

para tirar dúvidas, relatar um problema, apontar melhorias ou simplesmente 

trocar ideias. Essa prática leva o profissional a sentir-se mais seguro e 

integrado à organização e cria maior aproximação com a alta gestão, refletindo 

em maior produtividade e satisfação.  

• Ações de endomarketing: O endomarketing é um recurso fundamental para 

gerir as comunicações internas que envolvem toda a organização. O Ideas 

preza por uma comunicação eficaz, elevando de forma positiva os processos 
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internos, levando ao conhecimento de todos os colaboradores o dia a dia, 

tornando-os inseridos e partícipes da organização. A prática efetiva do 

endomarketing constrói e mantem bons relacionamentos com seus 

colaboradores. A ação leva ao comprometimento com os objetivos e valores 

organizacionais, refletindo no aumento da qualidade dos bens e serviços e na 

produtividade e satisfação de todos os envolvidos na relação. 

 

• Responsabilidade social: O foco na responsabilidade social é um grande 

diferencial para o Ideas pois acreditamos na relevância das empresas que 

investem na cidadania, ampliando o nível cultural e de consciência cívica. A 

empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir 

os interesses das diferentes partes e conseguir incorporá-los no planejamento 

de suas atividades, buscando atender às demandas de todos. O Ideas acredita 

em responsabilidade social com o intuito de propiciar bem-estar aos 

colaboradores, por meio de ações que respeitam os direitos humanos e 

priorizam o ambiente de trabalho saudável. A prática da gestão de pessoas 

socialmente responsável pelo Ideas repercute na gestão do negócio, tornando-

se modelo para que os colaboradores se comportem de maneira condizente 

com a cultura organizacional da organização. 

5. As Políticas de RH abrangem:  

 

Pesquisa de mercado: O Ideas tem como propósito manter-se alinhado 

constantemente à realidade do mercado, com informações precisas que agregam 

valor e balizem a tomada de decisões seguras para melhor realização do plano 

estratégico. 

 

Recrutamento e seleção: Para o Ideas, a etapa de recrutamento é de extrema 

importância pois trata-se do processo pelo qual a organização atrai candidatos para 

manter o processo seletivo ativo. É prioridade para o Ideas o recrutamento interno 

sobre o externo, uma vez que o primeiro envolve promoção e/ou transferência. Além 

disso, muitas outras são as vantagens: o candidato detém conhecimento da 

organização, a rapidez no processo, o menor custo e, principalmente, a motivação 
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interna. Quando o recrutamento for externo, focamos em atrair candidatos conforme 

os valores e a visão da nossa organização por meio de uma pré-seleção que nos 

possibilite renovar o ambiente organizacional e o investimento em novos talentos. 

A seleção é feita através de Editais no site do Instituto, é pautada por várias etapas, 

envolvendo análise curricular, entrevista com a área de RH, com o gestor solicitante, 

dinâmicas, avaliações técnicas e situacionais, quando necessário. Buscamos adequar 

o perfil do candidato com as necessidades e exigências do cargo a ser preenchido.  

 

Integração: Momento de entrosar e integrar os novos colaboradores, inserindo-o no 

contexto da organização. O processo de integração e acompanhamento sistemático 

do novo colaborador ou do colaborador promovido ao novo cargo é fundamental e 

poderá ser determinante para a permanência na organização. Esse processo é 

executado pela área de RH juntamente com o gestor imediato, buscando criar um 

ambiente propicio à rápida e efetiva adaptação à cultura da organização. 

 

Aplicação de Recursos Humanos   

 

Descrição de cargo: Fundamental para identificar as habilidades e conhecimentos 

exigidos para o cargo, além de servir como parâmetro para selecionar os candidatos 

que melhor se adequem aos requisitos do cargo e da cultura organizacional.  Com 

esta ferramenta, elaboramos os requisitos básicos da força de trabalho (intelectuais, 

físicos, responsabilidades envolvidas e condições de trabalho) para atingir o melhor 

desempenho. 

 

Planejamento de Recursos Humanos: Com foco na obtenção dos objetivos propostos 

e consequentemente melhores resultados para os colaboradores e para a 

organização, deve fazer parte do plano estratégico anual no sentido de prospectar o 

futuro e definir um quadro de pessoal que atenda as demandas futuras. 

 

Plano de carreira: Para o Ideas, o plano de carreira é uma ferramenta fundamental 

para o engajamento e a motivação dos colaboradores. Mais que isso, ele promove o 

desejo de aperfeiçoamento e melhoria da performance, além de gerar motivação 

necessária para a concretização dos objetivos da organização. É de suma importância 
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que os colaboradores vislumbrem novas possibilidades e perspectivas de crescimento 

futuro dentro da organização. O reconhecimento e a valorização é que geram 

motivação e um clima de satisfação interna. Os requisitos, metas e situações em que 

a progressão pode ocorrer deve ser transparente para que todos conheçam quando 

essas oportunidades surgirão e como fazer para participar.  

Avaliação de desempenho: É por meio desta ferramenta que o Ideas realiza a 

avaliação dos resultados atingidos pelos colaboradores, assim como identificação de 

problemas em relação à gestão/líderes, integração dos funcionários e ao cargo 

ocupado. A avaliação de desempenho só é efetiva e gera bons resultados quando 

acompanhada de feedback; de forma que o colaborador tenha ciência de seus pontos 

fortes e dos que necessitarão de desenvolvimento e melhoria. Deve acontecer 

anualmente. 

Manutenção  

Administração de salários: Para o Ideas, a administração de cargos e salários é uma 

forma de atrair e reter os colaboradores. O processo de recompensar pessoas é 

fundamental na condução dessas pessoas em termos de reconhecimento do seu 

desempenho na organização. A remuneração deve ser compatível com a prática de 

mercado, com as atividades exercidas, com o desempenho e a competência 

profissional de forma a atrair, reter e valorizar a sua força de trabalho. Sendo assim, 

buscamos remunerar e conceder benefícios aos nossos colaboradores de maneira 

justa e imparcial como estímulo ao bom desempenho nas suas atividades diárias. 

 

Plano de benefícios sociais: Os benefícios oferecidos pelo Ideas visam a favorecer a 

qualidade de vida e bem-estar social dos colaboradores e de seus familiares, 

contribuindo para a melhoria contínua do clima organizacional. 

 

Comunicação interna: A comunicação interna auxilia o desempenho de todos os 

colaboradores da organização. No Ideas é a área de RH a responsabilidade em criar 

um ambiente aberto para diminuir os ruídos e aumentar o entendimento coletivo, 

cuidar da comunicação entre as áreas, trabalhar as interfaces, desenvolver e investir 
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em ferramentas que contribuam para melhoria da comunicação interna. Estimulamos 

a efetivação da comunicação real e transparente entre os colaboradores de forma que 

todos se sintam seguros e informados de todos os “passos” e ações que a organização 

está tomando e/ou irá tomar. 

 

Pesquisa de clima organizacional: É sabido que a cultura organizacional molda 

atitudes e comportamentos dos colaboradores ao mesmo tempo em que influencia o 

modo como a organização interage com seu ambiente. Para o Ideas, a pesquisa de 

Clima Organizacional ou de Satisfação Interna proporciona a realização da análise do 

ambiente a partir do levantamento das necessidades dos seus colaboradores, de 

forma a possibilitar o redirecionamento de aspectos críticos, deficiências, bem como, 

a apuração dos pontos fortes, expectativas e aspirações dos colaboradores. Deve ser 

realizada anualmente ou sempre que for necessário. 

 

Relações sindicais: O Ideas preza por uma política de RH estruturada, mantendo uma 

relação aberta e cordial com os colaboradores e sindicatos. O objetivo é tornar as 

negociações harmônicas, buscando redimir eventuais conflitos e resolvendo sempre 

de maneira que atenda os interesses de todos.  

 

Desenvolvimento de Recursos Humanos  

 

Treinamento e desenvolvimento: O Ideas parte da premissa que treinamento é 

investimento no desenvolvimento da organização. Desta forma, como um meio de 

ampliar as competências e desenvolver novos talentos nos colaboradores, investimos 

em programas de treinamentos em todos os níveis a fim de propiciar crescimento e 

novas perspectivas, torná-los produtivos, criativos e inovadores. E, 

consequentemente, melhorar o desempenho organizacional. 

 

Desenvolvimento organizacional: O Ideas busca modelar e gerenciar a cultura da 

organização, estabelecendo estratégias diferenciais de trabalho e construindo uma 

equipe de colaboradores que realmente se comprometem e se interessem em fazer 

parte do time Ideas, preservando um ambiente saudável e favorável ao crescimento 

de todos.  

 

681



  
                                                  

Página 9 de 10 
 

 
 

Educação corporativa: Melhoria contínua é um dos focos da nossa organização, assim 

como a partilha e o compartilhar de conhecimentos e ideias. A gestão de RH apoia a 

implementação das ferramentas necessárias e incentiva as próprias lideranças a 

prepararem os recursos necessários para o desenvolvimento permanente dos 

colaboradores e da organização. 

 

Monitoramento de Recursos Humanos  

 

Banco de dados: Utiliza de tecnologia e ferramentas eficazes no arquivo dos registros 

e controles internos para a devida análise quantitativa e qualitativa dos recursos 

humanos que fazem parte do Ideas. 

 

Sistema de informação: O Ideas dispõe de todo capital estrutural formado pelos 

equipamentos de tecnologia, softwares e banco de dados que auxiliam na 

produtividade dos colaboradores e na manutenção de informações precisas, atuais, 

mantendo sigilo e segurança. 

 

Avaliação das políticas: O Ideas mantém um comitê permanente de acompanhamento 

e avaliação das políticas e, sempre que necessário, são revistas e reformuladas 

conforme a realidade da organização. 

         

6. Considerações Finais 

 

Os procedimentos acima deverão ser cumpridos por todos os empregados, 

independentemente do nível hierárquico.  

Está normativa entra em vigor a partir do mês de agosto de 2019. 

 

O não cumprimento será avaliado pelo Instituto e estará sujeito às punições cabíveis. 

Á área de Gestão de Pessoas compete zelar pelo cumprimento, revisão, melhorias e 

atualização desde documento, se necessário. 
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ROTINAS DE ANESTESIA
 

Não 

Não Não Sim Não Cirurgia de 
Emergência 

Cirurgia 
pode esperar 

Estado Físico 
P5 ou P6 

Estado Físico 
P1 ou P2 

Estado Físico 
P3 ou P4 

INÍCIO 

Jejum 
OK 

Considerar 
Estômago 

Cheio 

Jejum 
OK 

Aguardar 
Jejum 

Encaminhar 
para 

Avaliação e 
Conduta * 

Aguardar 
Jejum 

CIRURGIA 

* ENCAMINHAR À CARDIOLOGIA OU CLÍNICA MÉDICA (AUSÊNCIA DE CARDIOLOGIA) 
 
1) HAS de difícil controle terapêutico 

- PAS > 180 mmHg 
- PAD > 110 mmHg 
- PAD > 100 mmHg associada a insuficiência 

2) Infarto prévio do miocárdio 
3) ICC classe funcional II e III 
4) Angina 
5) Cardiopatia congênita 
6) Valvopatia grave 
7) Revascularização miocárdica 
8) Cirurgia cardíaca prévia 
** Deverá constar na avaliação resultados de exames ** 

CONDUTA EM HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 

- PAS > 180 mmHg 
- PAD > 110 mmHg 

 
Não administrar Nefedipina sublingual ou similar 
Não administrar captopril ou outro inibidor do Sistema Renina Angiotensina 
Não administrar diurético 
Não promover queda brusca da pressão arterial (> 30% da basal) 
Se necessário controlar a pressão arterial com Beta Bloqueador ou Alfa 2 Agonista (Clonidina ou 
dexmedetomidina) 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 
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CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO FÍSICO 
 

CLASSE DESCRIÇÃO 
P1 Paciente normal sem doença 
P2 Paciente com doença sistêmica leve 
P3 Paciente com doença sistêmica grave 
P4 Paciente com doença sistêmica que representa ameaça constante à vida 
P5 Paciente moribundo, sem expectativa de vida a menos que seja operado 
P6 Paciente com morte cerebral, onde os órgãos serão removidos para doação 
E Sufixo colocado após a classificação para designar emergência 

 
 

DEFINIÇÃO DO TEMPO DE JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO 
 

IDADE 
SÓLIDO 

(refeição leve – 
torrada e chá) 

SÓLIDO 
(refeição completa – 

gorduras, carnes) 

LEITE NÃO 
HUMANO 

LEITE 
MATERNO 

LÍQUIDO 
CLARO 

RN      
< 6 meses   6 horas 4 horas 2 horas 
6 - 36 meses 6 horas 8 horas 6 horas 4 horas 2 horas 
> 36 meses 6 horas 8 horas 8 horas  2 horas 
Adulto 6 horas 8 horas 8 horas  2 horas 

  Líquido claro: água, suco de fruta sem polpa, chá claro, bebidas isotônicas, bebidas carbonatadas 
(refrigerantes). 

ESTÔMAGO CHEIO

 Não

Não

Sim 

Sim 

Jejum 
OK 

Estômago 
Cheio 

Paciente Risco 
Estômago 

Cheio* 

Considerar 
“Estômago Cheio”

Nos pacientes de risco, introduzir profilaxia medicamentosa (gastrocinéticos como a 
metoclopramida, antiácidos não particulados como o citrato de sódio e antagonistas do receptor H2 
como ranitidina) e associar indução seqüencial rápida. Quando o paciente já estiver em uso de 
sonda nasogástrica esta deve ser aspirada e não deve ser removida. 

Considerar 
Jejum 

OK 

* Pacientes de risco estômago cheio: falta de jejum, refluxo gastroesofágico, acalasia, neuropatia 
autonômica diabética, divertículo de Zencker, estenose CA de esôfago, diminuição do tônus do EEI, 
TCE, isquemia cerebral, desordens neuromusculares, distrofias musculares, dor, estenose 
intestinal, ascites de grande volume, gestação, uremia, hipo e acloridria gástrica. 
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DIABETES MELLITUS
a)  Hipoglicemiante oral de longa duração suspender com antecedência se possível.
b)  Hipoglicemiante oral de curta duração suspender no dia
c)  Avaliação da glicemia deve ser feita no dia da cirurgia
d)  Glicemia entre 150 e 200 mg % evitar insulina pelo risco de hipoglicemia
e)  Glicemia até 250 mg/dL não contra indica cirurgia
f)  Insulina deve ser utilizada no controle pré-operatório (ver esquema a seguir)
g)  Evitar estresse e situações que desencadeiam reações catabólicas e hiperglicemia, sempre que pos s í -

vel prescrever medicação pré-anestésica, planejar analgesia pós-operatória.

Obs.: Paciente diabético pode ter uma maior dificuldade para intubação traqueal

Cuidados Específicos
Em caso de pacientes compensados com dieta:

Realizar glicemia capilar de 6/6 horas até o retorno da alimentação
Evitar infusões de grandes volumes de soluções com glicose

Em caso de pacientes compensados com hipoglicemiante oral:
Suspender hipoglicemimiante
Manter dextro de 6/6 horas na véspera, no intra o pós-operatório até a suspensão do jejum e o retorno

do hipoglicemiante oral

Em caso de paciente compensado com insulina:
Em uso de insulina ultralenta a mesma deverá ser suspensa 3 dias antes da cirurgia e substituí-la por

insulina NPH e regular, se possível.
Manter dextro de 6/6 horas e insulina se necessário, além da infusão de solução glicosada a 5%,

durante o período de jejum.
Nos pacientes com insulina NPH, administrar 1/3 da dose habitual na manhã da cirurgia e manter com

solução glicosada a 5%.

MEDICAÇÕES QUE DEVEM SER SUSPENSAS ANTES
DO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO QUANDO POSSÍVEL

DROGA TEMPO PRÉVIO DE SUSPENSÃO 
Antidepressivo tricíclico – ADT 
(quando utilizando forma aguda  menos de 4 
semanas e ou utilizado doses elevadas) 

15 a 21 dias 

Inibidores da MAO (quando clinicamente viável) 15 dias 
Hipoglicemiante oral 8 a 12 horas 
Hipoglicemiante oral de longa duração 24 a 72 horas 
Inibidores do apetite 15 dias 
AAS 7 dias 
ticlopidina 10 dias 
clopidogrel 7 dias 

Inibidores da GP lIb/IIIa 
Bloqueio neuraxial não recomendado, 
monitorizar função plaquetária se punção for 
necessária 

Heparina não-fracionada 
Bloqueio neuraxial ou remoção do cateter 
peridural pode ser realizado 1h antes ou 2-4h 
depois da dose de heparina 

Heparina de baixo peso molecular 

Bloqueio neuraxial ou remoção do cateter 
peridural pode ser realizado 10-20h após baixas 
doses ou 24h após altas doses e reiniciar a 
terapia 2-4h depois do bloqueio. 

Anticoagulantes orais 

Monitorizar INR, se < 1,4 pode ser realizado 
bloqueio neuraxial; para cirurgias eletivas 
suspensão 1 a 3 dias antes e observar TP = 
20% do valor normal e retornar com tratamento 
1 a 7 dias após cirurgia. 
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POLITRAUMATIZADO – I
(IDENTIFICAÇÃO)

 

São politraumatizados os pacientes com um ou mais traumas 
significativos 
de cabeça, tórax, abdome, trato urinário, pelve ou coluna e ex-
tremidades. 

SIM NÃO 

Avaliação de 
lesões 

anatômicas 

Medidas dos sinais vitais e nível de consciência 

Glasgow < 14 
FR < 10 ou > 29 
Escore de trauma pediátrico < 9 

PAS ≤ 90 mmHg 
Escore de trauma revisado < 11 

Politraumatizado 

- Fraturas pélvicas 
- Duas ou mais fraturas de ossos longos 
- Amputação proximal de punho ou tornozelo 
- Combinação de trauma com queimaduras de 10% ou inalação de fumaça 
- Todas lesões penetrantes de cabeça, dorso, e extremidades proximais de cotovelo e joelho 
- Tórax instável 

Avaliação do 
mecanismo de 

trauma e 
impacto de alta 

energia 

Seguir pág. 
Politrauma II 

SIM NÃO 

Politraumatizado 

FR = Freqüência Respiratória 
PAS = Pressão Sistólica 
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POLITRAUMATIZADO II
(IDENTIFICAÇÃO)

 

SIM NÃO 

Politraumatizados Avaliação dos Fatores de 
Risco 

- Idade < 5 ou > 55 anos 
- Presença de doença cardíaca, respiratória ou uso de medicações psiquiátricas 
- Diabéticos em uso de insulina, cirrose, malignidade, obesidade ou coagulopatia 

Politraumatizado 
Reavaliação com 
controle médico 

QUANDO EM DÚVIDA, CONSIDERE TODO O 
ACIDENTADO UM POLITRAUMATIZADO 

Exames de rotina em 
todos os 

politraumatizados 

- Ht, Hb 
- Grupo sanguíneo e fator Rh 
- Amilase 
- Radiografia de tórax AP 
- Radiografia de bacia AP 
- Radiografia de coluna cervical 
- ECG 
- βHCG na mulher em idade fértil 
- Ultra-som do abdômen total 

- Ejeção do automóvel 
- Morte no mesmo compartimento do passageiro 
- Atropelamento 
- Impacto de alta velocidade 
- Velocidade inicial > 64 Km/h 
- Mudança de velocidade > 32 Km/h 
- Maior deformidade > 50 cm 
- Intrusão no compartimento do passageiro > 30cm 

SIM NÃO 

ATENÇÃO 

- Tempo resgate > 20min 
- Queda > 20 pés (± 6 metros) 
- Capotagem 
- Lesão do pedestre com impacto significante >
8Km/h 
- Impacto de motocicleta > 32Km/h com sepa-
ração da roda do guidão 
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PACIENTE POLITRAUMATIZADO 
ESCORE DE TRAUMA PEDIÁTRICO 

ESCORE AVALIAÇÃO 
+2 +1 -1 

PESO >20kg 10 a 20Kg < 10Kg 

Vias aéreas Normal Via aérea nasal ou oral Intubação ou 
Traqueostomia 

Pressão arterial > 90mmHg 50 a 90mmHg < 50mmHg 

Nível de consciência Completamente 
desperto 

Obnubilado ou 
qualquer perda da 

consciência 
Comatoso 

Lesões abertas Nenhuma Menor Maior ou penetrantes 

Fraturas Nenhuma Menor Mútiplas ou 
penetrantes 

 

ESCORE DE TRAUMA ADULTO 
VARIÁVEIS ESCORE 

Freqüência Respiratória 
 

10 a 24 
25 a 35 

> 36 
1 a 9 

0 

4 
3 
2 
1 
0 

Pressão Sistólica 
mm Hg 

 

> 89 
70 a 89 
50 a 69 
1 a 49 

0 

4 
3 
2 
1 
0 

Escala de Coma Glasgow 

13 a 15 
09 a 12 
06 a08 
04 a 05 

< 04 

4 
3 
2 
1 
0 
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW
VARIÁVEIS ESCORE 

Abertura ocular 

Espontânea 
À voz 
À dor 
Nenhuma 

4 
3 
2 
1 

Resposta verbal 

Orientada 
Confusa 
Palavras inapropriadas 
Palavras incompreensivas 
Nenhuma 

5 
4 
3 
2 
1 

Resposta motora 

Obedece comandos 
Localiza dor 
Movimento de retirada 
Flexão anormal 
Extensão anormal 
Nenhuma 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL MÁXIMO TOTAL MÍNIMO INTUBAÇÃO 

15 3 8 
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POLITRAUMATISMO

 

B) Identificar e tratar:  - pneumotórax hipertensivo 
 - pneumotórax aberto 
 - hemotórax maciço 
 - tórax instável 

CONDUTA IMEDIATA 

SEGUIR Estabilidade 
Hemodinâmica 

Choque 
persistente 

Tratamento 
adequado 

Via aérea definitiva 

ATENÇÃO 

A) Colar cervical + desobstruir vias aéreas 

C) Choque. Identificar e tratar: - traumatismo abdominal 
  - fratura de bacia 
  - lesões em extremidades 
  - hemorragia externa 
  - tamponamento cardíaco 

D) Lesão do SNC. Veja TCE 
E) Despir o paciente, examinar e evitar hipotermia (a 
melhor maneira é manter boa perfusão tissular). 

F) Realizar em todos os pacientes RX de: coluna cervical, 

tórax, bacia, ECG, βHCG em mulheres férteis, ultra-som 
do abdome total. 

Apneia ou 
Iminente Apnéia 

Glasgow < 8 
Risco de aspiração 
Via aérea insegura 
Incapacidade de 

manter saturação de 
O2 >90% 

Tubo Orotraqueal ou 
Cricotiroidostomia 

Exames de rotina em 
todos os 

politraumatizados 

- Ht, Hb 
- Grupo sanguíneo e fator Rh 
- Amilase 
- Radiografia de tórax AP 
- Radiografia de bacia AP 
- Radiografia de coluna cervical 
- ECG 

- βHCG na mulher em idade fértil 
- Ultra-som do abdômen total 

ATENÇÃO 
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CHOQUE
DESEQUILÍBRIO ENTRE OFERTA E CONSUMO DE OXIGÊNIO

EM DECORRÊNCIA DE MÁ PERFUSÃO PERIFÉRICA

 
ETIOLOGIA 

HIPOVOLÊMICO 

Embolia pulmonar 
Infarto Agudo do Miocárdio 

Hemorragias 

Pancreatite 
Queimaduras 

Vômitos 
Diarréia 

Traumatismo Raquimedular 

Pneumotórax hipertensivo 
Derrame pericárdico (tamponamento) 
Miocardiopatias restritivas Arritmias 

com repercussão hemodinâmica 

DISTRIBUTIVO 

CARDIOGÊNICO 

POR PERDA EXTERNA DE 
LÍQUIDOS 

DIMINUIÇÃO DO ENCHIMENTO 
CARDÍACO 

DIMINUIÇÃO DO 
ESVAZIAMENTO CARDÍACO 

POR PERDA INTERNA DE 
LÍQUIDOS 

POR PERDA DE SANGUE 

SÉPTICO 

ANAFILÁTICO 

NEUROLÓGICO 
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CHOQUE HIPOVOLÊMICO I

(-) Não 
(+) Sim 

( - ) ( + ) 

( + ) ( - ) 

( - ) ( + ) 

Trauma Abdominal Fratura Pélvica 

Trauma multisistêmico Lesão isolada 

Tratamento apropriado 
Estabilidade 

hemodinâmica é 
restaurada 

LPD* ou Ultra-som 
positivo 

LPD duvidoso ou ultra-
som negativo 

Acionar ortopedista Choque persistente, 
Fazer LPD ou Ultra-

som 

Negativo LPD é positivo 

Manobra para reduzir 
diâmetro 

Considerar arteriografia 
para embolização 

Transportar para 
Centro Cirúrgico 

Paciente estável TC para avaliar lesões 
retroperitoneais ou 

Laparoscopia  

Realizar laparotomia 
exploradora de urgência 
na sala de emergência 

Transportar para 
Centro Cirúrgico 

Estabilizar Paciente 

Trauma Torácico 

Falência cardíaca é 
iminente 

Realizar toracotomia de 
urgência na sala de 

emergência 
Investigar 

TRATAMENTO 
Dois cateteres (jelco 14 ou 16) em veias periféricas calibrosas 
Cristalóides – Adulto – 3.000ml da solução cristalóide (correr aberto), 
Se necessário infundir mais 3.000ml. 
Crianças – 20 a 40ml/Kg da solução cristalóide 
Não melhorou, usar sangue 
 
*LPD – Lavagem Peritoneal Diagnóstica 
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ESTIMATIVA DE PERDAS DE FLUIDOS OU SANGUE 
BASEADA NA APRESENTAÇÃO INICIAL DO PACIENTE ADULTO 

 
I II III IV 

Perda de sangue (ml) < 750 750 a 1.500 1-500 a 2.000 > 2.000 

Perda de sangue{%) < 15% 15 a 30% 30 a   40% > 40% 

Freqüência de pulso < 100 > 100 >120 >140 

Pressão sanguínea Normal Normal Diminuída Diminuída 

Freqüência 
respiratória 14 a 20 20 a 30 30 a 40 > 35 

Pressão de pulso Normal ou 
aumentada Diminuída Diminuída Diminuída 

Débito urinário (ml/h) > 30 20 a 30 05 a 15 Nenhum 

SNC Ligeiramente ansioso Moderadamente 
ansioso Ansioso e confuso Confuso e letárgico 

Reposição de fluidos 
(Regra 3:1) Cristalóide Cristalóide Cristalóide e sangue Cristalóide e sangue 

• Regra 3:1 - reposição de 300ml de solução eletrolítica para cada 100ml de perda sanguínea. 
 

CHOQUE HIPOVOLÊMICO II
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CHOQUE HIPOVOLÊMICO
REPOSIÇÃO DE VOLUME NO CHOQUE HIPOVOLÊMICO

REPOSIÇÃO DE VOLUME NO PACIENTE CARDIOPATA
PRESSÃO COLOIDOSMÓTICA DEVE ESTAR NORMAL

 
ADULTO: 
1- Ringer Lactato 3.000ml endovenoso em 5 a 
10min. 
2 - Repetir se o paciente não melhorar (até 2x). 
3 -Iniciar transfusão de sangue se o doente não 
melhorar após a segunda infusão (somente no 
caso de hemorragia). 

CRIANÇA: 
1 - 20ml/Kg (peso). Inicial. 
2 - Repetir item 1 (até 2x) 
3 - Transfusão 10 ml/Kg peso (somente no caso de 
hemorragia) 

Paciente estabilizado deve ter os seguintes parâmetros: 
 
Pulso radial   Menor que 100 batimentos por minuto 
Pressão arterial  Normal 
Débito urinário   Maior que 50 ml por hora 
Oximetria   Saturação de O2 maior que 95% 

Continuar a expansão rápida de líquidos com cristalóide e/ou 
colóides até atingir os índices abaixo. 
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CHOQUE HIPOVOLÊMICO EM CRIANÇAS

RESPOSTA SISTÊMICA À PERDA 
SANGUÍNEA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS 

 

PERDA DE VOLUME SANGUINEO 

 

< 25% 25 a 45% > 45% 

Cardíaco Pulso fraco, aumento da 
FC Aumento da FC Hipotensão Taquicardia 

para bradicardia 

SNC Letárgico, irritável, 
confuso 

Mudança de nível de 
consciência, resposta à 

dor 
Comatoso 

Pele Fria, pegajosa 
Cianótica, enchimento 

capilar diminuído, 
extremidades frias 

Pálida e fria 

Rins Débito urinário diminuído, 
aumento de densidade Débito urinário mínimo Sem débito urinário 

SINAIS VITAIS NORMAIS EM CRIANÇAS 
 

 
Freqüência máxima de 

pulso 
(bat/min) 

Limite inferior da PA 
sistólica 
(mmHG) 

Freqüência máxima 
respiratória 
(inc./min) 

Infantes 160 80 40 

Pré-escolares 120 90 30 

Adolescentes 100 100 20 
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CHOQUE PERSISTENTE

Reavaliar A e B do ABC 
do Politrauma* 

Hemotórax Maciço Choque Cardiogênico Choque Hipovolêmico 

Pneumotórax 
Hipertensivo  

Contusão 
Miocárdica 

Tamponamento 
Cardíaco 

Embolia Gasosa 

Agulha 
2º EIC  

Linha médio-
clavicular 

Dosar CPK / CKMB 
Monitorizar ECG, Prevenir 

hipoxia Tratar arritmias 
Oferecer suporte cardíaco 
Observar e tratar arritmias 

Pericardiocentese 

Vent. Mecânica 
O2 100%  

Câmara Hiperbárica 

Colocar tubo 
Torácico Paciente Estável Choque Persistente 

Estabilidade hemodinâmica 
restaurada 

Investigação secundária 
sistemática 

Transportar para o CC Realizar toracotomia de 
urgência 

Tratar lesões 

*Abertura das vias aéreas  com controle e estabilização da coluna cervical: 
 Boa ventilação e respiração que asseguram uma troca gasosa e perfusão adequadas; 
 Controle da circulação através do controle de hemorragias, e se necessário, infusão de soluções; 
 Défict neurológico  deve ser pesquisado através de exame sumário apenas para confirmarmos e 
associá-los a outros sinais clínicos; 
 Exposição completa do paciente, retirando suas vestes, porém prevenindo-se a hipotermia. 
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TRAUMATISMO CRÂNIOENCEFÁLICO (TCE)

 

Melhor 
diagnóstico 

Ação 

Neurocirurgia 

Sim – Intubar 
Só hiperventilar se piorar 

após a intubação 

Anisocoria ou 
lateralização (+) 

Anisocoria ou 
lateralização (-) 

Sim Não Sim 

TC TC TC Lesão aberta 

Sim Não 

TC Neurologicamente 
normal? 

Não Sim 

TC Sem LOC, LOC < 
5min ou baixo risco 

Não Sim 

TC 

Fratura 
basilar/lesão 
penetrante 

Grande 
massa 

Lesão 
Axonal 
difusa 

Possível 
massa 

Internar 
Avaliar 

monitorização 
de pressão 

intracraniana 

Contusão 
ou pequena 

massa 
Concussão 

fratura 
Lesão 
menor 

Internar UTI 
Intubar HVT 

Manitol 

Internar UTI 
Intubar HVT 

Manitol 
Internar 

UTI 
Internar 

UTI 

Internar 
Avaliar 

monitorização 
de pressão 

intracraniana 

Internar 
Avaliar 

monitorização 
de pressão 

intracraniana 
Alta com 

instruções 

Urgente Urgente Urgente Urgente Urgente Ambulatorial 

Não 

TC 

ESCALA DE GLASGOW < 9* 

Não 

Urgente 

* Intubar, hiperventilar se Glasgow cair após intubação 
mantendo PaCO2 entre 25 e 35. 

• LOC – Perda de consciência 
• HVT – Hiperventilação 
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RISCO RELATIVO DE LESÃO INTRACRANIANA
GRUPO DE RISCO

BAIXO MODERADO ALTO 

Assintomático Mudança de consciência Consciência deprimida 

Cefaléia Cefaléia progressiva Sinal focal 

Tontura Intoxicação por álcool ou outras drogas Fratura com afundamento 

Consciência deprimida Idade < 2 anos  

Laceração de couro cabeludo Convulsão  

Contusão de couro cabeludo Vômito  

Amnésia  
Ausência de critério moderado a 
alto risco 

Trauma múltiplo  

 Lesão facial séria  

 Sinais de fratura basilar  

 Possível penetração cerebral  

 Possível fratura com afundamento  

 Suspeita de agressão infantil  

 

TCE: LEVE, MODERADO E GRAVE NA CRIANÇA

ATENDIMENTO INICIAL

O atendimento inicial deve seguir as recomendações preconizadas pelo Pediatric Advanced Life Su-
pport (PALS) e pelo Advanced Trauma Life Support (ATLS).

A escala de coma de Glasgow (ECGL 1 e 2) permite classificar os pacientes e, a partir dessa definição,
determina-se a conduta adequada:

- Trauma craniano leve: ECGL – 15 a 14;
- Trauma craniano moderado: ECGL – 13 a 9;
- Trauma craniano grave: ECGL – 8 a 3.

Controle da hipertensão intracraniana na admissão
1. PALS / ATLS.
2. Manutenção da estabilidade hemodinâmica e respiratória.
3. Manter a cabeça e a coluna cervical em posição neutra.
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4. Decúbito elevado a 30º, se não houver instabilidade hemodinâmica.
5. Sedação (tiopental 3 a 5 mg/kg) e eventual curarização (atracúrio 0,3 a 0,5 mg/kg).
6. Manitol a 20% - 0,25 g/kg em bolo.
7. Se normovolêmico, restrição de líquidos 60 a 70% da manutenção normal e administração de
furosemida (Lasix®) 1 mg/kg EV.
8. Fenitoína – ataque de 15 a 20 mg/kg e manutenção de 5 mg/kg/dia, profilaxia das convulsões.
9. Tratamento das lesões associadas.

ESCALA DE COMA DE GLASGOW MODIFICADA PARA CRIANÇAS 

Resposta Forma Escore 

Abertura ocular Espontânea 4 

 Ordem verbal 3 

 Estímulo doloroso 2 

 Não abre 1 

Melhor resposta verbal Balbucio 5 

 Choro irritado 4 

 Choro à dor 3 

 Gemido à dor 2 

 Não responde 1 

Melhor resposta motora Movimento espontâneo e normal 6 

 Reage ao toque 5 

 Reage à dor 4 

 Flexão anormal-decorticação 3 

 Extensão anormal-descerebração 2 

 Nenhuma 1 

 Total 15 

 

 Fatores preditivos de lesão intracraniana (LIC) 
 

• Mecanismo de trauma; 
• Idade inferior a 2 anos com hematoma de couro 
cabeludo; 
• Fontanela tensa e abaulada; 
• Amnésia prolongada; 
• Perda da consciência maior que 5 minutos; 
• Déficits neurológicos; 
• Vômitos incoercíveis; 
• Cefaléia intensa ou moderada; 

• Fratura craniana e fratura de base do crânio 
(sinal de Battle: equimose da região mastóide; 
“olhos de guaxinim”: equimose periorbitária); 
• Rinorréia, otorréia e hemotímpano; 
• Alteração do diâmetro pupilar; 
• Suspeita de maus-tratos. 
 
Observação Pode ocorrer uma lesão intracraniana 
em 3 a 7% dos pacientes pediátricos sintomáticos 
com TCE neurologicamente normais. 
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 PARA LACTENTES < 2 MESES 

Sintomático* e/ou 
alteração 

neurológica 

Assintomático e 
sem alteração 
neurológica** 

TC de crânio Hematoma de couro 
cabeludo 

Normal Anormal 

Internação por 
24 horas para 

observação 
clínica 

HBDF 

Tratamento 

Sim Não 

CT Crânio*** 
Alta com recomendação 
para observação clínica 

Normal Anormal 

Alta com 
recomendação 

para 
observação 

clínica 

HBDF 

 
* Sintomático: perda da 
consciência, vômitos, cefalé-
ia, sonolência, irritabilidade 
e/ou amnésia. 
 
** Sem alteração neurológi-
ca: inclui estado mental aler-
ta e sem déficits focais. 
 
*** Radiologia de crânio AP, 
perfil, Hirtz (base do crânio) e 
Worns (fossa posterior). 

TCE LEVE
(GLASGOW 15-14)
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TCE LEVE
(GLASGOW 15-14)

 PARA LACTENTES > 2 MESES 

Assintomático e sem alteração 
neurológica 

Sintomático* sem ou com alteração 
neurológica** e sinais de fratura 

Alta com recomendação 
para observação e retorno 

se necessário 

TC de crânio 

Normal Anormal 

Internação 
por 24 

horas para 
observação 

clínica 

HBDF 

Tratamento 

* Sintomático: perda da consciência, vômitos, cefaléia, sonolência, irritabilidade e/ou amnésia. 
** Sem alteração neurológica: inclui estado mental alerta e sem déficits focais. 

TCE MODERADO (GLASGOW 13-9)
TCE MODERADO – ECG = 13 A 9

• Atendimento inicial: ABC – PALS/ATLS (no hospital do primeiro atendimento);
• Internação e tomografia de crânio para todos os casos – HBDF;
• Deteriorização clínica, considerar TCE grave – HBDF.
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TRAUMA DE CRÂNIO GRAVE ECGL 8 A 3

 Intubação orotraqueal (seqüência rápida) 
Ventilação e oxigenação 

Reposição volêmica (solução salina isotônica aquecida) 
Controle da coluna cervical 

Sinais de herniação e HIC ou deterioração 
neurológica 

Sim Não 

Manitol a 20% 0,25 mg/kg em bolo 
Hiperventilação PaCO2 = 30 mmHg 

TC de crânio 

Lesão 
focal 

Lesão 
difusa  

HBDF 

Drenagem 
cirúrgica 

Monitoração de 
PIC 

Monitoração de 
PIC 

UTI 
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TRAUMATISMO ABDOMINAL
 Avaliação e ressuscitação Inicial 

Obs: passar sonda vesical antes da realização de lavado e/ou punção abdominal.  
Observar contra-indicações para passagens de sonda vesical 

(S) 

(S) 

(N) 

Penetrante Contuso 

Instável Arma branca Estável Arma de fogo 

Sinais de abdome agudo 

Não Sim 

Laparoscopia e/ou 
Laparotomia 

RX de abdome 

Estável Instável Estável Instável 
Estabilizar 

Trajeto 
Transfixante 

Laparotomia Não 
estabilizou 

Trajeto 
Tangencial 

Laparotomia 

Laparotomia 
se necessário 

Sem vedação 
da cavidade 

peritonial 

Laparotomia Observação 

Com liquido 
livre 

Lesão específica e estável, 
considerar tratamento conser-
vador 

Repete US com 30 min 
Hematócrito a cada 4h 
(Internar). 
Considerar avaliação 
especializada 

Sem pneumo- 
peritônio 

Observação 
(considerar 

Laparoscopia) 

Laparotomia 

Com vedação 
da cavidade 

peritonial 

Pneumo- 
peritônio 

US. Abd. total 

Candidato a 
manejo não 
cirúrgico ou 

cirrose 

Considerar 
Laparotomia 

TC Abdome 

Cirurgia 

Achado 
Cirúrgico 

TC com 48h 

Estabilizou 

Sem liquido 
livre 

1 - Alteração do 
estado mental 
2 - Lesão que pode 
confundir 
3 - Hematúria 
4 - Hto < 35% 
5 – Amilase Elevada 

Trajeto Intra-
abdominal 

Rx de Tórax 
e abdome 

Laparotomia 
(considerar 

lesão de 
outros 

sistemas) 

Manter assistência ventilatória; 
Cateterização de veias periféricas com gelco de grosso calibre; 
Prevenir e tratar o choque; 
Sondagem vesical de demora; 
Sonda Nasogástrica 

Laparotomia 
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TRAUMATISMO DA FACE (PARTES MOLES E FRATURAS)

Continua

 Trauma de face associado com 
TCE 

Suturar a ferida após lavar e retirar corpos estranhos 
+ imunização antitetânica e/ou antibioticoterapia, se 

necessário.  

Adotar medidas para compensar o paciente 
clinicamente 

Adotar medidas para estabilização do quadro clinico e 
avaliação neurológica 

Trauma da face associado com 
outros traumatismos e/ou patologias 

que necessitem tratamento 
prioritáro? 

Realizar avaliação 
das lesões da face  

Apresenta ferimentos superficiais 
ou feridas sem perda de 

substância? 

Apresenta trauma em região orbitária com suspeita de lesão ocular e/ou 
lesão dos canalículos lacrimais. Solicitar avaliação da oftalmologia. Apresentar ferimentos em partes 

moles sem evidência de fraturas . 

Apresenta lacerações ou perda de substancia das pálpebras, ligamentos, 
musculatura palpebral. Lavar a ferida, retirar corpos estranhos , controlar 
sangramento +curativo compressivo. Encaminhar para cirurgia plástica. 

SIM 

NÃO 

NÃO 

Apresenta hemorragia nasal interna incontrolável após tamponamento 
nasal. Realizar tamponamento nasal posterior ou encaminhar para 

otorrinolaringologia com urgência. 

Apresenta grandes lacerações, avulsão ou amputação nasal. Suspeitar 
também de lesões do septo nasal. Controlar hemorragia com tamponamento 

nasal anterior, se necessário. Lavar a ferida, retirar corpos estranhos. 
Curativo compressivo. Encaminhar para cirurgia plástica. 

Apresenta ferida profunda em região situada entre a orelha e o lábio 
superior. Suspeitar de lesão da parótida, ducto parotídeo e lesão do nervo 

facial. Lavar a ferida, retirar corpos estranhos. Curativo compressivo. 
Encaminhar para cirurgia plástica. 

Apresenta lacerações, avulsão ou amputação da orelha. Lavar a ferida e 
reposicionar os retalhos com pontos de sutura para proteção das cartilagens 
expostas. Curativo com compressão leve. Encaminhar para cirurgia plástica, 

se necessário. 

SIM 

SIM 

SIM 

Apresenta sinais de fraturas de 
ossos da face.(Vide página 

seguinte) 
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Apresenta sinais de fraturas de 
ossos da face. 

Suspeitar de fratura da mandíbula quando houver evidências de: 
impacto na região mandibular (edema, escoriação, ferida). 

• Mal oclusão dentária 
• crepitação, mobilidade de fragmentos ósseos, 
• equimose no assoalho da boca, 
• dormência no lábio inferior. 

Confirmar com radiografias*. 

Suspeitar de fratura do maxilar quando houver evidências de: 
• impacto no terço médio da face 
• mal oclusão dentária 
• mobilidade de fragmentos ósseos  da  maxila 
• rinorragia bilateral. 
• edema, equimose ou hematose em área periorbitária bilateral, 
• hemorragia sub-conjuntival bilateral, 
• face achatada  por retrusão da maxila 

Confirmar com radiografias* 

Suspeitar de fratura do nariz quando houver evidências de: 
• impacto na região nasal 
• deformidade nasal (desvio, selamento) 
• edema nasal 
• hematoma periorbitário 
• rinorragia 
• crepitação óssea 
• desvio ou hematoma de septo nasal 

Confirmar com radiografias* 

Suspeitar de fraturas na região orbitária quando houver evidências de: 
• impacto na região orbitária 
• edema e hematoma palpebral 
• hemorragia sub-conjuntival 
• hipoestesia em asa nasal, lábio superior e dentes da arcada 

superior 
• oftalmoplegia 
• diplopia (visão dupla) 
• quemose (edema conjuntival) 
• distopia cantal interna e/ou externa. 
• epicanto, estrabismo convergente 

Confirmar com radiografias* 

Suspeitar de fratura do zigoma quando houver evidências de: 
• impacto na região malar 
• edema órbito palpebral 
• oclusão da rima palpebral 
• hematoma periorbitário 
• hemorragia subconjuntival 
• aplainamento da hemiface por apagamento da eminência malar 
• neuropraxia do nervo infraorbitário 
• hipoestesia em asa nasal, lábio superior e dentes da arcada 

superior ipsilateral 
• dificuldade para abrir a boca por bloqueio da mandíbula pelo arco 

zigomático afundado 
Confirmar com radiografias* 
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RADIOGRAFIAS DO TRAUMATISMO DA FACE
 As incidências mais comumente empregadas para o diagnóstico das fraturas de face são:

- Occiptomentoniana de Waters – mostra o esqueleto facial de forma geral (órbitas, zigomas, maxilas,
seios maxilares e processos frontais da maxila).

- Fronto naso de Caldwell – ideal para seio frontal, células etmoidais, reborda orbitária, sutura zigomá-
tica- frontal e ramos da mandíbula

- Perfil – estudo da parede anterior do seio frontal, paredes laterais da órbita, perfil de ossos próprios do
nariz, maxila e mandíbula.

- Oblíqua lateral da mandíbula (Bellot) – visualização lateral da mandíbula, principalmente corpo e
ângulos.

- Towne modificada – para colo condílico
- Axial de Hirtz – para arco zigomático.

Poderão ser utilizadas ainda as tomografias lineares, computadorizadas e em 3 dimensões.

TRAUMATISMO DE MÃO
 

Não 

Sim 

Sim 

Sim Trauma da mão associado com 
outros traumatismos 

Diagnosticar outras lesões e 
tomar as medidas necessárias 

Apresenta outras patologias 
associadas que necessitam 

tratamento prioritário 

Adotar medidas para 
compensar o paciente 

clinicamente 

Realizar avaliação das 
lesões das mãos  

Apresenta ferimento cutâneo com 
comprometimento de estruturas 

nobres? (Nervos, tendões, vasos, 
ossos, articulações) 

Suturar a ferida e 
adotar as medidas pós 

operatórias 

Apresenta trauma vascular com ausência de 
pulsos, colocando em risco a viabilidade do 

membro superior? 

Apresenta lesão do plexo braquial 
ou lesão nervosa isolada no braço? 

Apresenta fratura no braço, 
antebraço, ossos do corpo 
ou fraturas fechadas nos 

ossos da mão?  

Apresenta lesões 
fechadas 

comprometendo 
articulações? 

Apresenta trauma aberto 
com predominância de 

comprometimento da pele 
(perda de substância, 

avulsões)? 

Apresenta queimadura grave 
no membro superior? 

Apresenta trauma no membro 
superior com evidências de 
Síndrome Compartimental? 

Apresenta lesões de 
tendões e/ou de nervos 

sem perda de substância 
cutânea.  

Encaminhar para 
Cirurgia Vascular 

Encaminhar para 
Neurocirurgia 

Encaminhar para Ortopedia 

Realizar fasciotomia ou encaminhar com a 
maior brevidade possível para P.S. de 

Cirurgia Plástica ou de Ortopedia. 

Encaminhar para 
Cirurgia Plástica 
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PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
NEUROLÓGICA DA LESÃO MEDULAR

 MOTOR 
MÚSCULO-CHAVE 

SENSITIVO 
TOQUE LEVE 

 DIREITA ESQUERDA DIREITA ESQUERDA 
C2     
C3     
C4     
C5     
C6     
C7     
C8     
T1     
T2     
T3     
T4     
T5     
T6     
T7     
T8     
T9     
T10     
T11     
T12     
L1     
L2     
L3     
L4     
L5     
S1     
S2     
S3     
S45     
TOTAL    

SENSITIVO 
AGULHA EXAME 

DIREITA ESQUERDA  
  Protuberância Occipital 
  Fossa Supraclavicular 
  Borda Superior Acromioclavicular 
  Flexores do Cotovelo 
  Extensores do Punho 
  Flexor Profundo 3ª Qd 
  Dedo mínimo 
  Borda Medial Fossa Antecubital 
  Ápice da Axila 
  Terceiro Espaço Intercostal 
  Quarto Espaço Intercostal 
  Quinto Espaço Intercostal 
  Sexto Espaço Intercostal 
  Sétimo Espaço Intercostal 
  Oitavo Espaço Intercostal 
  Nono Espaço Intercostal 
  Décimo Espaço Intercostal 
  Décimo Primeiro Espaço Intercostal 
  Ponto Médio Ligamento Inguinal 
  ½ distância entre T12 e L2 
  Terço Médio Anterior da Coxa 
  Côndilo Femoral Medial 
  Maléolo Medial 
  Dorso do pé – 3ª art. Metatarsofalangeana 
  Bordo Externo do Calcâneo 
  Linha Média da Fossa Poplítea 
  Tuberosidade Isquiática 
  Área Perianal 
   

MOTOR  SENSIBILIDADE 
   
0 – Paralisia total  0 – Ausente 
1 – Contração visível ou palpável  1 – Comprometido 
2 – Movimento ativo sem oposição da força da gravidade  2 – Normal 
3 – Movimento ativo contra a força da gravidade  NT – Não testável 
4 – Movimento ativo contra alguma resistência   
5 – Movimento ativo contra grande resistência   
NT – Não testável   
 

(Máximo) (50) (50) (56) (56) (56) (56) 

Índice 
Motor   Índice Sensitivo 

com Agulha  
Índice 

Sensitivo 
com Toque 

 

(Máximo) (100)  (112)  (112) 

Contração voluntária anal (sim/não)   Qualquer sensibilidade anal (sim/não)  
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ÍNDICES SENSITIVOS E MOTORES NÍVEIS

ESCALA DE DEFICIÊNCIA AIS
NÍVEL: _______________

A – Completa
Não há função motora ou sensitiva preservada nos segmentos sacros S4-S5
B – Incompleta
Há função sensitiva porém não motora preservada abaixo do nível neurológico estendendo-se até os segmentos
sacros S4-S5
C – Incompleta
Há função motora preservada abaixo do nível neurológico e a maioria dos músculos chave abaixo do nível
neurológico tem um grau muscular inferior a 3
D – Incompleta
Há função motora preservada abaixo do nível neurológico e pelo menos a metade dos músculos chaves
abaixo do nível neurológico tem um grau muscular maior ou igual a 3
E – Normal
As funções sensitivas e motoras são normais

MEDIDA DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL

         
Níveis:  Controle dos Esfíncteres Admissão Alta  Locomoção Admissão Alta  

7 – Independência Total  Controle vesical  Caminhar,  

6 – Independência Total Aparelhada    Cadeira de rodas  

5 – Supervisão  Controle esfíncter anal  Escada  

4 – Assist. Mínima (Capacidade: 75% ou +)          

3 – Assist. Moderada (Capacidade: 50% ou +)  Mobilidade Admissão Alta  Comunicação Admissão Alta  

2 – Assist. Máxima (Capacidade: 25% ou +)  Transferência:  Compreensão  

Cuidados Pessoais Admissão Alta  Cama,Cadeira de rodas  Expressão  

Alimentação   Banheiro  Cognição social  

Cuidados com aparência   Banheira,Chuveiro  Interação social  

Banhos       Solução problemas  

Vestir parte superior do corpo       Memória  

Vestir parte inferior do corpo           

Asseio    MIF TOTAL:__________      
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ESCORES DE TRAUMA
Obs: Servem para triagem pré-hospitalar, comunicação inter-hospilalar e na comparação de resultados de protocolos
e atendimentos.

ESCORE DE TRAUMA REVISADO

GCS* BPM* FR* Valor*  O valor final é obtido pela fórmula: 

13-15 >89 10-29 04  

09-12 76-89 >29 03  
*ETR = 0,9368 x GCS + 0,7359 x BPM 
+ 0,2908 x FR 

06-08 50-75 06-09 02  Para um valor total máximo de 7,84 

04-05 01-49 01-05 01   

03 00 00 00   

*GCS - Glasgow
*BPM - Batimentos por minuto
*FR = Freqüência Respiratória
*ETR = Escore de Trauma Revisado

IMPORTÂNCIA:
Criados para fins de triagem na cena do acidente, comparação de resultados entre instituições e dentro das mesmas
ao longo do tempo (controle de qualidade) e para avaliar probabilidade de sobrevida.

ESCALA ABREVIADA DE LESÕES (AIS - ABREVIATE INJURY SCALE)
- Pontua lesões em diversos segmentos corpóreos de acordo com a gravidade (de 1 a 6).
- Crânio/pescoço, face, tórax, abdome/pelve, extremidades/pelve óssea e geral externa,    pela AIS, são elevados
ao quadrado e somados.

ÌNDICE DE GRAVIDADE DA LESÃO (ISSINJURY SEVERITY SCORE).
- Índice derivado da escala abreviada de lesões (AIS - Abreviate Injury Scale).
- Três valores mais altos em segmentos corpóreos diferentes.
- Os valores variam de 3 a 75.
- Se o AIS for igual a 6 em qualquer segmento o ISS é 75 automaticamente.

CÁLCULO DO ISS:
Paciente com lesões nas seguintes regiões:

REGIÃO AIS DA LESÃO AIS DA LESÃO 

Crânio e pescoço 2 3 

Face 4 - 

Tórax 1 4 

Abdome/pelve 2 3 

Esquelética 3 4 

Geral 1 - 
      Calculo do ISS = 4 + 4 +4  ? ISS = 16 + 16 + 16 = 48 ? ISS = 48

LIMITAÇÕES:
Não considera a presença de múltiplas lesões em determinado segmento como determinantes de maior gravida-
de ao aproveitar apenas a lesão mais grave. (Exemplo: Mortalidade p/ ISS = 16 é de 14,3% (4,0,0) e p/ ISS = 19 é
de 6,8% (3,3/1)

Taxas de mortalidade variam muito, comparando-se valores de AIS semelhantes em diferentes segmentos corpó-
reos. Idade e doenças associadas são desconsideradas e têm importância prognostica quanto do trauma.
 Atenção: não pode ser utilizada como índice de trauma isoladamente!
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URETRA 
GRAU DESCRIÇÃO DA LESÃO AIS - 90 

1 CONTUSÃO Sangue no meato uretral uretrografia normal 2 

2 Lesão maior Tração da uretra sem extravasamento na 
uretografia 2 

3 Laceração 
parcial 

Extravasamento do contraste no local da lesão com 
visualização do contraste na bexiga 2 

4  Laceração 
completa 

Extravasamento do contraste no local da lesão sem 
visualização da bexiga. 
Separação da uretra menor que 2cm 

3 

5 Laceração 
completa 

Transecção com separação dos segmentos maior 
que 2cm ou extensão para próstata ou vagina 4 

Obs: em situação de lesões múltiplas considere um grau acima. 
 
 

BEXIGA 
GRAU DESCRIÇÃO DA LESÃO  AIS – 90 

1 Hematoma  
Laceração Contusão, hematoma intramural, thickness parcial 2 

2 Laceração Laceração da parede extraperitoneal menos de 2cm 3 

3 Laceração Laceração da parede extraperitoneal mais de 2cm ou 
intraperitoneal menos de 2cm 

4 
 

4  Laceração Laceração da parede intraperitoneal mais de 2cm 4 

5 Laceração  Laceração que se estende até o colo vesical ou 
trígono 4 

Obs: em situação de lesões múltiplas considere um grau acima 
 
 

URETER 
GRAU DESCRIÇÃO DA LESÃO AIS – 90 

1 Hematoma  Contusão ou hematoma sem desvacularização 2 
2 Laceração Transecção menor que 50% 2 
3 Laceração Transecção maior que 50% 3 
4  Laceração Transecção completa com desvascularização de 2cm 3 

5 Laceração Transecção completa com desvascularização maior 
que 2cm 3 

Obs: em situação de lesões múltiplas considere um grau acima 

DIAFRAGMA 
GRAU DESCRIÇÃO DA LESÃO AIS – 90 

1 Contusão 2 
2 Laceração de 2cm ou menos 3 
3 Laceração de 2 a 10cm 3 

4 Laceração maior que 10cm com perda de tecido maior que 25 cm 
quadrados 3 

5 Laceração com perda de tecido maior que 25cm quadrados 3 
Obs: em situação de lesões bilaterais considere um grau acima 

ESCALA ABREVIADA DE LESÕES
(OIS – ORGAN INJURY SCALE)

PONTUA LESÕES EM DIVERSOS SEGMENTOS CORPÓREOS DE ACORDO COM A GRAVIDADE:
1 – Menor
2 – Moderado
3 – Sério
4 – Severo (ameaça a vida)
5 – Crítico (sobrevida incerta)
6 – Não sobrevivente
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PAREDE TORÁCICA 
GRAU DESCRIÇÃO DE LESÃO AIS – 90 

1 
Contusão  
Laceração 
Fratura 

Qualquer localização 
Pele e subcutâneo 
Menos de 3 costelas, fechada 
Clavícula alinhada e fechada 

1 
1 

1-2 
2 

2 
 
Laceração 
Fratura 

Pele, subcutânea e músculo 
3 ou mais costelas, fechada 
clavícula aberta ou desalinhada 
Esterno alinhada, fechada 
Corpo da escápula 

1 
2-3 
2 
2 
2 

3 Laceração 
Fratura 

Total, incluindo pleura 
Esterno, aberta, desalinhada ou instável 
Menos de 3 costelas com segmento instável 

2 
2 

3-4 

4  Laceração 
Fratura 

Avulsão dos tecidos da parede com fratura exposta 
de costela. 
3 ou mais costelas com tórax instável unilateral 

4 
 

3-4 
5 Fratura Tórax instável bilateral 5 

Obs: Em situação de lesões bilaterais considere um grau acima 
 
 
 

 
PULMÃO 

GRAU DESCRIÇÃO DA LESÃO AIS – 90 
1 Contusão Unilateral, menos que in lobo 3 

2 Contusão  
Laceração 

Unilateral in lobo 
Pneumotórax simples 

3 
3 

3 
Contusão 
Laceração 
Hematoma 

Unilateral, mais que in lobo 
Escape persistente de via aérea distal mais de 72 
horas 
Intraparenquimatoso sem expansão 

3 
3-4 

 
3-4 

4 
Laceração 
Hematoma 
Vascular 

Escape de via aérea maior (segmento ou lobar) 
Intraperenquimatoso em expansão 
Rotura de vaso intrapulmonar ramo primário 

4-5 
4-5 
3-5 

5 Vascular Rotura de vaso hilar 4 
6 Vascular Transecção total do hilo pulmonar sem contenção 4 

Obs: em situação de lesões bilaterais considere um grau acima 
Hemotórax está na tabela de lesões de vasos intratorácicos 

FÍGADO 
GRAU DESCRIÇÃO DA LESÃO AIS – 90 

1 Hematoma  
Laceração 

Subcapsular, menos que 10% da área de superfície 
Fissura capsular com menos de 1cm de profundidade 

2 
2 

2 Hematoma  
Laceração 

Subcapsular, 10 a 50% da área de superfície 
Intraparenquimatoso com menos de 10cm de 
diâmetro 
1 a 3cm de profundidade com até 10cm de 
comprimento 

2 
2 
 
2 

3 Hematoma 
Laceração 

Subcapsular, maior que 50% de área de superfície ou 
em expansão 
Hematoma subcapsular ou parenquimatoso roto 
Hematoma intraparenquimatoso maior que 10cm ou 
em expansão 
Maior que 3cm de profunndidade 

3 
 
3 
 
 
3 

4 Laceração 
Rutura de parênquima hepático envolvendo 25 a 75% 
de lobo hepático ou 1 a 3 segmentos de Coinaud em 
um lobo 

4 
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RIM 

GRAU DESCRIÇÃO DA LESÃO AIS – 90 

1 
Contusão  

Hematoma 
Hematúria macro ou microscópica com avaliação urológica normal 
Subcapsular, sem expansão e sem laceração do parênquima 

2 
2 

2 
Hematoma  
Laceração 

Hematoma perirenal sem expansão confinado ao retroperitôneo renal 
Profundidade no parênquima renal menor que 1cm sem extravasa-
mento de urina 

2 
 
2 

3 Laceração 
Profundidade do parênquima maior que 1cm, sem ruptura do sistema 
coletor ou extravasamento de urina 

3 

4 
Laceração 
Vascular 

Laceração que se estende através da córtex renal, medular e sistema 
coletor 
Lesão da artéria ou veia principais com hemorragia contida 

4 
 
5 

5 
Laceração 
Vascular 

Destruição renal total 
Avulsão do hilo renal com desvacularização renal 

5 
5 

Obs: em situação de lesões múltiplas considere um grau acima. 

5 
Laceração 
Vascular 

Rutura de parênquima hepático envolvendo mais de 
75% de lobo hepático ou mais de 3 segmentos de 
Coinaud em um lobo 
Lesões justahepáticas, i.é, veia cava retrohepática e 
veias centrais maiores 

5 
 
 
5 

6 Vascular Avulsão hepática 6 

Obs: em situação de lesões múltiplas considere um grau acima, acima do grau 3. 
 
 
 
 
 
 
 

BAÇO 

GRAU DESCRIÇÃO DA LESÃO AIS – 90 

1 
Hematoma 
Laceração 

Subcapsular, menos que 10% da área de superfície 
Fissura capsular com menos de 1cm de profundidade 

2 
2 

 
2 

Hematoma  
 

Laceração 

Subcapsular, 10 a 50% da área de superfície 
Intraparenquimatoso com menos de 5cm de diâmetro 
1 a 3cm de profundidade sem envolver veia do 
parênquima 

2 
2 
2 

 
3 

 
Hematoma 

 
 

Laceração 

Subcapsular, maior que 50% de área de superfície ou 
em expansão. 
Hematoma subcapsular ou parenquimatoso roto 
Hematoma Intraparenquimatoso maior que 5cm ou 
em expansão 
Maior que 3cm de profundidade ou envolvendo veias 
trabeculares 

3 
 
3 
 
 
3 

 
4 

Laceração 
Laceração de veias do hilo ou veias segmentares 
produzindo maior desvacularização (>25% do baço) 
 

4 
 

 
5 

Laceração  
Vascular 

Destruição total do baço 
Lesão do hilo vascular com desvacularização do baço 

5 
5 

Obs: em situação de lesões múltiplas considere um grau acima, acima do grau 3. 
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VASCULATURA INTRA-ABDOMINAL 

GRAU DESCRIÇÃO DA LESÃO AIS – 90 

1 

Ramos inominados das artérias e veias mesentérica superior 
Ramos inominados das artérias e veias mesentérica inferior 
Artéria e veia frênicas 
Artéria e veia lombar 
Artéria e veia gonadal 
Artéria e veia ovariana 
Outras artérias e veias inominadas que requeiram ligadura 

0 

2 

Artéria hepática comum, direita ou esquerda 
Artéria e veia esplênicas 
Artéria gástrica esquerda ou direita 
Artéria gastroduodenal 
Artéria e veia mesentérica inferior 
Ramos primários da artéria e veia mesentérica 
Outro vaso abdominal nominado que necessite de ligadura 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

Artéria mesentérica superior 
Artéria e veias renais 
Artéria e veias ilíacas 
Artéria e veias hipogástricas 
Veia cava infra-renal 

3 
3 
3 
3 
3 

4 

Artéria mesentérica superior 
Eixo celíaco 
Veia cava supra-renal, infra-hepática 
Aorta infra-renal 

3 
3 
3 
3 

5 

Veia porta 
Veia hepática extraparenquimal 
Veia cava retro ou supra-hepática 
Aorta supra-renal subdiafragmática 

3 
3-5 
5 
5 

 
 
 
 
 
 

VASCULATURA INTRATORÁCICA 

GRAU DESCRIÇÃO DA LESÃO AIS-90 

1 

Artéria e veia intercostal 
Artéria e veia mamária interna 
Artéria e veia brônquica 
Artéria e veia esofágica 
Artéria e veia hemiázigos 
Artéria e veia inominada 

2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 
2-3 

2 

Veia ázigos 
Veia jugular interna 
Veia subclávia 
Veia inominada 

2-3 
2-3 
3-4 
3-4 

3 
Artéria carótida 
Artéria inominada 
Artéria subclávia 

3-5 
3-4 
3-4 

4 

Aorta torácica descendente 
Veia cava inferior intratorácica 
Primeiro ramo intraparenquimatoso da artéria pulmonar 
Primeiro ramo intraparenquimatoso da veia pulmonar 

4-5 
3-4 
3 
3 

5 

Aorta torácica ascendente e arco 
Veia cava superior 
Artéria pulmonar, tronco principal 
Veia pulmonar, tronco principal 

5 
3-4 
4 
4 

6 
Transseção total incontida da aorta torácica 
Transseção total incontida do hilo pulmonar 

5 
4 
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ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM REUMATOLOGIA

 ATENDIMENTO EM CASOS DE URGÊNCIA EM REUMATOLOGIA

ENCAMINHAMENTO CONTEÚDO DO ENCAMINHAMENTO 

História clínica: 

• Encaminhar com história concisa informando o tipo 
de dor, evolução, articulações acometidas e tipo de 
acometimento: monoarticular, oligoarticular ou 
poliarticular e sintomas sistêmicos associados. 

Exame físico: 
• Relatar os achados importantes em especial, a 

presença de sinais flogísticos articulares, atrofias e 
deformidades. 

Exames complementares essenciais: 

• Hemograma completo, bioquímica, ácido úrico, 
VHS, PCR, fator reumatóide, FAN, radiografias das 
articulações acometidas e contralaterais e de tórax 
(PA e perfil). 

• Análise do líquido sinovial + cultura. 

• Relatar exames anteriores. 

Hipótese diagnóstica: 
• Enumerar. 

• Definir se patologia localizada, regional ou 
sistêmica. 

Tratamento: 
• Detalhar os tratamentos realizados anteriormente 

e os medicamentos e doses em uso atualmente. 

Motivo do encaminhamento: 
• Detalhar os motivos do encaminhamento ao 

médico clínico ou especialista. 

Contra-referência: 
• Retorno à UBS para acompanhamento com 

relatório do médico clínico ou especialista. 
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MONOARTRITE AGUDA

 

(-) 

(+) 

Normal 

Anamnese e Exame Físico – Diagnóstico 
Patologia regional ou sistêmica 

Monoartrite 

• Trauma importante 

• Derrame articular 

• Limitação funcional 

• Sinais flogísticos 

RX-anormal 

• Fratura 

• Tumor 

• Doença metabólica 

Periartrite 

• Tendinite 

• Bursite 

• Entesite 

Encaminhar  
Ambulatório 

Reumatologia 
(HRT, HRS, HBDF) 

Artrocentese/Análise do líquido sinovial 

• Celularidade total 

• Porcentagem de PMN 

• Glicose (comparar com o sangue) 

• Gram, Cultura (cervical, uretral, faríngea e/ou 
avaliação retal para gonococo e clamídia) 

• Pesquisa de cristais 

• Gram mostra bactérias 

• Cultura positiva 
Artrite infecciosa 

• líquido sinovial estéril ou 
inflamatório 

Suspeitar: AR, ARJ, artrite viral 
LES e outras colagenoses 

Espondiartropatias 

• Cristal de 
Urato 
identificado 
Gota aguda 

Antibioticoterapia empírica 

• idade, comorbidades, fatores de 
risco ou cultura/antibioticoterapia 

Drenagem articular 

• por agulha ou cirurgia, se indicado 
Controle da dor 

• repouso 

• analgésicos (dipirona, paracetamol) 

• AINES: (diclofenaco, ibuprofeno, 
COX-2) 

Fisioterapia 

• ampl. Articular 

• exercícios gradativos 

Internação/enfermaria 
ou 

Encaminhar 
Ambulatório 
Reumatoligia 

(HRT, HRS, HBDF) 

Repouso articular 

• Na fase aguda  

• AINES: (diclofenaco, 
ibuprofeno, COX-2) 

• Atenção`a função renal 

• Atenção a efeitos 
gastrintestinais 
principalmente em idosos 

• Colchicina 1,5mg/dia 

• Corticóides em casos de 
contra-indicações de 
AINES ou colchicina. 
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POLIARTRALGIAS OU POLIARTRITES AGUDAS

(-) 

(-) 
(+) 

(+) 

(+) (-) 

Anamnese e Exame Físico – Diagnóstico 
Patologia regional ou sistêmica 

Sinovite 

Sintomas > de 6 semanas 

Doença reumática sistêmica: LES, AR, 
ESP, DPM, ACG e outras vasculites. 

Pontos dolorosos 

Avaliar: hemograma, VHS, 
PCR, FR, e/ou FAN, uréia, 

creatinina, EAS, 
Artrocentese/análise do 

líquido sinovial. 

Fibromialgia, bursite, 
tendinite, entesite 

Artrite viral, osteoartrite 
doença metabólica óssea 

hipotireodismo 
Outros 

Avaliar: hemograma, VHS, 
PCR, FAN, creatinina, uréia, 

EAS, artrocentese/ análise do 
líquido sinovial 

ARTRITE REUMATÓIDE 
Tratamento: AINES – diclofenaco, 

ibuprofeno, COX-2 
OUTRAS COLAGENOSES: 

prednisona 1 mg/kg/dia 
Internação em enfermaria para 

investigação/ tratamento ou 
transferência/HBDF 

Artrite viral 
Doença reumática 

sistêmica inicial 

Acompanhamento 
meticuloso 

Avaliar: Hemograma, teste de 
função hepática, sorologia para 

hepatite B ou C, HIV 

Internação em enfermaria para 
investigação/ tratamento ou 

transferência/HBDF 

Avaliar: testes de função 

hepática, sorologia para 
hepatite B ou C, HIV, 

radiografias, TSH, cálcio, 
albumina, fosfatase alcalina 

Internação em 
enfermaria para 

investigação/ 
tratamento ou 

transferência/HBDF 

723



49

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

LOMBALGIA AGUDA

 Anamnese e Exame Físico – para definição de 
possíveis causas 

CAUSAS: 

• Mecânico-degenerativas 

• Hérnias de disco 

• Alterações ósteo-cartilaginosas 

• Inflamatórias 

• Infecciosas (espondilodiscites) 

• Metabólicas 

• Dor lombar com repercussão de doença 
sistêmica 

• Lombalgias psicossomáticas 

• Fibromialgia e Síndrome Miofacial 

SINAIS DE ALERTA: 
Malignidade 

• Idade acima de 50 anos 

• História prévia de câncer 

• Perda de peso inexplicável 

• Dor exacerbada p/ repouso 

• Febre e anemia 
Compressão da cauda eqüina 

• Disfunção vesical 

• Perda do tônus do esfíncter anal 

• Fraqueza nos membros inferiores 
Infecção 

• Pele ou trato urinário 

• Uso de drogas IV 

• Imunossupressores 

• Dor exacerbada p/ repouso 

• Febre, calafrios, suores 
Fratura 

• Trauma com intensidade 
proporcional para a faixa etária 

EXAMES COMPLEMENTARES: 
Rx simples - persistência do quadro clínico 
por mais de quatro semanas. Indicado nas 
lombalgias agudas com sinais de alerta já na 
primeira consulta. 
Tomografia computadorizada – lombalgia 
aguda c/ evolução atípica. 
Ressonância nuclear magnética – lombal-
gia aguda c/ evolução atípica. 
Exames laboratoriais - pacientes acima de 
50 anos, com suspeita de neoplasias, 
infecções, processos inflamatórios, doenças 
osteometabólicas, fraturas osteoporóticas e 
metástases ósseas. 

TRATAMENTO: 
Repouso no leito - Períodos de dois a três dias é suficiente. 
Períodos de uma a duas semanas podem ser recomendados para 
casos de sintomatologia severa e limitação. 
Aplicação de compressas frias ou quentes 
Analgésicos -  Não narcóticos (acetaminofen): 500 mg, 4 a 6 vezes/ 
dia. 
Cloridrato de tramadol: 100 – 400mg/dia. 
Sulfato de morfina: opção restrita para hérnias discais resistentes, 
fraturas e metástases 
AINHS: todas as classes podem ser úteis, desde que usados em 
doses certas c/ intervalos regulares. 
Corticóides 
Relaxantes musculares 
Tratamento cirúrgico - não mais que 1% a 2% dos pacientes com 
hérnia de disco têm indicação cirúrgica. 

Internação em 
enfermaria para 

investigação/ 
tratamento ou 

transferência/HBDF 
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 LOMBALGIA POSTURAL

Diagnósticos diferenciais da lombalgia: osteoartrose, herniação discal, tumores, 
infecção bacteriana, fratura,cálculos ,tumores e infecções renais, cistos 

ovarianos, úlcera péptica ,aneurisma da aorta e alteração pancreática ou biliar. 

Tratamento: A maioria dos pacientes apresenta melhora progressiva em período de seis a oito semanas. 
Nos sintomas agudos prescrever diclofenaco 75 mg IM (dose única) e paracetamol 250 mg de 8/8 horas ou 
diclofenaco de potássio 50 mg de 8/8 horas. Redução ou abstenção de atividade física com repouso no 
leito por período de 48 horas, utilizar ainda calor local três vezes ao dia. Nos sintomas crônicos, pesquisar 
alterações neurológicas eventuais, prescrever diclofenaco 50 mg de 8/8 horas e encaminhar paciente para 
reabilitação postural.  

EXAMES COMPLEMENTARES 

Febre ou perda de peso: 
Hemograma completo e 
cultura de secreções  

Rigidez matinal: 
Fator reumatóide, ANA 
e VHS 

Dor em cólica: 
Ultrasonografia, amila-
se, e urocultura 

Exames radiográficos emer 
genciais não estão indica-
dos exceto em casos de 
trauma evidente. 

Quadro agudo de dor na região lombar associado 
a esforço repetitivo, espasmo muscular para 
vertebral, sobrepeso corporal, estresse sem défilia 
alteração neurológico nos membros inferiores. 

SINAIS E SINTOMAS 

Lombalgia aguda: espasmo para 
vertebral,após esforço físico ou trauma 
recente, dor irradiada para a coxa ou 
perna, marcha alterada,dor aumentada 
com a flexão anterior da coluna e sinal de 
Lasegué negativo. 

Lombalgia crônica: dor região lombar 
de baixa intensidade, ausência de trauma 
recente ou esforço físico,história de dor 
periódica associada a exercícios físicos 
da coluna, ausência de alteração dos 
dermátomos do membro inferior 
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REAÇÕES ADVERSAS AOS MEDICAMENTOS REUMATOLOGICOS

 METOTREXATO 

Hematológicas:  
• Leucopenia 
• Anemia por def. 

de folatos 

Neurológicas:  
• Herpes Zoster 

Digestivas: 
• Náuseas 
• Vômitos 
• Diarréias 
• Úlceras orais 
• ↑ TGO e TGP 

Pulmonares:  
• Tosse 
• Dispnéia 
• Pneumonite 

Nos casos em que não houver necessidade de 
internação, interromper o uso do medicamento. 

Orientar paciente para procurar o médico assistente. 

PENICILAMINA 

Renal:  
• Síndrome Nefrótica 

Neurológica:  
• Miastenia Gravis 

Sistêmica:  
• Enfermidade tipo LES 

Nos casos em que não houver necessidade de 
internação, interromper o uso do medicamento. 

Orientar paciente para procurar o médico assistente. 
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 CICLOFOSFAMIDA 

Hematológico: 

• Neutropenia <3000 

• Anemia Hipoplásica 

• Plaquetopenia <50.000 

Urinário:  

• Hematúria 

• Cistite Hemorrágica 

Neurológico: 

• Infecções por Herpes Zoster 

• Infecções recorrentes 

• Hipogamaglobulinemia 

Nos casos em que não houver necessidade de 
internação, interromper o uso do medicamento. 

Orientar paciente para procurar o médico assistente. 

BIOLÓGICOS – Inibidores de TNF- α : 
Infliximab, Etanercept, Adalimumab 

Infecções: 

• Bronquite, Sinusite e Faringite 

• TB, Pneumonia, Sepse 

• ITU 

Hematológico:  

• Pancitopenia 

• Anemia Aplásica 

Outras: 

• Desordens Desmielinizantes 

• Falência Cardíaca 

• Malignidade e risco 
aumentado de Linfoma 

• Hepatotoxidade 

• Lúpus induzido por droga 

Encaminhar para internação em hospital terciário 
HBDF 
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LUXAÇÃO DO OMBRO

Avaliação Especializada 

CONDUTA: 

Sinal da Dragona 
Ombro Caído 
Atitude Antalgica 
Sustentação do Cotovelo 
Adução e Rotação Interna 

SINAIS E SINTOMAS 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Déficit Neurovascular Tipóia 

Edema 
Equimose 
Crepitação 
Bloqueio da Rotação Interna 
Assimetria Posterior 

Recidivante 
Vários episódios 

Primo Luxação 

Trauma indireto de baixa energia 
Antero-Inferior 

Dispensável Radiografia do Ombro em 
AP verdadeiro e perfil 

escapular 

Alterações Radiográficas 

NÃO SIM 

Tipóia 
AINE 
Encaminhamento para o centro 
de referencia 

Bloqueio Anestésico 
Redução Incruenta 
Tipóia 
AINE 
Reavaliação Neurovascular 
Avaliação Radiográfica 
AP Verdadeiro e Perfil Axilar 
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ENTORSE DO JOELHO

NÃO 

MECANISMO 

Torsional 
Trauma Direto 
Queda de Altura 
Hiperflexão 
Hiperextensão 
Valgo / Varo 

AVALIAÇÃO 

Grau I – Leve: Suporta Carga; Sem Derrame articular. 

Grau II – Moderado: Não suporta carga; Derrame moderado. 

Grau III – Grave: Não suporta carga; Sensação de “Estalido”. Derrame acentuado com sinal de Rechaço patelar. 

CONDUTA: 

Grau I Grau II / III 

Radiografia – AP Perfil 

Alterações Radiográficas 

Dispensável 

Tala Tubo 
Diclofenaco 75mg IM. 
Repouso por 5 Dias 

Tala Tubo 7 Dias 
Diclofenaco 75mg IM 

Encaminhamento 

Avaliação ambulatorial em unidade 
ortopédica de referência 

Reabilitação 

EXAMES DE IMAGEM: 
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ENTORSE DO TORNOZELO
LESÃO CÁPSULO - LIGAMENTAR

MECANISMO 

Torsional 
Inversão 
Eversão 

AVALIAÇÃO 

Grua I – Leve: Discreto edema, sem equimose, suporta carga. 

Grau II – Moderado: Edema perimaleolar. Pode suportar carga. Discreta equimose após 24 horas 

Grau III – Grave: Edema difuso. Não suporta carga. Equimose após 24 horas 

CONDUTA Grau I Grau II / III 

EXAMES 
COMPLEMENTARES Dispensável Radiografia AP/ Perfil/ Oblíqua do tornozelo. 

Normal Alterado 

Enfaixamento ou 
tala bota por 5 

dias. 

Tala bota ou bota gessada 
sem salto por 10 dias. 
Diclofenaco 75 mg IM 

Encaminhamento 
para a unidade de 

ortopédica de 
referência 

Tala bota compressiva. 
Diclofenaco 75 mg IM 
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TORCICOLO

Definido como quadro antálgico da coluna cervical, 
associado a contratura muscular. A etilogia pode ser 
atitude postural viciosa, pós-traumática de baixa 
energia e infecciosa. 

Dor a flexão e ou rotação da coluna cervical, matinal ou 
esforços laborais caracterizado por episódio de dor a palpação 
na bainha do músculo esterno cleido mastóideo, ou eretores da 
nuca trauma -faríngeo. Presença de intenso espasmo muscular 
com limitação evidente dos movimentos cervicais e dor 
ocasional irradiada para membro superior. Ausência de déficit 
neurológico. 

PÓS-TRAUMÁTICO 
Radiografia antero –posterior e perfil 
perfil visualizando toda coluna 
cervical (incidência do nadador) e 
trans-oral  

EXAMES COMPLEMENTARES 

POSTURAL 
Dispensável 

INFECCIOSO 
Hemograma completo 

e VHS. 

CONDUTAS 

Imobilização com colar provisório 
de estoquinete e algodão 

ortopédico associado a repouso 
laboral por 48/72 horas. Dose 

única de 75 mg IM de diclofenaco 
e manutenção com 50 mg oral por 

48 horas. 

Imobilizar com colar cervical 
rígido com apoio 
mentoniano e encaminhar 
para avaliação pela 
neurocirurgia. Dose única de 
75 mg IM de diclofenaco 

Alterações radiográficas 

Não Sim 

SINAIS E SINTOMAS 

Avaliação 
da ORL 
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URGÊNCIAS VASCULARES

 

Os serviços de cirurgia vascular da SES/DF são encontrados nos seguintes hospitais: 
HBDF (Emergência 24 horas) – Ambulatório; 
HRT – Ambulatório (Pareceres); 
HRC – Ambulatório (Pareceres); 
HRS – Ambulatório (Pareceres). 

Iatrogenia Trauma Infecções 

Pé Diabético Arterial Venosa 

Trombo-Embolia 

Roto Não-Roto 

Aneurismas 

TRAUMAS VASCULARES

 

Frêmitos 

Tumorações pulsáteis 

Cianose 

Hematoma expansível 

Encaminhamento ao Serviço 
de Emergência VASC c/ rela-
tório medidas de tratamento 
acompanhado por médico e 
contato prévio. 

FORTES 

Choque 

Pulsos ausentes ou diminuídos 

SINAIS 

PROVÁVEIS 

Próximo a trajeto vascular  

Lesão nervosa 

Choque refratário 

Hematoma estável 

Edema desproporcional 

Encaminhamento ao Serviço de 
Emergência VASC p/ parecer 
médico fazendo contato prévio. 
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TROMBOEMBOLIA  ARTERIAL

 

Pré-existente, agudizada e intensa 

Diminuição acentuada da temperatura 

Arteriografia 

Cirurgia 

Heparinização 

Proteção da extremidade 

DOR 

Aguda e intensa 

Ecodoppler ou arteriografia Ecodoppler 

Confirmado Não Confirmado 

Cirurgia ou fibrinolíticos 

Doença Cardiológica ou 
Trombo-Embólica 

Hipercoagulabilidade 

SINAIS E SINTOMAS

Dor Presente 

Edema Ausente 

Temperatura Diminuída 

Perfusão Diminuída 

Imobilização Sim 

Empastamento Muscular Não 

Cianose/Palidez Sim 

Sensibilidade +++ 

Insuficiência Funcional Sim 

Início Súbito 

 OBS: Encaminhar o paciente ao serviço de emergência urgente. 
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TROMBOSE VENOSA PROFUNDA TVP

TVP - SINAIS E SINTOMAS

Dor Presente 

Edema Presente 

Temperatura Normal / Aumentada 

Perfusão Normal 

Imobilização Não 

Empastamento Muscular Sim 

Cianose/Palidez Não 

Sensibilidade + 

Insuficiência Funcional Não 

Início Lento 

OBS:

(*) Ecodoppler poderá ser realizado em qualquer regional que possua médico especialista (radiologista ou cirurgião

vascular) e aparelho, para confirmação ou não do diagnóstico.

1. Procurar encaminhar os pacientes aos ambulatórios das regionais que possuam especialistas (cirurgiões

vasculares)para seguimento e controle preferencialmente no período diurno (segundas a sextas-feiras) em face de

não haver plantonistas de ecodoppler à noite ou finais de semana.

(*) HBPM - Heparina de Baixo Peso Molecular

 SINAIS 

Pouco Evidentes 

HBPM dose/peso 

Ecodoppler (*) 

Encaminhar para 
outra clínica 

Instituir tratamento 

Confirmado Não Confirmado 

Acompanhamento pela 
Cirurgia Vascular 

Muito Evidentes 

HBPM dose/peso 

Ecodoppler (*) 

Encaminhar para 
outra clínica 

Cirurgia Vascular 

Confirmado Não Confirmado 

Instituir Tratamento e 
acompanhamento 

734



60

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

 PÉ DIABÉTICO

 PRINCIPAIS QUEIXAS 
Dor 

Dormência 
Úlceras 

Ferimentos 

PRINCIPAIS SINAIS DE COMPLICAÇÕES 
Palidez 
Cianose 

Diminuição de temperatura 
Ausência ou diminuição de pulsos 

OBSERVAÇÕES: 
Encaminhar apenas os pacientes isquêmicos 
aos serviços regionais de Cirurgia Vascular 
através de solicitação de Parecer Médico. Os 
demais casos deverão ser resolvidos pela 
Cir. Geral, Ortopedia ou Endocrinologia – 
Serviços de Pé Diabético das regionais de 
origem. 

Com Osteomielite 
e Gangrena 

Raio X 

Sem Osteomielite 

Repouso 
Cuidados locais 

Debridamento de 
calosidades 

Controle do peso 

Aparelhos ortóticos 
Calçados especiais 

Tenotomia e/ ou 
Osteotomia

SEM PULSO 
FEMURAL 

COM PULSO 
FEMURAL 

Ecodoppler 

Debridamento / 
 Amputação 

Aortografia Arteriografia 

Procedimento de influxo: 
Angioplastia translumi-
nal 
Endarterectomia 
By-pass aorto-ilíaco 
By-pass axilo-femural 
By-pass femuro-femural 

Influxo distal: 
By-pass fêmuro-poplíteo 
By-pass fêmuro-tibial ou pero 
neal 
By-pass sequenciais 
Profundoplastia 
Angioplastia transluminal 

Procedimentos 
combinados

NEUROPÁTICO NÃO - INFECTADO 

ISQUÊMICO

INFECTADO 

COM PULSOS 
DISTAIS 

Cirurgia Geral ou 
Ortopedia 

Cirurgia Vascular 

Cultura e AB 
Repouso 

Antibióticos 
Drenagem e debridamentos 

Calçados especiais

735



61

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

 ANEURISMAS

 DISSECÇÃO AGUDA 

Dor intensa 

2 acessos venosos 
Beta-bloqueador 

Controle rigoroso da PA 
Nitroprussiato 

Eco trans-esofágico ou 
CT de tórax ou 

Aortografia ou RNI 

- Progressão ou comprometimento de órgãos vitais 
Falha no controle clínico da dor 

- Comprometimento retrógrado da aorta 

Tratamento 
Clínico 

Tratamento Cirúrgico ou 
Endovascular 

Transferência para a UTI 

ABDOMINAL 

Dor intensa 

Roto Expansivo 

Choque ou diminuição 
acentuada da PA

Tratamento clínico da dor 

Beta-bloqueador 

CT de abdômen ou 
Ecodoppler de aorta 

Tratamento cirúrgico de urgência 

Sem dor 

Achado de exame clí-
nico ou exame de ima-
gem para outras pato-
logias 

Encaminhar ao 
Ambulatório de 

Cirurgia Vascular 
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PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

 Ausência de movimentos respiratórios 
Ausência de pulso nas grandes artérias 

Iniciar ventilação com ambu + máscara + O2 10l/min 
Iniciar massagem cardíaca externa 

Monitorização eletrocardiográfica e oximetria 
Venóclise periférica 

Identificar e tratar fatores causais 

Avaliar mecanismo da arritmia 

Bradiarritmia 
Fibrilação 
ventricular 

Taquicardia 
ventricular 

Dissociação 
Eletromecânica 

Vide Protocolo 
Específico 
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ESTRATÉGIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

 

Causas de Atividade Elétrica sem Pulso 
(5Hs e 5Ts) 
 
Hipoxia Tensão no Tórax(Pneumotórax) 
Hipovolemia Tamponamento Cardíaco 
Hipocalemia – hipercalemia Tóxicos (Intoxicação) 
Hipotermia Trombose coronária (IAM) 
Hidrogênio (Acidose) Tromboembolismo pulmonar 

ATIVIDADE ELÉTRICA SEM PULSO 

Dissociação eletromecânica (DEM), Pseudo-DEM, Ritmo idioventricular, 
Ritmo ventricular de escape, Bradiassistolia 

Continuar medidas de RPC, Intubação Orotraqueal 
Obter acesso IV 

Considerar possíveis causas: 
Hipovolemia (infundir volume), Hipoxemia (ventilação), Tamponamento 

cardíaco (Pericardiocentese), Pneumotórax hipertensivo 
(descompressão por agulha), TEP maciço, IAM extenso, hipercalemia, 

acidose, overdose de drogas (tricíclicos, B-bloq cálcio. 

Epinefrina 01mg IV em bolus. Repetir a cada 3 a 5 minutos. 

Se bradicardia (FC < 60bpm), usar atropina 01mg IV. 
Repetir a cada 3 a 5min em um total de 0,03 - 0,04mg IV/kg. 

CPSG= Crise parcial secundariamente generalizada 
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ASSISTOLIA

 
Continuar RCP, Intubar, Obter acesso IV. 

Confirmar assistolia em mais de uma derivação. 

Marcapasso Transcutâneo imediato. 
Na ausência, pode-se passar o Marca Passo provisório transvenoso 

Adrenalina 1mg IV em bolus. Repetir a cada 3 a 5 minutos. 

Atropina 1mg IV. Repetir a cada 3 a 5 minutos até dose total de 0,03 a 0,04mg/kg 

Considerar término da ressuscitação. 

Considerar possíveis causas: 
Hipoxia/Hiper ou Hipocalemia, Acidose pré-existente, overdose/hipotermia 
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BRADIARRITMIA

 

(*) Se a freqüência cardíaca for menor que 38 ou apresentar sintomas colocar 
marcapasso externo. 

ATENÇÃO: 
 
As extra-sístoles ventriculares no BAV de terceiro grau não são de risco e contribuem para manutenção 
do débito. O seu desaparecimento pode ser acompanhado de desestabilização do paciente e 
necessidade de marcapasso imediato. 

(*) FC < 60bpm 
Mecanismo 

Sinusal ou 
Juncional 

Bloqueio AV 
2º Grau Tipo I 

Bloqueio AV 
2º Grau Tipo II 

Bloqueio AV 
3º Grau 

Agir como BAV 
2º Grau Tipo I 

Sinais ou 
sintomas? 

Sinais ou 
sintomas? 

Não Sim 

Observar 
estratificar 

Atropina 0,5 a 1mg 
EV. Dose máxima: 
0,03 a 0,04mg e/ou 

dopamine 5 a 

20μg/Kg/min 

Freqüência < 40? 

Sim
Atropina 0,5 a 
1mg EV. Dose 
máxima: 2mg 

Considerar 
marcapasso 
permanente 

Não 

Marcapasso  
imediato 

Sintomas 
persistem? 

Agir como BAV 
2º Grau Tipo II 

Sintomas 
persistem? 

Para BAV 2º Grau 
Tipo I Bradicardia 

sinusal ou juncional 

Para BAV 2º Grau 
Tipo II ou 

BAV 3º Grau 

Repetir Atropina 
a cada 3-5min 

0,5 a 1mg EV até 
dose máxima 

Sintomas 
continuam? 

Marcapasso 
externo 

ou Isoprenalina 
(2-20mcg EV/min) 

Estratificar 
Excluir fatores 
precipitantes 

Observar 

Não Sim 

Não Sim 

Estratificar 
marcapasso 
permanente 
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TAQUICARDIAS VENTRICULARES

Introdução:

As Taquicardias com complexos QRS largos (QRS > 120 m / s) constituem um desafio na prática clinica.

É de suma importância para uma correta conduta terapêutica antiarrítmica (AA) o diagnóstico diferen-

cial entre uma Taquicardia Ventricular (T V) e uma Taquicardia Supraventricular com condução aberrante.

As taquicardias com complexos largos podem ocorrer em 4 situações distintas:

TPSV com bloqueio de ramo funcional

TPSV na vigência de bloqueio de ramo pré-existente.

TPSV com condução anterógrada através de uma via acessória.

Taquicardia Ventricular.

DIAGNÓSTICOS DAS TAQUICARDIAS DE QRS LARGO CRITÉRIOS DE BRUGADA.

 Ausência de Complexos RS de V1 a V6. 

SIM 

TV 

NÃO 

Intervalo entre o inicio da onda R e o nadir de S > 100 ms em uma derivação precordial. 

SIM 

TV 

NÃO 

Presença de dissociação Ventrículo Atrial 

SIM 

TV 

NÃO 

Critérios Morfológicos para TV. 

1 – Morfologia de TV nos precordiais 2 – Morfologia de TPSV nas precordiais. 

- Morfologia de BRD com: 
rSr’ em V1, Rs em V6. 
- Morfologia de BRE: 
Rs em V1. 
1º Vetor ( < 60 m/ s ). 

- Morfologia de BRD com: 
R, qR em V1 e rS ou  Qs em V6. 
- Morfologia de BRE: 
Entalhe na onda S de V1. 
1º Vetor lento ( > 60 m/ s ). 
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TAQUIARRITMIA VENTRICULAR MULTIFOCAL

TV Helicoidal.

TV Polimórfica.

Flutter Ventricular.

Fibrilação Ventricular.

TRATAMENTOS DAS TV.

 FASE AGUDA 

TV 

Drogas Anti-Arrítmicas Cardioversão Elétrica 

Hemodinamicamente 
Estável 

Hemodinamicamente 
Instável 

*200 a 
300joules 

* (Sincronização com onda R) 

DROGAS ANTIARRITMICAS.

1 – IAM – Fase Aguda – Lidocaína 2% - (1,0 a 1,5 mg / kg em bolus, seguido de 0,5 a 0,75 mg / kg em

bolus a cada 5 a 10 min. Com dose máxima de 3 mg / kg. Associando a infusão contínua de 30 a 50 mg / kg / min.

2 – IAM – Fase Crônica – MCC.

Procainamida (1 gr / 5 minutos).

Amiodarona (150 mg IV em bolus em 10 minutos);(1,0 mg / min. Por 6 h., seguido de 0,5 mg / min. Continuo).

Propafenona (70 mg IV / 5 min.).

CVE Sincronizado.

Sulfato de Magnésio (IV – 2 gr em 100 ml até atingir níveis séricos de 2 mEq / kg).

3 – Taquicardia Ventricular Helicoidal.

Infusão de Sulfato de Magnésio

Aumentar FC = Marca Passo Provisório

Isoprotenol (1 – 3 mg / min. IV).

4 – Taquicardia Ventricular Incessante.

Ablação.

Cirurgia.

OBS.: Nos pacientes com disfunção de VE: 1ª opção Amiodarona

2ª opção Lidocaína.

5 – Flutter Ventricular ou Fibrilação Ventricular.

 Desfibrilação – 360J sem sincronização.
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TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES COM QRS ESTREITO

INTRODUÇÃO.

As TPSV
s
 são arritmias nas quais os átrios e / ou a junção atrioventricular participam da origem

e na manutenção da taquicardia. Essas arritmias (TPSV) apresentam características eletrocardiográficas

típicas que durante a análise do ECG da crise sugerem o seu diagnóstico, na maioria dos pacientes. Entre-

tanto em alguns casos o seu diagnóstico e seu mecanismo só podem ser detectados pelo estudo eletrofisi-

ológico invasivo (EEF).

Essas arritmias (TPSVs) apresentam-se com FC acima de 100bpm e com duração do complexo

QRS < 120 m/s.

CLASSIFICAÇÃO DAS TPSV:.

Taquicardias Atriais.

Taquicardia por Reentrada Nodal.

Taquicardia por reentrada usando uma via acessória.

Taquicardia Juncional Paroxística.

Flutter Atrial.

Fibrilação Atrial.

I – TPSV COM R – R  REGULAR E QRS ESTREITO.

TIPOS:

1.Taquicardia Reentrante Nodal Comum;

2.Taquicardia Átrio-ventricular mediado por via anômala de Kent;

3.Taquicardias atriais, Reentrante Nodal incomum, Coumel e via anômala no EBSTEIN;

4.Flutter Atrial;

COMO DIAGNOSTICAR:

Observar a onda P’ (P retrogrado).

A – 1 – Onda P em relação ao QRS:

A – 2 – Morfologia da Onda P:

A – 3 – Freqüência da onda P’s em relação ao QRS:

A – 4 – Alternância elétrica do QRS:

 

Onda P’ dentro do QRS 
ou não visível ou até 
120ms / do QRS. 

Onda P’ de 120 m/ s a 200 
m / s do QRS. 

Onda P’ acima de 200 m / s do 
QRS. 

T. Reentrante Nodal 
Comum. 

T. Ortodrômico por via 
acessória 

•  T. Nodal incomum. 

•  T.Atrial. 

•  T. Coumel 

•  T. Via anômala no Ebstein.  

TPSV REGULAR 
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TRATAMENTO NA FASE AGUDA
REVERSÃO DAS CRISES

TRATAMENTO DAS TPSV

 

Estabilidade Hemodinâmica Instabilidade Hemodinâmica 

Manobra Vagal 

Reversão 

Cardioversão Elétrica CVE 

Não Reversão Reversão Não Reversão 

ECG CVE com cargas 
escalonadas 

ECG 

Não reversão 

ECG 

ECG 

Reversão 

Cardioversão Elétrica 

Reversão 

Drogas Antiarritmicas * 
Adenosina 
Verapamil 
Cedilanide 

Propafenona 
Procainamida 

FASE AGUDA 
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DROGAS ANTI-ARRITMICAS PARA REVERSÃO.

1 - Taquicardia Reentrante Nodal Comum.

2 – Taquicardias Atriais, reentrante nodal incomum, Coumel, via anômala no Ebstein.

3 - Flutter Atrial com bloqueio A-V 2:1 Fixo.

Tipos – Preferências.

Verapamil (10 mg + 10 m l de soro) EV, 5 m inutos  Tipo 1 e 3 

Adenosina (de 8 a 12 mg) EV bolus Tipo 1 

Cedilanide (0,8 mg diluído) EV em 5 m inutos. Tipo 1 e 3 

Propafenona (70 mg) EV em 5 minutos. Tipo 1, 2, 3 e 4. 

Tipo 2 – TPSV – Mediada por via anômala do tipo KENT.

Propafenona (70 mg) EV em 5 minutos.

Procainamida (1 g) EV em 5 minutos.

TAQUICARDIA COM RR IRREGULAR E QRS ESTREITO. FIBRILAÇÃO ATRIAL (FA)

INTRODUÇÃO:

- No momento a FA está sob intensa investigação clinica e eletrofisiológica.

- É a arritmia mais freqüente na prática clinica e nas salas de emergência.

- Sua prevalência aumenta significativamente com a idade chegando a atingir 10% da população entre

a 7ª e a 8ª décadas de vida.

SINTOMAS:

Estão relacionados:

- Elevação da resposta ventricular

- Comprometimento hemodinâmico.

É a desordem do ritmo cardíaco que mais comumente provoca acidentes Tromboembólicos Sistêmicos.

ABORDAGEM:

Classificação:

 
DETECÇÃO INICIAL 

PERMANENTE 

Persistente 
Sem Resolução Espontânea 2.4 

Paroxística 
Resolução Espontânea 1.4. 
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1 - A duração dos episódios é menor ou igual a 7 dias (a maioria < 24 hs)

2 - Duração maior que 7 dias.

3 - Cardioversão mal sucedida ou não realizada.

4 - FA paroxística ou persistente pode ser recidivante.

ADENDO:

Existem várias classificações para a FA

Classificação baseada na relevância clinica.

FA 

PAROXÍSTICA Resolução Espontânea.  

PERSISTENTE Resolução Não Espontânea. 

PERMANENTE 
Longa duração (mais de 1 ano), em que a cardioversão não foi realizada ou não 
houve manutenção do ritmo sinusal.  

 

Classificação em relação a duração da arritmia.

FA de inicio recente FA que se instalou com menos de 48 hs.

FA com mais de 48 hs e/ou tempo indeterminado.

TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA.
FA DE INÍCIO RECENTE.

 

Instabilidade 
Hemodinâmica 

Estabilidade 
Hemodinâmica 

Cardioversão 
Elétrica 

Sincronizada 

Drogas * 

Insucesso 

CVE 

FA DE INICIO RECENTE (< 48HS) 

OBS.: Os pacientes que apresentam com FA < 48hs, mas são portadores de fatores de risco para fenômenos

tromboembólicos como: Valvulopatia Mitral; Próteses valvares, disfunção ventricular esquerda com FE <

40% ou passado de tromboembolismo, devem primeiramente ser anticoagulados da tentativa de reversão.
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Objetivos do Tratamento de FA.

Controle da FC;

Restauração e manutenção do Ritmo Sinusal;

Prevenção de Recorrências;

Prevenção de tromboembolismo.

FA > 48h OU TEMPO INDETERMINADO.

FA Paroxística ou FA Permanente.

CONTROLE DA FC.

DROGAS *

OBS.:

Pacientes com disfunção ventricular - Usar Amiodarona.

Pacientes sem disfunção ventricular – Usar como 1ª escolha – Diltiazem.

DROGAS USADAS PARA REVERSÃO A RITMO SINUSAL: 

PROPAFENONA 
1 a 2mg / kg / 10 min.. – Pode repetir 30 min. Após a 1ª 
dose.  

PROPAFENONA 450 mg V.O 4 / 4hs ou 600 mg V.O 12 / 12 hs. 

SOTALOL 80mg V.O  2 x dia 

AMIODARONA 
150 mg em 10 min. 
360 mg em 6 horas. 
540 mg em 18 horas. 

 

DROGAS QUE PODEM SER UTILIZADAS PARA CONTROLE DA FC 
(Controle da Freqüência Ventricular). 

CEDILANIDE 0,04 mg IV, bolus.  

ESMOLOL (10 mg / ml ) – 0,5 mg / kg 1 min e dripping de 0,05mg / kg / min. 

METOPROLOL (1mg / ml) - 5mg IV lento em intervalos de 5min. Até 15mg. 

DILTIAZEM (5 mg / ml) – 0,25 mg / kg (15 a 20 mg IV – 2 min.), repetir 15 min. após 0,35 mg / kg. 

VERAPAMIL (2,5 mg / ml) – 2,5 a 5,0 mg IV - 2 min., repetir 5 a 10 mg / 15 a 30 min. ou 5mg / 15 min. 
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TRATAMENTO DE PACIENTES COM FA

 

> 48 hs 

Ecotransesofágico 
(ETE) normal 

CVE sincronizada 

AVALIAR ESTABILIDADE HEMODINÂMICA 

Estável 

Cardiopatia 
ICC 

Sem 
Cardiopatia 

Amiodarona Propafenona 
Drogas Anti 

Arrítmicas - AA 

Anticoagulante e 
drogas Anti 

Arrítmicas - AA 

Iniciar com anti-
coagulante e drogas 
Anti Arrítmicas - AA 

< 48 hs 

Cardioversão Elétrica 
Sincronizada 

Instável 

> 48 hs < 48 hs 

Anticoagulante e 
Controle da FC 

Cardioversão 
Farmacológica 

Elétrica 

Controle da FC 
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DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO INFARTO AGUDO DO

MIOCÁRDIO COM SUPRADESNÍVEL DO ST
 INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO COM SUPRADESNÍVEL DO ST 

Obter dados vitais, instalar PAM não invasiva, monitor, oxímetro. Realizar ECG 12 derivações 
+ parede posterior + derivações direitas e obter acesso IV, anamnese e exame físico. Colher 
CK-MB, CPK, troponina, hemograma, eletrólitos e RX de tórax. Oxigênio 4L/min, AAS 200mg, 
nitrato SL/IV, meperidina ou morfina + Betabloqueador. 

MONAB: M-Morfina, O-Oxigênio, N-Nitratos, A-AAS, B-Betabloqueador 

Supra do ST 
BRE novo 

BRE prévio 

Iniciar terapia adjunta sem retardar reperfusão. 

Tempo do início dos sintomas 

ΔT < 12h 

Definir a Estratégia 
de Reperfusão 

Tem serviço de Hemodinâmica 
disponível? 

ΔT > 12h 

(Seguir para o fluxograma de ECG 
suspeito para ICO aguda) 

Sim Não 

Trombólise: TNK – PA 
(Tenecteplase ) metalyse 

(checar contra-indicações). 
As doses serão adequadas 

ao peso do paciente. O Serviço realiza > 200 
Angioplastias/ano ou 

profissionais com > 75 
procedimento /ano? 

Sim Não Trombólise 

Possibilidade de realizar a 
Angioplastia com tempo < 90 
min da chegada do paciente à 

Unidade de Emergência? 

Evidências de Reperfusão 

Sim Não 

Angioplastia Coronária 
Primária (se uso stent – 

usar ABCXIMAB) – inibidor 
da glicoproteina IIB/IIIA 

Trombólise 

Sim Não 

Internar na 
UTI-Cárdio 

Angioplastia 
Coronária 

de Resgate 
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I.A.M SEM SUPRA DE ST
ESTRATÉGIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA DO PACIENTE COM

DOR TORÁCICA COM INFRADESNÍVEL ST OU INVERSÃO DE T

 INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO SEM 

SUPRADESNÍVEL DO ST OU ANGINA INSTÁVEL 

Obter dados vitais, instalar PAM não invasiva. Monitor, Oxímetro. Realizar ECG
12 derivações e obter acesso IV, anamnese e exame físico. Colher CK-MB, CPK,
troponina, hemograma e eletrólitos e RX de tórax. Oxigênio 4L/min, AAS 300mg,
Nitrato SL/IV, Meperidina ou Morfina 

Infra do ST Alterações 
Isquêmicas de T 

Iniciar terapêutica antiisquêmica, heparina HBPM (Enoxaparina-
Clexane), betabloqueador IV (observar contra-indicações) nitroglicerina 

IV. Avaliar uso de IECA e Glicoproteína IIb/IIIa. 
Clopidrogel (dose Ataque 300mg / dose manutenção 75mg/d) 

Instabilidade clínica 

Risco de IAM não Q ou Morte Cardíaca 
Súbita, Dor > 20 min, EAP, Hipotensão, IM 

prévio Angioplastia há 6m, 
Revascularização do Miocárdio, Disfunção 

de VE, ST > 2mm ou inversão de T 

Considerar cateterismo cardíaco 

Passível Revascularização? 

Sim Não 

Angioplastia com 
GPIIb / IIIa 

(abcximab) se Stent 
ou Revascularização 

do Miocárdio 

Paciente de alto e 
médio 

risco acrescentar 
GPIIb/IIIa 

(Tirofiban; Agrastat) 

CMPE = Cintilografia miocárdica de perfusão 
DAC = Doença Arterial Coronária 

Estabilidade Hemodinâmica 

Paciente de baixo e médio risco 

Internar na semi-intensiva 
e iniciar tratamento clínico 

Avaliação Funcional: 
CMPE; ECO STRESS; TE 

Teste positivo p/ 
isquemia 

Teste negativo 
p/ isquemia 

CATE 

Existe DAC 
significativa? 

Alta hospitalar 
Avaliar outras 
possibilidades 
diagnósticas 

Sim Não 

Angioplastia 
com GPIIb/IIIa (abcximab) 

se stent ou revascularização 
do miocárdio 

Tratamento 
Clínico 
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EDEMA AGUDO DE PULMÃO

Avaliar ABC, assegurar vias aéreas, administrar oxigênio (cateter de 02, 
Máscara de Venturi e intubação se Pa02 < 60mmHg), se possível, ofere 
cer suporte ventilatório com Pressão Positiva (vide aspectos da 
ventilação mecânica). 
Obter acesso venoso. 
Monitorização, Oximetria, Obter história clínica, exame físico e exames 
complementares. 

Verificar Níveis Pressóricos Verificar Freqüência 
Cardíaca 

PAS > 100 PAS < 100 Taquicardia Bradicardia 

Seguir Algoritmo 
de Taquicardia / 

Bradicardia 

Ações de Primeira 
Linha: 
- Furosemida 1mg/kg 
- Nitroglicerina EV 
- Meperidina ou Mor-
fina EV 

Ações de Segunda 
Linha: 
- Nitroglicerina (se in-
suficiência coronari-
ana) 

PAS < 70 

Noradrenalina 
0,5 - 30mcg/min 

PAS > 70 

Dopamina 
5-20mcg/kg/min 

Dobutamina 
2 a 20mcg/kg/min 

OBS.: 

- Mude para DOPAMINA e suspenda NORADRENALINA quando a PA melhorar. 
- Se DOPAMINA > 20mcg/kg/min adicionar NORADRENALINA. 
- Investigar causa de EAP para tratamento adequado como angioplastia no caso de IAM, he 
parinização se causa for TEP. 
Tratar taquiarritmias seguindo algoritmo adequado. 
Se Taquicardia – cardioversão elétrica ou química. (Exceto taquicardia sinusal). 
Se Bradicardia – avaliar uso de marcapasso provisório. 

EXAMES A SEREM REALIZADOS: 
- ECG, rad. de tórax no leito, gasometria, enzimas cardíacas, função renal, eletrólitos, 
hemograma. 
• Em caso de não melhora dos sintomas, parada Cardiorrespiratória, proceder intubação 
Orotraqueal e transferir para UTI (após realização de medidas cabíveis para transferir com 
segurança). 
• Observar critérios para intubação Orotraqueal. 
• Se FA com freqüência ventricular elevada usar Cedilanide. 

751



77

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

CRISE HIPERTENSIVA

 

(+) 

(-) 

Elevação rápida e sintomática da PA 
geralmente com PAD > 120mmHg,  

PAS > 180 e/ou PAD > 110 

Urgência Emergência 

Sem evidência de lesão vascular aguda 
Reduzir os níveis pressóricos em 24 a 48 horas 

Evidência de lesão vascular 
aguda de órgão alvo* 

Reduzir os níveis pressóricos 
até 2 horas não mais que 25% 
Manter em torno de 160/100 no 

período de 2 a 6 horas 
Fundo de olho 

Papiledema 

Assintomático 

Medicar para casa 

Capoten 25mg SL / 
Clonidina SL/Ansiolítico 

Repetir com 20 minutos 

Furosemida após 30 minutos 

Nipride** 0,25 a 10 ug/kg/min EV 

Internar 

Encefalopatia Hipertensiva 
Hemorragia Subaracnóidea 
Hipertensão Maligna Sintomática 
Hemorragia Intraparenquimatosa Cerebral 
Dissecção de Aorta 
Insuficiência Coronariana (ICO) 
Pós-revascularização do Miocárdio 
Crise Feocromocitoma 
Epistaxis Severa 
Eclampsia 
** Em ICO utilizar Nitroglicerina 
( + ) Sim ( - ) Não 

Sintomático 

(-) 

(-) 

(-) 
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EMERGÊNCIAS HIPERTENSIVAS: Quando há risco de vida em potencial e deteriorização de órgão-

alvo, requerendo redução imediata da PA em minutos.

URGÊNCIAS HIPERTENSIVAS: Quando há risco de vida em potencial e é mais remoto a deterioriza-

ção de órgão-alvo, requerendo redução mais lenta da PA em 24hs

OBS:

PSEUDO-CRISE HIPERTENSIVA: Elevação acentuada da PA, sem sinais de deteriorização de órgão-

alvo, geralmente desencadeada por dor, desconforto, ansiedade, etc.

EMERGÊNCIAS HIPERTENSIVAS:

1) H.A.Maligna (Acelerada):

Meta: redução da PAD para níveis de 100 – 110 mmHg em 2 a 6 hs.

Tratamento: Nitroprussiato de Na. 0,25 mcg – 10 mcg (infusão contínua) 50 – 100mg (1 a 2

ampolas) em SG 250ml.

2) Encefalopatia Hipertensiva:

Meta: redução da PAD a níveis de 120 mmHg em hipertensos crônicos.

Tratamento: Nitroprussiato de Na. (Vide dosagem anterior).

3) Hemorragia Intracerebral:

Meta: redução da PAS a 160 – 140 mmHg, não excedendo.

Intervir quando PAS > 170 mmHg.

Tratamento: Nitroprussiato de Na. (Vide dosagem anterior).

4) Hemorragia Subaracnóidea:

Meta: redução de 20% - 25% da PAS (cuidado com a redução da PA pois a elevação pode ser devida a

vasoespasmo cerebral – Reflexo de Cushing em pacientes normotensos).

Tratamento: Nitroprussiato de Sódio.

5) Dissecção Aguda da Aorta:

Meta: redução da PAS a 120 – 100 mmHg, ou seja, o máximo tolerável.

Tratamento: Nitroprussiato de Na. Beta bloqueador injetável: metropolol 5mg EV repetir a cada 10 min,

até um total de 20 mg. Propanolol 1 – 3 mg EV; repetir após 20 min.

6) ICC com EAP:

Meta: redução da PAD para 100 mmHg.

Tratamento: Diuréticos de Alça venoso: Furosemide 20 a 60 mg EV

Nitroglicerina EV 5 – 100 mcg/min., 50 mg (01 ampola em 500 ml de AD ou SG 5%) em frasco de vidro + morfina.

7) IAM:

Meta: redução da PAD para 100 mmHg.

Tratamento: Nitroglicerina ou nitroprussiato de Na. Betabloqueador venoso. (Vide acima).

8) Insuficiência Renal rapidamente progressiva:

Meta e Tratamento: Nitroprussiato de Na.

9) Crises Adrenérgica graves e uso de drogas ilícitas (cocaína, crack, LSD):

Meta: redução da PAS a 120 – 100 mmHg se for tolerado.

Tratamento: Nitroprussiato de na, Propanolol ou Metropolol (vide acima) Verapamil 5 – 10 mg EV lento.
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10) Eclampsia:

Meta: redução da PAD quando ultrapassar 100 mmHg.

Tratamento: Hidralazina venosa. 10 – 20 mg EV ou 10 – 40 mg IM cada 6h, Sulfato de Mg por 24 hs

(de acordo com avaliação obstétrica).

11) H.A. Perioperatória:

Meta: redução de 20% - 25% da PAM.

URGÊNCIAS HIPERTENSIVAS:

1) H.A. ACELERADA SEM PAPILEDEMA:

Tratamento: IECA, Inibidor de Ca (Nifedipina fracionada)

Captopril 25 mg SL, repetir após 1 hora

Nifedipina 5 a 10 mg SL fracionada.

2) ICO:

Tratamento: Betabloqueador, IECA.

Propranolol 40 mg VO ou metropolol 50 mg VO.

Captopril 25 mg VO ou SL.

3) ICC:

Tratamento: Diuréticos, IECA,

Furosemide 40 a 80 mg EV

Captopril 25mg VO ou SL, Nifedipina 5 a 10 mg fracionada.

4) ANEURISMA DE AORTA:

Tratamento: Betabloqueador, IECA.

Propranolol 40 mg VO ou metropolol 50 mg VO.

5) AVCI NÃO COMPLICADO:

Meta: Intervir quando PAS > 190 mmHg ou PAD > 110 mmHg.

Tratamento: Captopril 25 mg VO ou SL.

6) CRISES RENAIS:

Tratamento: Clonidina, IECA (cuidado com hiper-reninismo podendo ocorrer diminuição acentuada da PA).

Clonidina 0,1 a 0,2 mg VO até 0,6 mg, Captopril 25  mg VO ou SL.

7) PERIOPERATÓRIO:

Tratamento: IECA, Clonidina, betabloqueador.

Captopril 25 mg VO ou SL, Propranolol 40mg VO

Clonidina 0,1 a 0,2 mg VO.

8) CRISES ADRENÉRGICAS MODERADAS:

Tratamento: IECA, Clonidina.

Captopril 25 mg VO ou SL, Propranolol 40 mg VO

Clonidina 0,1 a 0,2 mg VO.
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ANAFILAXIA

 AGENTES PRINCIPAIS 

- Antibióticos 
- Látex 
- Contrastes iodados 
- Picadas por Hymenopteras  
- Alimentos 
- Anestésicos gerai e locais 
- Antiinflamatórios não esteroídes 
- Soro heterólogo 
- Idiopática 
- Imunoterapia Específica 

SINAIS E SINTOMAS 

- Eritema difuso         - Náuseas 
- Prurido difuso          - Vômitos 
- Urticária                   - Cefaléia 
- Inconsciência           - Rinite 
- Broncoespasmo       - Choque 
- Edema de laringe     - Asfixia 
- Hipotensão               - Dor Abd. 
- Parada Cardíaca      - Outras 

MANUSEIO 

- Vias aéreas (observar permeabilidade, 
indicação de 02, intubação ou cricotireoi-
dotomia) 
- Estado hemodinâmico (medir pulso e 
pressão arterial) monitorização cardíaca. 
- Acesso venoso para infusão de fluidos, se 
necessário. 

Parada Cardiorrespiratória 

SIM 

Seguir orientações de 
PCR. Conforme as novas 

diretrizes do ALS 

NÃO 

Seguir orientações de anafilaxia 

- Adrenalina ( preferencialmente IM, em vasto lateral da coxa ( 1:1000, na dose de 0.3 a 0.5 ml para adultos 

e 0.o1 ml/kg ( 10µg/kg ) para crianças, no máximo 0.3ml de 15/15 min., até 3 vezes. 
- Anti-histamínicos: manifestações clinica de menor gravidade, como urticária e angioedema. 

Preferência aos de primeira geração: 
- Dexclorfeniramina na dose de 0.08mg/kg 
- Prometazina na dose de 0.5 mg/kg, preferencialmente por via IM, tendo o cuidado para não aplicar em 

crianças, < 2 anos devido aos efeitos de depressão respiratória. 
- Corticosteroídes: usado no choque prolongado, edema de glote, broncoespasmo refratário e reação 

anafilática protraída. 
Hidrocortisona: na dose de 5 -10 mg/kg ou a Metiprednisolona na dose de 1 – 2 mg/kg. 

- Broncodilatadores e oxigenoterapia (se necessário) 

REAVALIAÇÃO DO PACIENTE 

Melhorado 

ALTA 

Pior ou indiferente 

Adrenalina IM ou EV a cada 5 min.: 0.3-0.5 ml  ( 0.01mg/kg na

criança, max 0.3 mg/dose, IM ). Epinefrina 1:000 ou Epipen.
Drogas vasoativas se hipotenção irresponsiva a fluidos:
Dopamina – 400mg em 500 ml de soro, EV ou 2-20µg/kg/min no

adulto e 5 a 15µg/kg/min. na criança. 
 Considerar Glucagon nos casos refratários: em uso de

betabloqueadores 
1-5 mg ( 20 – 30 µg/kg ( max 1 mg) na criança, EV, por 5 min
seguido de infusão contínua de 5 - 15µg/min. 
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URTICÁRIA E ANGIOEDEMA

Sem resposta 
Piora 

Melhora 

CASOS LEVES 

- Anti-histaminicos não sedantes: 
 Fexofenadina: 180 mg, 60 mg/dia ( adulto) 
Criança: 6 a 12 anos – 30 mg, 12/12 h 
Desloratadina; comp. 5 mg e xarope - a 
partir de 6 meses de idade, 1 x dia. 
Loratadina: solução – 1mg/ml. Em crianças 
de 2 a 12 anos , < 30 kg, 5mg/dia e >30kg, 
10mg/dia. Adulto: 10mg/dia. 
Cetirizina:gotas – 10mg/ml ( 2 a 6 anos), 
0.25mg/kg/dia solução – 1mg/ml ( 2.5mg, 
12/12h) comprimido -10 mg – adultos, 
1xdia Levocetirizina 5 mg, em maiores de 
12 anos, 1x dia 
Usar 2 vezes ao dia ou de 12/12h 

TRATAMENTO 

CASOS MODERADOS 

Dexclorfeniramina-0.15 mg/kg/dia 
(3 a 4 vezes ao dia ) em crianças 
de 2 a 6 anos 
Hidroxizine 25 – 50 mg,6/6h. 
Crianças: 1-2mg/dia  mg/kg/dia 

CASOS SEVEROS 

Prednisona/Prednisolona 40-80 mg 
no adulto e criança 40mg  x 3 
vezes/dia + Prometazina ( > 2 
anos, 0.5mg) ou Benadril - 50mg 
de 6/6h 

EMERGÊNCIA 

Epinefrina 1:1000 
0.3 ml, SC ou IM, até 3 vezes 
Benadril 50 mg, EV,ou Prometazina - 0.5mgkg, 
até 25mg a 75mg/dia,no adulto, EV 
Traqueostomia para edema de laringe 

Alterados Não Alterados 

ANGIOEDEMA 

SIM NÃO 

Anti-histaminico 
Observação 

Internação 
Especialista 

ALTA COM: 

Anti-histamínico VO 
Acompanhamento 

ambulatorial 

ALTA COM: 

Anti-histaminico VO 
Corticosteroídes VO 
Acompanhamento 

ambulatorial 

Melhora 

História Clínica e Exame Clínico Inicial –Permebeabilidade Vias 
Aéreas, Sibilância, Pressão Arterial, Perfusão Periférica 

Anti-histaminico 
Corticosteroides EV 

Observar em PS 
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ASMA

CLASSIFICAÇÃO DA INTENSIDADE DA CRISE DE ASMA EM ADULTOS E CRIANÇAS:

*A presença de vários parâmetros, mas não necessariamente todos, indicam a classificação geral da crise.

**FR em crianças normais: < 2 meses: <60 irpm; 2-11 meses: <50 irpm;

1 a 5 anos: <40 irpm; 6 a 8 anos: < 30 irpm

> 8 anos = adulto

Exames complementares:

1. Gasometria (sinais de gravidade, PFE < 30% após tratamento ou SaO2 < 93%)

2. Radiografia do tórax (possibilidade de pneumotórax, pneumonia ou necessidade de internação por

crise grave);

3. Hemograma (suspeita de infecção. Neutrófilos aumentam quatro horas após o uso de corticosterói-

des sistêmicos);

4. Eletrólitos (coexistência com doenças cardiovasculares, uso de diurético ou de altas doses de β2

agonistas, especialmente se associados a xantinas e corticosteróides)

ACHADO * LEVE/MODERADA GRAVE MUITO GRAVE 

Pico de fluxo  
(% melhor ou previsto) 

>50% 30-50% <30% 

Gerais Normais Normais 
Cianose, sudorese 

exaustão. 

Dispnéia Ausente/leve Moderada Grave 

Fala Frases completas 

Frases incompletas/ 
parciais. Lactente choro 

curto, dificuldade de 
alimentar  

Frases 
curtas/monossilábicas 

Lactente:maior 
dificuldade de alimentar 

Estado mental Normal Normal 
Agitação, confusão, 

sonolência. 

Musculatura acessória 
Retração intercostal 

ausente ou leve 

Retrações subcostais 
e/ou 

esternocleidomastóideas 
acentuadas 

Retrações acentuadas 
ou em declínio 

(exaustão) 

Sibilos 
Ausentes com MV 

normal/localizados ou 
difusos 

Localizados ou difusos 
 Ausentes com MV↓,  

localizados  
ou difusos. 

Freqüência Respiratória 
(irpm)** 

Normal ou ↑ ↑ ↑ 

Freqüência Cardíaca 
(bpm) 

< 110 110-140 >140 ou bradicardia 

SaO2 (ar ambiente) > 95% 91-95% < 90% 

PaO2 (ar ambiente) Normal 60 mmHg < 60mmHg 

PaCO2(ar ambiente) < 40 mmHg < 40 mmHg >45 mmHg 
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MANEJO DA CRISE DE ASMA

CRISE LEVE 

β2 agonista em spray ou
Nebulização a cada 15 ou 20
min, até 3 vezes. 

Crise moderada ou grave ou resposta incompleta 
O2 por máscara ou cateter nasal 2 a 3 l/min. 

β2 agonista em Spray ou Nebulização 20/20 min na
1ª hora e após de 2/2 horas até melhora dos sinais e
sintomas. 
Havendo disponibilidade, acrescentar Brometo de
Ipratrópio 20/20 min 1ª hora e após de 2/2 horas. 
Corticóide (ataque)*. 
Se incapaz de receber medicação inalatória, aplicar
Adrenalina* ou Terbutalina 20/20 min até 3 vezes. 

BOA RESPOSTA: 
Ausência de sinais de gravidade 

Alta com orientação β2 agonista em 
spray dosificado ou Nebulização 4/4 
h ou oral 6/6h até melhora da crise. 
Considerar corticóides. 
Plano de acompanhamento. 

MÁ RESPOSTA (sem 
melhora dos sinais e 

sintomas): 
Continuar tratamento. 
Considerar internação após 4
horas do uso do corticóide 

O2 por máscara ou cateter nasal a
3l/min. 

Nebulização com β2* agonista
1/1h a 4/4 horas. 
Havendo disponibilidade, acres-
centar Brometo de Ipratrópio* 2/2
a 4/4 horas. 
Corticóide (manutenção)*. 
Hidratação venosa de manutenção
c/ K

+
. 

Reavaliar a gravidade 
em 1 hora 

INTERNAÇÃO 

REAVALIAR GRAVIDADE 

BOA RESPOSTA MÁ RESPOSTA 
INDICAR UTI 

Classificação da Intensidade da Crise 

Reavaliar em 1 hora 

*Consultar quadro de 

Medicações 
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INDICAÇÕES DE INTERNAÇÃO NA UTI:

PaCO2 > 40 mmHg

PO2 < 60 mmHg

Saturação O2 < 90 mmHg em FiO2  > 60 %

Piora dos parâmetros clínicos: dificuldade em falar, uso intenso da musculatura acessória, exaustão,

cianose e inconsciência

Pico de fluxo < 30% do basal

Acidose metabólica

Pulso Paradoxal > 18 mmHg (adolescente) e > 10 mmHg (criança)

Pneumotórax/ Pneumomediastino

Alteração do ECG

NA UTI:

Terapias não convencionais: Magnésio EV, Mistura de gases oxigênio e hélio, Quetamina e

Anestésicos por inalação

 Solicitar HC, eletrólitos, Rx de tórax, gasometria arterial 
Monitorizar ECG, saturação de oxigênio, pulso 

paradoxal, eletrólitos e gasometria 
Avaliar clinicamente a intensidade da crise 

TRATAMENTO CONVENCIONAL: 
O2 sob máscara facial 

Nebulização ou spray com β2 agonista 20/20 min ou 
Nebulização contínua  
Acrescentar Brometo de Ipratrópio  
Metilprednisolona ou Hidrocortisona 

FALHA NA RESPOSTA: 

β2 agonista EV 

FALHA NA RESPOSTA: 
Ventilação Mecânica: 

Diminuição do esforço respiratório por 
exaustão progressiva e diminuição do 

nível de consciência 
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Características de pacientes asmáticos de alto risco:

Três ou mais visitas à emergência ou duas ou mais hospitalizações por asma nos últimos 12 meses;

Uso freqüente de corticosteróide sistêmico;

Crise grave prévia, necessitando de intubação;

Uso de dois ou mais tubos de aerossol dosimetrado de broncodilatador/mês

Problemas psicossociais (ex: depressão);

Co-morbidades – doença cardiovascular ou psiquiátrica;

Asma lábil, com marcadas variações de função pulmonar (> 30% do PFE ou do VEF previstos);

Má percepção do grau de obstrução.

Recomendações Importantes:

Utilizar O2 
 
a 3 l/min sob cateter nasal,  quando Sat.= 95%

Dar preferência ao uso do β2 agonista por via inalatória. O efeito por nebulização a jato é o mesmo que

obtido por aerossol dosimetrado com espaçador, mesmo em casos de crise muito grave e pode resultar em reversão

mais rápida da obstrução.

Brometo de Ipratrópio associar na nebulização ao β2 agonista, quando crise grave

Corticóide oral ou parenteral tem efeito equivalente, portanto dar preferência à via oral. Prescrever a via

parenteral a pacientes incapazes de deglutir. Os corticóides sistêmicos devem ser utilizados precocemente na

emergência.

Não sedar.

Aminofilina: Não tem indicação como tratamento inicial. Em pacientes muito graves, hospitalizados,

poderá ser considerada como tratamento adjuvante.

Uso de corticóide em casa, por 5 a 10 dias, em pacientes com história de:

- Asma corticóide-dependente.

- Duração da crise > 6 horas.

- Crises severas anteriores.

- Insuficiência respiratória durante crise anterior ou nesta crise.

- Internações anteriores.

- Ausência de resposta à Adrenalina ou a nebulizações.

MEDICAÇÕES DA ASMA:

MEDICAMENTOS CRIANÇAS ADULTOS 

ββββ2-agonista: 
Spray Dosimetrado 

200 a 300 μg/dose, 
limite de dose: FC>120 bpm, 
tremores e arritmias, a cada 20 
minutos, até 1 hora + aerocâmera. 

400 a 500g ,até 800 mg/dose 

até 15/15 minutos ou 1 

jato/minuto + espaçador de 

grande 

Nebulizador de jato: 
Adicionar soro fisiológico 
3 a 5 ml e O2 6 l/min, com 
máscara bem adaptada à face 

0,1 a 0,15 mg/Kg/dose 
mínimo: 5 gotas 
máximo:5 mg/dose (20 gotas) 

2,5 mg a 5 mg 
(10 a 20 gotas/dose) 

Solução 
Contínua: 5 mg/Kg/h (máx.10 
mg/h). 

 

Comprimido 
0,6mg/ mg/kg/dia 6/6 h 
(1 ml/kg/dia) 
(máximo = 2mg = 5ml/dose) 

1 cp (2mg) 6/6 horas 

Endovenoso 
Ataque:10 mcg/kg em 30 minutos 
Manutenção: 0,3mcg/Kg/min* 

Ataque: 250 mcg em 10 
minutos 

Manutenção: 3 a 20 mcg/min** 

Anti-colinérgico: 
Brometo de Ipratrópio 

250-500mcg/dose 
(20 a 40 gotas) 

250 - 500 mcg/dose 
(20 a 40 gotas) 
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*Aumentar 0,1 mcg/Kg a cada 30 min até melhora clínica ou queda da PaCO2 ( dose máxima 8 mcg/Kg/min).

Reduzir taxa de infusão se ocorrer queda da PaCO2 > 10 mmHg, FC>200 bpm, arritmia cardíaca ou hipotensão.

Iniciar desmame após 12 horas de uso de taxa de infusão considerada ótima, melhora clínica, PaCO2 < 40 mmHg.

Reintroduzir β2 agonista sob nebulização.

** Ajustar de acordo com a resposta e FC

Solução 10 ampolas em 500 ml de S.F.- (10 mcg/ml) 1 ampola = 500mcg/ml

Erros e Deficiências mais comuns nas Emergências.:

Uso de mucolíticos ou fluidificantes VO ou inalados.

Uso de dexametasona via inalatória.

Nebulização com álcool ou vodka ou água destilada.

Tapotagem.

Percepção inadequada da gravidade da crise por parte do paciente e/ou médico.

História e exames físicos inadequados

Hiperhidratação.

Falta de reposição de potássio.

Uso de aminofilina como tratamento central.

Demora ou não indicação de corticosteróides.

Antibióticos de rotina.

Uso de sedativos.

Falta de suplementação de oxigênio.

Alta precoce do pronto-socorro ou hospital.

Falta de intensificação no tratamento após a alta.

Não informar ao paciente ou responsável sobre o diagnóstico adequado da Crise de Asma usando

termos como Bronquite ou Chiado no peito;

Falta de medidas funcionais para avaliação da gravidade e da resposta ao tratamento;

Uso incorreto de medicações

Entregar a receita sem o total entendimento do uso da medicação;

Não fazer a Classificação da Gravidade da Asma e encaminhamento inadequado aos Centros de Refe-

rência do Programa de Asma

“A crise de asma é como um incêndio: quanto mais cedo se apaga,

menores as perdas e danos e menos água se gasta.”

Corticóides Sistêmicos 
Hidrocortisona EV 
Dose de Ataque 
Dose de Manutenção 

20 mg/Kg/dose 

20 mg/Kg/dia 6/6 h 

200 mg /dose 

200 mg 6/6 h 

Metilprednisolona EV 
 
Dose de Ataque 
Dose de Manutenção 

1 a 2 mg/ Kg/dose 

1 a 2 mg/ Kg/dia 6/6 h 

40 a 60 mg/dose 

40 a 60 mg 6/6 h 

Prednisona ou Prednisolona 
 
Dose de Ataque 
Dose de Manutenção 

1 a 2 mg/Kg até 40 mg/dia 

1 a 2 mg/ Kg/dia 1 a 2 x / dia 

1 a 2 mg/ Kg até 40 a 60 
mg/dose 

40 a 60 mg/dia 

Aminofilina (amp. 24mg/ml) 
Dose de Ataque 
 
 
 

 
Dose de Manutenção 

Infusão contínua: 

1 a 6 meses= 0,5 mg/kg/h 

6 m a 1 ano = 1 mg/kg/h 

1 a 9 anos = 1,5 mg/kg/h 

 

 

10 a 16 anos = 1,2 mg/kg/h 

5-6mg, se não usou nas últimas 

24h (50% desta nos demais). 

 

Depuração: 

Normal – 0,6 mg/Kg/hora 

Aumentada- 0,9 mg/Kg/hora 

Reduzida- 0,3 mg/Kg/hora 

Adrenalina (1:1000) SC ou IM 0,01 ml/kg/dose, de 20/20 min, até 3 doses (máx. 0,3 ml/dose) 
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ANGINAS

CANDIDÍASE 
Ambulatorial 

Nistatina 
Sintomáticos 

AMIGDALITE 
Ambulatorial 
Antibióticos: 

Amoxi c/ clavulanato 
Cefaclor 

Lincomicina 
Sintomáticos 

ABCESSO PERI –AMIGDALIANO 
Hospitalar 

Antibióticoterapia parenteral: 
Amoxi c/ clavulanato 

Cefaclor 
Clindamicina 
Sintomáticos 

MONONUCLEOSE 
Ambulatorial 
Sintomáticos 

FARINGITE 
DIFUSA 

Ambulatorial 
Sintomáticos 

TRATAMENTO DE ANGINAS 

 Processo Inflamatório Infeccioso, de origem local ou 
geral, da Mucosa Faríngea. 

SINAIS E SINTOMAS 
Hipertermia 

Disfagia 
Aumento e Hiperemia das Amígdalas Palatinas 
Linfadenopatia Cervical Anterior (sim ou não) 

ABCESSO 
PERIAMIGDALIANO 

Odinofagia 
evolução de 3 a 7 dias 

Trismo 
Sialorréia 

Edema e desvio de Úvula 

EXAMES COMPLEMENTARES 
Orocultura c/ antibiograma 
Sorologia p/ mononucleose 

FARINGITE DIFUSA 
Coriza 2 a 3 dias 

Febre baixa 
Mal estar geral 

Adenopatia 

MONONUCLEOSE 
Sonolência 

Adenopatia importante 
Infecção Difusa do Faringe 

CANDIDÍASE 
Eritema Difuso 

Placas esbranquiçadas sobre 
Mucosa Hiperemiada 

Paciente Imunodeprimido 

AMIGDALITE AGUDA 
Hipertermia 
Adenopatia 

CLASSIFICAÇÃO 

762



88

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

OTALGIAS
 

MASTOIDITE 
Processo inflamatório das 

células da mastóide 

OTITE MÉDIA 
Processo inflamatório do 

ouvido médio 

SINAIS E SINTOMAS 

OTOSCOPIA 

Hiperemia 
Diminuição da transparência 
Abaulamento da membrana 

timpânica 
Otorréia 
Otalgia 
Febre 

Plenitude 
Vertigem 
Zumbido 

Otalgia 
Deslocamento do Pavilhão 

Auricular p/ diante 
Abaulamento da Região 

Retroauricular 
Edema da Parede póstero-

superior do C A E 

Hiperemia 
Edema 

Secreção 
Otalgia 
Prurido 

Plenitude 
Hipoacusia 

TRATAMENTO 

AMBULATORIAL 
Medicação tópica (cloranfenicol, 
polimixina B, neomicina, ciproflo-
xacina) 
Antibiótico Sistêmico (Amoxicilina, 
Amoxicilina c/ Clavulanato, Cefa-
clor, Cefalexina, Roxitromicina) 
Antiinflamatório 
Calor Local 

AMBULATORIAL 
Antibiótico Sistêmico (Amoxicilina, 
Amoxicilina c/ Clavulanato, Cefa-
clor, Cefalexina) 
Descongestionante Nasal Pediátri-
co (Fenoxazolina, Oximetazolina) 
Corticosteróide Sistêmico (Dexa-
metasona, Betametazona) 

HOSPITALAR 
Antibioticoterapia Parenteral: (Efta-
zidima, Ceftriazona) 
Outras alternativas: (Amoxacilina/ 
Clavulinato, Clindamicina) 
Corticosteróide parenteral: (Hidro-
cortisona) 
Analgésicos: (Dipirona, Paraceta-
mol) 
*Não (Amoxi/Clavulonato, Clindami-
cina) 

OTITE EXTERNA 
Processo Inflamatório do 
Canal Auditivo Externo e 

Pavilhão Auricular 
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SINUSITE

 Inflamação dos Seios Paranasais com Etiologia Infecciosa ou Alérgica 

COMPLICAÇÕES SINAIS E SINTOMAS 
Cefaléia 

Dor facial 
Secreção nasal mucopurulenta 

(sim ou não ) 
Gotejamento pós-nasal c/ tosse  

Anosmia 
Edema periorbital leve 

( sim ou não ) 

INTRACRANIANAS 
Meningite 

Abcesso epidural 
Abcesso subdural 
Abcesso cerebral 

ORBITÁRIAS 
Edema inflamat. 
Celulite orbital 

Abcesso 
subperiósteo 

Abcesso orbital 
Trombose do seio 

cavernoso 

EXAMES COMPLEMENTARES 
SEM COMPLICAÇÕES: RX dos seios da face (Fronto Naso – Mento Naso – perfil ) 

COM COMPLICAÇÕES: T.C. dos seios da face (axial e coronal) 

TRATAMENTO 

SEM COMPLICAÇÕES 
Ambulatorial 

Antibióticoterapia Oral 
(Amoxicilina, Amoxicilina c/ 
Clavulanato, Roxitromicina, 
Cefaclor,Sulfametoxazol, 
Trimetropim, Azitromicina) 

Mucolítico inalatório 
Descongestionante 

Sintomáticos 

COM COMPLICAÇÕES 
Hospitalar 

Antibióticoterapia Parenteral oral 
(Ceftazidima, Ceftriazona, 
Clindamicina, Cefoxitina, 
Amoxacilina/clavulinato, 

Quinolona) 
Corticóide Parenteral 

Sintomáticos 
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SURDEZ SÚBITA

 FATORES PREDISPONENTES 
Barotraumas 

Anestesia Geral 
Doenças Vestibulares 

Gravidez 
Viroses 

Distúrbios Endocrinológicos 
Distúrbios Hematogênicos 

Esforço físico 
Doenças do Colágeno 
Manobra de Valsalva 

Espirros Violentos 

TRATAMENTO 
Pentoxifilina 400mg de 12/12h ou de 8/8h 
Predinisolona 1mg/kg/dia 
Aciclovir 200mg 4/4h 
Vasodilatador 
(Flunarizina 10mg – 8/8h V.O.) 
Corticosteróide 
(Dexametazona 02mg – 6/6h E.V.) 
Dextran40 
(500mg + solução glicosada a 0,5% 12/12h E.V.) 
Tratamento de causas especificamente identificadas 

EXAMES LABORATORIAIS 
Audiometria + impedânciometria 

Avaliação Hematológica 
Reações Sorológicas 

Lipidograma 
Curva Glicêmica 

TC de Crânio 
RM de Meato Acústico Interno 

INTERNAMENTO 
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TRAUMA EM OTORRINOLARINGOLOGIA

Membrana Timpânica Nariz Conduto Auditivo Externo 

Não molhar o ouvido 
Sintomáticos 

Raio X de ossos próprios de nariz 

Com fratura Contatar 
especialista 

Sem fratura 

Sintomáticos 

Sem sangramento Com sangramento 

Tamponamento nasal 
anterior 

CORPO ESTRANHO

ROLHA CERUMINOSA

 Hipoacusia Otalgia 

Otoscopia 

Gotas Emolientes 

Ambulatório ORL 

 OUVIDO NARIZ OROGARINGE 

Otalgia 
Hipoacusia 

Otorréia 

Rinorréia unilateral 
Fétida (S/N) 

Odinofagia 
Disfagia 

Sialorréia 

Otoscopia 

Objeto animado 

Gotas de vaselina 

Objeto inanimado 

CONTATAR ESPECIALISTA 

CONTATAR ESPECIALISTA 
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EPISTAXE

 

OBS.: 
Tamponamento Nasal Anterior. 
Introduzir na Fossa Nasal, com auxílio de uma pinça longa, gaze hidrófila ou 
gaze 4 aberta longitudinalmente embebida em substância lubrificante, entre o 
corneto médio e o septo nasal. Continua-se introduzindo a gaze em toda a 
extensão da fossa nasal à maneira do pregueamento de uma sanfona 
Tamponamento Nasal Posterior (Especialista) 
Material utilizado: Caixa de Otorrino (PA), Fotóforo (Marocel - 2 unidades – C. 
Cirúrgico) 

EXAMES 
COMPLEMENTARES 

Coagulograma 
Hemograma 

Raio X seios da face 

TRATAMENTO 
Correção do distúrbio primário 
Tamponamento nasal anterior 

CONTATAR 

ESPECIALISTA 

DISTÚRBIOS LOCAIS 
Trauma 
Infecção 

Corpo Estranho 
Procedimento Cirúrgico 

Irritantes Químicos 

DISTÚRBIOS 
HEMATOLÓGICOS 

Doenças 
Arterioscleróticas 
associadas à HAS 
Doença Hepática 
Nefrite Crônica 

OUTRAS 
Alteração súbita da 

Pressão 
Hemodiálise 

DOENÇAS 
NEOPLÁSICAS 

Neoplasia Maligna ou 
Benigna 

Naso-Angio Fibroma 
juvenil 

Avaliar a necessidade 
de TC de seios da face 
e videoendoscopia nasal 
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LABIRINTITE AGUDA

 Vertigem Severa, de início súbito associada 
à Perda Auditiva e Nistagmo Espontâneo 

SEROSA 
Traumatismo 

Cirurgia de ouvido 
Otite média 
infecciosa 

VIRAL 
Parotidite 
Sarampo 

Etc... 

BACTERIANA TÓXICA 

EXAMES COMPLEMENTARES 
Hemograma completo 

Eletrólitos 
T3 /T4/ TSH/AAT 
VDRL/FTA-abs 

Colesterol e triglicerídeos 
Curva de gllicose (GTT) 

ECG com DII longo 
Anticorpo antinúcleo 

Fator reumatóide 

TRATAMENTO 
Antiemético(metoclopramida – 10mg – IM)* 

Antivertiginoso (dimenidrato – 50mg – IM ou EV)* 
Sedativo (diazepan – 10mg – IM)* 

Hidratação 
* Repetir de 4/4 horas se persistirem os sintomas 

CONTATAR ESPECIALISTA 
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PNEUMONIAS (PN)

 

Comunitária  Hospitalar 

Necessita internar ? 

Sim Não 

Critérios Internamento 
- Leucocitose > 20.000 

- Maior ou igual 60 anos 
- FR Maior ou igual a 30 

- Confusão Mental 
- Alcoolista 

- Estado Geral Precário 
DPOC 

Insuf. Cardíaca 
Neoplasia 

AVC 
- Insuficiência renal 

- Hepatopatia 
- Uso de Corticóide 

Tratar 

Ver pneumonias I e II 

Quando o diagnóstico é 
feito 48 horas após 

o internamento 
do paciente ou até 30 

dias após alta depois de 
internação anterior 

Moderada 
a grave 

Grave 

Broncofibroscopia para 
coleta CBA até 24 horas 
após início tratamento 

(se for disponível) 

DIAGNÓSTICO 

SINAIS E SINTOMAS: 
Tosse 
Febre 

Escarro Purulento 

RADIOGRAFIA DE TÓRAX 
Consolidação Alveolar 
com ou sem Cavitação 

LEUCOGRAMA (*) 
Leucocitose maior ou 

igual a 15.000 ou 
Leucopenia a 4.000 

*Leucograma pode ser normal quando o patógeno for um agente atípico. 

A Radiografia do tórax deve ser em PA e perfil. 
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PNEUMONIAS - I

 

Fora da UTI Na UTI 

Fluorquinolona (gati e Moxifloxa 
cina, Levofloxacina) ou Betalac-
tâmico + Macrolídeo 

- Aminoglicosídeo + Ciprofloxacina ou Cefa-
losporina de 3ª ou 4ª geração. 
Antipseudomonal + Macrolídeo EV ou Flúor-
quinolona (Gati, Moxi e Levofloxacina) 

TRATAMENTO 

Pneumonia 
Hospitalar 

Pneumonias 
Situações Específicas 

Ambulatório Internamento 

Cefalosporina de 4ª geração 
“Monoterapia” ou cefa de 3ª + 
Aminoglicosídeo ou Aztreonan 
ou Imipenem+Aminoglicosideo 

Ver pneumonia II 

Amoxacilina + inibidor de Betalactama-
se ou Quinolonas de nova geração (Ga-
tifloxacina, Levofloxacina, Moxifloxacino). 
Orientar consulta especializada em 3 dias 

Pneumonia comunitária 

 SITUAÇÕES ESPECIAIS 

Associada Infecção Pele Derrame Pleural Cavitação Afogado 

Oxalicina ou Vanconicina 
ou Metronidazol Targocid 

Podendo associar 
Aminoglicosídeo 

Cefalosporina 3ª 
geração + 

Aminoglicosídeo + 
Metronidazol  

Pesquisar BK 
Amoxacilina ou 

Oxacilina 

Considerar 
Drenagem Pleural 

Considerar uso de 
esquema para 

Anaeróbio 

Aspiração? 

Hospitalar Comunitária 

Ciprofloxacina associada a 
Cefalosporina de 3ª ou 

associado a 4ª geração ou a 
Aminoglicosídeo 

Clindamicina ou Penicilina 
Cristalina associado a 

Aminoglicosídeo 

PNEUMONIAS - II
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PNEUMONIA COMUNITÁRIA EM

CRIANÇAS MAIORES DE 2 MESES

 

Penicilina Procaína Ou Amoxacilina 

48 a 72h 

Com Melhora Sem Melhora 

Manter Tratamento 7 A 10 Dias Amoxacilina + Clavulanato ou Cefu 
roxima ou Cefaclor ou Cloran- 
fenicol (Medicamentos Via Oral) 

MELHORA 

MANTER TRATAMENTO 7 a 10 HOSPITALIZAÇÃO 

48 a 72h PIORA 

TRATAMENTO AMBULATORIAL 

 TRATAMENTO HOSPITALAR  

PENICILINA CRISTALINA 
150.000 a 200.000 UI/Kg/dia 

MELHORA 48 a 72h PIORA 

Manter Tratamento Sem Derrame Pleural Com Derrame Pleural 

Toracocentese Cefuroxima ou Cloranfenicol 
ou Ceftriaxone ou Cefotaxima 

PIORA 

Oxacilina ou Cefalotina ou Cloranfenicol MELHORA 

Manter Tratamento 
PIORA 

Casos Graves 

Oxacilina+Cloranfenicol ou 
Oxacilina+Ceftriaxone ou 

Oxacilina+Cefotaxima 

Insuficiência Respiratória 

UTI 

PIORA 
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PNEUMONIA HOSPITALAR

 

* Gasometria com sinais de Insuficiência Respiratória - Indicar U.T.I. 

Oxacilina (21 Dias) + Amicacina (14 
Dias) ou Cefalosporina de 2ª ou 3ª 

Geração 

Piora Clínica e/ou Radiológica (Solicitar 
HC + Gasometria* ) 

S.Aureus resistente ? 
GERME GRAM (-) 

Ceftazidima + Vancomicina ou 
Ceftazidima + Amicacina, 14 a 21 dias 

Alternativa: Imipenem 

Insuficiência Respiratória 

U.T.I. 

Sem Melhora Clínica 
TB Pulmonar? Imunodeficiência? 

772



98

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

EMBOLIA PULMONAR
SUSPEITA DE EMBOLIA PULMONAR

 História Clínica 
Doenças Concomitantes 
Hemogasometria Arterial 

RX tórax 
ECG 

Iniciar a Heparinização 

Mapeamento Pulmonar – Ventilação/Perfusão 
ou TAC helicoidal tórax 

Resultado não Diagnóstico 
(intermediário ou bx. propabilidade 

Normal Alta probabilidade 

Pesquisar outras 
causas 

Embolia pulmonar 
excluída 

Internar 

Embolia pulmonar 
diagnosticada 

US de compressão ou 
Dupplex – Scan de MMII 

Anormal 

Normal/não-conclusivo 

TAC helicoidal do tórax – 
Angiografia pulmonar ou US de 

compressão/duplex 
MMII repetidos 7 a 14 dias 

Embolia pulmonar 
diagnosticada 

Internar 

Anormal 

Embolia Pulmonar 
Diagnosticada 

Normal 

Embolia Pulmonar 
Excluída 
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TERAPÊUTICA PARA A EMBOLIA PULMONAR

EMBOLIA PULMONAR DIAGNOSTICADA 

Não Sim 

Seguir estratégia 
diagnóstica 

Existe contra-indicação 
para a anticoagulação? 

Não Sim 

Interrupção da veia cava 
inferior ou embolectomia 

por cateter/cirúrgica 

Há instabilidade 
hemodinâmica devido ao 

TEP ou há TVP íleo- 
femural extensa? 

Não Sim 

A terapia trombolítica é 
contra-indicada ? Heparinização plena 

Não Sim 

Trombólise + 
anticoagulação 

Heparinização plena 

A condição clínica não 

melhora com até 72 horas 

de tratamento 

A condição clínica 
melhora com o tratamento 

Interrupção da VCI 
ou embolectomia 

Terapia com heparina 
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MANEJO DA TROMBOCITOPENIA INTRODUZIDA POR HEPARINA

 
Queda do número de plaquetas (< 100.000 ou de 50% da contagem controle) após 5 dias de 

terapia com heparina ou relato de exposição recente à heparina 

Suspender Heparina 

Houve extensão da TVP 
ou novo Trombo Arterial 

Não 

Iniciar 
Anticoagulante Oral 

RNI está em Faixa 
Terapêutica ? 

Interrupção da VCI, ou 
Anticoagulante de ação 

rápida ou ambos + 
Dicumarínico 

Anticoagulante 
de ação rápida + 

Dicumarínico 

Sim Não 

Continue o 
Dicumarínico 

Ajustar dose 

TROMBÓLISE NO TEP - INDICAÇÕES 
Instabilidade Hemodinâmica. 
Disfunção Sistólica de VD. 
TEP Maciço. 
TEP com Cardiopatia e Pneumopatia prévias. 
TEP com diminuição de Perfusão em 1 lobo ou Múltiplos Segmentos Pulmonares. 
OBS.: 
1 - Heparina deve ser suspensa 6 horas antes da trombólise. 
2 - A Heparina será reiniciada quando TTPa <= 80seg ou após 12 horas da Trombólise. 
3 - Idade e câncer não são contra-indicações à Trombólise. 
4 - A Trombólise pode ser realizada em até 14 dias do diagnóstico, preferencialmente no período diurno. 
5 - A Angiografia deve ser feita ou no MSE ou por Punção Femural, abaixo do ligamento inguinal. 

Sim 

TVP Arterial 
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ABORDAGEM DO TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MACIÇO (TEP)

PARA AJUSTE DA INFUSÃO DE HEPARINA 

TTPa 
REPETIR 
BOLUS 

PARAR 
INFUSÃO (Min) 

VELOCIDADE DE 
INFUSÃO ml/h 

PRÓXIMO TTPa 

< 50 5.000 UI 0 0 + 2 6h 

50 - 59 0 0 0 + 3 6h 

60 - 85 0 0 0 Próxima manhã 

86 - 95 0 0 0 - 2 Próxima manhã 

96 - 120 0 30 30 - 2 6h 

> 120 0 60 60 - 4 6h 

TVP TEP ou com TEP maior sem Heparina 5000 UI em bolus + 1000 a 1500 UI/h/24hs (solução 32.000)

Dose 80mg Kg IV bolus

 TEP MACIÇO 
(Hipotensão Severa ou Hipoxemia Extrema 

PS < 90mm Hg em Normotensos) 

Internar na UTI já em 
Ventilação Mecânica 

Terapia Trombolítica 

Contra-indicada ou resposta 
inadequada 

Reiniciar Heparinização após 
Trombólise 

Embolectomia Cirúrgica 
ou por Cateter 

Interromper a VCI 
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ASPECTOS DA MECÂNICA RESPIRATÓRIA

VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA ADULTO

 

Agitação 
Glasgow < 12 
Tosse ineficaz 

Obstrução via aérea 
Distensão abdominal 

Vômito 
Sangramento digestivo alto 
Instabilidade Hemodinâmica 

Sind. Coronária aguda 
Trauma de face 

Cirurgia de esôfago  
Barotrauma não drenado 

Considerar 
Intubação 

Reavaliar em 2 Horas 

Sim 

Não 

Contra Indicação 
para VNI 

Fr>25/mim 
Trabalho Respiratório 

7,25> pH < 7,35 
SaO2<90% 
FiO2> 30%

DPOC agudizado 
PS/PEEP 

PS=VT 6-8 ml/kg 
PEEP = 6 cmH2O 

Nasal/Facial 
PA/Enfermaria/UTI 

EAP 
CPAP= 10 cm H2O 

ou  
PS/PEEP 

PS= VT 6-8 ml/kg 
PEEP = 10cm H2O 

Nasal/Facial  
PA/Enfermaria/UTI 

Hipoxêmico 
PS/PEEP 

PS = VT 6-8 ml/kg 
PEEP≥8 cm H2O 
Facial/Facial Total 

UTI 
 

Pós-Operatório 
CPAP≤7,5cm H2O 

PS< 15 cmH2O 
Nasal /Facial 

UTI 

Piora 
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ADMISSÃO EM VENTILAÇÃO MECÂNICA ADULTO

 

1. VC = 6-8 ml/kg de Peso Ideal 
 Fr= 14-20 rpm 
 PEEP = 5 cm H2O 
 Sens. = 1-2 cm H2O 
 Fluxo 50-60l/ min 
 FiO2. p/ SPO2 > 90% 
 Rx de Tórax sem alterações**
 Gasometria Arterial  

Paciente Sedado 

Sedação 
ACM

Solicitar nova 
gasometria 

Melhora 

** 

N S 

N 

S N 

Iniciar 
Desmame 

Sedação 
ACM 

N 

Pneumotórax Atelectasia 
Infiltrado 

VPC/PEEP=5 cmH2O 

Melhora  

Considera hipótese de FBP 
VM especifica 

Avaliar respost a hemod. 
Sedação ACM 

↑↑↑↑ PEEP 

Novo RX 

Melhora  

Sedação  
Estrategia ventilatória 

adequada 

S 

 NS 

S 

N 
S 

N 

S 

N 

N S 

3 Estabil. Hemod. sem 
Aminas vasoativas 

 Nível de Consc. Adeq. 
 Infecção Controlada 
 Equil. Hidroeletrolítico 

Corrigir: 
Parâmetros 
Ventilatórios 
Metabólicos  

4. Modo PS/CPAP 
 PS = VT 6-8ml/kg de Peso  
Ideal 
 Fr< 30ipm 
 FiO2 p/ SPO2 > 93% 
 PEEP pl FiO2 < 60% 
 Pa O2/ FiO2 > 200 
 Rx do Tórax e Gasometria   

Arterial  

Considerar LPA/SDRA  
VM especifica Avaliar resposta 
hemodinâmica/Sedação ACM  

PaO2/FiO2  

O2< 200  

Estável ³ 

2.Gasometria Arterial 
 7,35< Ph < 7,45 
 Pa O2 80- 100mm hg 
 PaCO2 35-45 mm hg 
 HCO2 22-26meq 
 SPO2 > 93% 
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DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA

 

N 

Resolução da Causa Primaria 

Iniciar Desmame 

1. Sem Sedação / ECG ≥ 11 
Estabilidade hemodinâmica 
PAS ≥ 90 mmHg  
Infecção controlada  
PaO2 / Fi O2 > 200 
FiO2  ≤ 40%/ PEEP= 5cm H2O 

NÃO SIM 

DESMANE DIFICIL SBT 
PSV= 7 cm H2 O/PEEP=5cm H2O por 30’ 

f/Vc < 105 
Pimax > -30/Pemax > 40 

EXTUBAÇÃO  

OXIGÊNIO SUPLEMENTAR 

SINAIS DE INTOLERÂNCIA  
ANSIEDADE 

Confusão  
Rebaixamento do nível de consciência 

Sudorese  
Agitação 

Dessaturação de O2 

Descompensação Hemodinâmica 
Taquicardia ou Bradicardica 
Hipotensão ou Hipertensão 

Uso de musculatura acessória  
Movimento paradoxal Toraco abdominal 

VMNI 

REAVALIAR EM 2 HORAS 

PIORA 

CONSIDERAR INTUBAÇÃO 

MANTER SEDAÇÃO 24h 
Ramsay 2-3 

Ajustar PS p/ VT =6-8 ml/kg 
Fr< 35ipm 

f/vc <105 

NÃO SIM 

S 

* SBT – TESTE DE RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA  
   VMNI – VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA  
** Pimax< -20cm H2 O considerar treinamento muscular 

*
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 PACIENTE NEUROLÓGICO 
(TCE – AVC – Craniotomias) 

Hipertensão 
Intracraniana 

20 mmHg 

Posicionamento  
Decúbito elevado entre 30º - 45º 
Posicionamento da  
cabeça na linha media 
(em decúbito dorsal ou lateral)

Manobras fisioterápicas limitadas  
PIC máx = 30 (se monitorizada) 
- Aspiração (influência direta sobre a 

PIC) sedar e/ou hiperventilar 
- Compressão e descompressão do 

tórax (influência direta sobre a PIC) 
- Drenagem postural: a posição 

horizontal ou de Trendelenburg é um 
pouco tolerada, podendo ser realizada 
desde que a PIC seja monitorizada 
- Estimulo de tosse após 

Hiperventilação 

- Agitação Psicomotora 
- Ausência de Resposta Pupilar 
- Escala de Glasgow  

S N 

Ventilação mecânica 
Garantir VM  constante  
Ventilação controlada (VC ou PRVC) 
PaCO2 entre 30 a 35 mmHg 
VC até 12 ml/kg 
PEEP 5 cm H2O 
PaO2 arterial entre 100 e 120mm hg 

Ventilação Mecânica: 
Normoventilação 

Posicionamento: Livre 

Hiperventilação  
VC 10 a 12 ml/kg 

Desmame do Respirador: 
Após redução da Pressão Intracraniana 

Estabilização do quadro clinico 

VENTILAÇÃO MECÂNICA EM PACIENTE NEUROLÓGICO
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VENTILAÇÃO MECÂNICA EM DOENÇA

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

 

N S 

PaO2 < 60 mmHg (FiO2 = 21% - ar ambiente 

Oxigenioterapia 
Cateter de O2 (até 4l/min) ou Máscara de Venturi 

FiO2 para manter SatO2 > 90%/ PaO2 60-80mmHg  

pH entre 7,20 e 7,40 independente da PaCO2 
sem HIC, ICC, Arritmia 

Avaliação Clinica ¹ 

Ventilação mecânica ³ 

VCV ou VPC - Sedação 
Fluxo de Rampa Descendente 
Fr ≤ 12/min 
Fluxo Inspiratório > 60l/min 
PEEP= 80% do Auto-PEEP 
VT= 5 A 7 l/kg 
Pressão Platô < 35 cm H2O 
Relação I: E > 1:3 

¹ Avaliação Clinica 
Nível de consciência do paciente 
Padrão Respiratório 
Instabilidade Hemodinâmica 

² Critérios para utilização de VMNI  
Paciente colaborativo 
Desconforto respiratório com Dispnéia mode-
rada a severa / Fr < 35 
Utilização de Musculatura Acessória 
Estabilidade Hemodinamica 
Nível de consc. rebaixado por Hipercapnia 
sem instabilidade Hemodinâmica 

³ Critérios para IOT 
Glasgow ≤ 8, agitação, não colabora 
tivo com VMNI 
PCR 
Instabilidade Hemodinâmica 
Hipersecreção Pulmonar 

Manter oxigenioterapia 

Ventilação mecânica não 
invasiva - VMNI ² 
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VENTILAÇÃO MECÂNICA NA SDRA E CHOQUE SÉPTICO

< 6m 20-60 
6m –    2 a 15-45 
2-5 a 15-40 
> 5 a 10-35 

PARÂMETROS INICIAIS: 
Modo: A/C 
Ciclagem: Volume Controlada ou Pressão 
Controlada Ciclada a Tempo PEEP e FiO2: Obter 
a PEEP otimizada para Sat. Entre 88% e 95% 

com FiO2 ≤ 0,6 Tempo Inspiratório: 0,4 a 0,75 

(Lactentes) a 0,9 – 1,2 seg.(Escolares e ↑ ) 
Freqüência Respiratória:2/3 da FR fisiológica para 
a idade Trigger a fluxo: Ajustar para diminuir 
esforços/evitar Auto Ciclagem. 

ESTRATÉGIAS : 
Hipercapnia Permissiva: PaCO2 até 55 mmHg em 

neonatos e PaCO2 ≤ 80 mmHg e pH ≥ 7,15 
Volume Corrente entre 6 e 8 ml/kg 

Pressão Máxima ≤ 30 cmH2O 55 mmHg ≤ 80 

mmHg ou 88% ≤ SpO2 ≤ 95% 

REAVALIAÇÕES: 
Posição do sensor de oximetria 
Posição e Patência das Vias de Ventilação (Tubo 
Traqueal ou Traqueostomia) 
Verificar de ventilação é simétrica e descartar 
pneumotórax;  
Verificar funcionamento correto do ventilador; 
Verificar vazamento do sistema e/ou Tubo Traqueal 
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VENTILAÇÃO MECÂNICA LESÃO PULMONAR AGUDA(LPA)

SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO NO ADULTO(SDRA)

 

N 

N 

N S 

S 

N 

S 

LPA - PaO2/FiO2 < 300 
SDRA - PaO2/FiO2 < 200 
Infiltrado bilateral difuso 

Pressão capilar pulmonar < 18 

VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA 

Modalidade: VPC  
VC ≤ 6 ml/kg – Platô ≤ 30cmH2O  
PEEP2 pontos acima do Pflex-inf (curva PxV) 
Fr entre 12 e 20 rpm 
FiO2 p/ SatO2 >90% 

pH 7,20-7,25 

Manter 

Pressão de plato ≤ 30cmH2O  FiO2 ≤ 60% 
SatO2 > 90% 

FR/VC>100 

PS p/ VC e  
FRA adequado 
Repouso musc. 

↓ PS – de 2 cmH2O em 2 
cmH2O até 10 cmH2O 

Manter a PEEP 10cm H2O 

FR/VC > 80 

Extubação 

VMNI pós extubação 
Manter “Delta Pressorica” 

Manobra de Recrutamento 
Alveolar - RA. 

Melhora  

Posição Prona + Recrutamento 
Aveolar - RA 

Melhora  

Manter Recrutamento 
Aveolar - RA. 

Manter PEEP 
Manter Recrutamento 

Aveolar - RA. 

S 

N 

S 
N N 

S 

S 

Contra indicado para pacientes arrítmicos ou instáveis 
hemodinamicamente  

Manter Paciente Curarizado 
Atenção 

Auto PEEP 
Alterações Hemodinâmicas 

Indicações 
PaO2//FiO2 > 200 
PAM ≡ 8,00 FC – 80 a 120 bpm (rítmico) 
Padrão respiratório regular  

TGI - Insuflação 
do Gás Traqueal 

Suspender RA 
Manter PEEP. 

Manter PEEP 

Desmame: 
Manter valor da PEEP (PS equiva-
lente VC 6-8 ml/kg e FR < 35pm 

Melhora  
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CÁLCULO DE CURVA PRESSÃO/VOLUME NO ADULTO

 ¹ Sedação e Curarização 
Higiene Brônquica 
Verificar vazamentos em circuitos 
Monitorizar: 
SatO2, PA, FC e Ritmo Cardíaco 

 Homogenização do Parênquima Pulmonar 
 CPAP = 35 -40 cm H2O por 30” 

FiO2 = 100 
Vol. Controlado → VC = 4-5ml/kg 
Pausa Insp.2’’(p/ verificação platô) 
Fr= 10 -12 ipm 
Fluxo = 30l/min (onda quadrada) 

Após homogenização PEEP =0 
↑ Progressividade os níveis de PEEP 
de 2 em 2cm H2O, aguardar 1’ em cada 
novo nível de PEEP – medir 
Complacência Pulmonar  

Interromper o processo quando a com-
placência cair ou a pressão de platô 
exceder 45 cm H2O 

² “PEEP ideal” será encontrada soman-
do-se 2cm H2O ao valor da PEEP que 
determinou a melhor complacência 
(melhor VC com menor pico de pressão 
Insp.) 

¹ Contra Indicações/ Critérios de exclusão: 
Instabilidade Hemodinâmica (PAM ≤ 140 hpm/ arritmias) 
Hipertenção Intracraniana 
DPOC 
Ocorrência de Pneumotórax e Fístula Bronco-pleural até 
pelo menos 48 hs 
Situações onde está contra-indicado Hipercapnia 

² Complacência =          VC                              
 

     Platô  - PEEP 
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MANOBRA DE RECRUTAMENTO ALVEOLAR (RA) NO ADULTO

 

S 

Ventilação Convencional ² Estratégia Protetora ³ 

Determinação: 
Instalação da PEEP Ideal 

Manobra de Recrutamento Alveolar (RA) 
Paciente Sedado/Curarizado 
Mod.: PC (limitada em 50 cm H2O) 
PEEP = 30 cm H2O 2’ 
P Insp = 15 cm H2O 

Monitorizar antes e depois do RA: 
VC (registrar) 
Complacência – CsT = VC/ P. Platô – PEEP 
SatO2 (registrar) 
AP (registrar) 
Alterações Hemodinâmicas 

Repetir a manobra de RA a cada 4 h 
ou sempre que despressurizar o 
Sistema Respiratório  
Duração: 24 h 

Suspender RA 
Manter valor da PEEP 

Por 60” – intervalo de 60” 
Repetir RA por 2’ → cada 4 h ou 
sempre que despressurizar o Sis 
tema 
Duração: 24 h 

¹ Contra Indicações/Critérios de exclusão 

Instabilidade Hemodinâmica 
Hipertensão Intra-Craniana 
Fístula Bronco-Pleural 
DPOC 
Pneumotórax 
Pneumonia 

² Ventilação Convencional  

Modalidade: assistida controlada  
VC = 7 ml/kg 
PEEP – para FiO2 ≤ 60% sem rep. Hemodinâmica 
PaCO2 entre 25 e 38 mmHg 
Pressão Max. das vias aéreas até 30 cm H2O 
Sem manobra de RA 

³ Estratégia Protetora Pulmonar  
Mod. Limitadas à pressão: PSV. VAPS e PCV 
VC < 60ml/kg 
PEEP 2 cm H2O acima do P. flex. Inf. da curva P x V 
PaCO2 entre 40 a 80 cm H2O 
Pressão máx. das vias aéreas limitada em 40 cm H2O 
Manobra de RA 

N S 

N 

Instabilidade Alveolar ¹ 
SDRA (fase inicial) 
Hipoventilação Alveolar 
Atelectasias 

Melhora de PaO2 e da 
Imagem Radiológica 
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HIPERCAPNIA – MANEJO FISIOTERÁPICO
INSUFLAÇÃO DE GÁS TRAQUEAL (TGI)

 PaCO2 > 50 mmHg 
Resistente a outras tentativas de lavagem de espaço morto 

¹ Providenciar material para TGI 

Paciente sedado 
Higiene Brônquica prévia 
FiO2 para a SatO2 esperada para a patologia 
Colocar conector de Traqueostomia entre a cânula endotra-
queal e extensão do respirador  

Introduzir sonda de aspiração pelo orifício do conector de traquéia = 
42 cm da cânula endotraqueal ou 20 cm da cânula de traqueostomia 
Medir na sonda de aspiração (deve ficar de 1 e 2 cm acima da carina) 

Fixar parte externa da sonda de aspiração ao conector 
Fluxo de O2 = 2 a 61/min 

Alternar parâmetros da Ventilação Mecânica ² 
Monitorar Ventilação Mecânica e sinais vitais ³ 

Desligar TGI após 1 hora  
Ventilação Convencional  

Colher Gasometria Arterial  

Sucesso da TGI? 
(PaCO2 < 50) 

Repetir TGI 
após 6 horas 

N S 

¹ Materiais Necessários 
Sonda de Aspiração nº 6 a 8 estéril 
Conector de cânula de traqueostomia (c/ orifício 
p/ aspiração) 
Esparadrapo ou similar  
Cortaplast 
Umidificador de parede + extensão 
Água Destilada Estéril 
Fluxômetro de O2 

³ Critérios de Interrupção: 
Instabilidade Hemodinâmica (↑↓ exagerado da 
FC e/ou PA, ↓ abrupta da SatO2) 
Cuidados 
Hiperinsuflação Pulmonar – Vigilância 
continua da Ventilação Convencional 
Não fazer manobras de Recrutamentos 
Alveolar durante TGI 

² Parâmetro da Ventilação Mecânica (VM) 
Pinsp. Limitada a 35 cm H2O 
PEEP fisiológico  
VC em torno de 5 ml/kg 
FiO2 < nível possível  

Ventilação 
Convencional 
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DOR ABDOMINAL AGUDA

 

DOR ABDOMINAL 
1 – Deite o paciente 
2 – Acalme 
3 – Anamnese e exame físico silmutâneos 
4 – Sedação da dor: se dor forte  

 

DOR ABDOMINAL 

Tratamento Específico 

Difusa Localizada 

Sem Abdome Agudo Abdome Agudo Exames Específicos 

Estável Instável Tratamento Específico 

Suspeita Específica Estabilizar Paciente Suspeita diag. 
inespecífica 

Exames Apropriados Rotinas pré-operatório 

Sem diagnóstico Diagnóstico 

Rotina de Exames (*) 

Videolaparoscopia 

(*) Rotina de Exames

Homem:

Hemograma; sumário de urina; amilase; RX. de tórax PA de pé; RX. de abdome PA de pé e deitado; Ultra Sonografia

(US) de abdome total (após ver RX.)

Mulher em idade fértil (Até 45 anos ou com ciclos presentes mesmo com laqueadura tubária.)

Hemograma; sumário de urina; amilase; US de abdome total e pelve (antes ou depois da radiografia a depender do

quadro clínico); Beta HCG, se Beta HCG neg.; RX. de tórax PA de pé; RX. de abdome AP de pé.e deitado.

Mulher fora da idade fértil

Rotina de exames p/ homem com US total e pelve
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CAUSAS DA DOR ABDOMINAL LOCALIZADA
 

  A rotina de exames visa a não deixar descoberto doenças 
graves protelando assim seu diagnóstico e tratamento. 
 Dor abdominal de início recente pode ser referida e 
migrar.  
 A víscera acometida pode estar localizada em região 
topográfica abdominal diferente daquela localização da parede 
abdominal em que a dor se iniciou. A víscera acometida 
geralmente está na localização correspondente em que a dor 
passou a se localizar após a migração. 

DOR ABDOMINAL 
Objetivos: 
Afastar abdome agudo cirúrgico 
Afastar doenças clínicas que compli-
cam com abdome agudo 
Afastar doenças clínicas que matam 

1) Hipocôndrio D 

Cólica biliar 
Colecistite 
Colangite 

Pancreatite 
Abscesso hepático 

Hepatites 
Neoplasias: de 

estômago, cólon, 
vesícula e vias 

biliares, fígado e 
pâncreas 

2) Fossa ilíaca D 

Apendicite 
Infecção urinária 

Patologias 
ginecológicas 

Cálculo 
renoureteral 

Neoplasia de cólon 

3) Hipogástrio 

Apendicite 
Infecção urinária 

Patologias 
ginecológicas 

Cálculo vesical 
Neoplasia de cólon 

e bexiga 

4) Epigástrio 

Angina 
IAM inferior 

Aneurisma de aorta 
Esofagite 
Gastrite 

Úlcera péptica 
perfurada ou não 

Cólica biliar 
Colecistite 
Colangite 

Pancreatite 
Neoplasias de 

esôfago, estômago 
e cólon 

5) Flancos D e E 

Infecção urinária 
Cálculo 

renoureteral 
Patologias 

ginecológicas 
Pielonefrite 

Neoplasia de cólon 

6) Fossa ilíaca E 

Diverticulite 
Neoplasia de cólon 

D. inflamatória 
(Crohn/ Retocolite) 
Patol. ginecologicas 
Cálculo renoureteral 

Infecção urinária 

7) Hipocôndrio E 

Gastrite 
Úlcera péptica 

perfurada ou não 
Pancreatite 

Neoplasias de 
estômago e cólon 

Abscesso esplênico 

ROTINA DE EXAMES 
1 – Hemograma completo, TGO, TGP, amilase 
2 – EAS 
3 – Ecografia abdominal superior ou total. 
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ROTINAS DE EXAME NA DOR ABDOMINAL LOCALIZADA

CONSIDERE APENAS EM SITUAÇÕES DE DÚVIDA: 
1 - Se não há história de d. Péptica Prévia 
2 - Se não há ingestão de Anti-Inflamatório Não Hormonal. 
3 - Se na história há patologia de vias biliares como diagnóstico diferencial 

Colecistite 
Cólica Biliar 
Colangite 

Hemograma 
Amilase 

RX de Tórax PA 
RX de Abdome AP 

US Abdome Superior 
Bilirrubinas 
TGO/TGP 

Cirurgia? 

Pancreatite 

Hemograma 
Amilase 

RX de tórax PA 
RX de abdome AP 

US Abdome Superior 
Bilirrubinas 
TGO/TGP 
Glicemia 
Cálcio 

Eletrólitos 
Uréia/Creatinina 

Cirurgia? 

Rotina de exames 
pré-operatórios 

Esofagite 
Gastrite 

Úlcera Péptica 

Afastar doenças 
cardiovasculares 

Hemograma 
Amilase 

RX de Tórax PA 
RX de Abdome AP 

US Abdome Total 
Bilirrubinas 
TGO/TGP 

Persistência de dor? 

EDA 

Tratamento Clínico 
Adequado 

Apendicite 

Hemograma 
RX de Abdome AP 

US Abdome Pélvico 
Apenas se o 

diagnóstico não 
estiver claro 

Rotina de exames 
pré-operatórios 

Angina 
IAM inferior 

Aneurisma de Aorta 

ECG 
CPK/CK-MB 

US Abdome Superior 

Diverticulite 

Hemograma 
Amilase 

RX de Tórax PA 
RX de abdome AP 
US Abdome Total e 

Pelve 

TC/de Abdome 

Cirurgia? 

Rotina de exames 
pré-operatórios* 

DOR ABDOMINAL 
Objetivos: 
Afastar Abdome Agudo Cirúrgico. 
Afastar doenças clínicas que complicam 
com Abdome Agudo. 
Afastar doenças clínicas que matam. 

ROTINA PRÉ – OPERATÓRIA: 
Hemograma Completo 
Glicemia 
Creatinina 
Coagulograma. 
EAS 
Ecografia Abdominal Superior ou Total. 
Parecer Cardiológico 

Rotina de exames 
pré-operatórios 
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OBSTRUÇÃO INTESTINAL
FISIOPATOLOGIA

ABDOME AGUDO
DIAGNÓSTICOS

 OBSTRUÇÃO 

↑↑↑↑Peristaltismo 

Cólicas 
Reflexos Nervosos Distensão 

Trauma de  
Parede de Alça 

Vômitos Aumento do Conteúdo 
Líq. e Gasoso 

Edema 

Distúrbios 
Hidroelétrolíticos Aumento de Atividade 

Bacteriana ↑↑↑↑Pressão Intra Luminar 

CHOQUE 
Angulação Perturbação Vascular 

Endotoxinas 
Exotoxinas Sofrimento de Alça 

Passagem de Produtos Tóxicos e 
Bactérias para a Cavidade Peritoneal Necrose 

 

OBS:  
Durante a fase de elucidação diagnóstica, deve-se prevenir o choque; 
Exames Complementares: Hemograma, EAS e Rotina Radiológica para abdome agudo: Rx simples 
em  AP, Rx Abdome em Decúbito Horizontal e Ortostase devem ser solicitados para todos os casos. 
Outros exames de valor Diagnóstico e Prognóstico devem ser solicitados de acordo com a 
necessidade. 

Íleoparalítico Aumento da Tensão 
Abdominal 

Náuseas e Vômitos Dor Abdominal 

Falso Abdome Agudo Abdome Agudo 

Investigar causas 
Extraperitoneais e 

Pseudoperitoneais:. 
“Pneumonias, Infarto, 

Aneurismas, Alterações 
Metabólicas, Intoxicações, 

Leucoses, Doenças 
Hematopoéticas (Anemias)” 

Revisões sistemáticas das 
possíveis causas orgânicas 

e externas 

Tratamento Específico Tratamento Específico 
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ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

 

OBS:  
Prevenir o choque 
Fazer exames de rotina para abdome agudo para todos os casos e exames específicos quando indicado. 

Apendicite Aguda 

HISTÓRIA E EXAME CLÍNICO DETALHADO 

Colecistite Aguda Úlcera Perfurada 

Pancreatite Aguda 

Tratamento 
Cirúrgico 

Tratamento 
Conservador ou 

Cirúrgico 

Tratamento 
Cirúrgico 

Tratamento Conservador 
(Clínico) 

Exames Complementares 

Avaliar necessidade 
de Cirurgia 

Piora clínica Melhora clínica 

Manter 

Ver Critérios  
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PRIMÁRIA SECUNDÁRIA 

Hospedeiro imunologicamente debilitado 
Geralmente 01 Bactéria 
Provável via hematogênica 
Via ascendente no sexo feminino 

Fisiopatologia 

Tratamento Específico 

Substâncias irritantes e Bactérias na Cavidade Peritoneal 

Processo 
Inflamatório 

Absorção de Fatores 
Tóxicos 

Aderências Exsudação 

Obstrução 
Intestinal 

Edema de Alça 

Bloqueio Perda de 
Plasma 

Irritação das 
Terminações 

Nervosas 

Íleo 
adinâmico 

Peritonite Localizada 

Perda de Líquido 

Dor 

Seqüestro de 
Líquidos 

Falência 
de órgãos 

Hipovolemia 

CHOQUE 

PERITONITES
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DIARRÉIA AGUDA

 PACIENTE COM DIARREIA AGUDA NO PRONTO SOCORRO 

- Diarréia aquosa 
- Ausência de febre 
- Fezes sem muco, 

pus ou sangue 

Apresentação mais 
freqüente no PS 

Etiologias 
- Vírus 

- E. Coli 
- Produção de 

Toxinas 

Tratamento de 

suporte (*) 

- Diarréia Aquosa 
Grave (muitos 

episódios diarréicos 
com desidratação) 
- Tipo: “ água de 

arroz” 

Etiologias 
- E. Coli 
- Cólera 

- Colher eletrólitos e 
função renal 

- Pesquisar Cólera 
se caso suspeito 

- Reidratação vigorosa 
- Se epidemia de 

Cólera: 
antibioticoterapia 

- Diarréia com 
sangue e pus 

- Toxemia 
- Dor Abdominal 

- Puxo e Tenesmo 

Etiologias 
- Shigella 

- Salmonella 
- Yersinia 

- Campylobacter 

- Colher exames 
gerais 

- Coprocultura 
- Avaliar 

necessidade de 
Hemocultura 

- Hidratação 
- Suporte Clínico 

-Antibioticoterapia (**) 

- Diarréia com 
sangue 

- Ausência de 
Toxemia e Febre 

Etiologia 
- E. Coli Êntero-

Hemorrágica 

- Colher 
Hemograma 

- Coprocultura 
- Pesquisa de 
Leucócitos nas 
fezes negativa 

- Diarréia Aquosa 
ou Sanguinolenta 

+ 
- Uso recente de 

Antibiótico 

Etiologia: 
- Toxina do 
Clostridium 

Difficile 

Pesquisa da 
toxina do 

Clostridium 
Difficile 

- Suspender 
Antibióticos 

- Metronidazol ou 
Vancomicina oral 

apenas para 
quadros graves 

Tratamento de 

Suporte (*) 

(*) - Tratamento de Suporte 
1 - Dieta sem leite ou derivados 
2 - Soro Oral 
3 - Hioscina 20 mg/ml 

(**) – Antibióticoterapia Oral 
1 – Sulfametoxazol +Trimetoprim – 1 comprimido 12/12h 
2 – Tetraciclina 250ml – 2 comprimidos 6/6h 
3 – Ciprofloxacin 500mg – 1 comprimido 12/12h 
4 – Metronidazol 250mg – 8/8h 
5 – Vancomicina 200mg –  8/8h 
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DIARRÉIA AGUDA COM MAIS DE 7 DIAS

 

NÃO SIM 

ESTÃO PRESENTES? 
1 – Diarréia grave: T > 38,5°, 
dor, > 06 ejeções/dia, san-
guinolenta, desidratação 
2 – Doença de Base Grave: 
Comorbidades, SIDA, Imuno-
Deprimido, Transplante. 
3 – Idoso > 70 anos 

Hidratação e Sintomáticos(loperamida) EXAMES 
COMPLEMENTARES 

1 – Coprocultura 
2 – Leucócitos fezes 
3 – Toxina do C. difficile 

Doença persiste 
por mais de 7-10 

dias ou piora 

Resolução 
maioria 

pacientes 

Considerar prescrever 
Fluoroquinolona se: 

1 – Gravidade: Reque-
rer Internação, Hipoten 
são, Imunodeprimido 
2 – Pesquisa de Leu-
cócitos positiva 
3 – Febre, Dor Abdo-
minal, Diarréia Sangui-
nolenta 
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PANCREATITE AGUDA – I

EXAMES TRATAMENTO 

Hemograma Repouso absoluto 

Uréia/Creatinina Dieta zero 

Sódio/Potássio Sonda nasogástrica em caso de distensão abdominal ou vômitos 

Glicemia Sedar a dor 

Transaminases Tratamento de alterações hidroeletrolíticas 

Fosfatase alcalina Inibidores da bomba de prótons 

Cálcio Tratamento do choque ou hipovolemia com cristaloídes 

 Observar débito urinário e PVC 

Proteínas totais e frações Identificar e tratar a hipovolemia 

LDH Identificar e tratar a oligúria 

Amilase Antibióticos* 

Gasometrial arterial  

 

CRITÉRIOS DE RANSON E COLS (1974,1981) 

PANCREATITE NÃO-BILIAR PANCREATITE BILIAR 

À admissão À admissão 

1. Idade > 55 anos 1. Idade > 70 anos 

2. Número de leucócitos > 16.000mm
3
 2. Número de leucócitos > 18.000mm

3
 

3. Glicose > 200mg/dl 3. Glicose > 220mg/dl 

4. TGO > 250UI/L 4. TGO > 250UI/L 

5. LDH > 350UI/L 5. LDH > 250UI/L 

Durante as 48 horas iniciais Durante as 48 horas iniciais 

6. Queda maior que 10% no hematócrito 6. Queda maior que 10% no hematócrito 

7. Aumento no BUN > 5mg/dl 7. Aumento da uréia > 2mg/dl 

8. Cálcio sérico < 8mg/dl 8. Cálcio sérico < 8mg/dl 

9. PaO2 < 60mmHg 9. Déficit de base > 5mEq/L 

10. Déficit de base > 4mEq 10. Sequestração hídrica > 4 litros 

11. Sequestração hídrica > 6 litros  

Letalidade – < 3 sinais – 0,9%; 3-4 sinais – 16%; 5-6 sinais – 40%; > 6 sinais – 100%. 

PANCREATITE AGUDA GRAVE 
(Insuficiência de Órgãos e Sistemas) 

ÓRGÃOS/SISTEMAS DADOS QUE CARACTERIZAM A INSUFICIÊNCIA 

 
Cardiovascular 

 
 

PAM < 50mmHg ou PAM > 100mmHg com hidratação IV e 
droga vasoativa. FC < 50bpm. Taquicardia ventricular/ 

fibrilação. PCR. 
IAM. 

Pulmonar 
 

Ventilação mecânica > 3 dias com FIO2 > 40% e/ou PEEP > 
5cm H2O. 

Renal Creatinina > 3,5mg/dl. Diálise/Ultrafiltração. 

Neurológico Glasgow < 6 ( sem sedação). 

Hematológico Hematócrito < 20%. Leucócitos < 3.000. Plaquetas < 50.000. 

Hepático CIVD. 

Gastrointestinal 
 

BT > 3,0mg/dl, na ausência de hemólise. TGP > 100UL. 
LAMG com necessidade de transfusão de mais que duas 
unidades por 24 horas. Colecistite alitiásica. Enterocolite 

necrotizante. Perfurações intestinais. 

 ANTIBIÓTICOS: (*) Casos muito graves. (*) Suspeita de Infecções. (*) Colangite ou Colecistite
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PANCREATITE AGUDA – II

 

( - ) ( + ) 

*GRAVE 

(Diagnóstico clínico) 
Mais de 4 fatores de risco pelos critérios de Ranson 

US 
Dá o diagnóstico 

Estável Ictérico 
Bilirubina > 1,7mg 

US 
com outros achados 

Hidratar 
débito urinário > 50ml/h 

TC 

* Indicação de cirurgia 
Deterioração rápida do estado geral 
Suspeita de abdome agudo-cirúrgico 

Dilatação das vias 
biliares, cálculo de 

coledoco ou icterícia 

Colelitíase sem dilatação ou 
Cálculo em Coledoco 

Normal ou achados 
Pancreáticos 

Colangioressonância 

Outros 
achados 

Tratamento 
Apropriado 

Cálculos, 
Áscaris 

Papilotomia + 
Colecistectomia na 
mesma Internação 

Normal 

Tratamento 
Clínico 

Tratamento clínico 

Colecistectomia  
na mesma internação 

após melhora 

TC 

Tratamento clínico 
investigar etiologia 

e complicações 

Tratamento 
apropriado 

( + ) = Achado Anormal 
( - ) = Normal 
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ICTERÍCIA

 

MEDIDAS GERAIS 
Venóclise 
Sintomáticos 
Vitamina K 10mg/ dia 

EXAMES 
Hemograma/plaquetas 
Sumário de urina 
Amilase 
Tempo de Protrombina 
Transaminases, Gama GT 

(+) = Achado anormal 
(-) = Normal 

Hemolítica Dúvida Obstrutiva Hepatocelular 

Internar, Investigar US Cintilografia 
Fígado e Vias Biliares 

Colângio ressonância 

Não há Dilatação ou 
Dilatação Intra-

Hepática 

Obstrução 

Ver tipo de Dilatação 

Dilatação total vias 
Biliares 

Fase Aguda Aghbs, 
Anti-HBC IgM, HVA 

IgM, Anti-HCV 

Obstrução 

Tratamento adequado 

CPRE 

Investigação como 
Hepatocelular 

(+) (-) 
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COLANGITE

 

CPRE Colângio 
Percutânea 

Colangite tóxica: Desobstruir 
Após estabilização 12 a 24h: 
Cálculo e/ou Áscaris  Papilotomia 
Tumores e ou estenoses  Descompressão Transparietal Tratamento Apropriado 
Amicacina + Metronidazol + (Ciprofloxacina ou Ampicilina Subactan) 
Reposição Hídrica Isosmolar + Dopamina + Dourético )Pam >80) 
Bloqueador H2 
Intra-Cath – Hidratação 
SNG se indicado (Distensão Abdominal/Vômitos) 
Sonda Vesical 
Débito Urinário > 70ml/h 
Ht > 30 Hb > 10 Alb > 3.5 
PaO2 > 70 
Exames: Hemograma, Plaquetas, TP, Na, K, TGO, TGP, Gama GT, FA, Bilirrubinas, 
Ur, Cr, Amilase, PT e Frações 
Tratamento Apropriado, Drenagem 
(*) Desobstruição – CPRE – Derivação Cirúrgica - Punção 

Cálculo 

Laparotomia para 
desobstruir o 

Coledoco 

Não conseguiu retirar 
o Cálculo 

Papilotomia 
Endoscópica de 

Urgência 

Tumor 

Drenar o Coledoco 

Cintilografia 

Tratamento apropriado 

EDA 

Tratamento Apropriado 

1- Tratamento cirúrgico 
2- Antibioticoterapia 
3- Manter diurese > ou = 70ml/hora 
4- Estimular diurese 
5- Proteção mucosa gástrica 
6- Tratar alterações hemodinâmicas 

S/ Cálculo 

Colangio Ressonância 

US de Abdome 
Superior 

Tratamento apropriado 

(+) 

(+) (-) 

(-) 
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INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA

 Insuficiência  
hepática aguda 

Investigar: 
Viroses 

Drogas: Halotano, 
Paracetamol, 
Tetraciclinas 

Fígado Gorduroso da 
Gravidez, Sepse 

Investigar e tratar* 

Infecção urinária ou 
Infecção respiratória 

Hidratação: 
Diurese>70ml/h 

Provocar Diarréia 
Ácida (Acima 3 
dejeções dia) 

Esterelizar Flora 
Intestinal 

Peritonite espontânea 
afastar 

hepatocarcinoma 

Insuficiência hepática 
crônica agudizada 

Exames: 
Hemograma completo 

*Dosar eletrólitos  
(Na-K-Mg-P), Uréia, 

Creatinina glicemia, TP, 
TGO, GamaGT, PT e 

Frações, Bilirrubinas, FA 
Atividade de Protrombina 

Ingestão de drogas 
Alterações metabólicas 

Insuficiência renal 
Dosar nível sérico quando 

história sugestiva 

Ascite? 
Detectada clínica ou 

ultra-som 
Evitar drogas 
hepatotóxicas 
O2 sob cateter 

Oximetria de pulso 
Corrigir alterações: 

hemodinâmica, 
eletrolíticas e 
ácido-básicas 

Manter albumina ≥ 3,5 
K ≥ 4 

Repor Vit K 
Esterilizar flora intestinal 

Provocar diarréia, 
3 dejeções diárias 

SIM 

Puncionar 
Pesquisar quantidade 
de células no líquido 

Introduzir 
Antibioticoterapia 

NÃO 

Raio X tórax PA e 
Perfil 

Hemograma 
Urina tipo I e 
Urocultura 

Introduzir 
Antibioticoterapia 

Apropriada 

Hemorragia digestiva 
alta ou hemorragia 

digestiva baixa 

Estabilizar 
paciente  

Endoscopia digestiva alta 
ou reto/colonoscopia 

Manter Hb>10 

CLASSIFICAÇÃO DE CHILD TURCOTTE 

GRUPOS: A B C 

Bilirrubinas (mg/dl) 
Albumina (g/dl) 

Ascite 
Alterações neurológicas 

Estado nutricional 

< 2.0 
> 3.5 
Não 
Não 
Bom 

2.0 - 3.0 
3.0 - 3.5 

Facilmente controlável 
Leves 

Regular 

> 3.0 
< 3.0 

De difícil controle 
Acentuadas 

Mal 

*Paciente com hipoalbuminemia necessita utilizar colóides + cristalóides para estabilização hemodinâmica por
sangramento.
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ABORDAGEM DA ENCEFALOPATIA HEPÁTICA

 DOENTE COM CIRROSE HEPÁTICA 

Quadro agudo de confusão, agressividade ou rebaixamento do nível de consciência 

GLICEMIA + HISTÓRIA DETALHADA + EXAME FÍSICO 
História prévia de EH, cirurgia, etiologia da cirrose. 
Medicações em uso, presença de melena ou hematêmese, tosse, febre, vômitos diarréia, data  
 da última evacuação. 
Avaliar sinais vitais, nível de consciência, escala de Glasgow, graduar a encefalopatia (I,II,III ou IV). 
Busca de sinais de algum fator precipitante: hipovolemia, trauma, melena (toque retal), dor à palpação 
abdominal, sinais flogísticos em pele, ausculta pulmonar alterada etc. 

EXAMES COMPLEMENTARES 
Hemograma, Tempo de Protrombina, Albumina Sérica, Glicemia, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, 
 Gasometria, Uréia e Creatinina. 

Fator precipitante identificado Nenhum fator precipitante 
aparente 

Quadro Neurológica 
Atípico 

Tratar o(s) fator (es) 
precipitantes 

Paracentese Diagnóstica 
Avaliar necessidade de outros 

exames 

Lactulose 
Enema retal com lactulose a 20 ou 30% 
Lactulose via oral ou por sonda: 20 a 40 ml até conseguir 2 ou 3 
evacuações TC de Crânio e/ou 

Líquor 

Pouca resposta à lactulose 

Função renal normal ⇒ associar neomicina 

Função renal alterada ⇒ associar metronidazol  

Doença intracraniana 
Encefalopatia tóxica 

Encefalopatia 
Metabólica 
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA I

 Estabilizar Paciente 
antes da Endoscopia 

EDA* 

Não diagnostica local 
Persiste com Sangramento  

Endoscopia 
Terapêutica 

Endoscopia não 
Terapêutica 

Sucesso Tratamento Clinico 

Tratamento Clinico 

Omeprazol 0,7-3,3 
mg/kg/dia de 12/12hs 

Observar Indicações 
de Cirurgia ** 

Arteriografia 

Cintilografia 

Tratamento 
Apropriado 

Tratamento 
Clínico 

Omeprazol 0,7-,3mg/kg/dia de 12/12hs 

Observar indicações de cirurgia 

(-) 

Caso sangramento persista em varizes de esôfago após esclerose, usar somatostina 
(Sandostatin) – dose inicial de 1-2 mcg/kg em 2-5 min. Em seguida 1 mcg/kg/hora. 
 
(+) encontrou sangramento local 
( - ) Não encontrou 

Diagnóstico local e doença 

Tratamento 
Apropriado 

(-) 

(+) 

(+) 

** INDICAÇÕES DE CIRURGIA: 
-pac. Portador de Ca com hemorragia; 
-pac. Com hemorragia e obstrução ou perfuração; 
-pac. Que sangra, pára e retorna a sangrar (exclui os que podem ser resolvidos 
endoscopicamente) 
-pac. Portador de sangue raro 
-pac. Que necessita de transfusão de 8/8 hs para manter Ht>25 e Hb > 8 
-pac. Que sangrou durante tratamento clínico. 
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA II

 
HIPERTENSÃO PORTAL 

Endoscopia digestiva alta 

Monitorizar e 
estabilizar o Paciente 

Varizes 

Fundo Gástrico Esôfago 

Continua 
Sangrando 

Escleroterapia 

Internar Passar balão 
Sengstaken-
Blackmore 

Indicações de Cirurgia 
de Urgência 

Continua 
Sangrando 

Octreotida 
1mcg/kg em 5 min seguida 
de 1mcg/kg/hora até 5 dias 

Escleroterapia 
ambulatorial.  

Observar 
complicações 

(+) (-) 

Continua Sangrando 

Cirurgia 

Escleroterapia 
hospitalar 

( + ) persiste 
( - ) parou de sangrar 

(-) (+) 

(-) 

(+) 

Hystoacril 

Balão de Sengstaken 
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA III

TABELA 1 – FATORES DE RISCO PARA PROGNÓSTICO RUIM 

Idoso (>60 anos) 
Comorbidades 
Sangramento ativo (hematemese, sangue vivo na SNG , hematoquezia) 
Hipotensão ou choque 
Transfusão = unidades 
Paciente internado antes do sangramento 
Coagulopatia Severa 

 
 
 
 

TABELA 2: ESTIGMAS DE ULCERA HOMORRÁGICA E RISCO 
DE RESSANGRAMENTO SEM TERAPIA ENDOSCÓPICA 

Estigmas (Class. Forrest) Risco de ressangramento sem terapia endoscópica 

Sangramento arterial ativo (spurting) F-I Aproximadamente 100% 

Vaso visível não sangrante F – Iia Até 50% 

Coagulo aderente, não sangrante F – IIa 30 – 35% 

Ulcera (sem outros estigmas) F # C 10 – 27% 

Ulcera base limpa / F – III <3% 
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA

 Maciça 

Toque Retal 

Monitorizar e Estabilizar o paciente 

Esôfago-
Gastroendoscopia 

Tratamento 
apropriado 

Retossigmoidoscopia Tratamento 
apropriado 

Arteriografia 

Colonoscopia 

Cintilografia Hemácias 
marcadas 

Tratamento 
apropriado 

Enema opaco Tratamento 
apropriado 

Tratamento 
apropriado 

Manter tratamento, Observar 
indicações de cirurgia. 

INDICAÇÕES DE CIRURGICA: 
Sangue Raro 
Neoplasia 
Necessidades de Transfusão de 
Sangue de 8/8 horas 
Sangramento com obstrução ou 
perfusão 
Sangra, pára, sangra. 

(+) (-) 

Tratamento 
apropriado 

Parar de 
sangrar 

Tratamento 
apropriado 

Octreotide 
1mcg/kg em 5 min, seguida de 

1mcg/kg/hora até 5 dias 

Não 

Toque Retal 

Retossigmoidoscopia 

Investigação 
ambulatorial 

(+) (-) 

(+) (-) 

(+) (-) 

(+) (-) 

(+) (-) 

(+) (-) 

Sim 
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA SEVERA

 

(-) 

(-) 

(-) 

(+) 

(+) 

(+) 

OPÇÃO 2OPÇÃO 1

HISTÓRIA E EXAME FÍSICO 

RESSUSCITAR PACIENTE 

PACIENTE HIPOTENSO 

ENDOSCOPIA ALTA 

TRATAMENTO 

ANUSCOPIA E 
SIGMOIDOSCOPIA TRATAMENTO 

COLONOSCOPIA 
APÓS PREPARO. 

PESQUISA COM 
HEMÁCIA MARCADA. 

ANGIOGRAFIA. COLONOSCOPIA. 

* O Tratamento Cirúrgico estará intimamente relacionado com o diagnóstico etiológico; Topografia da 
Lesão e Experiência do Serviço. 
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HEMATOQUEZIA

OPÇÃO 2 OPÇÃO 1 

MAIOR QUE 35 ANOS. MENOR QUE 35 ANOS. 

ANUSCOPIA E 
SIGMOIDOSCOPIA. 

AVALIAÇÃO 
COLÔNICA. 

SIGNOIDOSCOPIA 
E ENEMA-OPACO. 

COLONOSCOPIA. 

MELENA
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INGESTÃO DE CORPO ESTRANHO

Ingestão de baterias eletrônicas, moedas, brinquedos, 
próteses dentarias, alimentos não mastigados, pregos etc.  

Raios X de Tórax e Abdome 

Esôfago Estômago Distal ao estômago 

Retirar imediatamente 
por Endoscopia 
Digestiva Alta. 

Tentar retirada de 
moeda com Sonda 

Imantada.  

Retirar Baterias e 
Objetos Ponti Agudos 

Controle Radiológico após 4 
semanas. 

RX 
Com 

sintomas 
ou 

permanece 
no 

Intestino 
Delgado 
5 dias 

Sem 
sintomas 
Bateria 

no 
mesmo 
local do 
cólon 

por 5 dias 

Não 
passou 

Remoção por 
endoscopia 

digestiva alta Consulta à 
cirurgia 

Colonoscopia 
para retirada 

corpo 
estranho 

CENTRAL DE 
TOXOLÓGIA: 

TEL: 08007226001 

PLANTÃO DE 
ENDOSCOPIA 

TEL: 3325-4081 
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INGESTÃO DE CÁUSTICOS

Obter dados: 
• Concentração do agente 
• pH do agente 
• Quantidade ingerida 
• Presença de sintomas 
• Apresentação do agente: 
(em grânulos é mais grave) 
• Ausência de lesões orais 
não exclui dano mucoso 

 

Hidróxido de sódio, 
Fosfato de sódio, 
Carbonato de sódio, 
Ácido sulfúrico, 
Hipoclorito de sódio, 
Ácido clorídrico, 
Componentes habituais 
de detergentes, 
Produtos de limpeza, 
Sabão líquido 
(máquina de lavar), 
Clinitest. 

Não dar álcalis ou 
ácidos para 
“neutralizar” 

cáustico (lesão 
exotérmica da 

mucosa) 

Dieta zero e 
hospitalização 

Fazer endoscopia digestiva alta entre 12 e 24 horas. 
Nova endoscopia considerada apenas após 3 semanas. 

Resultado da Endoscopia 

Sem lesão no esôfago ou  
estômago 

Lesão de 1º grau Lesão de 2º ou 3º grau 

Começar dieta via oral. 
Aceitando dieta, 

clinicamente bem 

Observar 24-48 horas 
no hospital. 

Começar dieta. 
Clinicamente bem 

Cirurgião na sala 
de endoscopia. 

Decisão: esôfago e/ou 
estômago com tecido viável 

Alta 

Gastrotomia 
Omeprazole 
Antibióticos 

(controverso) se usar 
fazer ampicilina por 14 dias. 

Não usar corticóide 
EED (Estudo Radiológico Esôfago) 
(Estômago e Duodeno) com 21 dias 

para avaliar estenose 

Exploração 
cirúrgica 

com 24-36 
horas 

antibióticos 
 

CENTRAL DE 
TOXOLÓGIA: 

TEL: 08007226001 

PLANTÃO DE 
ENDOSCOPIA 

TEL: 33254081 

PLANTÃO 
BRONCO- 

ESOFAGOLOGIA 

Não fazer lavagem, 
indução de vômito, 

uso de carvão 
ativado 

 

Dúvida Sim 
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Achados da história e exame físico 

- Macicez móvel presente 
- Piparote positivo 

Ausência de Edema de membros inferiores Presença de Edema de membros inferiores 

Parecentese Diagnóstica 

≥ 1,1 g/dl 

Solicitar inicialmente 
-Albumina no Líquido Ascítico 
-Contagem de células total e 
diferencial 
-Cultura (inocular à beira do 
leito) 

≥ 1,1 g/dl 

Albumina Sérica – Albumina Líquido Ascitico 

Ascite sem 
Hipertensão Portal 

Ascite com 
Hipertensão Portal 

Etiologias mais prováveis: 
-Cirrose 
-ICC 
-Nefropatia 

Etiologias mais prováveis: 
-Tuberculose 
-Neoplasia 
-Peritonite secundária 

ASCITE NO PRONTO-SOCORRO
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TRATAMENTO DA ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA

 

Observar 

Fenitoína 
Benzodiazepínico 

DIAGNÓSTICO 

Sintomas precoces ou leves 
Início: 6 a 48h. 

Perda de apetite, náusea, vômito, desconforto 
abdominal, diarréia, insônia, pesadelos, 

taquicardia, irritabilidade, hipertensão sistólica, 
hostilidade, déficit na concentração e memória. 

Sintomas severos ou avançados Início: 48 a 96h. 
Tremores, sudorese, taquicardia, agitação, 
alucinações, idéias delirantes, convulsão, 

alteração de consciência. TRATAMENTO 

Anticonvulsivante Hidratação Sedação Uso de vitaminas 

Tiamina 100mg, IM, 
antes ou durante 

Hidratação + 
Tiamina, 

50mg, VO, por 10 
dias + 

Polivitamínicos 

História de 
convulsão não 
relacionada à 

abstinência prévia 

Sem história de 
convulsão ou 

apenas durante 
abstinência prévia 

Em caso de desorientação 
franca, ataxia, 
nistagmo ou 

oftalmoplegia: 
Tiamina 50mg, 

IM + 50mg, EV + 50 
a 100mg VO por 10 

dias. 

Abstinência leve 
Abstinência 
moderada 

 

Abstinência severa 
presente ou predita 

 

Ingestão mínina e 
recente 

Nenhuma história de abstinência 
severa, ingestão < 1 semana 

Ingestão diária alta por várias semanas, 
abstinências prévias severas, alucinação, 
convulsão ou Delirium Tremens 

Diazepan 10 a 20mg a cada 1-  2 horas até 
sedação leve ou dose de 80 a 100mg dia. Utilizar 
dose total das primeiras 24 horas, fracionada, no 
dia seguinte, reduzindo a dose em 20% a cada 

dia. 

Diazepan 10 a 20mg a cada 2- 4 horas, 
seguido após controle dos sintomas, por 

Diazepan 10 a 20mg a cada 4 horas. 

OBS.: 

1. Lorazepan poderá ser usado no caso de cirrose, na dose de 02 a 04mg a cada 1-2 horas, até sedação leve; 
2. Se houver reação adversa ao Benzodiazepínico, usar Fenobarbital como substituto (100-200mg a cada 1-2 horas, até
sedação leve); 
3. Observar a possibilidade de outra droga associada; 
4. Se o paciente tem história de convulsão durante abstinência, reduzir o benzodizepínico de forma mais lenta. 
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ATENDIMENTO DO PACIENTE EM COLOPROCTOLOGIA
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DOENÇA DIVERTICULAR DOS CÓLONS

ABSCESSO ANORRETAL

 ASSINTOMÁTICA 

O.H.D. – Orientações 
Higiênico Dietéticas 

Sem Complicação Com Complicação 

Sintomáticos, 
Formadores de Volume 

Tratamento 
Clínico 

Tratamento 
Cirúrgico 

SINTOMÁTICA 
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DOENÇA – PILONIDAL SACROCOCCIGEA

CRÔNICA. AGUDA. 

TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

SUGESTÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO: 
Incisão e Curetagem ou Marsupialização. 

Anestesia – Local ou Bloqueio Raqui-Medular. 

FISSURA ANAL IDIOPÁTICA

 O. H. D* +MEDICAÇÃO TÓPICA 
II A IV SEMANAS 

CURA CLÍNICA ? 

NÃO SIM 

REFORÇO DA O.H.D. TRATAMENTO CIRÚRGICO 

MANOMETRIA – Antes e após tratamento 
MEDICAÇÃO TÓPICA – Evitar uso de corticóide 
“ESFINCTEROTOMIA QUÍMICA” - Pode ser tentado. 
EXERESE DE PLICOMA E DA PAPILA HIPERTRÓFICA - Depedem do tamanho e dos sintomas que 
apresentem. 
Enviar material para estudo Histopatológico. 
O.H.D. – orientações higiênico-dietéticas. 

813



139

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

HEMORRÓIDAS

 

Assintomáticas Sintomáticas Trombose 

INTERNAS 

Tratameto o. HD. 
associado ou não ao 

tratamento local 
durante 8 a 12 

semanas. 

Recorrência dos 
Sintomas com 

Ritmo Intestinal 
Normal. 

Pseudo 
Estragulamento 
Hemorroidário. 

Ligaduras 
Elásticas 

em Hemorróidas 
de 1ª, 2ª e 3ª 

grau c/ mamilos 
passivéis de 
apreensão. 

O. H. D 
Correção do 

Ritmo Intestinal 

Tratamento 
Cirúrgico 

1ª CRISE 2ª CRISE 

O. HD + 
Calor Local 

Anti-
Inflamatório 

Retirada do 
Trombo do 
Mamilo sob 
Anestesia 

local. 

Tratamento 
Cirúrgico 

Não responsivos 
aos tratamentos, 
assim com o 4ª 

grau ou 1ª 2ª e 3ª 
graus com grande 

componente 
externo. 

Esclerose quando 1º 
grau, naqueles que 

não permitem, 
apreensão p/ ligadura 

elástica. 

EXTERNAS 

PROPOSTA CIRÚRGICA MILLIGAN - MORGAN

As peças cirúrgicas deverão de rotina ser estudadas histologicamente (mamilos).

Curativos semanais até cicatrização total das feridas.

O.H.D - Orientações Higiênico Dietéticas
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FECALOMA

 TOQUE RETAL E 

RX SIMPLES DO ABDÔMEN. 

Cabeça do Fecaloma Petrea Fezes Pastosas ou 
Fragmentadas 

Quebra da Cabeça 

Lavagem 

O. H. D + Programa de 
Reeducação Intestinal 

Havendo recorrência 
apesar de o paciente 
seguir as orientações 

estará indicado Cirurgia. 

* A Cirurgia sérá aquela em que o serviço tenha maior experiência. 

O.H.D - Orientações Higiênico Dietéticas
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 AVALIAÇÃO CLÍNICA, 

RADIOLÓGICA E ENDOSCÓPICA. 

Sinais e Sintomas de 
Perfuração (Peritonite). 

Sem sinais de 
perfuração ou isquemia. 

Esvaziamento 
Endoscópio. 

Tratamento 
Cirúrgico. 

RX de Controle. 
Signoidectomia ou 

Colectomia. 

Fístula 
Mucosa. 
(Rankin.) 

Sepultamento 
do Coto Retal 
(Hartmann.) 

Irrigação através de sonda com 200ml de 
Soro Fisiológico de 2/2 hs. 

Retirada da Sonda após 72 h, caso a 
situação clínica permita. 

Preparo Ambulatorial do Paciente para 
Cirurgia. 

Colostomia 

Colonoscopia pode ser tentada para volvo alto; fora do alcance do retossigmoidoscopia. 

VOLVO
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INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA

AUMENTO DE URÉIA E CREATININA 

História clinica detalhada  (Anti-inflamatório; Contrastes) 
Exame Físico Cuidadoso  (Toque Retal; Bexigoma) 
Exames Séricos e Urinários iniciais. 

EAS 
Hemograma 

NA, KCl Mg e Fósforo 
Cálcio 
CPK 

Acido úrico 
Eletrocardiograma 

RX Tórax e Abdome 
ECO Vias Urinárias 

Pré Renal Doença Renal Intrínseca Pós – Renal 

Melhora 
com 

volume 

Urinálise 
Exames Séricos 
Outros exames 

Corrigir a 
obstrução 

rapidamente 

Doenças de 
Grandes Vasos 

Doenças de 
Pequenos Vasos 

Necrose Tubular 
Aguda 

Doença Aguda 
Túbulo-Intersticial 

Trombose Artéria Renal 
Ateroembolismo 

Trombose de Veia Renal 

Nefrite Intersticial 
Pielonefrite  

Bilateral 

Glomerulonefrite 
SHU / PTT* 

HAS acelerada 
Maligna 

Isquêmica 
Toxinas Endógenas 
Toxinas Exógenas 

*SHU: ( Síndrome Hemolítico - Urêmica) 

*PTT: (Púrpura Trombocitopênica Trombótica) 
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INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

A infecção do trato urinário (ITU) é a infecção bacteriana mais comum no ser humano, ocorre em todas

as faixas etárias, em ambos os sexos, sendo mais freqüente nas mulheres (10 a 20% delas apresentarão um

episódio em suas vidas). A ITU pode se apresentar de duas formas: não-complicadas (sem alterações anatômicas ou

doenças associadas sistêmicas) e complicadas (com o trato genitourinário anormal, seja de modo funcional ou

estrutural). Além disso, dividem-se baixa e alta, sendo a primeira com quadro clinico de disúria, polaciúria, urgência

miccional e dor suprapúbica, enquanto a segunda se caracteriza por dor no flanco, febre, náuseas, vômitos e punho

percussão presente. O diagnóstico é feito pelo quadro clínico acima descrito associado ao achado de urocultura

positiva (mais de 100mil unidades formadoras de colônia – UFC – por ml)

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO BAIXO

 
PACIENTE SINTOMÁTICO* 

Mulher** Homem 

Tratamento*** (3 
dias) 

EAS 
Tratamento*** (7 dias) Avaliação 

urológica ambulatorial 

Cura Não cura 

Alta 

* Sintomas:disuria. Polaciúria, urgência miccional e dor suprapúbica  
**Em caso de mulheres gestantes, encaminhar para avaliação obstétrica imediata. 
Em caso de recidiva solicitar exames (EAS, urocultura e antibiograma) e tratar conforme o Antibiograma. 
Após, encaminhar para avaliação urologia ambulatorial. 
***Quinolomas, fluorquinolonas e sulfa - trimetroprim. 
    Em caso de pacientes idosos e/ou com co-morbidades (EX. diabetes, Imunossupressão) 
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INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO ALTO

PACIENTE SINTOMÁTICO* 

Hemograma 
EAS 

Urocultura 

Quadro sintomático 
leve Quadro 

sintomático grave 

Tratamento Oral** 
10-14 dias 

Avaliação Ambulatorial 
pelo Urologista 

Tratamento venoso*** 
48-72 h 

Com melhora 
clinica 

Sem melhora 
clínica 

Manter tratamento 
por 14 dias 

Encaminhar para serviço 
terciário para avaliação 

Urológica de emergência 

* Sinais e sintomas: dor no flanco, febre > 38°C, náuseas/vômitos e punho percussão presente.  
** Preferencialmente quinolona.  
*** Ciprofloxacino, Ampicilina-sulbactan, Aminoglicosídeo, Cefalosporinas de 2ª ou 3ª geração e
Imipenem+cilastatina. 
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HISTÓRIA/EXAME FÍSICO 

Sintomas Característicos Duvidosos 

Analgesia 

EAS/RX de abdome/USG 

ITU associada, Hidronefrose 
moderada a severa ou dor 

refratária 

Abordagem 
Intervencionista 

Encaminhar para serviço 
terciário para avaliação 

Urológica de emergência 

Cálculo ureteral TC Helicoidal sem contraste 

Sem infecção, dilatação leve, ou 
ausente e Dor controlada 

Cálculo < 6mm Cálculo > 6mm 

Observar por 4 semanas 
(com analgesia via oral) 

Hospital Terciário 
(Ambulatório) 

Resolução 
Espontânea 

Não Resolução 

CÓLICA URETERAL

Definição: sintoma urológico muito freqüente e expressa uma obstrução ureteral aguda de etiologia

diversa. Tem sintomatologia típica e dificilmente é confundida com sintomatologia de outros órgãos.

O tratamento inicial é o controle da dor que pode ser iniciado da seguinte forma:

- Dipirona 03 mL

EV - Hioscina 02 mL

- Água destilada 10 mL

IM - Diclofenaco sódico 75 mg

A metoclopramida pode ser adicionada a este esquema.

Quando não for conseguida resposta adequada deve ser associado opióide.

Nos casos de cálculos < 6 mm sem infecção ou dilatação, nos quais será tentado o tratamento conser-

vador, pode ser prescrito hioscina associada à dipirona e um anti-inflamatório não esteróide por via oral.
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HEMATÚRIA

A hematúria pode representar a única manifestação de diversas doenças do TGU. Logo é um sinal

clínico de grande significado. O objetivo da investigação é afastar o diagnóstico de afecções graves e potencialmente

curáveis mediante intervenção precoce. Aproximadamente 5 a 20% das hematúrias microscópicas e assintomáticas

ocorrem por doenças urológicas significantes e 13% são representados por neoplasias.

Normal 

- 

+ 

+ 

Hematúria 

EAS + Urocultura 

Creatinina + pesq. 
anemia falciforme 

Urografia Excretora 

Ambulatório de 

Urologia 

Infecção 

Seguimento 

Anomalias congênitas       Ambulatório de Urologia 

Litíase         Ao PS Urologia 

Alteração de vias excretoras      Ambulatório de Urologia 

Massa renal        Ecografia 

Cisto simples Massa sólida 

FIM Ambulatório de 

Urologia 

- 
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HEMATÚRIA MACIÇA

ANÚRIA OBSTRUTIVA

Estado de Insuficiência Renal Aguda com parada total ou quase total da diurese provocada por obstru-

ção da via excretora. Pode estar associada à litíase renoureteral e vesical ou a obstrução infra-vesical, sendo a sua

complicação mais grave. É portanto, uma emergência médico-cirúrgica, impondo a desobstrução rápida da via

excretora. Na presença de anúria, se ao exame físico for constatado globo vesical palpável, a medida inicial é a

passagem de sonda vesical de demora e, nos casos em que este procedimento não for conseguido, deve ser feita

cistostomia supra-púbica por punção com trocáter. Na ausência de globo vesical palpável devem ser feitos exames

de imagem para diagnosticar o local de obstrução. Na presença de dilatação da via excretora o paciente deve ser

submetido a intervenção cirúrgica o mais precoce possível. É importante ressaltar que sempre devem ser feitos

exames complementares para avaliar a função renal e diagnosticar emergência dialítica.

 Estabilização hemodinâmica do paciente 

Encaminhar para serviço terciário para 
avaliação Urológica de emergência 

SVD – Sonda Vesical de Demora 3 vias 
e irrigação contínua com SF gelado 

Cistoscopia com drenagem de coágulos e cauterização 

 HISTÓRIA DE ANÚRIA 

Globo vesical palpável? Sim Não 

Passar sonda vesical 
ou Cistostomia 

RX de abdome 
+USG ou TC 

Sucesso? 

Sim Não 

Manter observação da 
função renal 

Queda da creatinina + 
fase poliúrica? 

Encaminhar para 
Ambulatório de Urologia 

Sim 

Não 

Ausência de 
dilatação 

Investigar causa 
não obstrutiva 

Dilatação da via excretora 
bilateral ou em rim único 

Encaminhar para serviço 
terciário para avaliação 

Urológica de emergência 
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RETENÇÃO URINÁRIA AGUDA

É definida como a incapacidade miccional associada à sintomatologia dolorosa suprapúbica irradiada,

ou não, para a região periuretral. Os pacientes se apresentam ansiosos com o quadro de dor intensa podendo ser

notado o abaulamento suprapúbico (“bexigoma”). O tratamento consiste em drenagem da urina retida, por cateteris-

mo uretral ou por cistostomia.

Algumas medidas importantes não podem ser esquecidas:

O cateterismo vesical deverá ser tentado após a introdução cuidadosa de 15 a 20ml de xilocaina 2%

geléia na uretra do paciente.

A passagem do cateter deverá ser efetuada sem resistência.

A insuflação do balão só deverá ser feita após a saída de urina através do cateter, confirmando a sua

posição intravesical, a fim de evitar lesões uretrais iatrogênicas.

A drenagem da urina deverá ser lenta, de modo a evitar o sangramento agudo da mucosa cervical

(hemorragia ex vácuo).

Solicitar hemograma, uréia, creatinina, EAS, urocultura, US de vias urinárias. (Caso seja homem maior

de 45 anos, solicitar US prostática e PSA).

Os pacientes em uso de sonda devem tê-las trocadas a cada 15-20 dias em postos de saúde até

definição de conduta ambulatorial por urologista.

RETENÇÃO 

URINÁRIA AGUDA 

Sucesso? Não Sim 

Se “Bexigoma” palpável e 
paciente muito incomodado, 

proceder punção supra púbica 
com jelco, a fim de aliviar a 

sintomatologia 

Nova tentativa de 
Sondagem Vesical 

Encaminhar ao 
Ambulatório de 

Urologia do Hospital 
Regional mais 

próximo 

Encaminhar para serviço 
terciário para avaliação 

Urológica de emergência 

Sucesso? 

Cistostomia 

AO AMBULATÓRIO DE 

UROLOGIA 

Não Sim Ecografia 

Cateterismo Vesical
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PRIAPISMO

É definido como uma ereção peniana prolongada e persistente, frequentemente dolorosa, desencadea-

da ou não por estímulo sexual. Pode ser classificado como de baixo (venoclusivo) ou alto fluxo (arterial).

Priapismo de baixo fluxo:

É o tipo mais comum.

Múltiplas causas.

Caracterizado pela diminuição do retorno venoso, estase vascular, determinando a hipóxia tecidual e

acidose.

Geralmente é doloroso em razão da isquemia tecidual.

As causas mais comuns são: vasodilatadores intracavernosos, alterações hematológicas como ane-

mia falciforme e leucemia, psicofármacos e idiopáticos.

Priapismo de alto fluxo:

Caracteriza-se pelo aumento de fluxo arterial com retorno venoso normal.

Geralmente é indolor.

Na maioria das vezes é causado por trauma perineal ou peniano.

O estudo metabólico é realizado por meio de gasometria cavernosa associada a pressão parcial de O2,

que abaixo de 40mmHg é indicativo de priapismo de baixo fluxo, enquanto valores acima de 80mmHg sugerem

priapismo de alto fluxo.

O objetivo do tratamento do priapismo é obter a detumescência com o máximo de rapidez para prevenir

danos permanentes ao tecido, assim como o alívio efetivo da dor.

Observação: Todo paciente tratado por priapismo deve ser orientado sobre os riscos de evoluir para

disfunção erétil.

Tratamento:

A primeira conduta é aspiração dos corpos cavernosos, avaliando a gasometria sanguínea.

Caso não se tenha gasometria, não deve injetar agonistas á -adrenérgicos.

No caso de priapismo de alto fluxo, o diagnóstico deverá ser confirmado por doppler peniano ou arteri-

ografia seletiva, pois geralmente ocorre resolução espontânea, caso contrário, o paciente deverá ser submetido a

embolização arterial.

TODOS PACIENTES COM ESSA PATOLOGIA DEVEM 
SER ENCAMINHADOS PARA SERVIÇO TERCIÁRIO 

PARA AVALIAÇÃO UROLÓGICA DE EMERGÊNCIA 
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PARAFIMOSE

É caracterizada por dor, edema e congestão vascular da glande, resultante da retração do prepúcio

com anel estenótico para trás da glande. Pode ser iatrogênica (principalmente durante sondagem vesical, pelo fato

de não voltar o prepúcio para sua posição habitual ); manipulação do pênis pelas crianças e adolescentes ou durante

atividade sexual.

O exame físico do paciente é suficiente para o diagnóstico. O tratamento consiste na redução manual

e, se não houver sucesso, manobras invasivas.

MANOBRAS NÃO INVASIVAS 

Período precoce (poucas horas de evolução, pouco edema, sem necrose de 
glande): redução manual da glande através do anel estenótico com auxilio de gel 
lubrificante, exercendo uma pressão firme sobre a glande, como polegar, enquanto se 
traciona o prepúcio com os outros dedos em forma de pinça. 
Sucesso: Alta hospitalar com analgesia e encaminhar para avaliação ambulatorial 
com urologista. 
Insucesso: Encaminhar para serviço terciário para avaliação urológica de 

emergência 

MANOBRAS INVASIVAS 

Período Tardio (paciente com varias horas de evolução, edema prepucial importante, 
presença de necrose de prepúcio e glande): Sempre encaminhar para serviço 
terciário para avaliação urológica de emergência. 
Manobras invasivas para redução de parafimose: Procedimentos devem ser 
realizados sob anestesia local. 
Manobra 01: utilização de agulha e realizar múltiplas perfurações em área 
edemaciada no intuito de drenar o liquido intersticial e reduzir o edema para facilitar a 
redução manual. 
Manobra 02: em falha da manobra 01, realizar incisão do anel estenótico, na região 
dorsal do pênis após infiltração anestésica local. Deve-se incisar a pele no sentido 
longitudinal e suturar no sentido transversal, ampliando a área de estenose do 
prepúcio. 
Manobra 03: em casos de sofrimento vascular da glande, avaliar individualmente cada 
caso, sendo necessário levar ao centro cirúrgico para realização de postectomia e 
desbridamento de tecidos necróticos. 
Alta hospitalar em uso de AINE e antibiótico oral, retorno ambulatorial para seguimento 
do caso. 

Período precoce (apresentando edema importante, mas sem necrose de glande): 
tentar manobras para reduzir edema antes da redução manual (como foi descrito 
anteriormente). 
Manobras para reduzir edema: comprimir de maneira firme e suave a área 
edemaciada e utilizar gelo sobre a área edemaciada. 
Sucesso: Alta hospitalar com analgesia e encaminhar para avaliação ambulatorial 
com urologista. 
Insucesso: Encaminhar para serviço terciário para avaliação urológica de 

emergência 
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ESCROTO AGUDO

Dor testicular aguda ou escroto agudo corresponde a 0,5% dos atendimentos de urgência. Compreen-

de diferentes afecções dos componentes escrotais com quadros clínicos peculiares, por vezes de difícil diferencia-

ção que demandam terapêutica individualizada, algumas no âmbito emergencial. Diagnóstico Diferencial: orquiepidi-

dimite aguda, abscesso testicular, torção do cordão espermático ou apêndices intra-escrotais e outras.

Torção testicular: principal causa de dor escrotal aguda na infância (25 a 30%) e na adolescência

(60%), com mediana de idade 14-15 anos. Apresenta-se como dor testicular unilateral, início abrupto, geralmente

com sinais flogísticos locais, naúseas e vômitos. Ao exame físico o testículo pode adquirir posição horizontalizada,

com epidídimo em sua face anterior. O reflexo cremastérico está ausente. A terapêutica não deve ser postergada sob

o risco de perda deste testículo (geralmente em 4-6 horas).

TRAUMA RENAL I

Durante a avaliação do politraumatizado (ATLS), deve-se suspeitar de lesão renal na presença de

hematúria, escoriações ou hematoma em região lombar ou flanco, fratura dos últimos arcos costais ou das primeiras

vértebras lombares. Sua etiologia envolve traumas contusos e penetrantes, além de traumas que envolvem mecanis-

mos de desaceleração brusca.

O exame padrão ouro para avaliar e classificar o trauma renal é a tomografia computadorizada de

abdome (sem e com contraste iodado: 1ml/kg), podendo-se realizar também a urografia excretora (UGE) ou ultras-

sonografia, na impossibilidade de realização da TC ou a depender do estado hemodinâmico do paciente.

Pode-se ainda realizar um único filme da UGE com 10 minutos (“one shot”) utilizando 2 ml/kg de

contraste iodado EV em bolus, no centro cirúrgico, no pré ou no transoperatório. Sempre que possível, deve-se

classificar o grau da lesão renal para conduta e seguimento.

Grau I – Contusão simples; hematoma subcapsular sem expansão, sem laceração do perênquima

Grau II – Hematoma peri-renal estável, confinado ao retroperitôneo; lesão do parênquima < 1 cm sem

lesão do sistema coletor

Grau III – Lesão do parênquima > 1 cm, sem ruptura do sistema coletor ou extravasamento de urina.

Grau IV – Laceração de córtex, medula e sistema coletor. Laceração vascular de artéria ou veia renal,

com hemorragia controlada (trauma de desaceleração, geralmente apresentado como não captação renal de con-

traste e hematoma local)

Grau V – Laceração com rim fragmentado / lesão cominutiva. Avulsão parcial ou total do pedículo renal

 DOR TESTICULAR AGUDA UNILATERAL 

Encaminhar para serviço terciário para avaliação urológica de emergência 
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TRAUMA RENAL II

 

* Encaminhar para serviço terciário para avaliação urológica de emergência 

** UGE – Urografia Excretora 

CONTUSO 

SE: 
Instável 
Criança 

Grande desaceleração 

Hematúria 
Microscópica 

Estável 
hemodinamicamente 

Observação 

PENETRANTE 

Hematúria 
Macro ou Micro 

Hematúria 
Macroscópica 

Instável Estável 

Laparotomia 
Exploradora 

TC abdomen 
(UGE)** 

Grau I - II 

UGE** com 10’ 
(“one shot”) no 

Centro Cirúrgico 

Anormal ou 
Inconclusiva 

Exploração 
Renal 

Grau III – V* 

Exploração Renal 
Seletiva* 

Observação 

Sangramento Persistente 
Complicações Locais 

Instabilidade Hemodinâmica 

827



153

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

TRAUMA URETRAL

Representado por sangramento no meato uretral geralmente após trauma pélvico, queda a cavaleiro ou

por lesão iatrogênica durante tentativa de sondagem vesical. Nunca tentar sondagem uretral em caso de suspeita de

lesão uretral.

TRAUMA VESICAL

Ruptura Traumática da Bexiga.

Pode ser decorrente de trauma abdominal contuso ou penetrante, bem como pode ser por lesão iatrogênica.

 
TRAUMA URETRAL SUSPEITO 

Encaminhar para serviço terciário para 
avaliação urológica de emergência 

Cistostomia 

Uretrografia 

Tentativa de realinhamento 
primário se possível ou cistostomia 

Encaminhar ao Ambulatório de urologia do 
Hospital Regional mais próximo 

Paciente em Choque Paciente em Estabilidade hemodinâmica 

 
TRAUMA VESICAL SUSPEITO 

Estabilidade 
hemodinâmica 

Encaminhar para serviço 
terciário para avaliação 

Urológica de emergência 

Uretrocistografia 

Extraperitoneal Intraperitoneal 

Manter sonda 15 dias 
Proceder cistografia 
de controle e retirar 
sonda se cistografia 

normal

Sutura cirúrgica da 
bexiga e manter 

sonda por 15 dias 

Paciente em choque 

Avaliação trans-operatória 

Lesão uretral? Manter sonda 
15 dias 

Proceder 
cistografia de 

controle e 
retirar sonda 
se cistografia 

normal 

Sutura cirúrgica da bexiga e cistostomia. Encaminhar ao 
Ambulatório de urologia do Hospital Regional mais próximo, 
mantendo cistostomia. 

Não Sim 

Extraperitoneal Intraperitoneal 
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FRATURA PENIANA

Representado por dor e estalo no pênis, geralmente durante intercurso sexual, seguido de detumes-

cência peniana e hematoma peniano. Todos os casos deverão ser encaminhados para serviço terciário para avalia-

ção urológica de emergência.

FRATURA PENIANA Exploração Cirúrgica Sutura do corpo cavernoso 

TRAUMA GENITAL

O trauma genital é classificado em traumas contuso e penetrantes. Podem ser isolados ou associados

ao politrauma. Os paciente politraumatizado deve receber atendimento conforme o protocolo do ATLS, sendo que as

lesões genitais começam a ser indentificada na fase C, do ABCDE do trauma com o controle de sangramento e

posterior tratamento definitivo.

AGENTES CAUSADORES:

 

ACIDENTES Automobilístico; Esportivos; Animais 

ESFERA SEXUAL Masturbação; Intercurso Sexual; Prática Bizarra 

CRIMINOSOS 
Ferimentos por arma de fogo; Ferimentos por arma branca; 
Automutilações ou mutilações 

TRAUMA DE PÊNIS

Devem ser conduzidos conforme cronogramas abaixo:

CONTUSÃO PENIANA LEVE

CONTUSÃO PENIANA GRAVE E FRATURA DE PÊNIS.

FERIMENTOS CORTANTES EM PÊNIS

Tratar com AINH e gelo local

u

-

829



155

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

FERIMENTOS PENETRANTES DE PÊNIS

FERIMENTOS PENETRANTES EM PÊNIS 

Atendimento Urológico 
de Urgência em 

Hospital Terciário 

Exploração Cirurgica 
Antibioticoterapia 
Analgesia 
Avaliar Destilbenol (3mg/dia) 
Inibir Ereção Noturna. 

AMPUTAÇÃO DE PÊNIS

AMPUTAÇÃO DE PÊNIS 

Atendimento Urológico de Urgência em 
hospital terciário 
Conservar coto peniano em solução 
salina , com Heparina e Antibiótico. 
SF0,9% 250 ml 
Heparina – 5ml 
Gentamicina – 160 mg 

Reconstrução cirurgica o 
mais precoce possível
Microanastomoses dos 
nervos e vasos dorsais
Anastomose uretral 

TRAUMA DE ESCROTO

O Escroto tem grande elasticidade, sendo que, na maioria das vezes as lesões podem ser

corrigidas com  sutura primária.

Superficial e sem Perda de Pele 

Sutura primária. 
Atualização de vacinas 

Em casos em que não há pele para
recobrir os Testículos.  
Atendimento Urológico de Urgência
em Hospitalar Terciário 

Procedimento Cirúrgico. 
Lavar Exaustivamente a lesão e os
Testículos e se possível posicionar
as gônadas no subcutâneo da raiz
da coxa. 
Aguardar granulação e posterior en-
xerto 

FERIMENTO DE ESCROTO 
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TRAUMA DE TESTÍCULO

O trauma testicular se divide em fechados e penetrantes.

O diagnóstico e conduta terapêutica devem se basear principalmente na história e achados do

exame físico.

O método de imagem de escolha no trauma testicular é a Econografia.

O tratamento conservador deve ser realizado com analgésicos, AINH, compressa de Gelo e sus-

pensório escrotal.

O tratamento cirúrgico se dá pela exploração escrotal, com drenagem do hematoma e hematocele,

lavagem abundante, debridamento do tecido e túbulos seminíferos necróticos, síntese da albugÍnea com sutura

absorvível, dreno de Penrose por 24 a 36 horas e antibiótico de largo espectro por 7 dias.

TRAUMA TESTICULAR 

Avaliação Clínica 

Contusão 

Ausência 
de Lesão 
Testicular 

Duvidosa 
Sugestiva 
de Lesão 
Testicular 

Tratamento 
Cirúrgico * 

Penetrantes 

Tratamento 
Cirúrgico* 

Tratamento 
Clínico 

US 
Cintilografia 
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CONDUTA NO ABORTAMENTO PRECOCE
DADOS CLÍNICOS

 TOQUE VAGINAL 

Colo fechado 

BCF(-) 

US 

BCF(+) 

Colo dilatado 

US 

Abortamento inevitável 

Completo 
Ameaça de 

Abortamento 

Conduta 
conservadora 

Repouso 

Abortamento 
Retido 

Esvaziamento* 

Incompleto 

Nos casos em que a mulher for Rh(-), é mandatória a utilização de imunoglobina Anti-D. 

* Utilizar preferencialmente Aspiração Manual Intra-Uterina -  AMIU 
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 TOQUE VAGINAL 

Colo dilatado Colo fechado 

US US 

BCF(+) BCF(-) BCF(-) BCF(+) 

Abortamento 
em curso 

Ameaça de 
abortamento 

Aguardar 
evolução 

Conduta 
conservadora 

Repouso 

INDUÇÃO 
(misoprostol/ocitocina) 

-Curetagem Mecânica 
-Curetagem Aspirativa 
-AMIU 

Esvaziamento 

CONDUTA NO ABORTAMENTO TARDIO
DADOS CLÍNICOS

Nos casos em que a mulher for Rh (-), é mandatória a utilização de imunoglobulina Anti-D. 
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ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL

 DEMANDA 

ESPONTÂNEA DELEGACIA CENTRO DE SAUDE 

EMERGÊNCIA 
OBSTÉTRICA 

SALA DA MULHER 

ENFERMEIRA 

- Acolhimento 
- Pedido de exames: teste rápido 
do HIV, VDRL, hepatite A, B e C 

MÉDICO 

- Anamnese 
- Exame físico completo 
- Coleta de material da vagina que 
deverá ser colocado em papel filtro 
- Anticoncepção de Emergência 
- Profilaxia anti-HIV, lues, hepatite e 
vaginoses. 

ENCAMINHAMENTO PARA 
TÉCNICO DE REFERÊNCIA 

ASSISTENTE SOCIAL 
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GESTAÇÃO PROLONGADA

IDADE GESTACIONAL (IG) 
CONFIRMADA (Avaliação clínica e 

Ultrassonográfica) 

SIM NÃO 

IG > 42 SEM 
**USG + ILA 

**USG + ILA 
*CTG 
Amnioscopia 

NÃO 

Aguardar Trabalho de parto 
(Orientar mobilograma, 

reavaliar vitalidade com 48 
horas) 

SIM 

ALTERADA 

NORMAL 

IG – 40 a 41 
sem e 6 dias 

Vitalidade Fetal 
Preservada 

Avaliar Vitalidade 
Fetal 

PARTO 

NORMAL 

DIMINUÍDA 
Parto 

*CTG – Cardio Tocografia Gestacional 
**USG – Ultrassonografia Gestacional 
***ILA - Índice de Líquido Amniótico

***

***

835



161

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

 

ADMISSÃO PERÍODO DE DILATAÇÃO PERÍODO EXPULSIVO 

-Anamnese 
-Leitura e interpretação do cartão 
pré-natal 
-Exame obstétrico 
- Avaliação de risco para o parto 
-Banho e vestimenta apropriada 
-Exames de rotina: ABO, VDRL, 
Teste rápido p/HIV quando não 
fez no pré-natal 

-Ambiente de PPP 
-Presença de acompanhante 
-Estímulo a deambulação 
-Preservação da integridade das 
membranas 
-BCF de 30/30 minutos 
-Preenchimento do partograma 

-Camas de PPP 
-Posição semi-sentada, sentada ou de 
cócoras 
- BCF de 5/5 minutos 
-Episiotomia só com precisa indicação 
-Puxos espontâneos 
-Não utilizar manobra de Kristeller 
-Recém nascido entregue a mãe logo 
ao nascimento 
-Ligadura do cordão quando cessarem 
os batimentos 

TRABALHO DE PARTO
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CONDUTA NA AMNIORREXE PREMATURA

 
AMNORREXE PREMATURA 

COM INFECÇÃO SEM INFECÇÃO 

AVALIAÇÃO 

< 28 SEM. 28 – 34 SEM. > 34 SEM 

Particularização casos 

- Avaliação de IG 
- Apresentação Fetal 
- Biometria Fetal 
- ILA 

US 

Avaliação da 
vitalidade fetal 

Decidir com os pais 

COMPROMETIDA NÃO 
COMPROMETIDA 

ANTECIPAÇÃO DO PARTO 

Conduta expectante 
(*) Até 34 sem. 

COLO 
Sem condições 

COLO 
Com condições 

CESÁREA (Falha) INDUÇÃO 
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PLACENTA PRÉVIA

 Sangramento 
discreto/moderado 

IG < 36 SEM IG > 36 SEM 

INTERRUPÇÃO 
DA GESTAÇÃO 

CONDUTA 
CONSERVADORA 

Avaliação da maturidade fetal a 
partir de 34 sem 

Maturidade presente 

- USG 
- Amniocentese 

Sangramento Abundante 

Qualquer IG 

CESÁREA 

Estabilização do quadro clínico 
Tratamento do choque 
Avaliação obstétrica sumária 

Avaliar intensidade do 
sangramento, vitalidade fetal, tipo 
de placenta e condições cervicais 

Colo desfavorável e/ou 
Placenta prévia total e/ou 
Sangramento abundante 

e/ou Comprometimento da 
vitalidade fetal 

- Sangramento discreto 
- Placenta prévia marginal 
- Colo favorável 

PARTO NORMAL 
(vigilância rigorosa) 

- Internamento 
- Repouso 
- Ferro oral 
- Manter Hg > 8g/dl 
- Manter sangue de reserva 
- Corticoterapia entre 28 e 34 sem 

IG – Idade Gestacional 
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PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE

 INTERNAÇÃO OBRIGATÓRIA 

Avaliação Materna 

Avaliação Fetal 

HIPOTENSOR (***) 

Melhora 

Reavaliação permanente 
materna e fetal 

Mantidas 

Maturidade Fetal 

-Hemograma 
-Contagem de plaquetas 
-Função Renal (uréia, Ac. Úrico, creatinina) 
-Função hepática (TGO, TGP, DHL, bilirrubinas) 
-Proteinúria 24hs 
-Coagulograma 
-EAS 

-Cardiotocografia 
-Dopplervelocimetria 
-USG (ILA/Biometria fetal) 

Não melhora 
 (mantidas ou agravadas) (**) 

Alteradas 

ANTECIPAÇÃO DO PARTO (*) 

PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE / PRÉ TERMO E TERMO

(*) Via de Parto: Indicação Obstétrica

(**) Corticóides: Usar entre 28 e 34 semanas.

(***) Hipotensores:

1 – Sulfato de Magnésio (vide ECLÂMPSIA)

2 – Hidralazina – 50 a 200mg/dia

3 – Nifedipina – 20 a 60mg/dia

839



165

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

ECLAMPSIA

 ∗ Internação obrigatória 

Diagnóstico 

Pré-eclampsia com 
aparecimento de 

convulsões. 

Sulfato de magnésio: 
Dose de ataque - 4g a 10% - IV. 
Dose de manutenção - S.G. a 5% de 
sulfato de magnésio a 10% (16 
gotas/min) 

Hidralazina 
Diluir 20 mg em 9 ml de S.F. a 0.9%. 
Aplicar 2,5 ml (IV) de 20/20 minutos. 

Restabelecimento do equilíbrio ácido 
básico, eletrolítico e condições respi-
ratórias 

Decúbito elevado a 30°. 
Cateter Nasal com O2 (oxigênio) 

Estabilização do quadro materno 
Antecipação do parto em qualquer 
idade gestacional. 

Conduta 

Tratamento 
Anticonvulsivante 

Tratamento Hipotensor 

Tratamento dos 
Distúrbios Metabólicos 

Cuidados Gerais 

Conduta Obstétrica 

Obs: Paciente deve ser assistida em hospital com UTI 
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ATENDIMENTO AO RECÉM NASCIDO (RN) NA SALA DE PARTO

 

15 - 30 seg. 

Recepção do RN 

de risco 

Equipamentos disponíveis em todas as salas de partos 

Material para 
aspiração. 

Material para 
ventilação. 

Medicamentos. Fonte de calor 
radiante. 

Avaliar RN 

Respiração presente 
FC > 100, 

RN c/cianose central 
(Generalizada) 

Respiração, FC e Cor 

O2 inalatório 

1. Colocar sob calor radiante. 
2. Aspirar traquéia: se mecônio espesso sob visualização direta 
(laringoscópio) 
3. Secar e remover campos úmidos. 
4. Posicionar (leve extensão do pescoço). 
5. Aspirar a boca, depois narinas. 
6. Fazer estimulação táctil (opcional). 

Respiração presente FC 
> 100, RN róseo ou 

cianose extremidades 

Avaliar o RN 

(*) Rotina da Sala de parto 

(Ver Cuidados Imediatos ao 
Recém Nascido na próxima 

página). 

Respiração presente 
e FC < 100 

Apnéia ou gasping 

VPP⊕ c/O2 a 100% ⇒ CFR ou Balão e máscara 

Respiração, FC e Cor 

FC < 60 

Avaliar o RN 

Respiração, FC e Cor 

FC < 60 

 Manter VPP⊕ c/O2 a 100% + MCE 

30 seg. 

Continuar 

VPP⊕ c/O2 a 
100% 

O2 inalatório 
FC 60 a 100 

Respiração 
espontânea e 

FC > 100 

O RN vigoroso pode e deve 
ser atendido junto à mãe, 
fonte de calor natural. 
Dar preferência para a la-
queadura tardia (até cessarem 
os batimentos) do cordão 
umbilical. 

Recepção do RN a 

termo e vigoroso 

VPP - Ventilação com Pressão Positiva 

MCE - Massagem Cardíaca Externa 

Pessoal apto a realizar 
todos os passos da 

reanimação 

Medicação 
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Cânula (Di - mm) Peso (Kg) IG (semanas) 

2,5 < 1 < 28 

3,0 1 e 2 28 e 34 

3,5 2 e 3 34 e 38 

4,0 > 3 > 38 

* ET - Endotraqueal

INTUBAÇÃO TRAQUEAL: INDICAÇÕES.

- Necessidade de aspiração traqueal (mecônio).

- Ventilação com balão e máscara ineficaz.

- Ventilação com balão e máscara prolongada (> 5 min).

- Suspeita ou presença de hérnia diafragmática.

- Considerar intubação traqueal se:

há indicação de massagem cardíaca.

há indicação de administração de adrenalina.

há indicação de surfactante profilático.

RN prematuro extremo

CÂNULA TRAQUEAL: QUAL TAMANHO?

 (*) CUIDADOS IMEDIATOS AO RECÉM-NASCIDO

Este protocolo tem sua base teórica inspirada nas seguintes ações:
1. Iniciativa Hospital Amigo da Criança-IHAC;
2. Curso de Reanimação Neonatal;
3. Ações da Associação Paulista de Estudos e Controle de infecção Hospitalar;
4. Bases do desenvolvimento neuro-psico-motor do recém-nascido.

Dessa forma:
A recepção do bebê normal deverá ser feita preferencialmente junto à mãe;
Enxugar o bebê e trocar os panos úmidos;
Manter o bebê junto à mãe, desde o nascimento,  sempre que ambos tiverem condições e assim desejarem;

Estimular a sucção ao seio e reforçar benefícios do aleitamento materno para ambos;
A credeização, a vacina anti-hepatite b e o Kanakion deverão ser feitos no colo  da mãe entre 30 e 60 minutos de vida

do bebê e preferencialmente durante sucção do bebê ao seio, pois neste momento há minimização significativa da dor;
A higienização deverá ser feita em torno de duas horas de vida, em berço de acrílico, com água morna,

sabonete neutro e gaze não estéril;
A limpeza do berço deverá ser feita com água e sabão e posteriormente aplicação de álcool 70%;
Utilizar o berço aquecido para um bebê de cada vez, trocando-se o lençol após o uso;
É mais saudável que o bebê espere pelo banho junto à mãe;
Evitar “filas de espera” para o banho onde, em geral, o mesmo berço é compartilhado por vários bebês com

contato e troca de secreções e aumento do risco de infecção cruzada.
EXCEÇÕES

A higiene do bebê deverá ser feita o mais rápido possível nas seguintes condições e/ou quando houver indicação
do médico: Mãe HIV positivo; contaminação do RN com fezes materna; sinais de amnionite e ou infecção materna

DROGAS NO ATENDIMENTO AO RECÉM NASCIDO (RN)
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DOENÇAS CEREBROVASCULARES NA EMERGÊNCIA

1- Introdução

Doenças Cerebrovasculares (DCV) ou Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), são enfermidades

freqüentemente atendidas nas Unidades de Emergência. No Brasil as DCV representam a primeira causa de morte,

segundo as estatísticas do SUS.(Mortal. por DCV - 71 / 100.000 hab.) No mundo ocidental, correspondem à terceira

causa de morte, a maior determinante de invalidez e a segunda doença causadora de demência. A mortalidade por

DCV caiu acentuadamente no século XX, com maior queda nas décadas de 70 e 80. Entretanto, no final do século

passado as taxas de incidência e mortalidade por DCV se mantiveram praticamente inalteradas. O percentual de

morte por DCV em pacientes hospitalizados varia de acordo com a assistência médica. No Brasil, em alguns

hospitais onde existe serviço de neurologia organizado, as taxas de letalidade assemelham se às dos melhores

centros do mundo (HSR-BA = 9% incluindo hemorragias cerebrais). Todavia, essa não é a realidade na maioria dos

hospitais brasileiros.

O atendimento inicial é fundamental para o prognóstico. O ideal seria que fosse por neurologista

experiente, logo nas primeiras horas. Nessas circunstâncias pode-se até utilizar trombolíticos para casos seleciona-

dos. Infelizmente a maioria dos pacientes chega à emergência muitas horas ou dias após o AVC. Acidentes Vascu-

lares Cerebrais podem ocorrer em qualquer faixa etária, entretanto são muito mais freqüentes em indivíduos acima

de 65 anos e a prevalência aumenta significativamente a cada década. Idade avançada é, pois, considerada um

importante fator de risco.

Existem dois tipos de AVC, a saber: 1- Hemorrágico – geralmente causado por hipertensão arterial,

ruptura de aneurismas, malformações arteriovenosas, vasculites, vasculopatias e discrasias sangüíneas e 2 - Isqu-

êmico – causado por tromboembolismo arterial decorrente de embolias cardiogênicas ou de grandes vasos (ex.aorta,

carótidas, vertebrais), oclusão de pequenos vasos intracranianos, distúrbios hemodinâmicos (hipotensão arterial

grave) e coagulopatias. No jovem, outras causas como vasculites, dissecção vascular, distúrbios da coagulação,

enxaquecas e cardiopatias congênitas são mais freqüentes. Trombose venosa e dos seios intracranianos podem

ocorrer em situações de hipercoagulabilidade (ex. gravidez e puerpério, desidratação e infecção) e por outros distúr-

bios hematológicos.

O diagnostico de AVC é baseado na história clínica, que se caracteriza por um déficit neurológico

súbito, no exame físico e nos exames complementares. Os sinais de alerta mais importantes são os seguintes:

hemiparesia; hemihipoestesia; parestesias; alterações mentais, da linguagem, da memória, da fala, do nível de

consciência, visuais ou de outros órgãos dos sentidos; tonturas, vertigens; desequilíbrio; distúrbios da marcha e

cefaléia forte especialmente com vômitos. Chamam-se TIA/AIT (Acidentes Isquêmicos Transitórios) os casos de

déficit neurológico também súbito de origem vascular que se resolvem completamente e espontaneamente em

menos de 24 horas. Nessas circunstâncias a conduta para o diagnóstico deve ser semelhante à do AVC completa-

mente estabelecido. Além da idade avançada, os fatores de risco mais importantes para DCV são hipertensão

arterial, diabetes mellitus, cardiopatias, distúrbios da coagulação, doenças hematológicas, fumo, álcool em exces-

so, drogas ilícitas e dislipidemias. É fundamental que diante de uma suspeita de DCV se investigue o diagnóstico

diferencial (ex. hipoglicemia e outros distúrbios metabólicos e tóxicos do SNC; crises epilépticas; enxaquecas;

esclerose múltipla; neoplasias; encefalites e trauma). É imperativo que nos casos de DCV chegue-se a um diagnós-

tico do tipo e subtipos etiológicos para que o tratamento seja adequado.

2- Elementos Teóricos

O Acidente Vascular Cerebral é uma emergência médica. A visão fatalista do AVC foi definitivamente

substituída pela evidência concreta de que hoje é possível reduzir o déficit neurológico na fase aguda e prevenir

eficazmente a ocorrência de novos eventos vasculares. O papel do emergencista nesse aspecto é crucial, pois a

pronta estabilização do doente e o início precoce da investigação etiológica são determinantes no prognóstico final.

Como qualquer emergência médica, a abordagem inicial do paciente com AVC passa pelo ABC da reanimação.

Hipoxemia refratária a oxigênio suplementar, rebaixamento do nível de consciência e inabilidade de

proteção das vias aéreas são indicações de intubação orotraqueal. Um acesso venoso calibroso e exames laboratoriais

devem ser obtidos (Tabela 1).
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Tabela 1: Exames complementares iniciais na DCV

O tratamento da hipertensão arterial, embora benéfico na fase subaguda como medida de

prevenção secundária, pode ser deletério na fase aguda. O aumento da pressão arterial nesta fase pode ser

uma forma compensatória para aumentar o fluxo sangüíneo na área de isquemia cerebral. A correção para níveis

de pressão arterial normal está relacionada a pior evolução clínica.

Por isso, o consenso é não tratar a hipertensão arterial nos primeiros 10 dias do AVC isquêmico

exceto em casos de hipertensão extrema (> 220x120mmHg) ou de lesão aguda de órgão-alvo (insuficiência

coronariana aguda, dissecção aguda da aorta, insuficiência renal aguda, edema agudo do pulmão). Medicações

para controle da hipertensão utilizadas previamente ao evento, podem ser mantidas. No caso do AVC

hemorrágico pode-se reduzir cautelosamente a pressão arterial para níveis abaixo de 180x110mmHg. Nesse

caso, dá-se preferência a drogas intravenosas de curta ação, que podem ser suspensas em caso de deterioração

neurológica (Tabela 2).

Tabela 2: Anti-hipertensivos na DCV aguda.

Agentes intravenosos: nitroprussiato de sódio, esmolol, metoprolol, enalaprilato. 
Agentes orais: inibidores da ECA (captopril, enalapril, perindopril). 

 

Após a estabilização do paciente, a prioridade é identificar a etiologia da DCV. Esta etapa é

fundamental, pois define as escolhas terapêuticas. Dados simples da história e exames complementares iniciais

podem ser úteis nessa definição (Tabela 3). Uma tomografia computadorizada (TC) do crânio deve ser realizada o

mais precocemente possível para afastar hemorragia, outros diagnósticos (por exemplo, hematoma subdural) e

identificar sinais precoces de isquemia cerebral.

Tabela 3: Pistas sugestivas para diagnóstico etiológico da DCV Isquêmica.

 EMBÓLICO 
ATEROSCLEROSE DE 
GRANDES ARTÉRIAS 

OCLUSÃO 
PEQUENAS 
ARTÉRIAS 

OUTROS (E.G. 
VASCULOPATIAS E 
COAGULOPATIAS) 

História 

Déficit 
desproporcionado 
máximo no início; 
afasia isolada e 
súbita; cegueira 

cortical; Cardiopatia 
dilatada; Fibrilação 
atrial; Valvulopatia 
mitral; IAM prévio. 

Déficit 
desproporcionado 

flutuante; HAS, DM, 
tabagismo, 

dislipidemias, 
obesidade. 

Déficit sensitivo ou 
motor 

proporcionado 
isolado sem perda 

cognitiva; HAS, DM, 
tabagismo, 

dislipidemia, 
obesidade. 

Paciente jovem, história pessoal e 
familiar de tromboses, trauma, 
infecção recente; cervicalgia. 

Exames 
complementares 

ECG: fibrilação atrial; 
TC: infarto cortical. 

Sopro carotídeo; TC: 
infarto cortical.  

TC: infarto pequeno 
subcortical até 

1,5cm. 

Arteriografia, VHS, provas de 
coagulação, alteradas. 

Hemograma completo, coagulograma, uréia, creatinina, sódio, potássio, glicemia, tipagem sanguínea, 
velocidade de hemossedimentação, tomografia computadorizada do crânio sem contraste, RX de Tórax e 
ECG. 
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Pistas para o diagnóstico etiológico das hemorragias cerebrais (HCE).

Hipertensão Arterial 
(HAS) 

Malformações 
arteriovenosas (MAV) 

e Aneurismas 

Distúrbios da 
coagulação – 

Tromboses de seios 

Outras causas 
inclusive vasculites, 

infecções, 
intoxicações 
neoplasias. 

Trauma 

HAS, síndrome 
nefrótica, órgãos-alvos 

atingidos. 

HAS fumo, Alcoolismo, 
hereditariedade. 

.Uso de 
anticoagulantes 

Gravidez puerpério 

Qualquer faixa etária 
inclusive crianças e 

idodos. 

História de trauma, 
cirrose hepática 

Hemorragia em 
núcleos da base, 
tronco cerebral e 

cerebelo. Hemorragias 
intraventriculares. 

Diagnóstico por TC de 
crânio 

Hemorragia 
subaracnóidea, 

hematomas lobares 
Diagnóstico – TC, LCR, 
Angiografia. Diag. de 
MAV = Ressonância 

Hemorragia 
subaracnóidea, 

hematomas lobares 
Diagnóstico – TC, LCR, 
Angiografia. Diag. de 
MAV = Ressonância. 

HCE atípicas inclusive 
corticais e podem ser 

múltiplas, uni ou 
bilaterais. Quadros 

mais leves, Doenças 
sistêmicas. Diag = TC 

e RMN e biópsia. 

 Hematomas sub e, 
extradurais, 

Eventualmente 
intraparenquimatosos 

múltiplos. 

 Obs.: incluímos as traumáticas para o diagnóstico diferencial.

A administração de Heparina é instituída com intuito de prevenir a recorrência precoce de embolia ou
a progressão de um trombo local. Portanto, o consenso é considerar heparinização plena (1.000UI/hora inicialmente,
mantendo TTPA 1,5 a 2X o valor normal) nos casos de DCV isquêmica por embolias cardiogênicas, coagulopatias,
dissecção arterial ou nos casos de piora progressiva do déficit neurológico sugerindo trombose em atividade. Deve-
se ter cuidado, entretanto, nos casos de infartos extensos, onde o potencial de transformação hemorrágica pode
sobrepujar o benefício da anticoagulação. Nesses casos, deve-se aguardar 48 horas para decisão terapêutica após
nova TC. Nos demais casos, heparina subcutânea (5.000-7.500UI de 12/12 horas) ou Heparina de baixo peso molecular
devem ser administrados como profilaxia de trombose venosa profunda.

Antiplaquetários devem ser considerados nos demais pacientes onde não haja indicação ou haja
contra-indicação para anticoagulação (ou seja, DCV isquêmica por aterosclerose de pequenos ou grandes vasos que
não estejam piorando agudamente, ou DCV de causa desconhecida). A escolha inicial é a aspirina por haver dados
concretos na literatura quanto à sua eficácia na fase aguda. A Aspirina deve ser iniciada o mais precocemente
possível. Embora haja controvérsia quanto à dose, utilizamos rotineiramente 325mg ao dia. Nos casos de intolerância
ou alergia à Aspirina, podem ser utilizados: o clopidogrel (75mg/dia) ou Ticlopidina (500mg/dia).

Manitol é medicação eficaz no controle da hipertensão intracraniana (HIC). Os efeitos colaterais
desta droga incluem distúrbios hidroeletrolíticos, desidratação, insuficiência renal aguda, nefrite intersticial e hipotensão
arterial. Dessa forma, o Manitol só deve ser utilizado, com critério, na vigência de sinais clínicos (papiledema,
anisocoria, rebaixamento progressivo de consciência) e/ou tomográficos de HIC e não indistintamente em DCV.
Como medida extrema podemos recorrer à craniectomia descompressiva em casos de hérnias transtentoriais
decorrentes de HIC. Hipertensão intracraniana ocorre, com freqüência, em hemorragias volumosas ou no 3º-5º dia de
infartos extensos.

Cirurgia é opção terapêutica em hemorragia subaracnóidea (clipagem de aneurisma cerebral),
em casos de hemorragias cerebelares volumosas ou infartos cerebelares extensos e também em alguns
casos de hidrocefalia secundária. A grande maioria dos casos de hemorragia intraparenquimatosa não necessita
de cirurgia. Na profilaxia de DCV isquêmica por aterosclerose extracraniana, a endarterectomia carotídea
reduz substancialmente o risco de DCV recorrente. Sua indicação deve ser considerada em pacientes
sintomáticos (imediatamente após um ataque isquêmico transitório ou após 4-6 semanas de um AVC isquêmico
instalado) com estenose acima de 70% e em alguns assintomáticos ou com estenose menores, selecionados
criteriosamente por neurologista experiente.

Febre e hiperglicemia aumentam o grau de lesão no tecido cerebral isquêmico. Quando presentes,
ambos devem ser tratados agressivamente (i.e., antitérmicos, medidas físicas de resfriamento e insulina de demanda).
Corticóides aumentam o risco de infecções, hiperglicemia e hemorragia digestiva sem afetar a evolução clínica da
DCV hemorrágica ou isquêmica. Quando ocorre edema cerebral sintomático as opções são hiperventilação, Manitol
ou diurético de alça. A única indicação de corticosteróide em DCV é para tratar vasculite do SNC.

 Até o momento, nenhum estudo demonstrou efeito benéfico de neuroprotetores para DCV isquêmica.
Portanto, medicações como Nimodipina, Citicolina, Tirilazad, Lubeluzole e Aptiganel não devem ser utilizadas para
DCV isquêmica fora de protocolos de pesquisa. Em hemorragia subaracnóidea, a Nimodipina apresenta efeito benéfico
na prevenção de déficit neurológico tardio por vasoespasmo.
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ATENDIMENTO AO PACIENTE COM

DOENÇA CEREBROVASCULAR (DCV) AGUDA

 

Exames de rotina 
Medidas gerais 

Medidas gerais Exame de 
rotina + Hemogasometria 

Internar em UTI/rotinas de 
DCV/rotinas coma 

Tronco 
Cerebral 

Gânglios 
basais 

Cerebelar HSA Lobar 

Tratar HAS ou 
Dislipidemia 

Considerar 
Protocolo de 
Trombólise 

Sistema carotídeo 
Estenose/Placa 

Sistema vértebro-basilar 
Gravidade X critérios clínicos 

Repetir TC 
em 48h 

Transformação 
hemorrágica 

Isquêmico 

Anticoagular Repetir TC 
após 7 dias 

Tratamento 
clínico 

Tratamento 
clínico 

Pequeno e 
estável 

Rotina exames 
arteriografia 

Volumoso 
e/ou 

deteriorando 

Piora clínica 
Herniação 

Edema 

Convocar Neurocirurgião 
Tratamento Cirúrgico 

Aneurisma 
ou MAV 

Sem Lesão 
Vascular 

Distúrbio de 
coagulação? 

Arterite? 
Vasculopatia? 

Outras? 

Tratamento 
Clínico 

Estenose 
< 70% 

AAS / Clopidogrel ou Ticlopidina 

Anticoagulante oral 
em casos especiais 

Estenose > 70% 
ou placa ulcerada 

Cirurgia vascular 
endarterectomia 

Alto risco 

Anticoagular AAS Clopidogrel 
ou Ticlopidina 

SINAIS DE ALERTA 

ANAMNESE E EXAME CLÍNICO E NEUROLÓGICO COMPATÍVEL COM DCV 

Vigil 
Chamar 

Neurologista 
Torporoso/ 

Coma 

Isquêmico (AVC I) Diagnóstico diferencial da DCV Hemorrágico (AVC H) 

Embolia 
Cardiogênica 

Aterosclerose 
de grandes 

vasos 

Indeter
minada 

Outras 
etiologias 

Lacuna
r 

Definir 
diagnóstico p/ 
Tto adequado 

Baixo risco 
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ATENDIMENTO AO PACIENTE EM COMA

 

Exames de rotina 
Hemograma; glicemia; função renal; 

função hepática; hemogasometria; eletrólitos, CK,

CKMB, Rx do tórax; ECG. 

TC= Tomografia computadorizada 
RM= Ressonância magnética; MAV= Malformação arteriovenosa 
HSA= Hemorragia subaracnoídea; FRM = Formação reticular
mesencefálica; LCR= Líquido cefalorraquiano. 

Tronco Cerebral Intacto 
(Comprometimento cerebral bilateral) 

1. Investigação toxicológica 
2. TC ou RM ou arteriografia 

Lesão anatômica ou funcional da 
FRAA (Tronco Cerebral Lesado) 

Lesões Cirúrgicas Lesões não Cirúrgicas TC ou RM normais 

Tratamento 
Neurocirúrgico 

Tratamento Clínico LCR 

Normal Infecção Hemorrágico (HSA) 

Antibióticos ou Acyclovir 
10mg/kg/ dose 8/8h 

Arteriografia 
Cerebral 

Normal 

Tratamento 
Clínico e 

Profilaxia do 
Vasoespasmo 

Tratamento 
Neurocirúrgico 

Inconclusiva 

Semiologia neurológica 

Sugestiva de Hérnia 
Encefálica Cerebral 

Sem evidência de 
Hérnia Encefálica 

1. Avaliação da 
Neurocirurgia 
2. Manitol a 20% -
1g/kg EV 
3. TC ou RM 

Investigação p/ 
intoxicação e 

doenças metabólicas 
+ TC ou RM 

Cirúrgico 

Avaliação 
Neurocirúrgico 

Reavaliar anamnese, ex. 
físico e neurológico. 
Considerar outros exames 
laboratoriais; RM; arterio-
grafia; EEG 

Infecção Normal 

TRATAMENTO 
ESPECÍFICO 

Suporte ventilatório e hemodinâmico se necessário 
Anamnese e exame físico 

Acesso venoso, cateterismo vesical, sonda nasogástrica 
Exames laboratoriais de rotina 

Administrar Tiamina 1-2mg/Kg EV direto e Glicose a 50% 25 a 50mg EV; Naloxone 0,4 a 0,8mg EV. 
Convocar neurologista 

Tratamento 
Neurológico 

Clínico 

Reavaliação clínica para 
outras causas de 

sangramento 

Normal 

LCR 

Aneurisma ou MAV 

Ressonância 
magnética e nova 

arteriografia 

Tratamento 
Clínico 

Não Cirúrgico 

Aneurisma ou MAV 

Conclusiva 
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ESTADO DE MAL EPILÉPTICO
1- Apresentação do Assunto

Status Epilepticus ou Estado de Mal Epiléptico (E.M.E.): evento clínico caracterizado por crises epilépticas

prolongadas (30 minutos ou mais) ou repetitivas sem recuperação da consciência entre as crises, determinando uma

condição epiléptica fixa e duradoura É uma intercorrência clínica, associada à agressão ao SNC, aguda e grave, de

alta mortalidade (10 a 15%). O atendimento deve ser rápido e eficiente.

Principais fatores precipitantes:

- Álcool

- Suspensão de drogas antiepilépticas (DAE)

- Drogas ilegais (cocaína)

- Trauma

- Epilepsia refratária

- Metabólicos/Parada cardiorrespiratória

- Tumores,

- Infecções do SNC, incluindo as bacterianas, virais e parasitárias.

-Doenças cerebrovasculares.

 

CPSG* 
 

Tônico 

Ausência 
 

Ausência atípica 
 

Atônica? 
 

Evolução de EME convulsivo parcialmente tratado 

Tônico-Clônico 
 

Clônico 
 

Mioclônico 
 

EME convulsivo sutil 

Simples (motor, sensorial, autonômico, psíquico) 
 

Complexo (clinicamente semelhante ao EME não convulsivo ) 

Convulsivo 

Primariamente 
Generalizado 

Secundariamente 
Generalizado 

EME Generalizado 

Não 
Convulsivo 

*CPSG - Crise Parcial Secundariamente Generalizada 

EME Parcial 
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TRATAMENTO DO EME
 

Diazepam 10mg EV em 2 minutos (0,2mg/Kg), o máxi 
mo de 30mg. 
Solução Glicosada.............................50% – 40 - 60ml 
Tiamina..............................................100mg 

Fenitoína (FNT) 20mg/Kg EV direto ou diluído em SF 
0,9% até 50mg/min em adultos 

Repetir Diazepam até 40mg 

Completar a dose de FNT até 30mg/Kg 

Fenobarbital (FB) sódico 20mg/Kg em SF 0,9% 
(1,5mg/Kg/min) 100mg/min adulto 

ESTADO DE MAL EPILÉPTICO REFRATÁRIO 

Drogas Anti Epilépticas (DAE) dose de Manutenção 

Levantar informações 
(quando possível):  

Antecedentes médicos e neu-
rológicos, trauma, infecção crô- 
nica/aguda 

Realizar exames 
laboratoriais: 

Hemograma, Glicemia, Eletró-
litos (Na, K, Ca, Mg), Função 
Renal e Hepática, CPK, 
Screening Toxicológico e dosa-
gem de DAE, Gasometria 
arterial (*) 

Investigação Complementar: 

Tomografia computadorizada 
do crânio; líquido cefalorra-
quiano; ressonância magnéti-
ca; monitorização por EEG. 

CONVULSÕES 

0 – 5 Minutos 

Cessam 

5 Minutos Não 

Suporte básico: 
Sinais vitais e temperatura 
Leito com grades ou proteção lateral 
Manter vias aéreas pérvias: posicionar cabeça 
(decúbito lateral) e língua (cânula de Guedel) 
Ventilação por máscara, intubação orotraqueal s/n 
Monitorar ECG 
Hipotensão arterial = drogas vasoativas 
Hipotensão = não tratar até o controle das crises 
(Acesso venoso 2 vias) 

7 - 8 Minutos Não 

10 Minutos Não 

30 – 60 Minutos Não 

60 Minutos Não 

Não 
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ESTADO DE MAL EPILÉPTICO REFRATÁRIO

 

Intubação orotraqueal e ventilação 
mecânica, se não realizada 

previamente. 

Iniciar Thionembutal conforme dose abaixo 

Internar na UTI 

Opções terapêuticas

Pentobarbital (Nembutal):

Ataque 6 - 25mg/Kg (15mg/Kg), Manutenção 1,5mg/Kg/hora a cada 10 - 15 minutos até controle das crises ou

depressão acentuada no EEG

Tiopental Sódico (Thionembutal):

Ataque 3 - 4mg/Kg em 2 minutos e infusão contínua de 0,2mg/Kg/min em solução salina. Aumentar 0,1mg/Kg/min a

cada 3 - 5 minutos até controle ou depressão do EEG

Ácido Valpróico (VA):

para EME Ausência até 1 - 2g

Lidocaína:

1 - 2mg/Kg em bolo seguido de 1,5 - 3mg/Kg/h (adultos) ou 6mg/Kg/h (crianças)

Halotano e Isoflurano

Propofol: dose de ataque - 2mg/kg – Dose de manutenção até o controle 5 a 10mg/kg/h. Após o controle reduzir para

1 a 3mg/Kg/h

Midazolam: ataque 0,15 - 0,2mg/Kg e manutenção de 0,08mg/Kg/h

Obs: o desaparecimento das crises clínicas nem sempre significa o fim das crises eletrográficas com persistência

de EME não convulsivo. Pacientes que não respondem a estímulos externos 15 minutos depois de cessadas as

crises devem ser submetidos à monitorização por EEG.

Tratamento profilático para evitar recidiva do EME:

Ausência: VA ou Etossuximida

CTCG ou Focal: FNT, FB, Carbamazepina, Oxicarbazepina, VA.

Mioclônica generalizada: Clonazepam ou VA.

Complicações do EME:

- Rabdomiólise (hidratação vigorosa, diurético de alça, alcalinizar urina, bloqueio neuromuscular)

- Hipertermia (resfriamento externo, acetaminofen)

- Acidose (Hiperventilação)

- Leucocitose

- L.C.R. com pleocitose

- Hipertensão arterial (não tratar até o controle das crises)

- Edema pulmonar

- Hipoxemia cerebral, edema e lesão cerebral irreversível

Obs.: CTCG= Crise tônico-clônica generalizada.
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ATENDIMENTO AO PACIENTE COM CRISE

EPILÉPTICA NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA

1- Introdução

Epilepsia é a segunda mais freqüente condição clínica neurológica. Só suplantada pela cefaléia. A

epilepsia acomete entre 1 a 2 % da população, e cerca de 1 em cada 20 indivíduos experimentam crise epiléptica

ou convulsão em alguma época da vida. Tem importância sob o ponto de vista clínico, neurológico, social e

psicológico. Embora crises epilépticas sejam, na maioria das vezes, auto limitadas, podem eventualmente

evoluir para o estado de mal epiléptico. Crises epilépticas são usualmente tratadas a nível ambulatorial, entretanto

por diversas razões esses pacientes podem ser atendidos na unidade de emergência. Crises epilépticas são

fenômenos que não ocorrem apenas em epilepsia primária. Essas crises podem ocorrer como evento isolado e

único, em indivíduo previamente saudável, como manifestação de doença sistêmica (ex. hipoglicemia, hipóxia,

distúrbio hidroeletrolítico, sépsis, insuficiência renal), como sintoma de doença neurológica aguda (AVC, encefalite,

TCE) ou de epilepsia primária.

Freqüentemente são secundárias e eventualmente decorrentes de doenças graves e letais. A anamnese

detalhada com a caracterização do evento neurológico e os exames laboratoriais são fundamentais para o diagnóstico

diferencial e conduta terapêutica.

2- Aspectos clínicos

Anamnese: idade; profissão; dados do nascimento: traumas, infecções do SNC, uso de drogas ou

doenças da mãe no período de gestação; História familiar; crises anteriores; Doenças prévias: diabetes, distúrbios

metabólicos, hepatopatia, uremia, neoplasias, vasculites, colagenoses, hipertensão arterial; Uso de drogas;

stress; distúrbios do sono; gravidez atual; cefaléia; febre; perda de peso; distúrbios visuais; alcoolismo e outros

distúrbios do comportamento social.

 Caracterização do evento: 
 1- Manifestações Iniciais (pródromos e aura) 
 2- Manifestações críticas (crise) 
 3- Manifestações pós-crise. 

Exame físico – dados vitais; sinais de doença crônica 
(Uremia, DPOC, hepatopatia); 
Ex. Neurológico; Funções Mentais; Pares Cranianos, 
Fundoscopia, Motricidade; Sinais de Irritação Meníngea 

Exames complementares de rotina: 
Hemograma com plaquetas; glicemia; eletrólitos. 
Cálcio sérico; CPK, dosar a DAE; RX de Tórax; 
ECG; EEG. 

Obs.: para o diagnóstico de epilepsia se impõe história 
de duas ou mais crises epilépticas. 
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ATENDIMENTO DE CRISE EPILÉPTICA

NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA

 

História clínica; Exame físico 

Epiléptico Sem História prévia 
de Epilepsia 

Duas ou mais crises Crise Isolada Crise Isolada 

Na ausência do neurologista, convoque-o. 
Inicie DAE 

Uso regular da DAE. Uso irregular da DAE Ex.físico e laboratoriais de 
rotina e TC 

Reintroduzir a DAE 
Ex. de rotina, e nível sérico 
de DAE, TC  e /ou LCR se 

necessários 

Ex. físico ou 
complementar anormal 

Observar, se estável, 
exames normais e 

assintomático 

Paciente estável e 
assintomático. Normal 

Internar para tratamento 
Neurológico. 

Encaminhar para 
Ambulatório de Neurologia. 

Alta para ambulatório de 
neurologia 

DAE = Droga antiepiléptica. 
TC = Tomografia computadorizada 

LCR = Líquido cefalorraquiano. 

Crise epiléptica 

Sintomático, ou nova crise ou 
exames anormais 
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ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA AO PACIENTE

COM ESTADO CONFUSIONAL AGUDO (ECA)

1- Considerações gerais

Essa é uma situação relativamente freqüente nas unidades de emergências assim como em UTI. Determinada

por causa isolada ou multifatorial decorre tanto de doenças sistêmicas como neurológicas, pelo uso de drogas e

intoxicações. O neurologista deve ter uma abordagem rápida e criteriosa.

2- Aspectos clínicos – sinais e sintomas

Alteração do conteúdo de consciência de instalação súbita

Agitação psicomotora: alucinações, delírios, hiperatividade simpática

Ausência de anormalidades em nervos cranianos (exceto na síndrome de Wernicke por paralisias extra-

oculares; e nas intoxicações por tricíclicos com pupilas fixas)

Ausência de sinais focais persistentes.

Movimentos involuntários anormais (Mioclonias, asterixis, tremores)

Achados eletroencefalográficos altamente sugestivos de encefalopatias metabólicas (atividade delta rítmica

bissíncrona, ondas trifásicas, lentificação e/ou supressão da atividade de base).

Causas de E.C.A:

• Sistêmicas 
- Sépsis 
- Uremia aguda 
- Insuficiência hepática 
- Insuficiência cardíaca 
- Insuficiência respiratória 
- Infecção respiratória 
- Infecção urinária 
- Distúrbios hidroeletrolíticos 
- Porfírias 
- Síndrome carcinóide 
 
 

• Endocrinopatias 
- Tireóide 
- Paratireóide 
- Disfunção adrenal 
- Disfunção hipofisária 
- Pâncreas (hiperglicemia/encefalopatia 
pancreática) 
 
 

• Deficiências nutricionais 
- Tiamina (encefalopatia de Wernicke) 
- Niacina 
- Vitamina B12 
- Folato 
 
 
Síndromes de abstinência  
- Álcool 
- Drogas 

• Intoxicações 
- Drogas ilícitas 
- Álcool 
- Metais pesados 
- Medicações (anticolinérgicos em idosos) 
 
 

• Infecções do SNC 
- Encefalite 
 
 

• Lesões intracranianas 
- TCE 
- Lesões agudas (parietal, occipital bilateral, talâ-
mica e frontal mesial) 
- Hematoma subdural 
- Abcesso cerebral 
 
 

• Encefalopatia hipertensiva 
 
 

• Psiquiátricas 
- Mania 
- Esquizofrenia 
- Depressão 
 
 

• Outros 
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ESTADO CONFUSIONAL AGUDO

História

Antecedentes médicos

Suporte básico de vida

Sinais vitais

Exame físico completo

Vias aéreas pérvias

Acesso venoso (2 vias)

Escala de Glasgow

Medidas Iniciais

Glicose 50% 25 a 50mg EV

Tiamina 100mg EV

02 sob cateter via nasal 2l/min

Monitorizar E.C.G

Hemograma, glicemia, eletrólitos

Screening para intoxicação e etanol

Gasometria arterial

Radiografia de Tórax

Tomografia computadorizada do crânio

Acionar neurologista.

DROGAS UTILIZADAS NA FASE AGUDA 

 DOSE INDICAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Meperidina 10-30mg IV Agitação/dor Depressão respiratória 

Naloxone 0,4-0,8mg IV Usuários de narcóticos  

Diazepam 10-40mg IV 
Irritados, impulsivos e 
abstinência alcoólica 

- Evitar em idosos, demenciados e 
cometidos por encéfalopatia hepática 
- Depressão respiratória 
- Efeito paradoxal 

Haloperidol 
5-10mg IM 

1-5mg IV (repetir 30/30min 
até 40mg SN) 

Agitados, violentos e TCE 

- Diminui limiar epiléptico 
- Efeitos extrapiramidais (contra-
indicado em doença de Parkinson)  
- Risco de síndrome neuroléptica 
maligna 

Clorpromazina 

25-50mg IM 
(máx. 200mg/dia em 

4 aplicações) 
50-200mg VO 

(máx. 800mg/dia em 
4 tomadas) 

Psicóticos, agressivos 

- Diminui limiar epiléptico 
- Efeitos extrapiramidais (contra-
indicado em doença de Pakinson) 
- Risco de síndrome neuroléptica 
maligna 
- Efeito cardiovascular 

Midazolam 0,15-0,2mg/kg IV 
Irritados, impulsivos e 
abstinência alcoólica 

- Evitar em idosos e demenciados e 
cometidos por encéfalopatia hepática 
- Depressão respiratória 
- Efeito paradoxal 
- Taquifilaxia 
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Anamnese, ex. físico, ex. rotina 
Distúrbios psiquiátricos conversão, 

Síndrome do Pânico 

Convoque o psiquiatra. Se não for 
possível, chame o Neurologista 

Arritmia cardíaca, sintomas e sinais 
sugestivos de cardiopatia ou IAM 

Suspeita diagnóstica 
compatível com síncope, 

com outros distúrbios 
neurológicos ou 

inconclusiva 
Convoque o cardiologista 

Transfira para a UTI cardiológica 
Na ausência do neurologista, 

convoque-o 

Diagnóstico diferencial da 
síncope com outras condições 

Avaliações especiais – teste da 
mesa inclinada 

Drop Attack; epilepsia; labirintopatia, 
especialmente neuronite vestibular; 
enxaqueca; doença cerebrovascular 

(especialmente insuficiência 
vertebrobasilar, hemorragia 

subaracnóideo), hipoglicemia, drogas 

TRATAMENTO 
ESPECÍFICO 

Relato de perda da consciência 

SD – Síncope neurocardiogênica 

ATENDIMENTO AO PACIENTE COM HISTÓRIA

DE SÍNCOPE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA

1- Considerações gerais
A síncope se caracteriza por uma breve perda da consciência, decorrente de redução súbita e temporária

do fluxo sangüíneo cerebral e do tônus muscular. É comum em crianças e idosos. O espectro etiológico é amplo e varia
desde as psicogênicas até graves como hemorragia subaracnóidea, choque cardiogênico (ex. no IAM) e insuficiência
do sistema vertebrobasilar. O diagnóstico diferencial com crises epilépticas, AIT, disautonomia primária ou adquirida e
síncope neurocardiogênica implica em uma avaliação neurológica detalhada na unidade de emergência.

2- Anamnese
História clínica – questionar: tonturas, antecedentes de síncope, diplopia, hemianopsia, cefaléia, jejum

prolongado, palpitações, periodicidade das crises, pródromos, fatores desencadeantes (ambiente fechado, impacto com
a visão de sangue, stress, mudança de decúbito, hemorragia, ansiedade, dor,micção, tosse, vômitos), fenômenos motores
e neurovegetativos (sudorese, palidez, taquicardia) durante a síncope, tempo de recuperação e estado geral após a
sincope; doenças prévias: cardiopatia, diabetes, hipertensão arterial e seu tratamento, uso de drogas (neurofármacos).

3- Exame físico
Avaliação de dados vitais (aferir tensão arterial em ambos os membros superiores em decúbito e

ortostase); sinais de trauma; disfunções neurovegetativas; exame neurológico.

4- Exames de rotina
Hemograma; glicemia; eletrólitos; CK; CKMB; LDH; ECG; EEG, RX do Tórax.

ATENDIMENTO DO PACIENTE COM SÍNCOPE
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EEG = Eletroencefalograma 
PEA-TC = Potencial evocado auditivo – tronco cerebral 
PESS = Potencial evocado somatossensitivo 
PET = Positron Emission Tomography** 
SPECT = Single Photon Emission Computer Tomography*** 
* No HSR, o método mais adequado no momento é o Doppler transcraniano. 
** Tomografia por emissão de pósitrons. 
*** Tomografia computadorizada por emissão de fóton único. 

Diagnóstico conhecido? 

Há condições de exceção? 
Choque, hipotermia, drogas 

depressoras do SNC, 
distúrbios metabólicos 

INTERROMPE O PROTOCOLO 

Exames: 
- Doppler Transcraniano* 
- Neurofisiológicos (EEG, PESS e PEA-TC) 
- Angiografia cerebral 
- Radioisótopos (SPECT, PET) 

MANTER TRATAMENTO 

Preencher termo de declaração de 
morte encefálica (anexo) e 

comunicar ao Órgão Controlador 
Estadual (Lei 9.434/97, art. 13). 

Conclusiva Inconclusiva 

Exame neurológico: 
ausência de funções corticais 

e do tronco cerebral? 

Não 

Investigação diagnóstica 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Manter tratamento clínico e 
corrigir tais distúrbios. 

Distúrbios corrigidos? 

Ausência de atividade ou 
perfusão cerebral? 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Observação por tempo adequado e 
repetição de exame clínico conforme 
resolução CFM nº 1.480, de 8/8/97. 

Confirmado morte encefálica? 

Não 

Sim Não 

Paciente em coma profundo com sinais de irreversibilidade 

DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA
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TERMO DE DECLARAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA
PROTOCOLO DE MORTE ENCEFÁLICA

ANEXO

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA

(Res. CFM nº. 1.480, de 8/8/97)

Nome:_________________________________________________________________________________________

Pai:____________________________________________________________________________________________

Mãe:___________________________________________________________________________________________

Idade: ____ anos ______ meses ________ dias______ Data de Nascimento __________________

Sexo: M F Raça: A B N Registro Hospitalar: _________________________________

a. Causa do Coma:

a.1. Causa do coma

a.2. Causas do coma que devem ser excluídas durante o exame

 a) Hipotermia Sim ( ) Não ( )

 b) Uso de drogas depressoras do sistema nervoso central Sim ( ) Não ( )

 Se a resposta for sim a qualquer um dos itens, interrompe-se o protocolo

b. Exame Neurológico

Atenção: verificar o intervalo mínimo exigível entre as avaliações clínicas, constantes da tabela abaixo:

Idade Intervalo

7 dias a 2 meses incompletos 48 horas

2 meses a 1 ano incompleto 24 horas

1 ano a 2 anos incompletos 12 horas

Acima de 2 anos 06 horas

(Ao efetuar o exame, assinalar uma das duas opções SIM/NÃO. Obrigatoriamente, para todos os itens abaixo).

Elementos do exame neurológico Resultados

     1º exame     2º exame

Coma apreceptivo (   ) Sim (   ) Não (   ) Sim (   ) Não

Pupilas fixas e arreativas (   ) Sim (   ) Não (   ) Sim (   ) Não

Ausência de reflexo córneo-palpebral (   ) Sim (   ) Não (   ) Sim (   ) Não

Ausência de reflexos oculocefálicos (   ) Sim (   ) Não (   ) Sim (   ) Não

Ausência de respostas às provas calóricas (   ) Sim (   ) Não (   ) Sim (   ) Não

Ausência de reflexo de tosse (   ) Sim (   ) Não (   ) Sim (   ) Não

Apnéia (   ) Sim (   ) Não (   ) Sim (   ) Não

c. Assinaturas dos Exames Clínicos

(Os exames devem ser realizados por profissionais diferentes, que não poderão ser integrantes da equipe de remoção

e transplante).

1 – Primeiro Exame 2 – Segundo Exame

Data: _____________ Hora: ___________ Data: __________Hora: _________________

Nome do Médico: ____________________ Nome do Médico:______________________

CRM: ___________ Fone: _____________ CRM: _________ Fone: _________________

End.: ______________________________ End._________________________________

Assinatura: _________________________ Assinatura: ___________________________
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1. Angiografia 
cerebral 

2. Cintilografia 
radioisotópica 

3. Doppler 
Transcraniano 

4. Monitorização 
da 

Pressão 
Intracraniana 

5. Tomografia 
Computadorizada 

com Xenônio 

6. Tomografia 
por 

emissão de 
fóton único 

7. EEG 8. Tomografia por 
emissão de 
pósitrons 

9. Extração 
cerebral 

de oxigênio 

10. Outros (citar) 

 

d. Exame Complementar

Indicar o exame realizado e anexar laudo com identificação do médico responsável.

e. Observações:

1 Interessa, para o diagnóstico de morte encefálica, exclusivamente a arreatividade supra-espinal.

Conseqüentemente, não afasta este diagnóstico a presença de sinais de reatividade infra-espinal (atividade reflexa

medular) tais como: reflexos osteotendinosos (“reflexos profundos”), cutâneo-abdominais, cutâneo-plantar em flexão

ou extensão, cremastérico superficial ou profundo, ereção peniana reflexa, arrepio, reflexos reflexores de retirada dos

membros inferiores ou superiores, reflexo tônico cervical.

2 Certificar-se de que não há obstrução do canal auditivo por cerúmem ou qualquer outra condição

que dificulte ou impeça a correta realização do exame.

2.2 Usar 50 ml de líquido (soro fisiológico, água, etc.) próximo de 0 graus Celsius em cada ouvido.

2.3 Manter a cabeça elevada em 30 (trinta) graus durante a prova.

2.4 Constatar a ausência de movimentos oculares.

3. Teste da apnéia – no doente em coma, o nível sensorial de estímulos para desencadear a respiração

é alto, necessitando-se da pCO2 de até 55mmHg, fenômeno que pode determinar um tempo de vários minutos entre

a desconexão do respirador e o aparecimento dos movimentos respiratórios, caso a região pontobulbar ainda esteja

integrada. A provada epnéia é realizada de acordo com o seguinte protocolo:

3.1 Ventilar o paciente com 02 de 100% por 10 minutos.

3.2 Desconectar o ventilador.

3.3 Instalar cateter traqueal de oxigênio com fluxo de 6 litros por minuto.

3.4 Observar se aparecem movimentos respiratórios por 10 minutos ou até quando o pCO2

atingir 55 mmHg.

4. Exame complementar. Este exame clínico deve estar acompanhado de um exame

complementar que demonstre inequivocadamente a ausência de circulação sangüínea intracraniana ou atividade

elétrica cerebral, ou atividade metabólica cerebral. Observar o disposto abaixo (itens 5 e 6) com relação ao tipo

de exame e faixa etária.

5 Em pacientes com dois anos ou mais – 1 exame complementar entre os abaixo mencionados:

5.1 Atividade circulatória cerebral: angiografia, cintilografia radioisotópica, doppler transcraniano,

monitorização da pressão intracraniana, tomografia computadorizada com xenônio, SPECT.

5.2 Atividade elétrica: eletroencefalograma.

5.3 Atividade metabólica: PET, extração cerebral de oxigênio.

6 Para pacientes abaixo de 2 anos:

6.1 De 1 ano a 2 anos incompletos: dois eletroencefalogramas com intervalo de 12 horas.

6.2 De 2 meses de idade a 1 ano incompleto: dois eletroencefalogramas com intervalo de 24 horas.

6.3 De 7 dias a 2 meses de idade (incompletos): dois eletroencefalogramas com intervalo de 48h.

7. Uma vez constatada a morte encefálica, cópia deste termo de declaração deve obrigatoriamente

ser enviada ao órgão controlador estadual (Lei 9.434/97, art. 13).

858



184

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

1- Considerações Gerais

Essa é uma condição extremamente grave que exige uma abordagem clínica inicial com

medidas gerais.

A- Avaliação da ventilação, se necessário, intubar imediatamente.

B- Correção de distúrbios hemodinâmicos.

C- Venóclise e coleta de sangue para exames laboratoriais rotineiros e especiais.

D- Administrar tiamina e glicose, conforme algoritmo.

E- História clínica detalhada – com ênfase em questões sobre: trauma, intoxicações, alcoolismo,

uso de drogas; doenças prévias como: diabetes, epilepsia, hipertensão, cardiopatias,

 cirrose, insuficiência renal.

F- Exame clínico – sinais de trauma, infecções, lesões cutâneas por administração de drogas

intravenosas, coloração da pele e das mucosas, sinais clínicos de doenças sistêmicas.

G- Proteja os olhos, controle a agitação, instale sonda vesical e nasoenteral, evite complicações

relacionadas com a imobilidade (profilaxia de trombose venosa profunda), inicie a profilaxia da úlcera de stress.

     2- Importantes informações para o diagnóstico e conduta do paciente em coma

1- A avaliação neurológica do paciente em coma, requer uma sistemática que permita um diagnóstico

rápido e um tratamento adequado.

2- Para que haja comprometimento do nível de consciência, é necessário que exista uma das

seguintes alternativas:

a) Lesão anatômica ou funcional da formação reticular mesencefálica.

b) Disfunção bilateral dos hemisférios cerebrais.

c) Lesões associadas dessas duas estruturas.

3- As condições que produzem as alternativas acima são as seguintes:

a) Lesões supratentorias que comprimem ou deslocam o diencéfalo ou o tronco encefálico (tumor

cerebral, AVC, hematoma subdural e outras).

b) Encefalopatias metabólicas, tóxicas ou infecciosas, as quais comprometem difusamente ambos

os hemisférios cerebrais (hipo/hiperglicemia, uremia e outras).

c) Lesões expansivas ou destrutivas infratentoriais, que promovam dano ou compressão à formação

reticular mesencefálica (hemorragia e infarto cerebelar, neoplasias e outras).

4- É importante o diagnóstico diferencial com os distúrbios psiquiátricos que cursam com

ausência de resposta.

5- A chave para o diagnóstico consiste em:

a) Interpretação adequada dos sinais que refletem o comprometimento dos diversos níveis do encéfalo.

b) Determinar qual das condições citadas no item 3 pode ser a responsável pelo quadro atual do

paciente. A tabela 1 indica os correspondentes sinais e sintomas característicos.

ATENDIMENTO DO PACIENTE EM COMA
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Tabela 1- Características clínicas das condições que determinam o estado de coma

1-Massas ou lesões supratentoriais que 
comprimem ou deslocam o diencéfalo ou tronco 
cerebral: 

2- Massas infratentoriais ou lesões que 
causam coma: 

a) Sinais de disfunção progressiva “rostro-caudal”. 
b) Sinais que traduzem o comprometimento de uma 
determinada região do encéfalo. 
c) Posturas assimétricas com ou sem estímulos. 

a) História anterior de disfunção do tronco 
encefálico 
b) Rápida instalação do coma. 
c) Sinais de comprometimento do TE proce-
dendo ou concomitante. (Paresias ou paralisias 
de nervos cranianos). 
d) Aparecimento precoce de disfunção neuro-
vegetativa. 

3- Coma de origem metabólica, tóxica ou 
infecciosa: 

4- Distúrbios psiquiátricos causando falta de 
resposta aos estímulos: 

a) Confusão mental e estupor precedendo os sinais 
motores. 
b) Sinais motores, quando presentes, freqüentemente 
simétricos. 
c) Reações pupilares usualmente conservadas. 
d) Asterixis, mioclonias, tremores e convulsões são 
comuns. 
e) Hiper ou hipoventilação são freqüentes. 

a) Fechamento ativo das pálpebras. 
b) Pupilas reativas ou dilatadas (cicloplégicas). 
c) Reflexo óculo-vestibular fisiológico. 
d) Tônus motor inconsistente ou normal. 
e) Eupnéia ou hiperventilação são usuais. 
f) Nenhum reflexo patológico está presente. 
g) EEG normal. 

c) Estabelecidos os prováveis mecanismos do estado de coma, o neurologista deve investigar a

natureza etiológica. Estudos de imagem, laboratoriais, eletrofisiológicos e eventualmente testes terapêuticos são os

recursos disponíveis. Na tabela 1, subitem 4, observe as características clínicas dos distúrbios psiquiátricos que

mimetizam o estado de coma.

3- O Exame neurológico do paciente em coma

a) Avaliação do nível de consciência (com e sem estímulo) – descrever com detalhes:

- Resposta verbal

- Abertura ocular

- Resposta motora

b) Ritmo respiratório

c) Fundoscopia

d) Nervos cranianos

- Exame das pupilas

- Motricidade ocular extrínseca: oftalmoplegias supranucleares, nucleares e internucleares; observação

de movimentos espontâneos como nistagmo, opsoclonus, bobbing ocular.

- Reflexo óculo-cefálico (olho de boneca) e óculo-vestibular (prova calórica).

- Reflexo córneo-palpebral.

- Reflexo de tosse- Resposta motora

e) Motricidade

- Movimentos involuntários

- Força muscular

- Tônus e posturas anormais (decorticação, descerebração)

- Reflexos profundos e superficiais

f) Sinais de irritação meningo-radicular

g) Avaliação autonômica (midríase, taquicardia e hipertensão à estimulação álgica)

Obs.: referir o escore da escala de Glasgow.
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ATENDIMENTO A PACIENTES COM

CEFALÉIA NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA

1- Introdução:

De todos os estados dolorosos que atingem os seres humanos a cefaléia é sem dúvida uma

das queixas mais comuns nas unidades de emergência. A cefaléia pode estar associada a diversas condições,

como trauma de crânio, intoxicação alcoólica, depressão, tumor cerebral ou representar uma cefaléia primária

como a enxaqueca, havendo estimativas de que 90% dos homens e 95% das mulheres tenham cefaléias por

ano. Estima-se que a cefaléia seria responsável por 1% a 16% de todas as visitas nas unidades de emergência.

Em um estudo recente, do Serviço de Neurologia do Hospital São Rafael, onde foram selecionados

randomicamente 1.200 fichas de pacientes com idade > 13 anos, atendidos na Unidade de Emergência

durante o ano de 1996 (100/mês), mostrou a alta freqüência de cefaléia nesta unidade de Salvador (10,9%).

Determinar características da dor deve ser prioridade na anamnese dirigida, assim como obter

informações sobre fenômenos premonitórios, padrão de início, localização, duração, intensidade, irradiação,

freqüência, sintomas associados, tipo de dor assim como fatores agravantes e de alívio, medicamentos já

utilizados e seu padrão de consumo. Os demais elementos da anamnese também são importantes, como o

interrogatório sistemático e os antecedentes. O exame físico e o neurológico podem confirmar o diagnóstico

sugerido pela anamnese.

Existe uma classificação atual elaborada em 1988 pela Sociedade Internacional de Cefaléia

que é abrangente, porém, ainda necessita de ajustes. A cefaléia pode estar na dependência de uma patologia

orgânica intracraniana ou extracraniana, ou de uma doença sistêmica. Nesses casos, ela pode ser o primeiro

sintoma e único por um certo intervalo de tempo e que se pode chamar de cefaléia sintomática. As cefaléias

sintomáticas de doença primariamente neurológica são, habitualmente, de instalação aguda (hemorragias

cerebrais e meníngeas, meningites e meningoencefalites) ou subaguda (abscessos cerebrais) e freqüentemente

estão associadas com vômitos e febre.

Podem, contudo, ter um início insidioso, com aumento progressivo da intensidade da dor, o

que é característico das neoplasias intracranianas.

Freqüentemente, a dor de cabeça decorre de mecanismos fisiopatogênicos nem sempre

totalmente elucidados e que são desencadeados por fatores variados, às vezes múltiplos ou desconhecidos

pelos pacientes. Nesses casos a dor de cabeça é a queixa principal, constituindo-se na própria doença. É o

caso da enxaqueca, da cefaléia tensional e da cefaléia em salvas que tem características próprias.

Em crianças e adolescentes, o início abrupto de cefaléia severa é freqüentemente causada

por infecção do trato respiratório superior ou por enxaqueca. Atenção especial deve ser dada em crianças

com dor em região occipital. Tumores cerebrais e hemorragia intracraniana são raros em crianças e quando

presentes são acompanhados de múltiplos sinais neurológicos.

Considerando sua elevada prevalência, poucos estudos foram conduzidos no Brasil, em

particular no que diz respeito ao tratamento da cefaléia em emergências. Em nosso meio, boa parte dos

hospitais públicos não conta com medicações específicas para o tratamento da crise enxaquecosa, como

compostos ergotamínicos ou triptanos. Usam-se, em geral, analgésicos e antiinflamatórios não hormonais

parenterais. Por outro lado, drogas de uso freqüente em nosso meio, tal como a Dipirona, não são rotineiramente

utilizadas em outros países. Pelo fato da Dipirona não ser droga aprovada pelo FDA e os hospitais da América

do Norte e Europa disporem de drogas específicas para o tratamento das cefaléias primárias, praticamente

não existem estudos sobre a eficácia dessa droga nesses países. No entanto, estudos retrospectivos no

Brasil demonstram que a Dipirona promoveu alívio da dor em cerca de 80% dos casos em que foi utilizada. É,

portanto, droga barata, eficaz e, a nosso ver, segura, sendo necessários estudos duplo-cegos, randomizados,

adotando os critérios de melhora dos sintomas mais utilizados em pesquisas atualmente, para avaliação de

seu real papel no tratamento das cefaléias agudas.

A associação Diclofenaco e Dipirona não conferiu eficácia adicional à Dipirona isoladamente.

O Diclofenaco foi a segunda droga mais utilizada. Apresentou sua maior eficácia nos casos de cefaléia

tensional em um estudo recente realizado no Brasil. Antieméticos parecem aumentar a eficácia analgésica,

além de diminuírem a morbidade causada por náuseas e vômitos. A Clorpromazina foi utilizada na maior parte

das vezes em que os sintomas não cederam com outras drogas, tendo sido segura e eficaz nesses casos.

Assim tais drogas apresentam perfis semelhantes em eficácia e custo, que justificam estudos mais

aprofundados.
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CEFALÉIA

 

Obs.: 
- Se o neurologista for disponível na emergência, deve fazer o primeiro atendimento. Em torno de 90% das 

cefaléias na unidade de emergência têm causa neurológica. 
- Internação: para cefaléias secundárias de causa neurológica e para as seguintes primárias 1- Estado de Mal 

Enxaquecoso e 2- “Enxaqueca transformada”/cefaléia crônica diária.  

R.O.T. = Reflexos  osteotendinosos 
S.I.M. = Sinais de irritação meníngea 
F.O. = Fundo do olho 
AINH = Antiinflamatório não hormonal 
TCC = Tomografia computadorizada do crânio. 
RM = Ressonância magnética 

ANAMNESE 
(sinais de alerta) 
Dor de início após 50 anos 
 
Instalação súbita 
 
Piora progressiva (duração,  
freqüência e/ou intensidade) -  
 
Piora com tosse, esforço 
excessivo e/ou atividade sexual -  
 
Confusão mental 
 
Perda de memória, distúrbios visuais 
 
Tontura intensa, vômitos 
 
Distúrbio da coordenação motora e do 
equilíbrio 
 
EXAME FÍSICO 
Hipertensão e febre 
Alteração de consciência 
S.I.M. 
F.O: papiledema, hemorragia, 
anisocoria e/ou pupilas pouco 
reativas, queda da pálpebra. 
Hipoestesia em face ou membros 
Fraqueza muscular 
Assimetria de ROT 
Resposta plantar anormal 
Incoordenacão e desequilíbrio 
Alteração do pulso carotídeo 

Tratamento (sugestão do autor) 
Cateter Heparinizado ou  
Infusão Venosa (a critério do plantonista) 
Dipirona 2ml + Glicose 25% 8ml, lentamente 
Metoclopramida 1 ampola EV. 
AINH – EV 
 

Obs.: *nos casos de migrânea (enxaqueca) 
utilize, se possível, um triptano. 

Dor severa e/ou 
súbita? 

SIM NÃO 

Algum sinal de alerta? 

NÃO SIM SIM NÃO 

SIM  

NÃO 

Melhora 
Espontaneamente? 

SIM 

 

SIM 

1.Tratar a dor. 
2. Encaminhar para o ambulatório de neurologia 

NÃO 

Hemograma, VHS, 
Glicemia, 
Eletrólitos, 

Gasometria, 
E.C.G. RX Tórax 

TCC 

Se necessário: 
RM 
LCR 

Arteriografia 
cerebral 

Consulta 
neurológica 

NÃO 
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INFECÇÃO INTRACRANIANA - SUSPEITA

 Exames Laboratoriais de Rotina 
Hemograma, eletrólitos, glicemia 

hemocultura; urocultura 
tempo de protrombina 

hemogasometria arterial; 
RX do tórax 

Guardar soro da fase aguda 

ATENDIMENTO

1- ASPECTOS CLÍNICOS:

Anamnese: idade, dados epidemiológicos.

História

Presença de sintomas meningoencefálicos (cefaléia, rigidez de nuca, fotofobia, letargia, vômitos repetidos, crises

epilépticas, febre)

Duração dos sintomas

Infecções associadas (sinusite, mastoidite, celulite, pneumonia, endocardite)

Fatores de risco (DM, alcoolismo, TCE recente, neurocirurgia, drogadição, hemoglobinopatias)

Condições imunossupressoras (Aids, linfoma, leucemia, quimioterapia citotóxica, corticóides)

História remota de infecção (BK, Lues, herpes labial e genital)

Exame físico:

Nível de consciência, orientação, afasia.

Petéquias ou rush.

Sinais de mastoidite, sinusite ou pneumonia.

Sopro cardíaco.

Sinais de trauma.

Paralisia de nervos cranianos, fraqueza muscular, déficit sensoriais, ataxia.

 Febre ou sinais e sintomas de infecção do SNC? 

Anamnese, ex. físico, ex. rotina 

Sinais e Sintomas: 
LEVES – Internar 
· Irritabilidade 
· Letargia 
· Cefaléia 
· Vômitos 
· Sinais de Irritação Meníngea 

MODERADOS – Internar em UTI 
· Crises epilépticas 
· Sinais focais 
· Distúrbio da consciência 
· Papiledema 
· Agitação psicomotora 

GRAVES – Internar em UTI 
· Status Epilepticus 
· Déficit focal persistente 
· Coma 
· Sinais de herniação 

TC do 
Crânio 

Chamar neurologista 

Punção 
Lombar 

LCR Hemorrágico – Investigar HSA, 
Encefalite por herpes, Vasculites – Tratar 

LCR Turvo – Antibióticos conforme agente 
etiológico e corticosteróide (?) 

LCR Claro + Sinais Leves – aguarda resultado e tratar 
   + Sinais Moderados e Graves – Iniciar Acyclovir IV 

Avaliar fator de risco para HIV 

PIC 

Normal – observar 

Elevada 

Tratar Hipertensão Craniana 

Tratar Diag. Diferencial: 
Abcessos 
Toxoplasmose 
Vasculites granulomatosas 
Intoxicações exógenas 
Sind. Reye 
Outros processos expansivos 
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3 – TRATAMENTO

   Recém-Nascidos         Crianças      Adultos        Idosos

Bacilos Gram Negativos Hemófilos ( 48%) Pneumococos Coliformes por

Streptococos grupo B Meningococos (20%) Meningococos infecções pós TCE,

Listeria Pneumococos ( 13%) Hemófilos Neoplasias ou DM

Tratamento Antimicrobiano 
* para agente suspeito ou documentado 

S. pneumoniae  
N. meningitidis  
H. influenzae  
S. aureus (meticilina sensível)  
S. aureus (meticilina resistente)  
T. monocitogenes  
Streptococos (grupo A, B, etc)  
Bacilos Gram Negativos  
Enterobacterias  
P. aeruginosa  
S. epidermidis  
Anaeróbios  
Herpes vírus  
Citomegalovírus  

Cefotaxime, Ampicilina, Penicilina G, 
Vancomicina 
Penicilina G, Cefotaxima, Cloranfenicol 
Cefotaxime, Ceftriaxone 
Nafcilina, Oxacilina 
Vancomicina + Rifampicina 
Ampicilina 
Penicilina G, Ampicilina 
Ceftriaxone, Cefotaxime, TMP-SMZ 
Ceftriaxone, Cefotaxime 
Aminoglicosídeo + Ceftazidime 
Vancomicina + Rifampicina 
Cefotaxime + Metronidazol + Rifampicina 
Acyclovir 
Gancilovir 

 
DOSES

ANTIBIÓTICOS  CRIANÇAS  ADULTOS 

 DOSE TOTAL DIÁRIA  INTERVALO  DOSE TOTAL DIÁRIA  INTERVALO 

Acyclovir  10 mg/Kg/dose  8 h 10mg/Kg/dose  8 h 

Ampicilina  300-400mg/Kg  8h 12g  4/4h 

Cefotaxime  200mg/Kg  8 h  8-12g  4/4h 

Ceftriaxone  100mg/Kg  12h  8-10g  12h 

Ceftazidime  150mg/Kg  8 h  6-8g  8h 

Cloranfenicol  50-100mg/Kg  6h  4-6g  6h 

Ganciclovir  10mg/Kg/dose  12h  10mg/Kg/dose  12h 

Gentamicina  4mg/Kg  8 h  200mg  8h 

Metronidazol  30mg/Kg  12h  1,5g  6h 

Nafcilin  200mg/Kg  6 h  9-12g  4h 

Oxacilina  400mg/Kg  4 h  9-12g  4h 

Rifampicina  20mg/Kg  8 h  600mg  8h 

Penicilina  400Ku/Kg  4 h  24 milhões u  4 h 

TMP-SMZ  20mg/Kg  6 h  20mg/Kg  6 h 

Vancomicina  60mg/Kg  6 h  2g  12h 

 
Duração do Tratamento: Adultos – 10 -14 dias; RN acima de 21 dias;

Corticóides Crianças >2 meses - Dexametasona 0,6 mg/Kg/dia nos quatro primeiros dias de tratamento.
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FRAQUEZA MUSCULAR AGUDA

1- Considerações gerais

Essa é uma condição grave que requer uma abordagem rápida, prática e eficiente pois em

muitas situações existe risco de paralisia definitiva, ou até morte por falência respiratória. A história clínica e

o exame físico, sobretudo o neurológico, são os fatores mais importantes para o diagnóstico e o prognóstico

desses pacientes.

2- Informações importantes para a conduta

a) A anamnese deve constar, além dos dados rotineiros, os seguintes tópicos: modo de instalação

(súbita, aguda, subaguda ou crônica); apresentação (focal, segmentar uni/bilateral ou generalizada), presença de

dor, cãibras, disestesias, disfunção esfincteriana, febre, diplopia, disfagia, dispnéia, incoordenação; antecedentes:

trauma, neoplasias (prostática, mama, pulmão, timo), endocrinopatias, infecção recente, uso de drogas, etilismo,

episódios prévios, claudicação intermitente.

b) O exame físico deve ser completo detalhado, incluindo quando necessária a avaliação da função

respiratória. O exame neurológico deve responder se a fraqueza é decorrente de miopatia, do envolvimento da placa

mioneural, do comprometimento do SNP ou do SNC.

c) Os exames complementares são utilizados para a definição etiológica.

     d) Exames de rotina:

Hemograma com plaquetas, VHS, glicemia, eletrólitos (Na+, K+, Ca++, Mg++), CPK, aldolase,

TGO, uréia, creatinina, sumário de urina, RX do tórax, ECG.

Obs.: guardar soro da fase aguda.

SNC = Sistema Nervoso Central

SNP = Sistema Nervoso Periférico
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ATENDIMENTO NA FRAQUEZA MUSCULAR AGUDA

 Fraqueza Muscular Aguda 

Sem distúrbios respiratórios 

Dispnéia objetiva ou sinais de 
insuficiência respiratória 

Observar nível de consciência, 
função respiratória e 

hemodinâmica 

História, exame físico e ex. rotina. 
Convocar Neurologista 

Avaliação 
compatível com 

mielopatia? (nível 
sensitivo e 

comprometimento 
de esfíncteres) 

Investigar: 
Trauma 

raquimedular; 
Tumores medulares 

(Primários e 
Mestastáticos); 
Compressões 
inflamatórias; 
Mielopatias 
infecciosas 

(Esquistossomose; 
Vírus, Bactérias); 

Esclerose Múltipla; 
Vasculites; 

Mielopatia Tóxica. 

Rx da coluna 
torácica ou 

cervical 
Ressonância 

nuclear 
magnética da 
coluna, LCR  

Intubar, ventilar, dar suporte 
hemodinâmico e ex. rotina. 

Internar na UTI – rotina clínica 
para insuficiência respiratória 

Avaliação 
compatível com 

neuropatia 
periférica ou 
poliomielite? 

(Reflexos 
hipoativos ou 

abolidos) 

Investigar: 
Síndrome de 

Guillain Barré; 
Porfiria; 

Neuropatias 
Tóxicas; 

Inflamatórias 
Infecciosas; 
vasculites; 

Paraneoplásicas. 

Exame do LCR; 
Sorologias, VHS, 
Exame de urina 

Pesquisa: 
Porfiria, chumbo e 

outros metais 
pesados, 

Pólio? 

Compatível com 
distúrbio da placa 

mioneural? 

Compatível com 
miopatia? 

(Reflexos normais 
ou levemente 
diminuídos, 

fraqueza proximal) 

Diagnóstico por 
exclusão. 
Possível 

neurastenia. 

Investigar: 
Miastenia Gravis; 

Botulismo; 
Intoxicação por 

organofosforado. 

Investigar: 
Polimiosite; 

Miopatia 
metabólica ou 
tóxica (álcool); 

Miopatia 
infecciosa. 

Reavaliar para 
excluir causas 

orgânicas. 

Teste do Tensilon 
ou Prostigmine; 
ENMG, Exames 
Toxicológicos. 

VHS, CPK e 
Aldolase. 

Alta para o 
Ambulatório 

INTERNAR PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICO 
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ABORDAGEM PSICOLÓGICA DO PACIENTE TERMINAL

SOLICITAÇÃO DA FAMÍLIA PARA NÃO INFORMAR AO PACIENTE SOBRE SUA DOENÇA

Conduta: avaliar motivo da solicitação pela família, valorizando sua razão e a possibilidade dela estar correta.

Solicitar entrevista com o paciente, sem intenção de revelar o diagnóstico, para sondar o nível do conhecimento do

paciente sobre sua patologia. Caso o paciente saiba e questione o médico, relatar a verdade, dentro do limite de

conhecimento desejado pelo paciente e conciliá-lo com a família.

INFORMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AO PACIENTE TERMINAL

Conduta: sentar em local privativo com o paciente (permanecer em pé sugere pressa e dificuldade em lidar

com a situação). Solicitar a presença de familiar ou amigo para ajudar na adaptação psicológica do paciente. Avaliar

o quanto de informação o paciente deseja, observando sua reação ao anúncio da seriedade do seu estado ou relatar

ao paciente que após o término dos exames voltará a se reunir com ele para informá-lo sobre seu quadro. Se o

paciente expressar o desejo de não saber mais nada finalizar com uma colocação da conduta a ser realizada,

utilizando-se de um eufemismo do tipo “será retirada uma massa do seu abdome”. Caso deseje mais informações,

fornecê-las de forma gradual, observando até que ponto o paciente deseja saber (isto também ajuda a uma adapta-

ção psicológica progressiva). Se o diagnóstico for sugerido ou solicitado de forma direta pelo paciente, responder de

forma breve, descrevendo o problema de forma a dar tempo ao paciente de expressar seus sentimentos. Assegurar

a continuidade do atendimento e dos cuidados médicos.

Evitar táticas de distanciamento do tipo:

Normalização: o desconforto ou sofrimento do paciente é explicado como inevitável e normal naquela situação

(prefira perguntar pela razão do sofrimento); Apoio prematuro: logo após o paciente manifestar sua preocupação,

mostrar uma solução positiva (interromper o diálogo, evitando que o paciente expresse seus sentimentos); Informa-

ções prematuras: interrompem o diálogo evitando o aprofundamento da relação médico-paciente durante a entrevis-

ta; Mudança de assunto durante abordagem de questões problemáticas para o paciente; Oferecer falsas esperan-

ças; Minimizar a situação de sofrimento.

DIRETRIZES PARA O TRATAMENTO DE

EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS NO DF

PACIENTE VIOLENTO

O paciente violento é um dos problemas mais difíceis na prática médica de urgência. Devem-se observar os
seguintes comportamentos para avaliar o potencial de violência:

1) postura: manter-se em pé, andar de um lado para o outro e atitude tensa sugerem potencial agressivo.
2) discurso: o volume da voz é proporcional à possibilidade de agressividade. Pacientes com discurso

acelerado, voz alta e intolerância a abordagem indicam possibilidade de agitação psicomotora.
3) atividade motora: o paciente que apresenta dificuldade em permanecer sentado, acatar orientação e

permanecer observando fenômenos circundantes indica maior potencial violento.

Diagnóstico:

O maior indicativo de agressividade seria uma história pregressa de agressividade.
Organizamos o diagnóstico diferencial em três eixos principais que facilitem a procura dos determinantes do

quadro, as avaliações necessárias e as condutas a adotar.

1) Quadros de etiologia orgânica: são quadros que, freqüentemente, apresentam alterações de consciên-
cia, orientação e outras funções cognitivas e humor, conhecidos como Delirium. Podem apresentar alterações brus-
cas de comportamento. A abordagem deverá, simultaneamente, pesquisar os distúrbios orgânicos e promover o
tratamento da disfunção somática, como garantir a proteção do paciente e reduzir a expressão comportamental
observada. Vide mais informações em Transtorno Mental Orgânico.
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2) Quadros psicóticos agudos: referem-se como os mais importantes a Esquizofrenia, outras psicoses

delirantes e Mania. Podem representar o início de uma psicose, ainda sem tratamento, ou mesmo a reagudização de

quadros prévios, por interrupção do tratamento, por exemplo.

3) Quadros não psicóticos e não orgânicos: Destacam-se os Transtornos de Personalidades e situações

secundárias a problemas sociais. São situações de menor gravidade médica imediata, mais suscetíveis à aborda-

gem verbal e situacional. Intervenção medicamentosa, quando necessária, deverá utilizar baixas doses.

Tratamento:

Contenção física: se faz necessária quando a abordagem verbal não é suficiente para garantir a realização

da entrevista e diagnóstico ou quando o paciente persiste em atitude agressiva e resistente a tratamento.

A contenção física visa exclusivamente a proteção do paciente, equipe e outras pessoas presentes e permitir

a avaliação clínica. Deve, portanto, durar tempo limitado e implica em reavaliações freqüentes - pelo menos de hora

em hora – e tentar a contenção química.

Sempre que obtiver a tranquilização em período de tempo breve, como observado em quadros não psicóticos,

deve-se promover a suspensão da contenção e seu encaminhamento terapêutico conseqüente imediato.

Tratamento medicamentoso: o tratamento medicamentoso visa, em termos gerais, a rápida tranquilização,

redução da ansiedade e hiperatividade.

Haloperidol 5mg, por via IM ou VO, até que se obtenha a sedação, com possibilidade de 2 doses após 01 hora,

dose máxima total entre 10 a 20mg/dia. Doses maiores deverão ser monitorizadas com ECG (para intervalos QTc

alterados considerar avaliação cardiológica e/ou interrupção do neuroléptico). Associar prometazina 25 mg VO/ 50

mg IM ou biperideno 5mg IM/ 2 mg VO.

 Benzodiazepínico: diazepam ou clonazepam, por VO, devem ser cogitados, em casos de agressividade com

ansiedade acentuada.

Embora diversos esquemas sejam propostos, o esquema acima evita, ao máximo, o rebaixamento de cons-

ciência e complicações sistêmicas como alterações dos sinais vitais.

O tratamento do quadro específico deverá ter prosseguimento, após abordagem de emergência, em regime de

internação ou ambulatorial.

A prescrição, quando de alta, deve prover pequena quantidade de medicamentos ao paciente para prevenir

processos de automedicação, tratamentos inadequados e dependências.

SUICÍDIO

Há consenso geral de que as taxas detectadas de suicídio revelam apenas uma parte dos suicídios realmente

existentes. Isto se deve a problemas no registro deste evento causados pelas atitudes culturais em relação ao fato,

pela superposição de suicídio com outros diagnósticos como ferimento por arma de fogo ou arma branca, intoxica-

ções exógenas (álcool e outras), acidentes e, particularmente em nosso país, a baixa confiabilidade dos dados

oficiais por problemas de coletas, armazenamento e processamento.

Além disso, há uma série de eventos que podem ser tentativas de suicídio (no sentido que o individuo objetiva

a auto-eliminação), mas cuja caracterização enquanto tal é bastante difícil: acidentes de carro, dose excessiva de

medicamentos, abandono de tratamentos, descumprimentos de orientações médicas (por exemplo, diabéticos que

interrompam o uso de insulina e passem a ingerir açúcar em grandes quantidades) etc.

Após todas essas considerações, vamos mencionar alguns dados para melhor dimensionar o problema.Em

todos os países ocidentais, o suicídio está entre as dez primeiras causas de morte. Estima-se, que, a cada dia,

mais ou menos 1.000 pessoas cometem suicídio no mundo.

Existem sete doenças do SNC que se associam com maior freqüência a suicídio:

1. Epilepsia;

2. Traumatismo craniano

3. Doença cardiovascular

4. Coréia de Huntington

5. Demências

6. AIDS

7. Esclerose Múltipla
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É importante lembrar que todas estas doenças podem se associar a Transtorno de Humor, orgânicos ou

funcionais e à disponibilidade de medicações freqüentemente utilizadas em tentativas de suicídio. Ou seja, a maioria

dos suicídios ocorre secundariamente a Transtornos Mentais. Seriam eles:

Depressão Maior; Abuso de Substâncias; Esquizofrenia e; Transtornos de Personalidade Grave.

Sumarizando:

1) Quando da chegada do paciente com suspeita de tentativa de suicídio à unidade de emergência, a

prioridade para os cuidados clínicos devem incluir testes abrangentes para detecção de drogas comumente utiliza-

das para tentativas de suicídio, mesmo que o meio aparente não seja este.

2) Já nesta fase deve-se tentar obter o máximo de informações possível dos acompanhantes sobre as

condições imediatas e mediatas onde ocorreu a tentativa.

3) A avaliação psiquiátrica conclusiva deve ser feita apenas após a desintoxicação completa.

4)  A pesquisa de transtornos psiquiátricos e fatores de estresse social e psicológico deve ser extensiva.

5) Os principais fatores de risco a serem observados são: sexo masculino, acima de 45 anos, sem

cônjuge, desempregado, sem suporte familiar, acesso fácil a meios potencialmente letais, com doença crônica,

depressão, psicose, transtorno de personalidade ou dependência de álcool ou outras substâncias psicoativas, ten-

tativa prévia de suicídio, ideação suicida persistente e tentativa violenta.

6) Quanto à decisão sobre a conduta a ser tomada, deve-se levar em conta as condições do paciente,

suporte de familiares e amigos e condições de tratamento extra-hospitalar.

7) Não existe qualquer verdade no mito de que falar sobre o suicídio pode induzi-lo.

TRANSTORNOS ANSIOSOS

A ansiedade pode se apresentar como emergência psiquiátrica pura ou ser diagnosticada a partir de seus

sintomas somáticos, ou seja, após a avaliação clínica geral.

Não vamos nos estender aqui sobre os sintomas somáticos de ansiedade e seu diagnóstico diferencial com

patologias orgânicas. Uma vez estabelecido que o distúrbio  proeminente é o Transtorno Ansioso, resta fazer a

seguinte distinção:

Ansiedade normal: é aquela que se apresenta como reação compreensível a fenômenos vivenciais. Por

exemplo, após assalto, morte de ente querido, etc.

Ansiedade patológica: é aquela secundária a alguns dos vários Transtornos Ansiosos como o Transtor-

no do Pânico, Fobias, Transtorno Obsessivo-Compulsivo, entre outros.

Ansiedade associada a outras patologias psiquiátricas: é a ansiedade como sintoma em Transtornos

do Humor e/ou quadros psicóticos.

Tratamento:

No primeiro caso, a medicação ansiolítica pode ser evitada, bastando, na maioria das vezes, uma atitude

suportiva e  continente. A presença de amigos e familiares e a certeza da ausência de patologia ou risco físico

iminente podem ser suficientes para a redução dos sintomas. Caso contrário, o uso de benzodiazepínicos por via

oral, em doses baixas, é indicado. Não deve ser prescrita medicação de manutenção.

Na ansiedade secundária a Transtornos Ansiosos, a ausência de patologia ou risco físico iminente também

são importantes, mas devem ser associados à administração de benzodiazepínicos por via oral.

O encaminhamento para tratamento ambulatorial é, provavelmente, a conduta mais importante . A prescrição

de benzodiazepínicos para o período (que deve ser curto) entre a alta do serviço de emergência e o início do trata-

mento ambulatorial, pode ser benéfica.

Quando a ansiedade for secundária a quadro psicótico, o tratamento deste com neuroléptico é a conduta mais

adequada. Neste caso a utilização de neurolépticos de alta potência por via intramuscular é o mais adequado. A

sugestão é o uso de haloperidol 5mg, por via IM ou VO, até de 8/8 horas, associado a prometazina 25 mg VO/ 50 mg

IM ou biperideno 5mg IM/ 2 mg VO.

Quando for secundária a Transtorno do Humor, a prescrição de benzodiazepínicos pode ser utilizada até que

o tratamento específico promova a melhora do quadro. Neste caso, o inicio rápido de ação é a variável mais importan-

te, sugerimos então o uso de diazepan 5mg VO, que pode ser repetido após uma hora, caso a sintomatologia

ansiosa não tenha cedido. Caso haja a previsão do reaparecimento da sintomatologia  depois de cessado o efeito da

medicação, esta deverá ser prescrita para uso diário. Aí a variável mais importante é a meia-vida longa do benzodia-

zepínico. Novamente, o diazepam é uma boa alternativa em doses de 5 a 20mg ao dia, dependendo do grau de

sedação do paciente.
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Em ambos os casos, dependendo da intensidade do transtorno, o tratamento hospitalar é uma hipótese a ser

considerada.

GESTAÇÃO E PUERPÉRIO

A reação da paciente e sua família pode variar conforme a estruturação psicológica de cada um. As reações à

gravidez e ao puerpério são influenciadas por fatores culturais e devem ser avaliados de acordo. Determine se os

membros da família e amigos da paciente consideram seus pensamentos e comportamentos anormais.

As situações mais comumente encontradas são:

Início de sintomas ou agravamento destes durante período gestacional ou puerpério;

Mulheres com risco alto de apresentarem quadro psiquiátrico puerperal e que planejam amamentar.

Psicose Puerperal é uma Síndrome que ocorre após parto, caracterizada por grave depressão e delírios. A

maioria dos casos ocorre dois a três dias após o parto. As queixas iniciais de insônia, inquietação e labilidade

emocional evoluem com confusão, irracionalidade, delírios e preocupações obsessivas em relação à criança. São

característicos os pensamentos de querer lesar o recém-nascido ou a si mesma.

Tratamento:

O tratamento medicamentoso deve ser evitado durante a gestação e a amamentação.  A abordagem

medicamentosa envolve a comparação entre o risco da administração para o feto com o risco de não oferecer o

medicamento para a mãe. Em geral, evite dar medicamentos durante a gestação, principalmente nos 03 (três)

primeiros meses, já que podem ser teratogênicos ou causar outros efeitos tóxicos sobre o feto.

A emergência mais comum em gestantes e puérperas é o quadro psicótico. Pode ser usado um neuroléptico

de alta potência e mais antigo, portanto mais estudado – ex: haloperidol, em dose de 5mg a 20 mg por dia, VO ou IM,

conforme necessário. A clorpromazina 25 mg VO ou IM, também é uma droga segura e bem estuda. Quando

necessário, em casos de agitação intensa e insônia, um benzodiazepínico pode ser associado.

Precações contra suicídio; não deixar o recém-nascido sozinho com a mãe, se houver presença de delírios ou

se houver ruminações acerca da saúde da criança.

Encaminhamento para internação e/ou tratamento ambulatorial.

SÍNDROMES MENTAIS ORGÂNICAS

De acordo com o DSM – III – R, delirium deve ser diagnosticado quando houver redução da capacidade de

manter e/ou mudar o foco da atenção, pensamento desorganizado e pelo menos dois dos seguintes:

Diminuição do nível de consciência; distúrbios senso-perceptivos (ilusões ou alucinações); distúrbios no ciclo

sono-vigília com sonolência diurna e insônia noturna; aumento ou diminuição da atividade psicomotora; desorienta-

ção têmporo -espacial ou pessoal; prejuízo de memória de fixação.

Este quadro tende a ser abrupto e flutuar em curtos períodos de tempo.

Deve haver também a evidência de um fator orgânico específico ao qual se possa atribuir o quadro ou ausência

de outros quadros psiquiátricos que possam justificar estas alterações.

A presteza na intervenção adequada pode ser decisiva no curso do quadro e na determinação de seqüelas

posteriores.

Existem outros quadros psiquiátricos que podem mimetizar delirium como: depressões graves; psicoses;

agitações maníacas e; ansiedade extrema.

Apesar disso, se após avaliação adequada for mantida a suspeita de delirium, as condutas devem seguir,

prioritariamente, este diagnóstico.

Pacientes com idade avançada ou comprometimento cerebral prévio são mais suscetíveis a apresentarem

quadros de delirium mesmo com alterações clínicas leves.

Existem várias causas de delirium, apontaremos aqui, apenas como lembrete, tipos de patologias cerebrais e

extracerebrais que podem se associar a quadros de delirium:

1) Uso ou abstinência de substâncias psicoativas;

2) Isquemia cerebral difusa ou em território vértebro-basilar;

3) Hipóxia, hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, hormonais e carências vitamínicas graves;

4) Falência de outros órgãos (insuficiências renais, hepáticas, cardíacas etc);

5) Quadros ictais e pós-ictais;

6) Traumatismo craniano;
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7) Lesões expansivas;

8) Doenças infecciosas do SNC ou de outros órgãos (encefalites, AIDS,...);

9) Doenças inflamatórias do SNC;

10) Causas mistas.

Deve-se utilizar dados de história, exame físico cuidadoso e investigação laboratorial complementar e exames

de imagem (tomografia computadorizada e ressonância magnética de cérebro). É sempre importante lembrar que a

identificação de uma causa não exclui a presença de outras. Por exemplo, pacientes alcoolistas com delirium

podem apresentar, concomitantemente, abstinência e infecção de SNC.

Medidas Gerais:

Algumas medidas gerais podem facilitar o manuseio destes pacientes:

Ambientes mal iluminados facilitam o aparecimento de distúrbios senso-perceptivos, deve-se, portanto,

manter o ambiente sempre iluminado.

Indicadores que facilitam a orientação do paciente (relógios, calendários e vista da luz do dia).

Prover orientação adequada ao paciente, nos períodos de lucidez, em relação ao ambiente e eventual

uso de equipamentos e manipulações, ainda que seja necessário repetir várias vezes a mesma informação.

Muitas vezes é necessário manter o paciente contido no leito, mesmo quando ele não está confuso no

momento, pela flutuação do quadro. Quando isto ocorrer, deve ser explicado clara e insistentemente ao paciente a

causa deste procedimento. A contenção é, por si só, um estressante ambiental importante que pode ensejar reações

de agressividade ou medo nos pacientes.

Orientar a família e os amigos sobre o delirium e tranqüilizá-los de que os déficits do paciente são

geralmente temporários e reversíveis.

Tratamento Medicamentoso:

Quando agitação estiver presente, deve ser dada preferência ao uso de neurolépticos de alta potência

pelo fato de que são os que causam o menor grau possível de rebaixamento de consciência e baixo risco de

complicação cardiológica.

O haloperidol pode ser utilizado por via oral ou por via intramuscular quando o controle rápido é neces-

sário. O esquema sugerido é o mesmo apresentado no item sobre os pacientes violentos.

Quando houver contraindicações ao uso de neurolépticos (Parkinson, falência hepática) ou quadros

associados a convulsões e abstinência de álcool/sedativo-hipnóticos, podem ser utilizados benzodiazepíni-

cos, particularmente lorazepam/diazepam/clonazepam, tendo em mente o risco de causarem sedação e pior

desempenho cognitivo.

A avaliação clínica do paciente com delirium (inclusive pacientes psiquiátricos) deve obedecer a rotina

que se impõe a qualquer avaliação clínica inicial na prática médica. Neste sentido, além da anamnese com-

pleta, recomenda-se a investigação de algumas funções específicas, dada a alta correlação entre suas anor-

malidades e sintomas psíquicos.

INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL BÁSICA

PARA O PACIENTE COM DELIRIUM

Hemograma completo e plaquetas; TGO, TGP, bilirrubinas, fosfatase alcalina; uréia e creatinina; função tireoi-

deana; glicemia; urinálise; eletrólitos; cálcio, magnésio e fósforo; albumina; RX do tórax; gasometria arterial ou

saturação de oxigênio; ECG.

1) Ataques de Pânico

2) Episódios Dissociativos

3) Mania ou Hipomania

4) Síndrome Neuroléptica Maligna

5) Discinesias Agudas

6) Abstinência Alcoólica

7) Intoxicação e Abstinência de Substâncias Psicoativas

8) Agitação/Agressividade

Atenção maior quando se tratar de primeira crise e, nestes casos, sempre se deve descartar causa orgânica.
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QUADROS PSIQUIÁTRICOS MAIS COMUNS

EM EMERGÊNCIA EM HOSPITAL GERAL

1) Ataques de Pânico:
Taquicardia; sudorese; dor pré-cordial; respiração curta.
Situação que exige realização do diagnóstico diferencial com: hipocalemia, hipertireoidismo, IAM, an-

gina e hipoglicemia.

Tratamento:
Benzodiazepínicos são úteis durante o tratamento inicial para alívio mais urgente de ansiedade anteci-

patória e dos ataques de pânico incapacitantes. Alprazolam pode ser efetivo na dose de 1 a 2 mg/dia, embora muitos
pacientes necessitem de 5 a 6 mg/dia, em doses divididas de 2 a 4 vezes/dia; outros benzodiazepínicos são efetivos
em dosagens equivalentes.

2) Episódios Dissociativos:
Amnésia psicogênica (localizada); alteração da consciência (discreta); alteração da memória (eventos de

curto período); início abrupto; alterações motoras voluntárias (contorções de mãos e braços)
Situação que exige realização de diagnóstico diferencial com: TCE, TU cerebral, acidentes cardio-vasculares e uso
de substâncias.

Tratamento:
Benzodiazepínicos (clonazepam) quando a desregulação afetiva apresenta-se como ansiedade; neuro-

léptico, em doses baixas, para descontrole comportamental grave.

3) Mania ou Hipomania:
Agitação psicomotora; humor eufórico e/ou irritável; aceleramento no discurso e pensamento; dificulda-

de de concentração.
Situação que exige diagnóstico diferencial com: uso de substâncias (anfetaminas e estimulantes),

hipertireoidismo, esclerose múltipla, tumor cerebral e outras doenças neurológicas. Atenção quando sintomas inici-
arem após 50 anos, o que é raro, e fala mais para organicidade.

Tratamento:
Controlar rapidamente agitação, agressividade e impulsividade. Benzodiazepínico pode ser útil em cur-

to prazo; neurolépticos VO ou IM nos casos mais graves.

4) Síndrome Neuroléptica Maligna:
Febre; rigidez muscular; diminuição do nível de consciência; taquicardia; labilidade de pressão arterial;

sudorese excessiva ; aumento da enzima creatofosfoquinase (CPK); leucocitose; uso de neurolépticos.
Situação que ocorre em decorrência do uso dos chamados neurolépticos típicos (antagonistas dos recep-

tores dopaminérgicos), também podendo aparecer pelo uso dos atípicos (além de bloquear receptores dopaminérgicos
atuam também nos serotoninérgicos). Todos os neurolépticos têm o potencial de desencadear sintomas graves, inde-
pendente de ser típico (haloperidol, periciazina, tioridazina,...) ou atípico (olanzapina, risperidona e clozapina).

Exige diagnóstico diferencial com hipertermia maligna, insolação, encefalites e outras infecções do SNC.

Tratamento:
Deve ser feito em regime de Terapia Intensiva. O neuroléptico deve ser interrompido imediatamente,

sendo oferecida medidas de suporte geral com controle dos sinais vitais e encaminhamento para internação em
unidade  psiquiátrica, em hospital geral (Hospital de Base do DF).

5) Distonias Agudas:
Contrações musculares; crises oculogiratórias; torcicolos; protusão da língua; laringoespasmo; uso de

Neurolépticos.
Situação que ocorre,em geral,nas primeiras horas ou dias após a introdução de medicação

neuroléptica.

Tratamento:
Anticolinérgicos; em geral é utilizado o biperideno, por via oral ou intramuscular, até de 8/8 horas ou a

prometazina. O laringoespasmo é uma situação de risco de vida, exigindo tratamento imediato com estas medica-
ções via endovenosa.

6) Síndrome de Abstinência Alcoólica:
Situação que ocorre quando as pessoas que bebem de forma excessiva diminuem ou param a sua

ingesta habitual.

Não complicada:
Tremor; irritabilidade; náuseas e vômitos; taquicardia; aumento da pressão arterial; sudorese; hipoten-
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são ortostática; febre; insônia; inquietação psicomotora.

Tratamento:

Verificar anemia, déficit vitamínico, glicemia e descompensações hidroeletrolíticas; investigar compro-
metimento dos aparelhos gastrointestinal/circulatório/respiratório e SNC.

Aporte hídrico e nutricional. Sedação com benzodiazepínicos: Diazepam 10mg VO a cada hora até
sedação leve. Na maior parte dos casos não é necessária dose extra. Suplementar dose, se necessário, após avalia-

ção clínica. Ácido fólico 1 mg VO 04 vezes ao dia; Tiamina 100 mg VO 04 vezes ao dia; Complexo multivitamínico  VO
01 vez ao dia; Sulfato de magnésio 1g IM a cada 06 horas por 2 dias; se houver abstinência seguida por convulsões (Mg

é um cofator para o metabolismo da tiamina) .

Com Delirium Tremens:
Situação com início cerca de 72 horas após a última dose  e duração de 2 a 6 dias.

Estado confusional flutuante; estreitamento do campo vivencial; desorientação temporo-espacial; déficit de
memória de fixação; desagregação do pensamento; alucinações visuais e táteis; delírios persecutórios; labilidade do afeto.

Tratamento: necessidade de internação em hospital geral, contenção mecânica e cuidados gerais como

repouso absoluto, dieta leve ou jejum. Monitorização da glicemia, dos eletrólitos e da hidratação.
Tiamina: 300 mg /dia IM. Se apresentar confusão mental, ataxia, nistagmo, aumentar a dose.

Diazepam 10 a 20 mg VO de hora em hora ou; Clordiazepóxido 50 a 100 mg VO de hora em hora ou ;
Lorazepam (nos casos de hepatopatias graves) 2 a 4 mg VO de hora em hora até sedação leve.

Se convulsão: diazepam 10 mg EV na crise; Se alucinose alcoólica: haloperidol 5 mg IM.

O QUE NÃO FAZER:
Administrar glicose indiscriminadamente (risco de precipitar a Síndrome de Wernicke causada pela

deficiência de tiamina). A glicose deve ser aplicada parenteralmente após administração de tiamina.
Administrar clorpromazina ou outros neurolépticos sedativos de baixa potência para controle da agita-

ção (pode induzir convulsões). O mais adequado é o haloperidol.
Hidratar indiscriminadamente

Exames Complementares:

Hemograma Completo; Provas de função hepática: TGO, TGP, Gama-gt, tempo de protrombina, albumina e
proteína total e frações;  Eletrólitos (Ca, Mg, Na e K); Provas de função renal: uréia e creatinina; Glicemia; Colesterol

e triglicerídeo; ECG; EAS; RX de tórax.

7) Intoxicação e Abstinência de Substâncias Psicoativas:
Situações em que o tratamento, de um modo geral, envolve observação de possíveis overdoses, avali-

ação de possível intoxicação por múltiplas substâncias e patologias clínicas concomitantes, além de tratamento de
suporte, como, por exemplo, proteger o paciente de lesões. Maiores informações vide “Manual de Procedimentos de

Assistência aos Pacientes de Álcool e Drogas” (Cosam/SES 2006).

8) Agitação/Agressividade:
Situação das mais difíceis na prática médica de urgência. Deve-se observar o  comportamento para

avaliar o potencial de violência, colher história com familiar e traçar conduta a ser seguida.

Tratamento:
Contenção física se faz necessária quando a abordagem verbal não é suficiente para garantir a realiza-

ção da entrevista e diagnóstico ou quando o paciente persiste em atitude agressiva e resistente a tratamento.
O tratamento medicamentoso visa, em termos gerais, a rápida tranquilização, redução da ansiedade e

hiperatividade.
Haloperidol 5mg, por via IM ou VO, até que se obtenha a sedação, com possibilidade de 2 dose após 01

hora, dose máxima total entre 10 a 20mg/dia. Doses maiores deverão ser monitorizadas com ECG (para intervalos
QTc alterados considerar avaliação cardiológica e/ou interrupção do neuroléptico). Associar prometazina 25 mg VO/
50 mg IM ou biperideno 5mg IM/ 2 mg VO.

Benzodiazepínico: diazepam ou clonazepam, por VO, devem ser cogitados, em casos de agressivida-
de com ansiedade acentuada.

Embora diversos esquemas sejam propostos, o esquema acima evita, ao máximo, o rebaixamento de

consciência e complicações sistêmicas como alterações dos sinais vitais.
O tratamento do quadro específico deverá ter prosseguimento, após abordagem de emergência, em

regime de internação ou ambulatorial.
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Queimaduras químicas por álcalis, 
ácidos, contatos com animais e 

vegetais. 

Instilar 01 gota de colírio 
anestésico e lavar 

abundantemente com solução 
de soro fisiológico. 

CÓRNEA OPACA 

Colírio de Tobramicina e 
Atropina 1% e após, 

Encaminhar para o P.S. de 
oftalmologia do HBDF 

 Laceração do Globo Ocular 

Laceração Palpebral 

Oclusão do olho afetado com curativo oftálmico 
antibióticoterapia e sedativo para dor 

Encaminhar para o P.S. de Oftalmologia HBDF 

Contusões Oculares com Hifema 

LACERAÇÕES OCULARES

TRAUMAS QUÍMICOS
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CORPOS ESTRANHOS (CE) CONJUNTIVAIS OU CORNEANOS

TRAUMA OCULAR

 

Instilar colírio anestésico e 
remover 

CE REMOVIDO 
Tratar com pomada de antibiótico 
curativo oclusivo e retornar em 24 

a 48 horas. 

CE NÃO REMOVIDO 
Encaminhar para P.S. de 
Oftalmologia do HBDF. 

CORPO ESTRANHO (CE) VISÍVEL 

PIO - Pressão Intraocular
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OLHO VERMELHO

 DOR ? 

NÃO 

Avaliar hemorragia subconjuntival, olho seco leve, 
alergia ocular, pterigeo, etc; tratamento com colí-
rios sintomáticos: lágrimas artificiais, vasoconstrito-
res, AINHs 

Diminuição da 
Acuidade Visual? 

NÃO:alteração só conjuntival? NÃO 

CE; trauma Historia (protocolo específico) 

Uveíte R C A – (protocolo específico) 

Ulcera/ceratite Córnea Flúor + (protocolo específico) 

Glaucoma PIO alta (> 25) (protocolo específico) 

SIM 

Conjuntivite bacteriana 
Secreção purulenta, papilas. tobramicina, AINHs, 
lubrificantes, compressas geladas, higiene. 

Conjuntivite viral 

Secreção serosa ou mucoide, irritação > prurido, 
folículos, linfonodo pré auricular +, acompanha 
quadro viral de vias aéreas superiores. AINHs, 
lubrificantes, compressas geladas, higiene. A 
presença de pseudomembranas, ceratite ou 
nubeculas virais indica o uso de fluormetolona 

Conjuntivite alérgica 
Secreção serosa, prurido > irritação, papilas, atopia 
+. AINHs, lubrificantes, dexametasona, 
antialérgicos, compressas geladas, higiene 

Conjuntivite por 
Clamídia 

Olho vermelho crônico (+30d), secreção geralmente 
serosa, fta Abs p/clamidia +. Azitromicina 1g VO 1x, 
ou 10mg/kg x3d. pomada de tetraciclina 6/6h 

Pingueculite/episclerite 
Hiperemia localizada 
AINHs/fluormetolona/cicloplegico 

* NEONATOS: tempo de incubação/etiologia da conjuntivite 

24 horas Química 

Até 48 – 72h Gonocócica 

5 a 7 dias Bacteriana 

10 a 15 dias Clamídia 
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UVEÍTES

DOR OCULAR PÓS CIRURGIA OFTALMOLÓGICA

 Possui alteração vitreorretiniana? 

NÃO 
(dilatar sempre 

ambos os olhos) 

SIM 

Uveíte anterior 
Uveíte 

facoanafilatica 

Midriático, 
dexametasona 

colírio, 
hipotensor 

ocular 

Catarata total ou 
morganiana. 

Internar p/ extração 
cristaliniana; 
midriático, 

dexametasona 
colírio, hipotensor 

ocular, 
acetazolamida  

Endoftalmite Uveíte 

Historia de cirurgia 
ocular ou infecção 
sistêmica grave. In-
ternar para punção 
vítrea + injeção de 
antibiótico intravítreo 

Iniciar tratamento com 
midriático, dexameta-
sona, hipotensor ocu-
lar se houver envolvi-
mento da câmara 
anterior ou aumento 
da PIO. Solicitar: 
VHS, hemograma 
completo, PPD, VDRL, 
toxoplasmose IgM e 
IgG, HIV. *1 

*1 : Uveite por toxoplasmose: sulfametoxazol + trimetoprim 2 comp. VO 12/12h; 
pirimetamina 25mg 1 comp. VO por dia; prednisona 20 a 100mg/dia; Ácido Folínico 
5mg - 2x por semana; avaliar hemograma semanalmente. 
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ABRASÕES CORNEANAS
Antibioticoterapia com Tobramicina tópica:

Considerar prescrição de analgésico oral e oclusão de área extensa ou muita dor

ÚLCERA DE CÓRNEA
Bacteriana – Antibioticoterapia tópica com colírio de ciprofloxacina e Atropina 1% colìrio.

Fúngica - Natamicina 5% colírio e pomada / colírio de Fluconazol 2%

Antibioticoterapia e internação se extensa ou não responder a tratamento em 48 a 72 h.

 ÁREA FLÚOR POSITIVA - : ESTA INFECTADA? 

NÃO 
SIM 

(colher GRAM) 

OLHO SECO 
Deficiência de lubri-
ficação tipo dellen 
ou irregularidade de 
tecido 

Oclusão, lubrifica-
ção com colírios, gel 
ou pomada, oclusão 
de pontos lacrimais 

ÚLCERA ESTÉRIL 
{auto imune, em 
escudo (alergia), 
pós trauma, tóxica 
(medicamentosa, p. 
ex. após tratamento 
de úlcera bacte-
riana), química}. 

Oclusão, AINH, lu-
brificação com colí-
rios, gel ou pomada, 
midriático, ciproflo-
xacino profilático, 

dexametasona para 
alérgica/auto-imune. 
No caso de ceratite 
química lavar com 
SF mesmo que já 
tenha sido lavado 
em outro serviço; 
evitar oclusão. 

Características de úlcera 
infectada: dor significativa, 

olho vermelho, hipopio, 
RCA, infiltrado corneano, 

secreção. 

ÚLCERA 
BACTERIANA 

Dor muito forte, hipe-
remia intensa, infil-
trado presente, RCA, 
hipopio 

Colírio de ciprofloxa-
cino ou gentamicina 
fortificada 15-15 min, 
30-30 min, 1-1h, 
midriático, AINH. 

ÚLCERA VIRAL (HSV) 
Padrão geográfico, 
sem historia de trau-

ma, RCA leve, ↓ sen-

sibilidade corneana, 
pode acompanhar le-
sões de pele. 

Acyclovir pomada. 
5x ao dia 

Lubrificantes 
Midriático 

ciprofloxacino 
profilático 

ÚLCERA FUNGICA 
(filamentoso – fusarium) 
Pouca dor, evolução 
arrastada, trauma com 
vegetal, lesões satéli-
tes 

Pimaricina 5% colí-
rio, 5x ao dia. Segun 
da escolha: anfoteri-
cina B colírio (mani-
pular no PS) 

Lubrificantes 
Midriático 

ciprofloxacino 
profilático 

ÚLCERA DE 
AGENTE 

INFECCIOSO 
INDEFINIDO 

Colher também cultura 

Teste terapêutico 
com antibiótico A 

enquanto aguarda-
se o gram /cultura. 
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GLAUCOMA

 Acuidade Visual ≥ Projeção Luminosa 
(Exceto catarata total) 

NÃO SIM 

Glaucoma 
absoluto 

Dor do olho 
cego 

Atropina 1% 12/12h + 
Dexametasona 4x ao dia 

Injeção retrobulbar de 
dipirona 2ml 
Evisceraçao 

Câmara Anterior rasa? 

NÃO SIM 

Glaucoma crônico/ neo 
vascular descompensa do/ 
recesso angular x trauma 

Maleato de Timolol 
Avaliar trabeculectomia 

Glaucoma Facotopico (2° 
posição cristalino) 

Glaucoma facoanafilatico (2° 
proteínas cristalino) 

Extração cristalino 
Maleato de Timolol 

Dexametasona 
Avaliar trabeculectomia 

Uveíte Ver protocolo específico 

Por uso corticóides 

Descontinuar: 
Corticóide e colírios 
anti-hipertensivos 

Avaliar trabeculectomia 

Glaucoma agudo 

Pilocarpina 2% 2 vezes, ambos os olhos 
β - bloqueador 
α agonista 

acetazolamida 250mg 2 comp. VO 1x 
indicar iridotomia laser ou cirúrgica  

Seclusão pupilar/ 
íris bombê 

Midriáticos 
Maleato de Timolol 

Dexametasona 
Avaliar iridotomia / Trabeculectomia 

Glaucoma 
maligno (pós 

oper. / trauma) 
Avaliar com US 

Midriático 
Maleato de Timolol 

Dexametasona 
Punção vítrea 

Todos as 
patologias com 
câmara anterior 

normal 

Tabela acima 
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CERATOCONJUNTIVITE POR RADIAÇÃO
SOLAR OU POR SOLDA ELÉTRICA

Oclusão com pomada de Tobramicina e controle em 24 h.

CELULITE ORBITÁRIA
CT de crânio e órbita

Encaminhar para o P.S. de Oftalmologia no HBDF
Tratamento: antibióticoterapia venosa + internação + reavaliação até a alta

DACRIOCISTITE
Tratamento: antibióticoterapia venosa + internação + reavaliação até a alta

Se grave encaminhar ao P. S. do HBDF

Encaminhar ao Ambulatório de Plástica Ocular

TUMOR PALPEBRAL

 ESTÁ INFLAMADO? 

NÃO SIM 

Benigno / sem 
sintomas 

Benignidade duvidosa 

Acompanhamento / 
biopsia excisional 

Biopsia excisional 

 

Localizado, 
sem febre 

Compressas mornas 
AINH VO 

Tobramicina local 
Dexametasona local 

Disseminado 
/ com febre 

Compressas mornas 
AINH VO 

Tobramicina local 
Dexametasona local 

CT órbitas 
Cefalexina VO 

Biópsia 
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CONJUNTIVITE BACTERIANA

CONJUNTIVITE VIRAL

CONJUNTIVITE POR HERPES SIMPLES

Sintomas Sinais 

Vermelhidão,  
Sensação de corpo estranho, 

Prurido. 

Secreção purulenta moderada a leve, 
Reação papilar, Hiperemia conjuntival, 

Quemose. 

CONDUTA 
- Swab conjuntival para cultura e antibiograma de rotina e coloração de Gram; 
- Antibiótico tópico (ofloxacina ou ciprofloxacina 04 vezes ao dia, pomada de tobramicina ou 
bacitracina 04 vezes ao dia por 05 a 07 dias. 

Vermelhidão,  
Sensação de corpo estranho, 
Prurido, 
Ardência,  
História de infecção respiratória do trato superior, 
Contato com alguém com olho vermelho. 

Secreção muco aquosa,  
Folículos na conjuntiva tarsal, 
Pálpebras vermelhas e edemaciadas,  
Nódulo pré-auricular palpável, 
Membrana ou pseudomembrana,  
Infiltrados subepteliais. 

Conduta 
Lágrimas artificiais, 06 vezes ao dia (01 a 03 semanas); 
Compressas frias várias vezes ao dia; 
Se houver membrana ou pseudomembrana: remoção; 
Se houver infiltrados subepteliais ou membrana: esteróide tópico (fluormetolona ou acetado de prednisolona 
0,125% de 06 em 06 horas por sete dias, reduzindo lentamente; 
- Lavar as mãos com freqüência e orientações para evitar contágio 

Sintomas Sinais 

 

Conduta 
Sensação de corpo estranho, dor e ardência.  
Se a pele estiver envolvida:  

Pomada antibiótica duas vezes ao dia, para as lesões de pele; 
Pomada de Aciclovir tópica 03 vezes ao dia. 

Se a margem palpebral estiver comprometida: 
acrescentar pomada de Aciclovir 

Se a córnea estiver envolvida: 
Pomada de Aciclovir 
Cicloplégico, se houver reação de câmara anterior; 

Redução de esteróides tópicos, caso em uso, até retirá-los completamente, quando há doença epitelial de córnea; 
Debridamento do epitélio infectado. 

 Reação conjuntival folicular unilateral, 
 Vesículas herpéticas,  
 Nódulo pré-auricular palpável. 

Sensação de corpo estranho, 
dor e ardência. 

Sintomas Sinais 

Pode haver história prévia de herpes simples ocular 

* Observação – Quando há suspeita de doença herpética primária: Aciclovir 400mg, via oral, cinco vezes ao dia

(por 07 a 14 dias)

* Contra-indicado em pacientes grávidas e/ou com doença renal.
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CONJUNTIVITE ALÉRGICA

Conduta  
Eliminar o agente causador; 
Compressas frias; 
Lágrimas artificiais; 
Anti-histamínico de 06 em 06 horas (emedastina colírio) 
Em casos mais severos, usar esteróides tópicos leves (fluormetolona por 02 semanas e anti-
histamínico oral). 

Pruridos,  
Secreção aquosa  

História prévia de alergia 

Quemose, 
Papilas conjuntivais,  

Pálpebras vermelhas e com edema. 

Sintomas Sinais 

CONJUNTIVITE PRIMAVERIL/ATÓPICA 
Sintomas Sinais 

Prurido,  
Secreção espessa filamentosa 
sazonal recorrente 
História de atopia prévia 

Papilas conjuntivais grandes sob a pálpebra superior ou 
ao longo do limbo,  
Úlcera corneana superior, em forma de escudo,  
Ceratopatia puntacta superior superficial,  
Pontos brancos palpebrais (ponto de Horner-Trantas) 

Conduta 
Tratar como alergia e iniciar olopatadina ou cromoglicato de sódio por duas a três semanas 
antes do início da estação; 
Se houver úlcera: esteróide tópico 04 vezes ao dia, antibiótico tópico 04 vezes ao dia, 
cicloplégico (03 vezes ao dia). 

HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL

 
Sintomas Sinais 

Olho vermelho, irritação branda, 
geralmente assintomática. 

Sangue subconjuntival localizado 

Conduta 
Colírio vaso constritor; 
Compressas frias 
Se houver irritação branda: usar lágrimas artificiais 04 vezes ao dia, durante 2 semanas. 
Investigar distúrbio de coagulação, uso de Aspirina, coceira ocular, trauma, Valsalva, levantamento de peso, 
tosse crônica, hemorragia subconjuntival recorrente; 
Descartar lesão conjuntival, verificar pressão intra-ocular; 
Pesquisar hipertensão arterial sistêmica (existência ou controle insuficiente); 
Se houver hemorragias subconjuntivais recorrentes, investigar: tempo de sangramento, tempo de 
tromboplastina parcial e contagem sangüínea completa com plaquetas e proteínas C e S, tempo de 
protrombina; 
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HORDÉOLO/CALÁZIO
 

Sintomas Sinais 

Tumoração localizada, edema, dor, 
hiperemia palpebral, sensibilidade 

Nódulo subcutâneo visível ou 
palpável, no interior da pálpebra; 
Edema e Eritema palpebral, 
sensibilidade localizada à palpação; 

Conduta 
Examinar as glândulas de Meibômio e everter a pálpebra comprometida para visualizar o nódulo; 
Compressas de água morna 04 vezes ao dia, de 15 a 20 minutos; 
Antibiótico tópico, pomada de tobramicina de 12 em 12 horas, por 10 a 15 dias; 
Corticosteróide tópico – colírio de Dexametasona, por 10 a 15 dias; 
Se permanecer a tumoração sem sinais flogísticos (Calázio), após 03 a 04 semanas de tratamento, indica-se 
incisão e curetagem da lesão. 

BLEFARITES

Observação:

Tetraciclina não deve ser usada em mulheres grávidas ou que estejam amamentando, ou em crianças abaixo de oito

anos. Pode-se substituir por eritromicina 250mg VO, 04 vezes ao dia.

EPISCLERITE

 
Sintomas Sinais 

 Prurido, sensação de corpo estranho, 
lacrimejamento, ardência, dor leve, 
crostas ao redor do olho ao despertar 

 Margens palpebrais com crostas vermelhas e espessas, 
com vasos sangüíneos proeminentes e/ ou glândulas 
sebáceas espessadas nas margens palpebrais 
 Injeção conjuntival, pálpebras edemaciadas, ceratite 
puntacta superficial, descarga mucosa leve; 
 Infiltrado corneano e flictênulas podem estar presentes 

Conduta 
Lavar as margens palpebrais com xampu palpebral ou infantil, com cotonete; 
Compressas quentes por 15 minutos, 04 vezes ao dia; 
Lágrimas artificiais, 04 a 08 vezes ao dia; 
Se moderada, pomada de tobramicina, 04 vezes ao dia (por 07 dias); 
Quando recorrente, utilizar tetraciclina 250mg VO, 04 vezes ao dia, ou doxaciclina 100mg VO, 02 vezes ao dia 
(por 01 ou 02 semanas). 

 

Sintomas Sinais 

Hiperemia e dor leve em um ou 
em ambos os olhos, geralmente 
recorrente. 

Hiperemia setorial, por ingurgitamento dos vasos 
episclerais, amolecimento leve a moderado sobre as 
áreas de injeção episcleral, ou nódulo que se pode 
mover levemente sobre a esclera subjacente. 

Conduta 
Fenilefrina 2,5% no olho afetado, reavaliando em 10 a 15 minutos após, e os vasos devem ficar 
menos congestos; 
Lágrimas artificiais 04 vezes ao dia; 
Dexametasona colírio, 04 vezes ao dia, durante 2 semanas; 
Antiinflamatórios orais não hormonais. 

Obs: caso haja recidiva, investigar doença reumática. 
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HIPERCALCEMIA

 Hipercalcemia 
(Ca > 10,5 mg/dl) 

PTH aumentado 

Aumentado 

Investigar linfoma e 
doenças 

granulomatosas 

Tratar hipercalcemia 
Boa resposta com 

corticóides 

PTH 
diminuído 

Dosar PTH-rp se 
disponível 

Normal 

Dosar vitamina D e 
metabólitos 

Aumento de 1,25 
dihidroxicole-

calciferol 

Aumento de 
calcidiol 

Corrigir 
hipercalcemia 
Orientar dieta 

Ingestão 
excessiva de 
vitamina D 

Hipercalcemia da 
malignidade 

Tratar conforme 
níveis séricos de 

cálcio: 
Hidratação 

Bifosfonados 
Calcitonina 

Hiperparatireoidismo 
primário 

Encaminhar para 
cirurgia se preencher 

indicações 
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CRISE TIREOTÓXICA

 SUSPEITA CLÍNICA: 
Febre 

Taquicardia (sinusal, supra ventricular, fibração atrial), ICC 
Disfunção de SNC 

Sintomas gastrintestinais (náuseas, vômitos, diarréia, dor abdominal, 
icterícia) 

FATORES PRECIPITANTES: 
Infecção, cirurgia, radioiodoterapia (I 131), sobrecarga de iodo, interrupção de 

antitireoidianos, uso de amiodarona, excesso de hormônios tireoidianos 
exógenos, cetoacidose diabética IC, toxemia gravídica, parto, embolia 
pulmonar, acidente vascular cerebral, isquemia mesentérica, trauma. 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE BURCH E WARTOFSKY > 45 PONTOS 

EXAMES COMPLEMENTARES (não devem retardar o início do tratamento): 
• Hiperglicemia, hipercalcemia, aumento de enzimas hepáticas e bilirrubinas 
• Aumento de T3, T4 e T4 livre e TSH suprimido 
• ECG 

TRATAMENTO 

PTU 
Propiltiouracil 

Corticoides β-bloqueador Suporte Fator 
Precipitante 

Ataque 600 a 
1000 mg via oral 
Manutenção 200 
a 300 mg de 6/6 

a 4/4 horas 
(1200 a 

1500mg/dia 

Iodeto de 
potássio 5 

gotas de 6/6 
horas OU 

Lugol 8 a 10 
gotas de 6/6 

horas OU 
Acido 

iopanóico 0,5  
a 1,5g de 

12/12 horas 

Hidrocortisona 
ataque de 200 a 

300 mg EV 
seguido de 100 
mg de 8/8 horas 

OU 
Dexametasona 2 
a 4 mg EV de 5/6 

horas 

Preferência: 
Propranolol EV 

1 mg em 5 
minutos pode 

ser repetida se 
necessária VO 
40  a 120 mg 
de 6/6 horas 

Oxigênio 
Hidratação 

Correção de 
eletrólitos 

Monitorização de 
glicemia 

Dipirona 1 a 2g EV 
de 6/6 horas 
Resfriamento 

externo 
Tratamento da IC 

e arritmias 

Colher culturas 
Procurar e tratar 

fatores 
precipitantes 
Suspeita de 

infecção 
antibióticos 

Iodo 
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COMA MIXEDEMATOSO

 

COMA MIXEDEMATOSO 

SUSPEITA CLÍNICA: 
Exame geral sugestivo de hipotireoidismo: edema facial ou periorbitário, macroglossia, 

reflexos tendinosos hipoativos 
Antecedente de hipotireoidismo ou má aderência ao tratamento 

Alteração do nível de consciência 
Alteração de sinais vitais: hipotermia, hipotensão, bradicardia 

Hipoventilação com hipoxemia e hipercapnia 
Hiponatremia 
Hipoglicemia 

FATORES PRECIPITANTES: 
• Má aderência à reposição de T4, infecção, exposição ao frio, medicamentos, drogas, 

doença pulmonar, AVC, ICC, sangramento digestivo, trauma ,cirurgia. 

EXAMES COMPLEMENTARES: 
Aumento de área cardíaca, ECG com baixa voltagem, anemia, hipotermia, aumento de 

creatinina, elevação de CPK, hipercolesterolemia,  hipoglicemia, hipoxemia, acidose 
respiratória 

TERAPIA DE SUPORTE: 
Aquecimento 
Ventilação mecânica  
Expansão volêmica e vasopressor, se 
necessário 
Administração de glicose 
Evitar narcóticos, sedativos 
Hidrocortisona: 100 mg endovenoso 
de 8/8 horas 

TRATAMENTO DE DOENÇAS 
PRECIPITANTES OU 

ASSOCIADAS: 
Infecção: antibilóticos 
Fluidos e eletrólitos 
ICC 
AVC 

REPOSIÇÃO HORMONAL: 
Escolha: T4 
Dose de ataque: 300 a 500 mg VO 
Manutenção: 50 a 100 mg/dia 
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HIPOGLICEMIA

 Suspeitar em rebaixamento do nível de consciência (RNC) ou déficit neurológico 

Realizar imediatamente uma glicemia capilar 

GLICEMIA CAPILAR < 60 mg/dL 

SIM 

Procurar outra causa 
para o RNC 

NÃO 

Não conseguiu acesso venoso? 

Glucagon: 1 a 2 mg IM 

Acesso venoso imediato 
Colher uma bioquímica e 
glicemia 
Glicose a 50 %: 60 a 100 mL EV 

Prescrever TIAMINA junto com a glicose 
ou glucagon 
Dose da tiamina: 100 mg EVou IM 

Risco de encefalopatia de 
Wernicke? 

Desnutrição 
Alcoolista 
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CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD)

 

Checar eletrólitos, função renal e glicose de 2/2 a 4/4 horas, até que o doente esteja estável. 
Após, resolução da CAD, prescrever dieta VO, continuar a insulina IV e adicionar insulina regular SC, conforme glicemia 
Só desligar a bomba de insulina após 1 a 2 horas da aplicação de insulina regular SC 
Iniciar esquema de insulina com múltiplas doses (regular ou lispro ou aspart + NPH ou glargina) 
Se tudo estiver estável, transferir para enfermaria 

Avaliação inicial completa (história e exame físico minucioso) e solicitação de Na+, K+, Cl -, 
hemograma, glicemia, gasometria arterial, EAS, RX de tórax, ECG e cetonúria. 

Insulina 

Insulina regular bolus de 
0,15 U/kg IV 

Insulina 
regular em 
bomba de 
infusão IV 

(0,1 U/kg/h) 

Glicemia capilar 1/1 h 

A glicemia capilar deve 
cair 50 a 70 mg/h 

Se cair < 50 mg/h, 
dobrar a taxa de 

infusão da insulina IV 

Potássio 

< 3,3 
mEq/l 

> 5,0 
mEq/l 

Não dar 
insulina 

Insulina IV 

K+(20 a 30 
mEq) IV lento, 
diluído em SF 
0,9% em 1 h 

medir  K+ após 
a infusão 

Não dar K+ 
medir de 2/2

horas 

K+ entre 3,3 e5,0 mEq/l 

Dar insulina (se 
ainda não foi 

prescrita) 

K+ (20 a 30 mEq) em cada litro de soro 
infundido para manter entre 4,0 e 5,0 mEq/l 

Checar K+ de 2/2 a 4/4 horas 

Avaliar necessidade de BIC 

pH > 7,0 

Não há 
indicação 

de BIC 

Bicarbonato 
indicado 

pH < 6,9 

pH > 6,9 e 
< 7,0 

100 mEq de 
BIC + 400ml de 
água IV em 2 

horas 

50 mEq de 
BIC + 200ml 
de água IV 
em cada 1 

hora 

Repetir BIC a cada 2 horas, 
até que esteja > 7,0 

pH < 7,0 

Choque 
cardiogênico 

UTI e cateter de 
Swan-Ganz 

Sódio 
corrigido <135 

mEq/l 

Soro a 0,9% 
250 a 500 
ml/h (4-14 
ml/kg/h) 

Trocar o soro para NaCl 0,45% com 5% de glicose e manter 150 a 250 ml/h, nesse momento, pode-
se reduzir a dose da insulina IV para 0,05 U/kg/h, para manter a glicemia entre 150 a 200 mg/dl. 

Hipotensão 
leve 

Soro a 0,45% 
250 a 500 
ml/h (4-14 
ml/kg/h) 

Sódio 
corrigido >135 

mEq/l 

Manter 1 L/h 
até estabilizar 

Choque 
hipovolêmico 

Grau de hidratação 

Fluidos IV 

Quando a glicemia chegar a 
250 mg/dl 

Prescrever soro fisiológico: 1 a 1,5 l na primeira hora (15 a 20 ml/kg de peso). 
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ESTADO HIPEROSMOLAR HIPERGLICÊMICO (EHH)

 

Potássio 

Prescrever 
insulina 

K
+
(20 a 30mEq) IV 

lento, diluído em 
SF0,9% medir K

+
 

após infusão 

K
+
 entre 3,3 e 5,0 mEq/l 

Dar insulina 
(se ainda não foi prescrita) 

< 3,3 mEq/l > 5,0 mEq/l 

Não dar 
insulina 

K
+
 (20 a 30 mEq) em cada litro 

de soro infundido, para manter 
entre 4,0 e 5,0 mEq/l 

Checar K
+
 de 

2/2 a 4/4 horas 

Insulina 

Insulina regular bolus de 0,15 U/kgIV 

Insulina regular em bomba 
de infusão IV 0,1 U/kg/h 

Glicemia capilar 1/1 h 

A glicemia capilar deve cair 50 a 70 mg/h 

Se cair < 50 mg/h, dobrar a 
taxa de infusão da insulina IV 

Grau de hidratação 

Choque 
hipovolêmico 

Hipotensão 
leve 

Choque 
cardiogênico 

Manter 1L/h até 
estabilizar 

UTI e catéter de
Swan-Ganz 

Sódio corrigido > 
135 mEq/l 

Sódio corrigido 
<135 mEq/l 

Fluidos IV 

Prescrever soro fisiológico: 1 a 1,5 L na primeira hora (15 a 20 mL/kg de peso) 

Soro a 0,9% 250 
a 500 mL/h (4-14 

mL/Kg/h) 

Soro a 0,45% 250 a
500 mL/h (4- 14 

mL/kg/h) 

Quando a glicemia chegar a 250 mg/dL 

Trocar o soro para NaCl 0,45 com 5% de glicose e manter 150 a 250 
ml/h, nesse momento, pode-se reduzir a dose da insulina IV para 0,05 
U/kg/h, pra manter a glicemia entre 150 a 200 mg/dL. 

Checar eletrólitos, função renal e glicose de 2/2 a 4/4 horas, até que o doente esteja estável 
Após, resolução da EHH, prescrever dieta VO, continuar a insulina IV e adicionar insulina regular SC, conforme 
glicemia 
Só desligar a bomba de insulina após 1 a 2 horas da aplicação de insulina regular SC 
Iniciar esquema de insulina com múltiplas doses (regular ou lispro ou aspart + NPH ou glargina) 
Se tudo estiver estável, transferir para enfermaria 

Avaliação inicial completa (história e exame físico minucioso) e solicitação de Na+, K+, Cl-, 
hemograma, glicemia, gasometria arterial, EAS, radiografia de tórax, ECG e cetonúria. 
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INSUFICIÊNCIA ADRENAL

 

Sintomas: 
Fraqueza, anorexia, perda de peso 
Sincope 
Queixas do TGI* inespecíficas. 
Dor abdominal 

Sinais: 
Hiperpigmentação 
Hipotensão 

Possível insuficiência adrenal 

Laboratório : 
Hiponatremia  
Hipercalemia 
Azotemia 
Anemia 

Iniciar hidrocortisona 
imediatamente: 100 a 200 mg EV. 

Cortisol > 18 mg/dl 
Insuficiência adrenal 

descartada 

Doente estável hemodinamicamente Doente instável hemodinamicamente 

Cortisol plasmático após 30 a 
60 minutos 

Cortisol < 18 mg/dl  
Insuficiência adrenal 

confirmada 

Pacientes em risco: 
Terapia com corticoesteroides prolongada ou em altas doses. 
Doença tromboembolica em anticoagulação, pós operatório com coagulopatia espontânea ou 
iatrogenica, infecções graves, gestantes em stress ou toxemia, grandes queimados.  

Identificar causa básica 
Terapia de manutenção 

TGI - Trato Gastrointestinal

CRISE FALCÊMICA

 

MEDIDAS GERAIS: 
Venóclise 
O2 sob catéter nasal 
Analgésicos 
Ácido fólico, 2,5mg/dia 
Pesquisar fator precipitante (frio, infecção, estresse, desidratação, esforço físico) 
Pedir hemograma, eletrólitos, RX tórax, EAS. 

CRISE APLÁSICA? 

SIM 

Venóclise 
Hidratação IV 
Analgésicos (Ex.: Aceto-
minofem 4x dia) 
Medidas Gerais 

Tratar como choque hi-
povolêmico, 
Só transfundir papa de 
hemácias se Hb < 6,0g% 

NÃO 
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TRANSFUSÃO SANGUÍNEA

 

Obs.: Tentar 

manter Hb=10% 

NÃO NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

Concentrado 
de hemácias Transfusão 

Sangue 
reconstituído 
10 a 15 ml/kg 

Exsanguineotransfusão 
Habitualmente indicado em: 
 - Bypass cardiopulmonar 
 - ECMO 
 - Transfusão maciça 

RN e Lactente < 4m Lactente > 4m Condições especiais 

Ht < 20% 
Sintomático e ↓ Ret 

10 a 15 ml/kg 

Ht<30% 
- capuz de O2 < 35% ou cânula nasal 
- ventilação mecânica (VM) ou pressão 
positiva < 6cm H2O 
- bradicardia e apnéia importante 
- baixo ganho de peso 
- perda sanguínea aguda 
10 a 15 ml/kg 

Perda sanguínea > 20% 
não responsiva a volume 
Anemia aguda Ht<20% 
Dç pulmonar grave e 
ECMO com Ht<40% 
Cardiopatia congênita 
cianótica com Ht<40 a 55% 
10 a 15 ml/kg 

- Perda cirúrgica > 15% 
- Pac oncológicos e Ht < 
30% 
- Dç medular crônica 
assintomática e Ht < 
20% 
- Anemia crônica com 
risco de vida 
- Anemia hemolítica 
auto-imune com 
instabilidade ou falência 
de órgãos 
- Paciente crítico e/ou 
grave com  Ht< 20% 
10 a 15 ml/kg 

Ht < 36% 
- capuz de O2 > 35% 
- VM ou pressão positiva > 6cm H2O 
- anemia nas 1as 24 h 
- perda cumulativa > 10% 
10 a 15 ml/kg Consultar banco de 

sangue 

Ht < 40% 
- dependência crônica de O2 (A) 
10 a 15 ml/kg 

Ht < 45% 
- ECMO 
- cardiopatia congênita cianótica 
- RN < 1 sem de muito baixo peso 
10 a 15 ml/kg 
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TRANSFUSÃO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS

 

NÃO 

NÃO NÃO NÃO 

NÃO 

NÃO SIM Transfusão 
Terapêutica 

Há 
Sangramento? 

Transfusão 
Profilática 

- RN e lactente < 4m e PI < 100.00/mm
3 

- Criança e lactente > 4m e PI < 
100.000/mm

3
 e acometimento de SNC 

e/ou ocular; 
- Criança e lactente > 4m e PI < 
50.000/mm

3
 se sangramento em outros 

locais. 
- Cir. cardíaca se sangramento difuso ou 
perda aumentada, defeito qualitativo e 
ECMO – independente da contagem. 
(OBS 1 e 2) 

RN e lactente < 
4m 

Lactente < 4m e 
Criança 

Condições 
especiais 

 < 30.000/mm
3
 

 < 50.000/mm
3
: 

- Sangramento 
pulmonar 
- Sangramento 
intraventricular 
anterior 
- Peso < 1000g e < 
1 semana de vida 
- Coagulopatia de 
consumo 
- Prévio a cirurgia 
ou exsanguíneo 
- Púrpura aloimune 
 <100.000/mm

3
 

ECMO 

(OBS 1 e 2) 

 <10.000/mm
3
 

- Oncológicos 
estáveis 
- Falência de 
produção 
 <20.000/mm

3
 

- LMA-M3 
- Oncológicos 
instáveis 
- Oncológicos 
que não possam 
ser observados 

(OBS 1 e 2) 

 <10 a 20.000/mm
3
 

- Punção lombar 
 <20.000/mm

3
 

- Biópsia óssea 
 <50.000/mm

3
 

- Cateter venoso central 
- EDA 
- Broncocospia 
- CIVD 
- Cirurgia grande porte 
- Transfusão maciça 
- Procedimentos em 
cirróticos 
- Instalação peridural 
- Extração dentária 
 <50 a 100.000/mm

3
 

- Biópsia hepática 
 <100.000/mm

3
 

- Bypass, cirurgia 
neurológica, cirurgia 
oftálmica 
 (OBS 1 e 2) 

Obs1: 
Transfundir plaquetas na dose de 
10ml/kg para RN pré-termos e 
crianças até 10 kg e na dose de 4 
a 6 UI/m

2
 sc para as demais 

Obs2: 
Quando componentes Rh+ forem 
tranfundidos em pacientes do sexo 
feminino Rh-, recomenda-se 
Imunoglobulina anti RhD 
(Rhogan® ou Matergan®) 

Consultar 

Hemoterapeuta 
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NÃO 

Obs2 

NÃO SIM 

SIM 

Obs1 

Obs2 Obs3 

Plasma fresco 
congelado (PFC) 

RN e lactente 
< 4 meses 

RN > 4m e 
crianças 

- Preenchimento de ECMO 
- Hemorragia por déficit de fatores 
dependentes de vit K 
- Utilização nas mesmas condições descritas 
para lactentes > 4m e cças, porém com 
maior atenção devido ao consumo mais 
rápido pelos RNs e lactentes < 4m e 
mantendo contra-indicação de utilização de 
CPP e fator VII ativado devido ao risco de 
trombose nesta idade 

- Deficiência congênita ou adquirida de fatores de 
coagulação (exceto as passíveis de reposição com fatores 
industrializados: VIII, IX, VII, XIII, VIII rico em von 
Willebrand e complexo protrombínico) na prevenção ou 
vigência de sangramento 
- CIVD com sangramento e INR > 1,5 e/ou TTPA > 1,5x o 
valor do controle 
- Hepatopata com sangramento e INR > 1,5 e/ou TTPA > 
1,5x o valor do controle 
- Transfusão maciça com sangramento e INR > 1,5 e/ou 
TTPA > 1,5x o valor do controle 
- PTT 
- Reversão rápida de dicumarínicos se não houver 
Complexo Protrombínico 
- Prevenção em hematopatas com sangramento e INR > 
1,5 e/ou TTPA > 1,5x o valor do controle e que serão 
submetidos a cirurgia ou procedimentos invasivos 
- Trombose por déficit de ATIII (se não houver ATIII 
industrializado disponível) 
- Edema angioneurótico 

Não transfundir 
- Consultar 
hemoterapeuta 

Obs1 
Advertências: Considerar antes da transfusão de 
PFC: 
- Suspensão de anti-agregantes plaquetários (Ex.: 
Aspirina) 
- Reversão de anticoagulação (Utilização de vitamina 
K e /ou complexo protrombínico), a utilização de PFC 
na dose de 5 a 8 mL/kg pode ser suficientes. 
- Uso de drogas farmacológicas para diminuir 
sangramento (Ex.: Aprotinina, DDAVP). 
- Para lactentes > 4m e crianças a disponibilidade de 
hemoderivados específicos, como complexo 
protrombínico (Prothromplex T®, Beriplex®), fator VII 
(Novoseven®), fator VIII (Beriate-R®, Imnanate®), 
fator de von Willebrand (Haemate-P®), fator IX 
(Benefix® Immunine®), fator XIII (Fibrogramamin 
P®) 

Obs2 
Para recém nascidos e lactentes < 4 a 
disponibilidade de hemoderivados específicos, como 
fator VIII (Beriate-R®, Imnanate®), fator de von 
Willebrand (Haemate-P®), fator IX (Benefix® 
Immunine®), fator XIII (Fibrogramamin P®). Nesta 
faixa etária não há indicação devido ao risco de 
trombose dos seguintes produtos: complexo 
protrombínico (Prothromplex T®, Beriplex®), fator VII 
(Novoseven®), fator VIII (Beriate-R®, Imnanate®) 

Obs3 
CONTRA INDICAÇÕES FORMAIS AO USO DE 

PLASMA FRESCO CONGELADO 
 Expansor volêmico 
 Manutenção da pressão oncótica 

 Sangramento sem coagulopatia 
 Imunodeficiência 
 Septicemia sem CIVD 
 Grandes queimados 
 Fonte de imunoglobulina 

 Fórmula de reposição nas tranfusões maciças 
 Acelerar processo de cicratização 
 Desnutrição e como complemento da nutrição 

parenteral 
 Prevenção da hemorragia intra-ventricular do 

recém nascido 
 Reposição de volume de sangria terapêutica 

Transfundir 10 a 
15 ml de PFC / 
kg de peso 

TRANSFUSÃO DE PFC (PLASMA FRESCO CONGELADO)
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TRANSFUSÃO DE CRIOPRECIPITADO

INCIDENTES TRANSFUSIONAIS NOTIFICÁVEIS

IMEDIATOS (ATÉ 24 HORAS) TARDIOS (APÓS 24 HORAS) 

Reação hemolítica aguda Reação hemolítica tardia 

Reação febril não hemolítica Hepatite B (HVB) 

Reação alérgica leve Hepatite C (HCV) 

Reação alérgica moderada HIV/aids 

Reação alérgica grave Doença de Chagas 

Sobrecarga volêmica Sífilis 

Contaminação bacteriana Malária 

Edema pulmonar não cardiogênico/ Transfusion 
Related Lung Injury (Trali) 

HTLVI / II 

Reação hipotensiva Doença do enxerto contra o hospedeiro/GVHD 

Hemólise não imune 
Aparecimento de anticorpos 
irregulares/isoimunização 

Outros. Especificar: Outros. Especificar: 
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Reação 
Hemolítica 

aguda 

Hemólise 
não 

imune 

Reação 
 

Hipotensiva 

Reação 
febril não 
hemolítica 

Incidentes 
transfusionais 

imediatos 

Edema pulmonar 
não 

cardiogênico/TRALI 

Reações alérgicas 
(leves, moderadas, 

graves) 

Sobrecarga 
 

Volêmica 

Contaminação 
 

bacteriana 

 REAÇÕES TRANSFUSIONAIS

REAÇÕES FEBRIS
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REAÇÃO ALÉRGICA

Reações 
Alérgicas 

Suspender transf. se o pac 
tiver história de alergia 

Suspender transf em caso de prurido 
intenso, generalizado, + de 5 placas de 
urticária ou placa urticariforme extensa 

Reações moderadas e 
graves, suspender transf e 
pedir cultura para aeróbios, 

anaeróbios e fungos 

Conduta 

R leves: usar 
antihistamínicos ou 

corticóide 

R moderadas: hidrocortisona IV e, 
se broncosespasmo, usar 

broncodilatadores ou adrenalina 

R graves: adrenalina SC ou 
IV, podendo chegar a usar 
manobras de reanimação 

cardio-respiratória 

REAÇÕES HEMOLÍTICAS

 Soro fisiológico rápido: 1000ml em uma a duas 
horas; 

 Monitorização cardíaca; 
 Furosemida 20 a 80mg IV; 
 Balanço hídrico para prevenir hiper-hidratação; 
 Diurese horária para avaliação do fluxo renal; 
 Choque: dopamina de 1 a 10 mcg/kg/min (5 ampolas 

em 500ml de soro glicosado a 5% tem aproximada-
mente 5 g/gota); 

 Exanguíneo transfusão volumosa. 

O médico deve: 
 
 Solicitar ao Laboratório de Imunohematologia: 

investigação de reação transfusional; 
 Solicitar ao Laboratório de Microbiologia: cultura da 

bolsa nº____ para germes aeróbios, anaeróbios e 
fungos; 

 Solicitar ao Laboratório Geral do Hospital: 
 

- Hemograma com contagem plaquetária; 
- TAP, PTT, fibrinogênio e PDF; 
- Uréia e creatinina; 
- Hemoglobina livre; 
- Haptoglobina; 
- E.A.S. (para avaliação de hemoglobinúria). 
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NEUTROPENIA FEBRIL - I

 

EXAMES: 

Hemograma 
RX tórax PA e P 
EAS 
Bioquímica 
Hemoculturas 
Uroculturas 

Mucosite grave/profilaxia quinolona/colonizado com 
S. aureus resistente ou S. pneumoniae 

resistente/infecção decorrente cateter/hipotensão 

SIM NÃO 

Vancomicina + cefalosporina 3ª ou 4ª geração + 
avaliar aminoglicosídeo e fluconazol Monoterapia 

SIM NÃO 

Cefepima ou 
ceftazima ou 
imipenem ou 
meropemen. 

Avaliar fluconazol 

Aminoglicosídeo + 
cefepima/ 

ceftadizidima/ 
imipenem/ 

meropemen 
Avaliar fluconazol 

Manter por 72 horas . Vide Neurotropenia Febril - II 

Febre (temp> 38,3ºC) ou > 38ºC por pelo 
menos 1 hora Neutropenia (< 500/mm3) ou < 

1000u com queda para < 500 invisível. 
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SIM NÃO 

Etiologia 
identificada 

Sem febre no dia 3 

SIM NÃO 

Guiar troca 
antibióticos 
por culturas 

Colher novas 
culturas com 
pesquisa de  

fungos 

Mudar os antibióticos 
e/ou acrescentar 
vancomicina e/ou 
ampliar cobertura 

para gram-negativo 

Persiste com febre 
dias 5 - 7? 

SIM NÃO 

Avaliar 
introdução de 
anfotericina B 

Manter 
avaliação 

Neutrófilos > 500mm no dia 7 

SIM NÃO 

Interromper 
terapia 

Baixo 
Risco 

NÃO 
Mucosite/neutrófilos 

< 100mm / Sinais 
instáveis 

Interromper 
quando sem febre 

5 - 7 dias 

Continuar 
antibióticos 

SIM 
Clinicamente bem 

PERSISTE FEBRE APÓS 72 HORAS DE TRATAMENTO OU PIORA CLÍNICA? 

NEUTROPENIA FEBRIL - II
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CONDIÇÕES ESPECIAIS DO NEUTROPÊNICO

1 – PNEUMONIA INTERSTICIAL.
BACTRIM
CLARITROMICINA, ERITROMICINA OU AZITROMICINA.
ACICLOVIR.

2 – CELULITE.
ADICIONAR VANCOMICINA.

3 – ABSCESSO PERIANAL OU DOR ABDOMINAL AGUDA OU GENGIVITE NECROTIZANTE.
CEFEPIME + METRONIDAZOL.

4 – DOR RETROESTERNAL.
ACICLOVIR + ANFOTERICINA B.

5 – LESÕES ULCERATIVAS EM PALATO OU MUCOSA NASAL.
ANFOTERICINA B.

6 – HEMOCULTURA (+) PARA MARSA OU S. Epidermidis.
VANCOMICINA.

OBS.: A) HEMOCULTURA – GRAM (+) ® NÃO É COAGULASE NEGATIVO OU MARSA:
RETIRAR VANCOMICINA.
B) HEMOCULTURA – GRAM (-) ® SE PRODUTOR DE BETALACTAMASE:

TROCAR CEFEPIME POR CARBAPENEM.

COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS EM PEDIATRIA

 
FEBRE + CRIANÇA COM IDADE < 2 

MESES OU  

NEUTRÓFILOS < 500 

CEFEPIME 

QUADRO INFECCIOSO DE FERIDA  
OU 

SINAIS DE TOXEMIA 

SINAIS DE 
TOXEMIA 

CEFEPIME 

INFECÇÃO DE 
FERIDA 

TRATAR CONFORME O 
SÍTIO DA INFECÇÃO E 

O GERME MAIS 
FAVORÁVEL. 

1) sinais de gravidade: 
- idade inferior a 6 meses 
- icterícia 
- fenômenos hemorrágicos (exceto epistaxe) 
- edema generalizado 
- sinais de toxemia 
- desnutrição grave 
- co-morbidades 
- enzimas hepáticas acima de 5x maior que o 
valor de referência. 

2) alterações laboratoriais: 

- leucócitos < 1000 ou neutrófilos < 500 

- plaquetas < 50000 

- creatinina sérica > 2x o maior valor de 
referência 

- atividade de protrombina < 70% 
- bilirrubina acima do maior valor de referência 

- albumina < 2,5 g/d 
- co-morbidades 
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DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS

HIPONATREMIA - I

Déficit de H2O 
Corporal total e 
déficit maior de 

Na
+
 corporal total 

Déficit de H2O 
Corporal total e 

déficit maior de Na
+
 

corporal total 

Excesso de Na
+
 

Corporal total. Excesso 
mais acentuado de H2O 

corporal total 

Depleção do 
volume circulante 

efetivo (VCE) 

Pequeno aumento do 
VCE 

(sem edema) 

Aumento do VCE 
(edema) 

Perdas Renais: 
- diurético – deficiência
de mineralocorticóides 
- nefrite perdedora de 
sal - cetonúria 
- diurese osmótica (gli-
cose, uréia, manitol) 

Perdas Extra-Renais: 
- Vômito, Diarréia 
- “Terceiro Espaço”, Quei-
madura, Pancreatite, Mús-
culo lesado 

Deficiência 
Glicocorticóides, 
Hipotireoidismo,  

Dor, Psicose, 
Drogas, 
SIHAD 

Síndrome 
Nefrótica, 
Cirrose, 

Insuficiência 
Cardíaca 

Insuficiência 
Renal 

Aguda e 
Crônica 

[Na
+
] urina 

> 20mEq/L 
[Na

+
] urina 

< 20mEq/L 
[Na

+
] urina 

> 20mEq/L 
[Na

+
] urina < 

10mEq/L 
[Na

+
]urina > 

20mEq/L 

Solução fisiológica 
isotônica 

 

Restrição 
H2O livre 

 

Restrição H2O 
livre 

NORMONATREMIA 
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HIPONATREMIA – II

 

Programar para não ultrapassar, na reposição, 1mEq/h no nível sérico de sódio ou 10 mEq/dia ou não 
exce-der 130 mEq/l nas primeiras 48 horas. 
O tempo da reposição depende da duração da perda. 
 (*) Semelhante ao tratamento do Estado de Mal Epilético (EME) 

Hipertrigliceridemia? 
Hiperuricemia? 

Convulsões Outros Calcular reposição 

Benzodiazepínicos 
+ 

60ml/kg de SF 0,9% 
ou NaCl 7,5% 1 a 

4ml/kg 

Calcular déficit 

*Tratar 
convulsões 

Manter infusão 
de SF 0,9% 

Melhorou 

Dosar Na
+
 

30ml/kg de SF 0,9% 
ou NaCl 7,5% 

1 a 4ml/kg 

D = 0,6 x peso x (140 - 
Na

+
 medido) 

145 - Na
+
 Sérico x 0,2 x Peso 

SIM NÃO 

Reposição 

30ml/kg de SF 0,9% 
ou NaCl 7,5% 1 a 

4ml/kg 

Não Melhorou 

Choque 

Sintomático 

(Por déficit de sódio) 
Excluir pseudo-hiponatremia 
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HIPOCALEMIA – I

 
K

+
 urinário > 40mEql 

Hipocalemia 
Perda renal 

Perda renal 
Pressão Sangüínea 

Elevado Normal Diminuído 

Vômitos, uso de 
diuréticos. 

Fístulas gástricas 

Catártico 
sudorese 
excessiva 

Diarréia 
Fístulas gastro-

intestinais baixas 

pH arterial 

< 7,36 
Diarréia 

(qualquer 
causa) 

7,36 a 7,42 
Ingesta K

+
 

sudorese 
excessiva 

> 7,43  
Vômitos 

sem 
bicarbonatúria 

(equilíbrio) 

pH arterial 

pH de 7,36 a 7,42 
Redistribuição 
celular Mg++ 
Cisplatina 
diurese osmótica 
aminoglicosídeos 
leucemias 

pH >7,43 
Diuréticos 
vômitos com 
bicarbonatúria 
mineralocorticoi-
des 

Elevada 
renina 

plasmática 

Normal 
bicarbonato 

sérico 

Baixo Alto 

Acidose 
Tubular renal 

Cloreto 
urinário 

Baixa Alta 

Hipertensão maligna 
Renovascular 

TU secretor de renina 
Aldosterona 
plamática 

<10mEq/d >10mEq/d 

Vômitos 

Diuréticos 
S. de Batter 
Hiperaldosteronismo 
Normotenso 
Depleção de magnésio 
Depleção maciça de potássio 

pH < 7,36 
Acidose 
tubular renal 
uretero sig-
moidostomia 
ureteroileosto-
mia (longa ou 
obstruída) 

Alta 

Hiperaldosteronismo 
primário 

Baixa 

Síndrome de Cushing 
Uso de mineralocorticóides 
Hiperplasia supra renal con-
gênita 

Perda extra-renal 
bicarbonato sérico 

K
+
 urinário < 20meql 

hipocalemia > 1 semana 
perda extra-renais 
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HIPOCALEMIA - II

Alterações Eletrocardiográficas* 

Não Sim 

Reposição oral ou reposição venosa 
(basal 0,7 a 0,9 mEq/kg/dia EV) 

Repor pela fórmula 
(K+ desejado - K+ medido) x 20 

 

- Monitorizar ECG 
- Solução deverá ser diluída em 100ml 
e gotejar no mínimo, em 1h 

*ALTERAÇÕES ST: 
 
• infradesnivelamento ST 
• onda T com duração acentuada 
• onda U proeminente 
• BAV I - II grau 
• arritmias 
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HIPERCALEMIA - I

 Hemólise? 
Plaquetose? 
Leucocitose? 

Sim

[K
+
] plasma 

Normal 

Pseudo-hipercalemia 

Causas 
Renais 

Diurese 

Não 

Hipercalemia 
verdadeira 

Excreção urinária de K
+
 

Baixa 
Alta 

Causas extra-renais 

Aporte de potássio 

Elevado Normal 

Alto 

(1) Deficiência de insulina 
(2) Bloqueadores 
(3) Acidose 
(4) Hiperosmolaridade plasmática 
(5) Necrose  tissular,  hematoma,  he-
mólise e sangramento gastrointestinal 

Normal Baixa 

Aldosterona plasmática 

Normal Baixa 

Dosar renina 

Baixa Alta 

Defeito 
tubular 

Heparina 
Doença de Addison 
Hipoaldosteronismo isolado 

Hipoaldosteronismo 
Hiporeninêmico 

Pesquisar 
causas 

Medicações: 
Espironolactona 
Triamtereno 
Amilorida 
Ciclosporina 

Doenças: 
Nefrite intersticial 
Obstrução urinária 
Nefrite lúpica 
Necrose papilar 
Transplante renal 

Oligúria 

Insuficiência Renal 
aguda /crônica 
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HIPERCALEMIA - II

 Alterações ECG* 

Sim Não 

Gluconato de cálcio 10% 
1 a 2 amp EV lento 

Redistribuição/pseudohipercalemia 
 

Sim Não 

Observar Sol. Polarizante 
SG 5% + Insulina 
10 UI por 60 min 
checar glicemia 

+ 
NaHCO3 (1/3 dose calculada) 

+ 
enzimas de troca 

(Sorcal 30g em enema de 
retenção + 15g VO de 6/6h) 

Entrar em 
contato com 
nefrologista 

Diálise 

*ALTERAÇÕES ECG: 
- + Precoce: onda T pontiaguda, alta, tendendo à 

simetria 
- K+ = 7,0: alargamento QRS 

- K+ > 7,0: diminuição de amplitude e aumento da 
duração da onda P aumento de PR 

- K+ > 8,0 - 9,0: desaparecimento de onda P 
- K+ > 9,0: QRS e T = complexo multifásico 

• cálculo normal: NaHCO3 = peso X BE X 0,3 

905



231

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES

HIPERCALEMIA - III

TRATAMENTO INDICAÇÃO DOSE 
INÍCIO 

DE AÇÃO 
DURAÇÃO 

EFEITO NO K
+ 

PLASMÁTICO 

EFEITO NO K
+ 

CORPORAL 
TOTAL 

MECANISMO 
DE AÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

Gluconato 
de cálcio 

Hipercalemia 
severa com 
alterações 
no ECG 

10ml da 
solução a 
10% EV 
em 2 a 3 
minutos 

1 a 5 
minutos 

30 minutos Nenhum Nenhum 

Reduz o limiar do 
potencial de ação 

e antagoniza a 
toxidade 

neuromuscular e 
cardíaca da 
hipercalemia 

Ação rápida. 
Monitorizar ECG. 

Repetir em 5 
minutos se as 

alterações no ECG 
persistirem. 

A associação com 
digital pode ser 

perigosa. É utilizado 
para o tratamento 
da complicação 

aguda. 

Insulina e 
glicose 

Hipercalemia 
moderada 

5 ou 10U de 
insulina 

regular em 
50ml de 

glicose a 50% 
EV 

15 a 45 
minutos 

4 a 6 horas Reduz Nenhum 
Desloca o 

potássio para 
dentro das células  

A glicose é 
desnecessária 

se houver 
hiperglicemia. 
Se necessário, 

repetir a insulina a 
cada 15 min. 

Acompanhada de 
infusão de glicose. 

Bicarbonato 
de sódio 

Hipercalemia 
moderada 

90 mEq 
(~2amp) 
EV em 5 
minutos 

Imediato Curta Reduz Nenhum 
Desloca o 

potássio para 
dentro das células 

Mais efetivo na 
presença de 

glicose.Risco de 
sobrecarga de 

sódio. Atentar para 
o risco de tetania 
hipocalcêmica. 

Furosemida 

Hipercalemia 
moderada e 
creatinina < 

3mg% 

20 a 40mg 
(1 a 2amp) 

EV 

15 
minutos 

4 horas Reduz Reduz Caliurese 
Útil em condições 
de baixa excreção 

de potássio. 

Resina Sorbitol 
Hipercalemia 

moderada 

retal: 30g de 
sorcal em 
200ml de 

sorbitol 20% 
enema com 
retenção de 

45min 

1 hora 4 a 6 horas Reduz Reduz Remove potássio 

Repetir a cada 4 
horas. Usar com 

cautela em 
pacientes com 
insuficiência 

Cardíaca 
congestiva. 

Diálise 

Hipercalemia 
com 

insuficiência 
renal 

 Imediato Variável Reduz Reduz Remove potássio  
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HIPERMAGNESEMIA

 Diagnosticar a causa (interromper a 
administração, se houver) 

Parada cardíaca/respiratória Hemodinâmica estável 

Gluconato de 
cálcio (1g/3min) 

Diurese salina/ 
diuréticos de alça 

Diálise Persistência sintomática 

Reflexos ( - ) Reflexos ( + ) 

↑↑↑↑Observação 
débito urinário 

Administração de cálcio  

(15mg/kg/4 horas) 
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HIPOMAGNESEMIA

 

*Dosagem do Mg
++

 em soro desproteinizado/ultrafiltrado (sistema de micropartição). 
**O teste é considerado positivo quando a reposição reverte os sinais e os sintomas 
clínicos prévios. 

Dosagem do Mg
++

 em 
ultrafiltrado do plasma* 

Normal (suspeita de depleção) 

Mg
++

 urinário/24h 

> 1,5 - 2,5 mmol < 1mmol 

Perda renal de 
magnésio 

Outras causas de 
hipomagnesemia 

Baixo Normal 

(Teste de sobrecarga 
de Mg

++
) 

(Eumagnesemia) 

Negativo Positivo 

Mg
++

 intracelular Hipomagnesemia 
extra-renal 

Baixo Normal 

Depleção de Mg
++

 Eumagnemesia 

Baixo 

Mg
++

 urinário/24h 
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HIPERCALCEMIA NO RECÉM NASCIDO (RN)

 Cálcio sérico < 7mg/dl ou 
Cálcio ionizado < 3-3,5  

Assintomático ou pouco 
Sintomático 

Sintomáticos (Tetania ou 
Convulsões) 

• Fazer Gluconaco de Cál-
cio a 10% 4ml/Kg/dia 

• Manter por 24 a 48 horas 

• “Push” de Gluconaco de 
cálcio 10% 2ml/Kg ev lenta-
mente 

• Monitorização cardíaca 

• Manutenção 4ml/Kg/dia 

HIPOCALCEMIA NO RECÉM NASCIDO (RN)

 Cálcio Sérico > 11 mg/dl 

Leve e Assintomático 
11-12 mg/dl 

Grave 
Cálcio Sérico > 14 mg/dl 

Moderada 
Cálcio Sérico 12-14 mg/dl 

Não tratar 

Tratar 

Assintomática Tratamento 
Eliminar as causas 

Uso de furosemida - ↑ ex-

creção renal 
Prednisona 2mg/kg/dia (ini-
be a reabsorção de cálcio 
nos ossos, intestino e rins) 
Diálise- em casos refratá-
rios 
Calcitonina 4-8 UI/Kg Sc ou 
IM 6-8 horas 
Pamidronato 60 a 90mg EV 
em 250 a 500ml SF 0,9% 
em 4h 

Sintomática 

Não tratar 
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HIPONATREMIA NO RECÉM NASCIDO (RN)

HIPERNATREMIA NO RECÉM NASCIDO (RN)

 Na
+ 

Sérico < 130 mEq/l
 

Com VEC diminuído ou normal Com VEC aumentado 

RN sintomático ou 
Na

+ 
< 120 mEq/l 

Na
+ 

> 120 mEq/l
 

Corrigir o sódio p/ 125mEq/l com sódio a 3%. 
Na fórmula: 
mEq Na

+ 
 = (Na

+ 
 desejado – Na

+ 
 atual) x Peso x 0,6, 

em 1 a 4 horas 

Restrição hídrica 

Restrição hídrica +  furosemida 
1-2 mEq/Kg/dia 

 Na
+ 

sérico > 150 mEq/l 

Com VEC aumentado Com VEC normal ou diminuído 

Aumentar administração de água livre 
(SG 5%) 

 
SG 5% = Peso x 0,6 (Na

+
 atual -140) 

Na
+
 atual 

Redução da taxa de 
administração de sódio 
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 K
+ 

Sérico > 6 mEq/l  

Grave 
Com manifestações Eletrocadiográficas ou 

K
+ 

sérico > 7 mEq/l
 

Gluconato de Cálcio 10% 1 mEq/l em 5 – 10 min. 
Bicarbonato de sódio 3% 1-3 mEq/Kg em 10 min 
Insulina simples 0,2U para cada grama de glicose + 0,5g/Kg 
de glicose a 5% ou 10% 
Salbutamol 4 mg/Kg EV por 30 min ou via inalatória 
Resinas de trocas (poliestirenos, sulfoneto de sódio ou de 
cálcio) 1 g/Kg de 6/6 h VO ou retal (RNT) 
Diurético de alça (furosemida) 2-4 mg/Kg de 6/6 h ou em 
infusão contínua 
Diálise peritoneal  na ineficácia dos procedimentos 
anteriores. 

Leve ou moderada 

Suspender Aporte de Potássio 

HIPERPOTASSEMIA NO RECÉM NASCIDO (RN)

HIPOPOTASSEMIA NO RECÉM NASCIDO (RN)

 Potássio Sérico < 3,5 mEq/l 

Leve ou Moderada 
K

+ 
2,5 – 3,5 mEq/l

 

Infusão de K
+ 

 de 0,4 mEq/Kg/h 
Por 4 a 6 horas 

Grave 
K

+ 
 < 2,5 mEq/l 

Aumento do Aporte diário EV na dose 
2,5-3,5 mEq/Kg/dia além da 

manutenção 
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HIPERMAGNESEMIA NO RECÉM NASCIDO (RN)

HIPOMAGNESEMIA NO RECÉM NASCIDO (RN)

OBS: Sulfato de Magnésio 50%= 4 mEq/ml.

Sulfato de Magnésio 12,5%= 1 mEq/ml.

 Mg
++

 > 2,8 mg/dl 

Assintomáticos ou sintomas leves Sintomático (grave) 

Expectante por 48 horas Cálcio 10% 1 ml/kg EV 
Aumentar diurese 
Hidratação venosa 

Ventilação Mecânica 
Exsangüíneo transfusão. 

 
Mg

++
 Sérico > 1,5 mg/dl 

Sintomas com Mg
++

+ sérico < 1,2 mEq/dl, tremores, hiperexcitação, tônus 
aumentado, abalos, convulsões, cianose, vômitos, intolerância alimentar, 

choro estridente, insuficiênica cardíaca. 

Usar sulfato de Magnésio 50% usar 
0,2ml/Kg/dose IM. 

Repetir com 8 horas após se necessário. 
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HIPOGLICEMIA NO RECÉM NASCIDO (RN)

 Concentração sanguínea de glicose > 125mg/dl ou glicemia plasmática > 145mg/dl 

Fatores desencadeantes: 
Diabetes mellitus transitório neonatal 
Diabetes por lesão pancreática 
Prematuridade 
Drogas (Metilxantinas e glicocorticóides) 
Infecções 
Asfixia 
Nutrição parenteral 
Dor e estresse 

Tratamento 
↓ Taxa de Infusão de Glicose (TIG) gradativamente 1 mg/kg/min por vez até atingir o 
objetivo 
Usar insulina exógena nos casos em que não há redução da glicemia após 
diminuição da Taxa de Infusão de Glicose (TIG) – dose 0,1 a 0,2 U/kg. Monitorização 
glicêmica 1h, 2h e 4h após o uso. 

 

RN PIG e prematuros: 6h – 12h – 24h 
RN de Mãe Diabética: 1h – 2h – 3h – 6h – 12h –24h 
Doença hemolítica por fator Rh após exsanguíneo–
transfusão: 
6h – 12h – 24h e 6h após exsanguíneo-transfusão 
RN com desconforto respiratório leve já iniciar HV com 
Taxa de Infusão de Glicose (TIG) = 4 mg/kg/min. 

Glicemia Plasmática > 40 mg/dl 

NÃO SIM 

Manter triagem 

SINTOMÁTICO ASSINTOMÁTICO 

Push na convulsão com 2ml/kg 
diluído em água destilada em 1 

minuto. Posteriormente, manutenção 
com TIG entre 5 e 8mg/Kg/min 

Iniciar a perfusão com Taxa de Infusão de Glicose (TIG) 
entre 4 e 8 mg/Kg/min. 
Se glicemia persistir baixa aumentar a taxa de infusão 
Se mesmo assim persistir, iniciar hidrocortisona na dose 
de 10 mg/kg/dia durante 2 a 3 dias 
Não havendo resposta usar Glucagon – dose de ataque 
de 0,2 mg/kg - IV ou IM 
Se mesmo assim persistir – usar Diazóxido de 10-
15mg/kg/dia VO de 8/8h 

Glicemia Plasmática < 40 mg/dl 

HIPERGLICEMIA NO RECÉM NASCIDO (RN)
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PIODERMITES

Staphylococcus aureus 
impetigo, 
foliculite 
celulite e 
furúnculos 

Streptococos  
impetigo, 
erisipela 
celulite 
linfangite 

FATORES PREDISPONENTES 
Escoriações; Fissuras; Queimaduras Higiene deficiente 
Clima quente; Cirurgias; Drogas imunossupressoras. 
Uso de cateteres, sondas; Doenças sistêmicas (diabete
obesidade, alcoolismo, desnutrição, AIDS etc.) 

Impetigo não bolhoso 
(mais freqüente) 

Etiologia 
Estreptocos Grupo A ,Staphylococcus 
aureus , ou ambos 

Clínica 
Mácula eritematosa, vesícula – pápula. 

Bolhas superficiais efêmeras, o conteúdo 
seroso desseca se resultando em crosta 
melicérica que é característica do impetigo. 

Tratamento 
Limpeza e remoção com água morna com sabone- 
tes com hexaclorofeno ou óleo mineral aquecido. 
Pomada de neomicina, gentamicina ou mupirocina 
(2 a 3 vezes ao dia). 

Em lesões disseminadas antibióticos sistêmicos, 
penicilina, cefalosporina, ou eritromicina. 

Impetigo Bolhoso 

Etiologia 
Estafilococo do Grupo II 

Clínica 
Lesões vesiculosas flácidas, 
bolhas rotas, formando 
erosões circundadas por 
restos de bolhas na periferia 
da lesão. 

Tratamento 
Cuidados locais semelhantes ao
impetigo não bolhoso 
Oxacilina 50 mg/kg/dia de 6/6 hs.

;
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CELULITE E ERISIPELA

 São infecções cutâneas caracterizadas por eritema, edema e 
dor. Na maioria dos casos há febre e leucocitose. Ambas 

podem ser acompanhadas por linfangite e linfadenite 

Fatores predisponentes: locais de trauma, abrasões, lesões 
psoríasicas, eczematosas ou tinha. Podem se desenvolver 

em pele aparentemente normal 

Erisipela 
Envolve as camadas mais superficiais da pele 

e os linfáticos cutâneos 

Etiologia 
P. aeruginosa, estreptococos do grupo B. 
As culturas dos locais de entrada, 
espécimes de aspirado, espécimes de 
biópsia e hemoculturas facilitam a seleção 
do antibiótico apropriado para esses 
pacientes 

Etiologia 
Estreptococo beta hemolítico grupo A, 
S.aureus no adulto,e Hemophilus influenzae 
tipo B em crianças com menos de 3 anos de 
idade.

Celulite 
Se estende aos tecidos subcutâneos 

Clínica 
A área de inflamação está elevada em relação a 
pele circundante e há uma demarcação distinta 
entre a pele envolvida e a pele normal. 
A parte inferior das pernas, face e orelhas são 
atingidas mais freqüentemente. Podem existir 
bolhas, a porta de entrada nos membros 
inferiores são úlceras de perna, fissuras 
plantares, e dermatomicose interpodatilares 

Clínica 
Não há distinção clara entre a pele 
infectada e a pele não infectada.  
Tipicamente ocorre próximo a feridas 
cirúrgicas ou uma úlcera cutânea. 
Episódios recorrentes de celulite aparecem 
com anormalidades anatômicas locais que 
comprometem a circulação venosa ou 
linfática. 
Crianças-Infecção bucal é a mais comum 

Tratamento 
Repouso, elevação do membro afetado. 
Penicilina procaína 600.000.U de 12/ 12 h; 
dicloxacilina 500 a 1000mg VO de 6/6hs; 
eritromicina 500mg de 6/6hs; cefalosporina. 
Casos graves - nafcilina-500mg a 1500mg IV 
4/4hs 

Tratamento 
Repouso, elevação do membro afetado 
Dicloxacilina 500 a1000mg VO de 6/6hs, 
cefalosporina. 
Casos graves-.nafcilina- 500mg a 1500mg IV 4/4hs 
Um aminoglicosídeo deve ser considerado em 
pacientes sob risco de infecção por gram-negativos 
Alguns adultos podem ser infectados por Hemophilus 
influenzae, e requerem antibióticos adequados. 
Crianças - Certificar-se de que não há formação de 
gás e/ou coleções de pus, pois essas lesões 
requerem drenagem cirúrgica agressiva e 
debridamento. 
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FURÚNCULO 

Definição 
Coleção delimitada de pus que é uma 
massa dolorosa, firme ou flutuante. 
Celulite pode preceder ou ocorrer 
concomitantemente a ele. 

Abscesso - cavidade formada por 
loculações digitiformes de tecido de 
granulação e pus que se estende para 
fora ao longo dos planos de menor 
resistência. 

ETIOLOGIA 
Em geral a microbiologia reflete a microflora da parte anatômica envolvida 
Estafilococos aureus (no folículo piloso e glândula sebácea ) –é o mais 

comum.. Outros organismos podem ser encontrados como: Aeróbios - 
E.coli, P. aeruginosa, S.faecalis;Anaeróbios - Bacteróides, Lactobacillus, 
Peptostresptococcus  

CONDIÇÕES PREDISPONENTES: 
Áreas com sudorese e atrito intenso. 
Oclusão da virilha e das nádegas pelas roupas, sobretudo em pacientes 
com hiperhidrose. Anormalidades foliculares , como comedões, pápulas e 
pústulas acneiformes são encontradas com freqüência nas nádegas e 
axilas de indivíduos com furunculose recidivantes.  

CLINICA 
Inicia-se como pápula vermelha profunda, sensível, firme, que 
 aumenta rapidamente formando um nódulo sensível e profundo que 
 permanece estável e doloroso por dias, tornando-se flutuante. 
 A temperatura é normal e não há sintomas sistêmicos. A dor torna-se  
moderada a grave a medida que o material purulento se acumula. É  
freqüente nos pacientes HIV- positivos. 

 

TRATAMENTO 
Compressas quentes e úmidas 
Incisão, drenagem e compressão 
Antibióticos anti-estafilocócicos 
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HERPES VÍRUS
HERPES SIMPLES

 

Primo infecção herpética: 
Período de incubação – 3 a 10 dias. 
Caracteriza-se por erupção vésico-ulcerativa 
da mucosa oral ou genital acompanhada de 
adenopatia, febre e mal-estar. A regressão 
ocorre dentro de 1 a 2 semanas. 

 

Forma recidivante : 
Caracteriza-se por vesículas agrupadas 
sobre base eritematosa, agrupadas em 
“bouquet”. É mais comum em adultos, e tem 
como principais fatores desencadeantes 
estresse, exposição solar, traumas físicos e 
químicos, infecções virais e bacterianas. 

Definição Infecção viral freqüente que pode comprometer pele e mucosas. É causada 
pelo Herpes virus homines, tipos I e II. A transmissão é por via direta (pessoal). 

Quadro clínico Geralmente assintomático. Logo após a 
infecção, o vírus permanece em estado latente nos gânglios 
sensoriais, manifestando-se clinicamente, quando ocorre 
diminuição da imunidade 

Diagnóstico diferencial 
Aftas, candidíase oral, candidíase genital, 
Síndrome de Stevens-Johnson, impetigo, 
dermatite vesicante (Potó) 

Tratamento 
Cuidados locais: 
Aciclovir* - adulto 200mg 5x dia por 5 dias; 
crianças10mg/kg/dia por 05 dias, casos graves 
05 a 10 mg/kg/dia EV. 
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HERPES VÍRUS
HERPES ZOSTER

 DEFINIÇÃO 
Infecção causada pelo vírus varicela-zoster. É mais comum 
em indivíduos com doenças sistêmicas, particularmente 
imunodepressão 

QUADRO CLÍNICO 
Caracteriza-se por vesículas agrupadas sobre base 
eritematosa, dispostas em faixa unilateral acompanhando 
trajeto de nervo. Dor nevrálgica pode anteceder o quadro e, 
em 20% dos casos, a nevralgia é intensa e persistente. Isto 
ocorre principalmente em doentes idosos e/ou que se 
submetem a tratamento imunossupressor. As lesões cutâneas 
regridem em aproximadamente duas semanas e podem deixar 
manchas e cicatrizes . 

TRATAMENTO 
Cuidados locais: compressas com água boricada ou KMNO4. 
Aciclovir – 800mg 5 x ao dia durante 7 dias. 
Fanciclovir –250mg de 8/8horas durante 7-10 dias. 
Valaciclovir – 1g de 8/8horas durante 7-10 dias 
Analgésicos 

ECTIMA

 ETIOLOGIA 
Streptococcus pyogenes do grupo 

A, e/ou Staphylococcus aureus 

CLÍNICA 
Uma vesícula inicial fugaz deixa uma 

ulceração superficial. Mais freqüente nas 
crianças e nas pernas. 

TRATAMENTO 
Semelhante ao impetigo: uma vesícula 

inicial fugaz. 
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REAÇÕES HANSÊNICAS

A hanseníase é uma doença de curso crônico que afeta preferencialmente a pele e os nervos. As reações são

episódios de agudização que podem causar graves danos neurais, e correspondem a mudanças súbitas do estado

imunológico do paciente. Cerca no pós-alta.

 

Ocorre na Hanseníase Tuberculóide e Hanseníase Dimorfa 

CLÍNICA 
As lesões antigas tornam-se intumescidas, edematosas e podem. surgir novas lesões em outros 
locais do corpo. Os sintomas gerais em geral são pouco intensos. Os MHD podem apresentar 
edemas em torno dos orifícios naturais e edemas de mãos e pés. É freqüente haver neurite em um 
ou mais troncos neurais

EXAMES LABORATORIAIS A SEREM SOLICITADOS 
EPF (pesquisa de estrongiloidíase). Quando houver importante comprometimento geral realizar os 
mesmos exames solicitados para o eritema nodoso, inclusive hemocultura e RX de tórax. Esses 
pacientes costumam estar em uso de corticóide por períodos prolongados ficando expostos a 
infecções  

OBS: Pode ocorrer leve leucocitose 

TRATAMENTO 
Reação reversa sem neurite: 
Prednisona 0,5mg -1mg/kg/dia até o dia até o controle do quadro reacional, e então iniciar o 
desmame. Paciente deverá sair com uma consulta marcada com o médico dermatologista. 
Reação reversa com neurite, lesões em face ou próximas a troncos nervosos importantes, ou mão 
e pé reacionais 
Prednisona 1-2mg/kg/dia 

REAÇÃO REVERSA OU REAÇÃO TIPO I 

NEURITE HANSÊNICA

 DEFINIÇÃO: 
Processo inflamatório agudo ou crônico de nervos periféricos, podendo evoluir com ou sem dor e 
com ou sem déficit sensitivo ou motor. É a manifestação mais grave uma vez que pode ocasionar 
incapacidade e deformidade.Pode ocorrer isoladamente ou acompanhando uma reação reversa ou 
eritema nodoso. 

TRATAMENTO:  
Prednisona 1-2mg/kg/dia 
Imobilização do membro afetado 
Encaminhar então para o serviço de referência. Em caso de abscesso neural, encaminhar 
imediatamente para serviço especializado para realização de cirurgia apropriada. 

SINTOMAS CLÍNICAS: 
Dor aguda no local e/ou no trajeto do nervo acometido 
Perda da sensibilidade ou perda motora no local inervado pelo tronco neural correspondente: 

TRONCOS NEURAIS DE COMPROMETIMENTO MAIS FREQÜENTE: 
Ulnar e mediano - sensitivo-motor (antebraços mãos e quirodáctilos), Fibular - motor- inicialmente 
perda dos chinelos e depois “pé caído”. 
Tibial posterior – sensibilidades dos pés, pododáctilos e regiões plantares 
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ERITEMA NODOSO HANSÊNICO (ENH) OU REAÇÃO TIPO II

 MH Dimorfa e MH Virchowiana. 
Costuma ocorrer até a negativação da 
baciloscopia 

FATORES DESENCADEANTES 
Infecções (inclusive cáries dentárias), estresse 
físico e emocional, gravidez 

CLÍNICA 
Nódulos que às vezes confluem formando placas eritemato-violáceas, dolorosos, em MMSS, MMII, 
tronco e face. Pode ocorrer epididimite, orquite, ceratite, irite, iridociclite, poliartralgia e poliatrite. 
Grande comprometimento do estado geral com febre, adenopatia generalizada, mal estar, astenia. 
É freqüente o envolvimento neural. Leve – lesões cutâneas em pequeno números, com pouco ou 
nenhum acometimento do estado geral. Moderado – lesões cutâneas disseminadas, com 
acometimento geral presente Grave – lesões cutâneas generalizadas, com grave 
comprometimento do estão geral, prostração, limitação funcional, perda de peso intensa 

ALTERAÇÕES LABORATORIAIS 
Leucocitose com neutrofilia, piúria 
discreta, alterações discretas das 
transaminases 

EXAMES LABORATORIAIS A SEREM SOLICITADOS: 
Hemograma completo, EAS, eletrólitos, função hepática 
(especialmente quando em uso de PQT). Quando 
necessário urinocultura 

TRATAMENTO NO HOMEM 
Leve: 
Talidomida 100mg/dia 
Anti-inflamatório não hormonal (AINH)- 
Paracetamol 720mg 2-3x ao dia 
Diclofenaco 50mg-2-3x/dia 
Moderada:  
Talidomida 100mg de 12/12/dia 
Grave: 
(Ou acompanhados de ENH necrótico, mão 
e pé reacional, orqui-epididimite, irite, 
iridociclite, Neurite) 
Talidomida – 100mg 8/8horas e Prednisona 
– 1 mg/kg/dia 

TRATAMENTO NA MULHER 
Leve: 
Anti-inflamatório não hormonal 
(AINH) Paracetamol 1,5-2g/dia ou 
Prednisona - 0,5mg/dia 
Moderada: 
igual ao anterior 
Grave: 
Anti-inflamatório não hormonal 
(AINH)  
Paracetamol 1,5-2g/dia ou 
 Prednisona-1,5-2g/dia 
Clofazimina- 300mg/dia 

Observação: Depois de devidamente atendidos na emergência os pacientes só poderão receber 
alta após estarem agendados para consulta com os médicos responsáveis pelo tratamento, uma 
vez que os medicamentos deverão ser reduzidos de acordo com a evolução clínica, caso contrário 
os pacientes estarão sujeitos a recidivas severas, danos neurais graves  e aos efeitos colaterais das 
drogas. 
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DOENÇA MENINGOCÓCICA
(MENIGOCÓCCEMIA SEM MENINGITE; MENINGITE COM

OU SEM MENIGOCÓCCEMIA; MENINGOENCEFALITE)

*Corticoterapia:

Iniciar o uso de corticóide 20 minutos antes do início da antibioticoterapia ou simultaneamente

Na doença meningocócica (com necrose de supra-renais, utilizar hidrocortisona 200mg EV de 6/6h).

Na meningite ou meningoencefalite sem menigococcemia, usar dexametasona 10mg EV de 6/6/h

durante 4 dias.

**Colher líquor em 2 frascos estéreis, uma para o laboratório do hospital e outro para o LACEN, juntamente

com meio de cultura (4 gotas do líquor) para cocos piogênicos em tudo adequado.

Isolamento Respiratório por 24 hs.

Contatar Vigilância Epidemiológica para profilaxia dos Contactantes.

 

Com sinais de choque. Sem sinais de choque. 

Acesso venoso pro-
fundo; monitoramen-
to da PVC e diurese; 
S.F 0,9% - 20 ml/kg 
até 3 vezes 

Antibiótico Empírico 
Ceftriaxone 2g EV de 12/12h ou 
Penicilina Cristalina 3 a 4 
milhões UI- EV de 4/4h ou 
Ampicilina 2g EV de 4/4h(até 
confirmação diagnóstica me-
lhor: Penicilina ou Ampicilina). 
Mudar antibiótico só se houver 
resposta insatisfatória 

Punção Lombar** 

Persiste choque Recuperação 
hemodinâmica. 

Noradrenalina 
infusão contínua 

3μg/kg/min ou 
outras drogas 
vasoativas;e  

UTI. 

Continuar 
tratamento: 
Hidratação 

venosa 
antibiótico; 
 5 a 7 dias.  

Bacterioscopia 
negativa 

Bacterioscopia 
positiva 

Ceftriaxone por 
5 a 7 dias. 

Penicilina ou 
Ampicilina por 5 

a 7 dias. 

Corticoterapia* 
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LEISHMANIOSE VISCERAL (LV)

 Paciente que apresentar febre acompanhada de esplenomegalia ou hepatoesplenomegalia ou 
citopenia; ou caso confirmado. (Notificar a Vigilância Epidemiológica). 

Sem sinais de alerta (1) e sem 
sinais de gravidades (2) 

Pancitopenia 

Não Sim 

Avaliar e continuar 
investigação 
diagnóstica 

Sorologia 
e exame 

parasitológico 

Não disponível 
em 24h 

Colher material e iniciar 
tratamento 

Resultado 
negativo 

Resultado 
positivo 

Avaliar clinicamente 
o resultado do teste 

terapêutico 

Negativo Positivo 

Investigar outros 
diagnósticos 

Com sinais de alerta(1) ou com 
sinais de gravidade(2) 

Encaminhar ao hospital de 
referência para internação 

Teste sorológico reagente ou 
exame parasitológico positivo 

Não Sim 

Considerar o 
tratamento e continuar 

a investigação 

Grave Sem sinais de 
gravidade 

Ver algoritmo 
de condutas 

para 
pacientes 

graves 

Tratar com 
Antimoniato de 

Meglumina. 
Avaliação 
clínica e 

laboratorial 
sistêmica 

Evolução para 
gravidade 

Não Sim 

Continuar avaliação e 
acompanhamento do caso 

HRAS – pediatria 
HUB - adulto 

*** É importante lembrar que a prova terapêutica deve ser cautelosamente indicada principalmente nos cenários onde a leishmaniose 
visceral não é a causa mais importante da síndrome de febre, hepato-esplenomegalia e citopenias. (1), (2) e (3). 

(2) Sinais de Gravidade: 
Idade inferior a 6 meses e superior a 65 
anos; 
Icterícia; 
Fenômenos hemorrágicos (exceto 
epistaxe); 
Edema generalizado; 
Sinais de toxemia; 
Desnutrição grave; 
Co-morbidade. 

(3) Alterações laboratoriais; 
Leucócitos <100.000mm³ ou neutrófilos 
<500/mm³; 
Plaquetas <50.000/mm³; 
Creatinina sérica acima de duas vezes o maior 
valor de referência; 
Atividade de protombina <70%; 
Bilirrubina acima do maior valor de referência; 
Enzimas hepáticas acima de cinco vezes o maior 
valor de referência; 
Albumina, 5g/dl. 

(1) Sinais de Alerta: 
Crianças com idade entre 6 m e 1 ano. 
Adultos com idade entre 50 e 65 anos; 
Quadro infeccioso suspeito; 
Casos de recidiva de LV; 
Edema localizado; 
Diarréia e/ou vômitos; 
Febre há mais de 60 dias. 

Disponível 
em 24 h 

Obter material para 
diagnóstico e 

aguardar resultado 

Sorologia (RIF) 
>1:80 e/ou 

parasitológico 
confirmados 

Sorologia e 
parasitológico 

negativos 

Tratar e 
acompanhar 

Presença de 
sinais de 

gravidade
 (3)

 

Paciente com 
alterações 

laboratoriais
 (3)

 

Sim Não Sim 

Ver algoritmo de 
condutas para 

pacientes graves 

Avaliação, 
acompanhamento 

de rotina e alta. 

Investigar outros 
diagnósticos 

Ver algoritmo de 
condutas para 

pacientes graves 
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CONDUTA DE SUPORTE PARA PACIENTES

GRAVES COM LEISHMANIOSE VISCERAL (LV)

 Paciente de LV com 
presença de sinais de 

gravidade.
(1) (2)

 

Solicitar exames 
laboratoriais e RX de 

tórax, conforme 
protocolo. 

Tratamento específico 
para LV 

Insuficiência renal 
estabelecida ou 

transplantado renal 

Não 

Anfotericina B 
lipossomal 

Desoxicolato de 
Anfotericina B. Na 
impossibilidade, 

utilizar o 
Antimoniato de 

Meglumina. 

Toxidade ou 
resistência 

Hemoglobina < 7g/dl Concentrado de hemácias 

Infecção 
definida 

Tratar conforme o sítio de 
infecção e o germe mais 
provável, de acordo com 

as normas da Comissão de 
Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH).IH) 

Quadro infeccioso 
definido ou sinais de 

toxemia. 

Sinais de 
toxemia 

Crianças com idade 
< 2 meses ou 

neutrófilos <500/mm³ 

Antibióticos recomendados 
pela CCIH ou ceftriaxona + 

oxaciclina 
(ver dose no protocolo) 

Ceftriaxona 
75 -100mg/kg/dia 

+ 
Oxaciclina 

100-200mg/kg/dia 
por um período 

mínimo de 10 dias 

(1) SINAIS DE GRAVIDADE 
Idade inferior a 6 meses e superior a 65 anos; 
icterícia; 
Fenômenos hemorrágicos (exceto epistaxe); 
Edema generalizado; 
Sinais de toxemia; 
Desnutrição grave; 
Comorbidades. 

(2)
 HOSPITAIS DE 
REFERÊNCIA 

HRAS – Pediatria 

HUB - Adulto 

Sim 

Anfotericina B 
lipossomal 

Plaquetas < 20 mil/mm³ 
ou ≥ 20 mil e < 50 mil 

com sangramento 

Concentrado 
de plaquetass 

Sangramento 
grave não 

responsivo ao 
concentrado de 

plaquetas. 

Plasma 
fresco 

congelado e 
vitamina k 
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DENGUE
A dengue é uma doença dinâmica, o que permite que o paciente possa evoluir de um estágio a outro, durante o curso da doença. Todo caso suspeito (com hipótese diagnóstica de dengue) deve

ser notificado à Vigilância Epidemiológica.

Caso suspeito de dengue: Paciente com doença febril aguda, com duração máxima de até sete dias, acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sintomas: cefaléia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia,

prostração ou exantema associados a história epidemiológica compatível.

 

Alterado 

Hematócrito aumentado em até 10% 
acima do valor basal ou, na ausência 
deste, as seguintes faixas de valores: 
 

crianças:   > 38% e < 42% 
mulheres:  > 40% e < 44% 
homens:    > 45% e <50% 
e/ou 
Plaquetopenia entre 50 e 100.000 
céls/mm³ 
Leucopenia < 1.000 céls/mm³ 

Hematócrito aumentado em até 10% 
acima do valor basal ou, na ausência 
deste, as seguintes faixas de 
valores: 
 

crianças:  > 42% 
mulheres: > 44% 
homens:   > 50% 
e/ou 
Plaquetopenia < 50.000 céls/mm³ 

Conduta 

Tratamento ambulatorial 
Hidratação oral rigorosa (80ml/kg/dia), 

como orientado para o grupo A 
Analgésicos e antitérmicos 
Orientar sobre sinais de alerta 
Retorno para reavaliação clínico labo-
ratorial em 24 horas e reestadiamento. 

Conduta 

Leito de observação 
Hidratação oral supervisionada ou 
parenteral: 80ml/kg/dia, sendo 1/3 do 
volume infundido nas primeiras 4 a 6 
horas e na forma de solução salina 
isotônica 
Reavaliação clínica e de hema-tócrito 
após a etapa de hidratação 

Melhora? 

GRUPO B* 

SINTOMATOLOGIA 

Manifestações hemorrágicas induzidas (prova do laço) ou espontâneas sem 
repercussão hemodinâmica. 
Ausência de sinais de alerta. 

Sim  Não 

c
o

n
tin

u
a

 

Normal 

GRUPO A* 

SINTOMATOLOGIA 
Ausência de manifestações hemorrágicas espontâneas ou induzidas (prova do laço) 
Ausência de sinais de alerta. 

EXAMES COMPLEMENTARES 
Específico: 
Em período não epidêmico: para todos os casos. 
Em período epidêmico: por amostragem (conforme orientação da Vigilância) 
 
Inespecíficos (recomendado): 

Hematócrito, hemoglobina, plaquetas e leucograma para pacientes em situações especiais¹: 
gestante, idoso (> 65 anos), hipertensão arterial, diabete melito, asma brônquica, doença 
hematológica ou renal crônicas, doença severa do sistema cardiovascular, doença ácido-
péptica ou doença auto-imune. 

Normal ou não realizado Alterado 

CONDUTA 
Tratamento ambulatorial 
Hidratação oral: 60 a 80ml/kg/dia; um terço deste volume com SRO e o restante em líquidos 
caseiros (água, sucos naturais, chás, etc.) 
Analgésicos e antitérmicos: dipirona, paracetamol. Reavaliar medicamentos de uso contínuo 

Orientar sobre sinais de alerta² 
NÃO UTILIZAR SALICILATOS 
Não há subsídio científico que dê suporte clínico ao uso de antiinflamatórios não hormonais 
ou corticóides. Avaliar o risco de sangramentos. 
Pacientes em situações especiais devem ser reavaliados no primeiro dia sem febre. 
Para os outros pacientes, reavaliar sempre que possível no mesmo período. 

Obs: 
Em vigência de hemorragia visceral importante, sobretudo no Sistema Nervoso Central, associada à plaquetopenia < 50.000/mm

3
, avaliar a indicação de 

transfusão de plaquetas. 
Pacientes com plaquetopenia < 20.000/ mm

3
 sem repercussão clínica devem ser internados e reavaliados clínica e laboratorialmente a cada 12 horas. 

As manifestações não usuais (encefalite, hepatite, miocardite, entre outras) podem ocorrer em qualquer estágio da doença, e terão abordagens específicas. 

*Anteriormente classificado como leve (Grupo A), Moderado (Grupo B) e Grave (Grupos C e D). 

(1) Estes pacientes podem apresentar evolução desfavorável e devem ter acompanhamento clínico diferenciado. 

(2) Os sinais de alerta e agravamento do quadro costumam ocorrer na fase de remissão da febre. 
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Conduta 

 
Leito de observação ou hospitalar 
Hidratação EV imediata: 25ml/kg em 4 horas, sendo 
1/3 deste volume na forma de solução salina 
isotônica 
Reavaliação clínica e de hematócrito após 4 horas e 
de plaquetas após 12 horas. 
Sintomáticos 

GRUPO C E D* 

SINTOMATOLOGIA 
 
Presença de algum sinal de alerta e/ou Choque; manifestações hemorrágicas ausentes ou presentes 
Obs.: iniciar a hidratação imediatamente independente do local de atendimento. 

EXAMES COMPLEMENTARES 

 
Específico: obrigatório. Inespecíficos: Hematócrito, hemoglobina, plaquetas, leucograma e outros, conforme
necessidade (gasometria, eletrólitos, transaminases, albumina, Rx de tórax, ultra-sonografia) 

Sem hipotensão (grupo C) Sem hipotensão ou choque (grupo D) 

Conduta 

 
Hidratação EV imediata (fase de expansão): 
20ml/kg/hora com solução salina isotônica sob 
supervisão médica (até 3 vezes) 
Leito de observação ou hospitalar 
Reavaliação clínica (cada 15-30 minutos) e 
hematócrito após 2 horas 
Sintomáticos 

Melhora clínica e laboratorial? Melhora? 

Sim Não 

Etapa de 
manutenção, com 
25ml/kg em 8 e 12 

horas 

Repetir conduta 
(até 3 vezes) 

Melhora clínica e 
laboratorial? 

Sim Não 

Re-estadiar 

Tratamento 
ambulatorial  

– retorno em 24h 

Sim Não 

Avaliar Hemoconcentração 

Hematócrito em 
ascenção ou 

hipoalbuminemia 

Em queda 

Expansor Plasmático 

Albumina: 3ml/kg/hora 
Substitutos artificiais 

Avaliar 
sangramentos e 
coagulopatias de 

consumo 

Sim Não 

Concentrado de 
hemácias e avaliação 

de especialista 

Não 

Hiperidratação? 
Verificar sinais de ICC 

Sim Não 

Diuréticos 

Unidade de cuidados intensivos 

Melhora? 

Sim Não 

Sim 

Melhora? 
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HANTAVIROSE
SÍNDROME CARDIO-PULMONAR

 

ABORDAGEM TERAPÊUTICA 

Suporte hemodinâmico 
Corrigir distúrbios hidroeletrolíticos; 
Evitar sobrecarga hídrica; 
Usar drogas vasoativas conforme 
parâmetros hemodinâmicos. 

Oxigenioterapia assistência 
ventilatória precoce 

*Entende-se por exposição rural: visitar, trabalhar ou morar em chácaras, bosques, matas, fazendas, 
pescarias, acampamentos, entre outros. 

Obs.: usar corticóides EV, na fase inicial da pneumonite. Essa conduta tem melhorado o quadro 
respiratório e reduzido a letalidade em alguns serviços no Brasil e no Chile. 

Pessoa com exposição rural* nos últimos 60 dias, apresentando febre e 
mialgias acompanhadas de dois ou mais sintomas entre: cefaléia, tosse, 
náuseas/vômitos, tontura, ou dispnéia 

Notificar à Vigilância Epidemiológica 

Hemograma e RX de tórax – urgente 
Uréia, creatinina, AST, ALT 
Sorologia para hantavírus (10 ml em tubo sem anticoagulante) 

Hematócrito > 50%, 

Plaquetas ≤ 150.000/ mm³, 
Leucocitose c/ ou s/ desvio à 
esquerda e/ou 
Infiltrado pulmonar intersticial 
bilateral ou misto. 

SINAIS DE ALERTA 
Hipotensão arterial 
Piora da dispnéia 

Hematócrito < 50% 
Plaquetas > 150.000/mm³ 
RX de Tórax - Normal 

Cuidados intensivos 

Reavaliar caso 
Observar no mínimo 24 h. 
Em caso de alta, orientar 
para os sinais de alerta. 

Notificação compulsória e investigação obrigatória, visando: identificar local e fonte de infecção, fatores 
de risco, e desencadeamento de medidas de controle. 
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ESTADO DE MAL CONVULSIVO (EMC) NA CRIANÇA
ABORDAGEM TERAPÊUTICA DA CRISE

 
Estabilização, Avaliação e 

tratamento específicos. 

Abordagem das crises 
epilépticas 

2ª Escolha 
DIAZEPAN 

0,3 mg/kg/dose IV, Intra 
Ósseo (IO) ou 0,5 
mg/kg/dose retal 

(máx.10mg) 

1ª Escolha 
MIDAZOLAN 

0,1 a 0,2 mg/kg/dose 
IV, IM, RETAL, Intra 
Ósseo (IO), NASAL 

(MAX=5MG)  

SE AS CRISES NÃO CESSAM 

FENITOÍNA 
20mg/kg/dose 

IV, Intra Ósseo (IO) 
(max. 100mg )  

Nível máx. 
infusão:1mg/kg/min 

FENITOÍNA 
Mais duas doses de  

5 mg/kg/dose 

EMC REFRATÁRIO 

UTI 
1ª Opção 

MIDAZOLAN 
 

ATAQUE: 0,1 a 0,2 
mg/kg/dose 

IV CONTÍNUO: 0,1 a 1,0 
mg/kg/hora 

Aumentar até controle 
das convulsões 

1ª Opção 
MIDAZOLAN 

 
ATAQUE: 0,1 a 0,2 

mg/kg/dose 
IV CONTÍNUO: 0,1 a 1,0 

mg/kg/hora 
Aumentar até controle 

das convulsões 

Alternativas Terapêuticas no 
EMC REFRATÁRIO 

LIDOCAÍNA 
ATAQUE: 1 – 2 mg/kg/dose 

IV CONTÍNUO : 1 – 6 mg/kg/hora 
ANESTESIA INALATÓRIA 

FLUORANO, HALOTANO 

 
0-9 MIN 

 40-60 MIN 

FENOBARBITAL 
20 a 25 mg/kg/dose, 
IV, Intra Ósseo (IO) 
nível max. Infusão = 

30 mg/min. 
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CRISE EPILÉPTICA AGUDA

  

Sim 

Sim Não 

6 a 9 min 

0 a 5 min 

Paciente com crise 
epilética prolongada 

História, antecedentes. 

Estabilização cervical 
Via aérea permeável e 
ventilação adequada?  

Avaliar necessidade de 02 
Monitor cardíaco 
Oximetria de pulso 

A e B da reanimação 
1.Iniciar oxigenoterapia - FiO2 = 

100%; 
2.Monitoração cardíaca; 
3.Oximetria de pulso; 
4.Ventilação bolsa - máscara - 
válvula 
5.Avaliar necessidade de 
intubação endotraqueal, se: 
PaO2 < 100 mmHg e/ou paCO2 
> 40 mmHg, com 
suplementação de O2  

Posicionamento do 
paciente 

Avaliar 
instabilidade 

Cardiocirculatória 

Acesso venoso efetivo 
Reanimação fluídica 

Dosagens laboratoriais 
(considerações etiologia) 

1.Monitorizar pressão arterial e 
sinais de hipoperfusão; 
2. Manter paciente hidratado 
3. Avaliar sinais de hipertensão 
intracraniana (HIC) 

 SF 0,9% 10 a 20 ml/kg na 
velocidade de 1 a 2 ml/kg/min 
até estabilização circulatória 

1. Obter acesso vascular; 
2. Iniciar reanimação fluí-
dica com SF 0,9 % mas se  
após 90 seg. de insucesso 
vascular, considerar aces-
so intraósseo (IO) 
(crianças < 6 anos)  

Iniciar tratamento especifico 
1. Se hipoglicemia, glicose 10% 
2. Suspeita de ingestão de drogas 
(naloxone = 0,01 mg/kg/EV) 
3. Controle de hipertermia/hipotermia 
4. Manutenção do equilíbrio ácido – 
básico; 
5. Correção dos distúrbios eletrolíticos 
6. Tratamento da patologia de base 

1. Glicemia ou dextrostix; 
2. Eletrólitos; 
3. Hemograma e coagula-
ção; 
4. Gasometria arterial; 
5. Triagem toxicologica; 
6. Métodos diagnósticos: 
 A – Imagem 
 B – Eletrofisiológico  

Tratamento das convulsões 

SUPORTE AVANÇADO DE VIDA
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UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA - U.T.I.P.
HIERARQUIZAÇÃO DO ATENDIMENTO.

Para fins de equacionar o déficit atual no número de leitos, otimizar o atendimento dos pacientes pediátricos

que necessitam de internação em UTI - Pediátrica e considerando a disponibilidade de recursos diagnósticos e

terapêuticos de cada Unidade, estabelecemos:

1. ADMISSÃO NOS SERVIÇOS:

As admissões nas U.T.I. Pediátricas da S.E.S.-D.F. obedecerão aos critérios normatizados pela A.M.I.B.

(Associação de Medicina Intensiva Brasileira) e pelo Ministério da Saúde, através da portaria nº 3432, no que se

referem ao nível de cuidados secundários ou terciários disponibilizados em cada Unidade, baseada na sua estrutura

física, recursos materiais e humanos assim como na estrutura do hospital ao qual pertença. Estas Unidades estão

atualmente assim classificadas:

A- Unidade Terciária –U.T.I. Pediátrica / H.B.D.F.

Receberá preferencialmente pacientes politraumatizados, que necessitem de atendimento

das especialidades neurocirúrgicas, cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica, oncologia, broncoesofagologia, ci-

rurgia vascular.

B- Unidade Secundária –U.T.I. Pediátrica / H.R.A.S.

Receberá preferencialmente pacientes clínicos e de cirurgia pediátrica .

C- Unidade Secundária- U.T.I. Pediátrica / H.R.T.

Receberá preferencialmente pacientes clínicos

2. HIERARQUIZAÇÃO DO ATENDIMENTO:

Os pacientes internados em Unidades Secundárias que necessitem de recursos de uma Unidade Terciária

deverão ser transferidos para U.T.I. Pediátrica / H.B.D.F., ou U.T.I. do INCOR. em caso pacientes que necessitem de

cirurgia cardíaca a depender da existência de vaga disponível. Caso não haja vagas na rede pública, ver possibilidade

de tranferência para rede privada.

Caso não haja naquele momento leito disponível na U.T.I.P./ H.B.D.F., avaliar possibilidade de troca de pacientes

Se não houver esta possibilidade o paciente deverá permanecer na U.T.I. de origem aguardando a disponibili-

zação de leito para remoção com ou sem troca, o que ocorrer primeiro.

Quando não houver leitos suficientes para atender as solicitações concomitantes de internação de diversas

Unidades, deverão ser utilizados os critérios de admissão (A.M.I.B.).

Nos casos de remoção com troca de pacientes, avaliar sempre os riscos inerentes ao transporte.

Pacientes fora de possibilidade terapêutica permanecem na Unidade de origem.

Os casos polêmicos que porventura venham a gerar discordância deverão ser dirimidos entre

os chefes das U.T.I.

CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO

I-INDICAÇÕES PARA INTERNAÇÃO EM U.T.I.P.

Pacientes que necessitam de tratamento intensivo com possibilidade de reversibilidade.
Pacientes que necessitam de monitorização com possibilidade de reversibilidade.
Quando não houver vagas para admissão de todos os pacientes que necessitam de leitos de U.T.I. considerar

o critério da prioridade

II-CRITÉRIOS DE PRIORIDADES
PRIORIDADE 1: pacientes com necessidade de tratamento intensivo

Pacientes críticos instáveis que necessitam de tratamento intensivo como suporte ventilatório, infusão de drogas
vasoativas, métodos dialíticos. São pacientes que têm por característica a falência de um ou mais sistemas orgânicos.
Esses pacientes recebem terapêutica ilimitada, devendo-se dispender todo esforço necessário para obtê-la.
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Os pacientes de prioridade1 têm prioridade sobre os pacientes com necessidade de monitorização intensiva

PRIORIDADE 2: pacientes que necessitam somente monitorização;

Pacientes cuja condição requer monitorização clínica ou tecnológica freqüente ou contínua, beneficiando-se
com a utilização de recursos de vigilância intensiva pelo risco de necessitarem imediato atendimento intensivo.
Inclui-se nesta categoria pacientes com doença de base que desenvolvam doença ou procedimento de risco subja-
cente (cirurgia...). Esses pacientes também não têm limites terapêuticos.

Os pacientes de Prioridade 2 têm prioridade sobre os pacientes terminais ou com mau prognóstico de recuperação

PRIORIDADE 3: pacientes terminais ou de mau prognóstico

Pacientes críticos, instáveis, cujas condições prévias (básicas ou agravantes) reduzem severamente a possi-
bilidade de recuperação e benefício pelo tratamento intensivo. Esses pacientes recebem tratamento intensivo para
resolver as complicações agudas, mas os esforços terapêuticos podem ser suspensos quando houver a necessida-
de de medidas de exceção.

Em casos de pacientes com mesma classificação de prioridade considerar ordem do pedido de vaga.
Em casos de polêmica considerar a avaliação da comissão de Ética do Hospital, e as chefias.

NORMAS PARA ALTA DA U.T.I.P.

1. Toda alta deverá ser decidida preferencialmente na reunião após discussão com a equipe.

2. Os pacientes deverão ser encaminhados preferencialmente para os serviços de origem
Se necessitar permanecer internado no Hospital, seja para diagnóstico ou tratamento especializado

deve ser encaminhado ao setor especializado após consulta ao responsável.

3. A saída da criança só deverá ser efetivada após conversa com os pais ou responsáveis.

4. O hospital ou setor que irá receber a criança deverá ser contactado pela central de regulação e pelo
plantonista da U.T.I.P., antes da alta para providenciar as acomodações que o paciente necessitar. O paciente só
deverá ser liberado pela U.T.I.P. após a confirmação da vaga pela enfermeira.

5. Todos os pacientes deverão receber alta com dois relatórios: um para o serviço que vai receber a criança, e
outro para os pais.

6. No caso do paciente necessitar de transporte, este deve ser feito com medidas de segurança (acesso
venoso, tubos, etc.).

7. Marcar o retorno para acompanhamento ambulatorial (marcar na agenda) de todos os pacientes ao receber alta

NORMAS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA A  U.T.I.P.

O contato telefônico (Para a U.T.I.Pediátrica ou Central de Regulação) deverá preceder a transferência que
será autorizada pelo plantonista quando o leito e os equipamentos estiverem prontos para receber o novo paciente
que deve ser o mais rápido possível (Ideal – 30 min.).

O plantonista da U.T.I. deverá avisar a Unidade de Emergência quando estiver aguardando a transferência de
pacientes de outra unidade hospitalar.

Antes do transporte à U.T.I. deverá ser verificada a estabilidade fisiológica do paciente.
Pacientes com deslocamento de tubo oro-traqueal, bradicárdicos ou em parada cárdio-respiratória deverão

ser estabilizados.

O transporte deverá ser feito em MACA de transporte adequada, providas as condições adequadas para
manutenção do paciente durante o transporte (i.e., oxigênio, equipamento para ventilação, acesso venoso, coberto-
res, monitores se disponíveis).

Todos os pacientes devem ser acompanhados por um médico durante o transporte para a U.T.I.. Pacientes
provenientes de outros hospitais devem ser acompanhados por um profissional do Hospital destino no trajeto até a
U.T.I. com a função de orientá-lo no interior do hospital..
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DRENAGEM TORÁCICA FECHADA NA CRIANÇA

 Preparo e 
posicionamento do 

paciente 

Escolha da via de 
acesso 

Se pneumotórax:  
2º ou 3º EIC anterior na 
linha média clavicular ou 
linha axilar anterior 

Se derrame pleural: 
4º a 6º EIC na linha 
média axilar 

Sedação e analgesia* 
Assepsia +  antissepsia local 
Anestésico local 

Introdução do 
cateter de drenagem 

Fixação do cateter 
de drenagem 

Escolha do tipo de drenagem: 
Drenagem passiva ou 
Drenagem ativa. 

Radiografia de tórax 
pós-drenagem 

*Ver protocolo Sedação e analgesia 
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SEDAÇÃO E ANALGESIA NOS PACIENTES INTERNADOS EM UTIP

I- INDICAÇÕES:
Procedimentos diagnósticos   Procedimentos terapêuticos    Procedimentos cirúrgicos
Punção arterial/venosa   Cateterização vesical    Acessos venosos profundos
Broncoscopia   Intubação e extubação traqueal    Traquestomias
Punção lombar   Inserção de sondas    Debridamentos
Exames de imagem   Ventilação mecânica    Curativos
( CT; RM)   Inserção/remoção de dreno
Aspiração traqueal

II- SUGESTÕES TERAPÊUTICAS:

1)paciente em ventilação mecânica:
a)analgesia-fentanil, morfina
b)sedação-midazolan, diazepan
c)miorrelaxante- rocurônio, pancurônio

2)pacientes sem ventilação mecânica:
a)dor moderada ou intensa-pós-operatório de grandes cirur-gias, queimaduras, fraturas: fentanil, morfi-

na, meperidina. Se necessário AINH (naproxen, diclofenaco de sódio, ibuprofeno).
b)dor moderada e leve-paracetamol, codeina, dipirona, AINH.

3)procedimentos dolorosos:
ketamina, fentanil,

4)intubação e indução anestésica:
atropina, thionembutal, fentanil, ketamina, se necessário curare. Todo paciente curarizado deve estar

sedado e com analgesia.
5)insuficiência hepática:

Para sedar - fentanil
nas convulsões - hidantal
para curarizar - rocurônio.
evitar benzodiazepínico

6)hipertensão intracraniana:
sedação -midazolan droga de escolha
propofol (> 3anos)
analgésico-fentanil

7)broncoespasmo:
sedação -midazolan,
analgésico-fentanil*, ketamina, propofol (pode ter efeito broncodilatador, e é contraindicado para crian-

ças menores do que 03 anos)
8)insuficiência cardíaca congestiva:

sedação -midazolan,
analgésico-fentanil, morfina(escolha na crise hipoxêmica)

9)insuficiência renal:
sedação -midazolan,
analgésico-fentanil

OBS: antes de qualquer procedimento doloroso, realizar medidas que diminuam a dor e ou estresse,como: oferecer
glicose oral não nutritiva dois minutos antes do procedimento nos recém nascidos e lactentes,aplicar anestésico
local tópico(EMLA) quando procedimento não for urgente ou infiltração cutânea tópica nos casos urgentes.

III)-AVALIAÇÃO DA DOR E DO GRAU DE SEDAÇÃO/ANALGESIA

ESCALA COMFORT COMPORTAMENTAL

1 – Alerta  

Sono Profundo 1 

Sono leve 2 

Cochilando 3 

Totalmente acordado e alerta 4 

Hiperalerta 5 

2-Calma/agitação  

calmo 1 

Levemente ansioso 2 

Ansioso 3 

Muito ansioso 4 
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Avaliação:

valores = ou < 10 = sedação excessiva

 de 11 a  22 = sedação adequada, mas necessita avaliações

  = ou > 23 = sedação insuficiente.

As medidas avaliativas devem ser aferidas a cada 6 ou 8 horas e devem ser documentadas.

OBS: SEDAÇÃO EXCESSIVA ASSIM COMO INSUFICIENTE, SÃO PREJUDICIAIS AO PACIENTE. AJUSTAR

SEMPRE PARA  A DOSE IDEAL.

IV—drogas mais usadas em UTIP para sedoanalgesia

SEDATIVOS E ANALGESICOS MAIS UTILIZADOS EM PEDIATRIA 

Medicação 
Via de 

Administração 
Dose (mg/kg) Dose Máxima (mg) Precauções 

Analgésico e 
aspirina 

VO 10 -15 975 
Doença viral Úlcera 

péptica 

Ibuprofeno  
Acetaminofeno 
Indometacina 

VO 
VO 
VO 

5 -10 
10 - 15 
0,3 – 1 

800 
975 
150 

Úlcera péptica 
Usado no RN para 
fechamento canal 

arterial 

Cetorolaco IV , IM 

Dose ataque 0,4 a 
1,0 

Manutenção 0,2 a 0,5 
a cada seis horas 

150 
Pode ser dado por 

via oral 

Sedativos 
Analgésicos 

Morfina 

IV,IM,VO  
VR (não 

recomendado) 
0,1 – 0,3 10 

Depressão 
Respiratória  

Fentanil 
 

IV,IM 
0,001 – 0,005 com 
aumentos de 0,5 –

1mg/kg/min 
0,05 

1/3 da dose em 
paciente < seis 

meses 
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Medicação 
Via de 

Administração 
Dose (mg/kg) Dose Máxima (mg) Precauções 

Codeína 
Sedativos 
Diazepam 

 

VO 
IV, VR 
IM (não 

recomendado 

0,2 
0,05 – 0,2 

0,5 

7, 5 
10 

 

Lorazepam 
Midazolam 

IV,IM 
IV,IM 

0,02 -0,05 
0,01 -0,08 

2 
4 

Cuidado com a 
associação com 

narcóticos  

Hidrato de cloral 
Pentobarbital 

VO 
IV,IM 

 
1.000 
200 

Doença hepática  

Tiopental 
Propofol 

IV 
IV 

3 - 5 
0,025 – 0,130mg/min 

 
500 

Hipotensão 
Depressão 

Cardio-respiratória  

 

SEDAÇÃO E ANALGESIA EM UTIP

 

ANALGESIA 
DOR LEVE: 
Dipirona ou acetominofen - 10mg/kg-6/6hs 
 
DOR MODERADA: 
Morfina - 0,1 a 0,3 mg/kg IV- 6/6hs ou 4/4hs 
 
DOR INTENSA:  
Fentanil - 0,1ucg/kg/h 
 
SEDAÇÃO 
Midazolan - 0,05 a 0,1 mg/kg-IV ou propofol - 
0,5 mg/kg IV 
 
SEDOANALGESIA 
Dexmedetomidina - 0,2ucg/kg-IV 

CURTO PRAZO < 48HS 
Iniciar: 
Midazolan - 0,05 mg/kg/h + Fentanil 1ucg/kg/h ou 
Propofol - 1mg/kg/h + fentanil 1ucg/kg/h ou 
Dexmedetomidina - 0,4ucg/kg/h (Indicado em pós - operatório) 

LONGO PRAZO > 48HS 
Midazolan - 0,05mg/kg/h + Fentanil 1ucg/kg/h 
ou Morfina - 0,1 mg/kg/h 

SITUAÇÕES ESPECIFICAS: 

 
1 - Pacientes com asma grave e/ou instabilidade 
hemodinâmica 
 
Com hipotensão: 

Quetamina - 1 a 2 mg/kg/h + midazolan - 0,1- 
mg/kg/h 
 
Sem hipotensão: 

Fentanil + midazolan ou propofol 

Monitorar a sedoanalgesia com avaliação com uso de escalas a cada 6 horas.Adotar a escala 
mais pratica e conhecida pela equipe.  
Sugestões para uso da S A S e a Escala COMFORT comportamental. 

PACIENTES SEM 
VENTILAÇÃO MECÂNICA 

PACIENTES EM 
VENTILAÇÃO MECÂNICA 

 
 
2 - Pacientes com tolerância as drogas 
 
Adicionar clonidina - 0,05 a 2 ucg/kg/d ou 
Dexmedetomidina - 0,2 a 0,7 ucg/kg/h 
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ABORDAGEM INICIAL DAS INTOXICAÇÕES

 O primeiro atendimento é de primordial importância na sobrevida e prevenção de complicações ou 
seqüelas. O Centro de Informações e Assistência Toxicológicas do Distrito Federal (CIAT-DF), 
atende através de uma central telefônica, em regime de plantão permanente, sendo guiado por bancos 
de dados nacionais e internacionais. Serve como fonte de informações aos profissionais de saúde, 
objetivando prestar o melhor atendimento como órgão de assessoria e consultoria na área de urgência 
e emergência, a fim de agilizar o tratamento e evitar iatrogenias. A abordagem inicial do paciente 
intoxicado difere muito pouco da preconizada pelos algoritmos universais para o paciente grave. 

AVALIAR RESPONSIVIDADE 

Responde Não Responde 

Observe 
Solicite orientação ao CIAT SOLICITE AJUDA 

Descontaminação 
Avalie a respiração 

Respirando 
Coloque em posição lateral 

Não respirando 
Libere as vias aéreas 
Faça duas ventilações 
Avalie pulso 

Com pulso 
Respiração de resgate 
Oxigênio 
IOT* o mais breve possível 

Sem pulso 
Iniciar RCP** 

RCP** com sucesso 

Ligar para o CIAT 

*IOT= Intubação Orotraqueal 
**RCP= Reanimação Cardiopulmonar 

CIAT - Centro de Informação e Assistência 
Toxicológica do Distrito Federal.  
Chame ou peça para alguém ligar: 

08006446774 
08007226001 
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 ATENDIMENTO INICIAL INTRA - HOSPITALAR

 O paciente intoxicado frequentemente representa uma emergência de início agudo, com 
comprometimento de múltiplos órgãos, se assemelhando frequentemente a pacientes 
politraumatizados. Além do tradicional ABC de reanimação, no paciente intoxicado são 
necessárias outras medidas gerais de desintoxicação, como a descontaminação e administração 
de antídotos. 
O médico deve sempre tentar identificar o agente tóxico, mas sua busca não deve nunca retardar 
o início das medidas terapêuticas vitais para o paciente. 

Paciente com suspeita de intoxicação 

Inconsciente (Glasgow < 8) ou consciente 
com insuficiência respiratória 

Assegurar permeabilidade de vias aéreas 

Intubação orotraqueal imediata 

Canular veia periférica com cateter calibroso 
Monitorizar ECG; SaO2 e PAM 
Dosar glicemia 

História e exame físico 

Agente tóxico identificado ou 
Quadro clínico sugestivo 

Ligar para o CIAT 

Iniciar tratamento 

APNÉIA 
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 O conhecimento das síndromes toxicológicas é essencial para o reconhecimento do agente 
intoxicante. A síndrome toxicológica é uma constelação de sinais e sintomas que sugerem uma 
classe específica de envenenamento. 

 SÍNDROME ESTIMULANTE 

Inquietação 
Verborréia 

Atividade motora excessiva 
Tremor 
Insônia 

Taquicardia 
Alucinações 

 SÍNDROME SEDATIVA-HIPNÓTICA 

Sedação 
Confusão mental 

Delírio 
Alucinação 

Coma 
Parestesias 
Disestesias 

Diplopia 
Visão turva 

Lentificação da fala 
Ataxia 

Nistagmo 
 OPIÁCIO 

SÍNDROME ANTICOLINÉRGICA 

SÍNDROME COLINÉRGICA 

Alteração do estado mental 
Miose 

Bradipnéia 
Dispnéia 

Bradicardia 
Diminuição dos ruídos abdominais 

Hipotermia 

Hipertermia 
Íleo 

Rubor 
Taquicardia 

Retenção urinária 
Pele seca 

Visão turva 
Midríase 

Diminuição dos ruidos abdominais 
Mioclonia 

Coreatetose 
Psicose 

Alucinações 
Convulsão 

Coma 

Salivação 
Lacrimejação 

Liberação esfincteriana 
Diarréia 
Emese 

Broncorréia 
Bradicardia 

SÍNDROMES TOXICOLÓGICAS
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EFEITOS DAS TOXINAS

 O campo de ação da substância tóxica causadora do envenenamento é amplo, requerendo um grande 
conhecimento farmacológico e um adequado exame físico focado no nível de consciência e sinais vitais 
incluindo a temperatura corporal. 

Sedativos-hipnóticos Antidepres. tricíclicos 

Salicilatos Monóxido de carbono 

Fenotiazinas Colinérgicos 

fenciclidina Beta-bloqueadores 

Opióides Arsênico 

Lítio Anticolinérgicos 

Chumbo Álcool 

  

 Fenciclidina 

Abstinência Fenotiazinas 

Simpatomiméticos Nicotina 

Meperidina Clonidina 

Anticolinérgicos Colinérgicos 

Midríase Miose 

COMA PUPILAS 

ESFORÇO RESPIRATÓRIO FREQÜÊNCIA CARDÍACA 

PRESSÃO ARTERIAL TEMPERATURA 

Cianeto, Nicotina  

Colinérgicos Abstinência 

Glicosídios cardíacos Cocaína, anfetamina 

Bloq. dos canais de Ca
++

 Simpatimiméticos 

Beta-bloqueadores Antidepres. tricíclicos 

Alfa-bloqueadores Anticolinérgicos 

Bradicardia Taquicardia 

Salicilatos  

Metahemoglobinemia Opióides 

Insuficiência hepática Benzodiazepínicos 

Acidose metabólica Barbitúricos 

CO, CN Álcool 

Aumentado Diminuído 

Teofilina  

Sedativo-hipnóticos  

Fenotiazinas  

Nitratos  

Opióides  

Ferro  

Antidepres. tricíclicos  

CO,CN Similar à taquicardia 

hipotensão Hipertensão 

 Abstinência 

Sedativo-hipnóticos Simpaticomiméticos 

Hipoglicemiantes Salicilatos 

Etanol Fenotiazinas 

Colinérgicos Metais 

CO IMAOs 

Beta-bloqueadores Anticolinérgicos 

Hipotermia Hipertermia 
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ANAMNESE

 Após estabilização hemodinâmica deve-se prosseguir com a anamnese e exame físico. 
ANAMNESE 

Os 5 Ws. 
1. Who: “quem”  - Identificar o paciente, suas condições, patologias de base  e uso de medicamentos  
2. What: “o quê”  - Identificar o agente tóxico 
3. Where: “onde”  - Via e local da exposição 
4. When: “quando”   - Horário do evento 
5. Why: “porque”  - Motivo e circunstância da exposição 

 

 EXAME FÍSICO 
O exame físico deve ser detalhado e orientado quanto aos aspectos toxicológicos, facilitando o 
reconhecimento de uma síndrome toxicológica. 

Sinais neurológicos 
específicos 

Motilidade 
intestinal 

Secreções salivares 
Secreções brônquicas 

Odores 

Sinais vitais 

Temperatura 
corporal 

Tamanho 
pupilar 
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BASES DO TRATAMENTO DO PACIENTE INTOXICADO

 O paciente intoxicado deve ser tratado objetivando prevenir, eliminar e tratar todas as 
conseqüências do agente tóxico. 

Ligar para o CIAT 

Metabolização 

Exposição 

Absorção 

Circulação 

Órgão alvo 

diluição – êmese - lavagem gástrica 
carvão ativado - colestiramina 

Lavar pele e olhos 

Inibidores 
metabólicos 
detoxificação 

Eliminação 

Quelantes 
Antídotos 
Imunoterapia 
Carvão ativado 
Remoção 
Extra-corpórea 

Efeito tóxico 

Antídotos 

O2 – azul de metileno – oximas 
receptores: atropina-naloxona- flumazenil 

Tratamento sintomático 

CIAT - Centro de Informação e 
Assistência Toxicológica do 
Distrito Federal.  
Chame ou peça para alguém 
ligar: 

08006446774 
08007226001 
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 A descontaminação deve ser feita o mais breve possível para: 
Diminuir a exposição a tóxicos e toxinas 
Prevenir a lesão 
Evitar ou diminuir a lesão 
Reduzir a absorção 

Descontaminação  
cutânea 

Usar proteção individual durante 
todo o procedimento 

Remover a roupa contaminada 

Material: 
Água e sabão 

Lavagem prolongada de toda a 
superfície incluindo cabelos; unhas; 

pregas cutâneas 

Medicamentos 
Agrotóxicos 

Base forte 
Ácido forte 

LAVAR SEMPRE 

NÃO LAVAR 

DESCONTAMINAÇÃO

 DESCONTAMINAÇÃO OCULAR 

Retirar lentes de contato Usar anestésicos locais 

Irrigar com água: 
Baixa Pressão; 

Por 30 min. ou mais. 

Encaminhar ao oftalmologista 

A neutralização de ácidos e álcalis 
NUNCA está indicada 
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DESCONTAMINAÇÃO GASTRO-INTESTINAL

 DILUIÇÃO 
 
A diluição deve ser sempre realizada com o paciente consciente. Têm indicações específicas. 
Preferencialmente deve ser feita com água ou leite 
 

Diluição 

Imediatamente Nunca Complicações  

Álcalis 
Ácidos fracos 

Hidrocarbonetos 

Ácidos concentrados 
Substâncias cáusticas 

Consciência 
Reflexo da deglutição 
Depressão respiratória 
Dor abdominal 

Vômitos 
Broncoaspiração 
Perfuração 
Agravamento das lesões 
pré-existentes 
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Contra - indicações Indicações Complicações graves 

Paciente consciente 
Ingesta recente de dose tóxica 

Depressão do SNC 
Risco de convulsões 
Instabilidade hemodinâmica 

 6 meses de idade 
Idosos 
Pacientes debilitados 
Ingestão de cáusticos 
Corrosivos e  
Hidrocarbonetos 

Pneumonia aspirativa 
Esofagite hemorrágica 
Síndrome de Mallory-Weiss 
Ruptura diafragmática 
Pneumomediastino 
Hemorragia intracraniana 

Êmese 

INDUÇÃO DA ÊMESE

A indução dos vômitos é um método não-invasivo, simples e que não necessita de hospitalização. Deve
ser sempre feita com o paciente consciente e com os reflexos preservados. Técnicas:

Água morna com sal;
Detergente neutro diluido em água;
Método mecânico;
Apomorfina ou ipeca.

LAVAGEM GÁSTRICA

Está indicada em ingestas recentes (< 2h) de uma dose tóxica
Este intervalo pode alargar-se em caso do paciente em coma ou após a ingestão de substância que retardam

o esvaziamento gástrico ou que tenham absorção lenta como: salicilatos, antidepressivos tricíclicos, fenotiazinas,
opiácios ou anticolinérgicos

Deve ser precedida:
administração de 60-100g de carvão ativado à adulto
administração de 1g/kg de carvão ativado à crianças
Ter sempre preparado uma sistema de aspiração
Deve ser precedida por Intubação Orotraqueal (IOT) em pacientes em coma ou com distúrbios de deglutição
O paciente deve ser colocado em decúbito lateral esquerdo e em leve Trendelemburgo com as pernas semi-flexionadas
Utilizar sonda oro ou nasogástrica de grosso calibre, lubrificada
Comprovar a correta localização da sonda, ingetando ar e verificando o som no epigástrio.
Aspirar todo o conteúdo gástrico antes de iniciar a lavagem
Realizar a lavagem com água morna ligeiramente salinizada(soro glicosado + fisiológico)
Mobilizar a sonda se a quantidade de líquido que retorna é menor que a injetada.Fazer massagem epigástrica

enquanto pratica as manobras de lavagem gástrica.
Quantidade de soro preconizada
RN: 500ml de SF 0,9% fracionado em doses de 50ml
Lactentes: 2 litros de SF 0,9% fracionado em doses de 50ml ou 5ml/kg
Pré-escolares: 2-4 litros de SF 0,9% fracionado em doses de 100ml
Escolares: 2-5 litros de SF 0,9% fracionado em doses de 150ml
Adultos: 3-6 litros de SF 0,9% fracionado em doses de 250ml

 Lavagem gástrica 

Indicações Contra-indicações Complicações 

Nunca fora do hospital 
Pessoal experiente 
Paciente cooperativo 
Posição: Decúbito Lateral. Esquerdo 
IOT: paciente inconsciente  
Sonda gástrica de grosso calibre 

Via aérea não protegida 
Cirurgia Gastro Intestinal recente 
Instabilidade hemodinâmica 

Espasmo laríngeo 
Regurgitação gástrica 
Lesões esofágicas e gástricas 
Distúrbios cardiovasculares 
Hipernatremia 
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CATÁRTICOS

Os catárticos são substâncias que aumentam o trânsito intestinal. Os mais usados são: sorbitol, manitol,

sulfato de magnésio e fenolftaleina.

 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA)/RETIRADA CIRÚRGICA

Indicações Complicações 

Diagnóstico e avaliação de lesões digestivas 
Retirada de pilhas, drogas ilícitas e outros objetos 

Rompimento de drogas ilícitas,  
pilhas e baterias 

 ADSORVENTES

Os adsorventes são substâncias que tem a capacidade de se ligarem ao agente tóxico, formando um com-

posto estável que não é absorvido pelo trato gastrointestinal, sendo eliminado pelas fezes.

Várias substâncias são utilizadas com esta finalidade, dentre elas o Carvão ativado e a colestiramina.

O carvão ativado é administrado por via oral ou por SNG. Deve ser precedido pela administração de catárticos

afim de previnir a impactação e de antieméticos.

Indicação de múltiplas doses:

Fármacos que possuem tempo de esvaziamento gástrico prolongado.

Fármacos que fazem o ciclo entero-hepático

Administração do carvão ativado

Dose:

Crianças < 12 anos = 1g/kg - Adultos até 1g/kg

dose de ataque = 50 a 60g em 250ml SF

Manutenção = 0,5g/kg – 4 a 6h

Recomendações:

Eficácia máxima até 2h após a ingestão

Deixar fechada a sonda por 2h ( após lavagem)

Administrar antiemético (metoclopramida) EV

Administrar catárticos- 1°dose

Limitar seu uso por até 48h  devido às complicações intestinais.

A Colestiramina é uma resina de troca iônica que atua sobre os ácidos biliares, impedindo sua reabsorção e

interrompendo seu ciclo entero-hepático. Desta maneira aumenta a sua eliminação fecal.

 Carvão ativado 

Indicações Contra-indicações Complicações 

Substâncias que se 
ligam ao carvão ativado 

Via aérea desprotegida 
Risco de perfuração e hemorragia 

Necessidade de EDA 
Ingestão de ácidos ou álcalis 
Ingestão de hidrocarbonetos 

Bronco aspiração 
Vômitos 

Constipação 
Obstrução intestinal 

Desidratação 
Distúrbio hidroeletrolítico 

Aspiração pulmonar 
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MÉTODOS PARA AUMENTAR A ELIMINAÇÃO
Os tóxicos se eliminam fisiológicamente do organismo por via respiratória, hepática e renal. Outras opções

são postas em prática por meios artificiais de depuração.

A diurese forçada e alcalina só são indicadas naquelas intoxicações graves em que o produto tóxico ou seu

metabólito ativo se eliminem prioritariamente por esta via. A hemodiálise auxilia na eliminação do tóxico através de

sua passagem através de uma membrana semipermeável, para isto, o tóxico precisa ser hidrossolúvel, de baixo

peso molecular, com pequeno volume de distribuiçãoe e com baixa ligação protéica.

ANTÍDOTOS
Os antídotos são substâncias que têm a capacidade de inibir ou atenuar a ação do tóxico, quelar ou aumen-

tar a velocidade de absorção

Princípios gerais para a inclusão de um antídoto em um determinado nível assistencial:

Que esta substância seja efetiva e de eficácia comprovada

Urgência na aplicação do antídoto

Frequência da intoxicação no meio

Relação risco-benefício

Acessibilidade

Custo
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AGENTE TÓXICO ANTÍDOTO 

Opióides Naloxona 

Paracetamol N-acetilcisteina 

Isoniazida Piridoxina 

Inseticidas organofosforados Pralidoxima 

Paraquat Terra de fuller 

Cumarínicos Vitamina k 

Beta bloqueadores adrenérgicos Glucagon 

Cianeto Hipossulfito de sódio 

Antidepressivos, fenotiazinas, salicilatos Bicarbonato 

Àcido cianídrico, sais solúveis de 
cianureto 

Edta dicobáltico 

Fármacos ou produtos com ação 
anticolinérgica 

Fisiostigmina 

Insulina ou hipoglicemiantes orais Glicose 
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ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, SUSPEITA

DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA E ENVENENAMENTO

 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO 

Recuperação Alta Óbito 

Alta hospitalar com relatório 
médico em duas vias : 

Entregar uma ao paciente 
Arquivar a outra no prontuário 

Coletar amostras de sangue e urina (deve ser 
aproveitado o material colhido para os exames 
rotineiros) e informar ao laboratório para armazenar 
as amostras até que o IML solicite. 

Caberá ao médico o preenchimento da “Ficha de Notificação 
Compulsória para Acidentes e Violências no DF”. 

Nos casos graves dos pacientes menores e idosos (abuso 
sexual e espancamento), também notificar ao posto policial ou 
delegacia de polícia. 

No caso de violência sexual contra a mulher, vide prancha 
específica. 

Projéteis e demais corpos estranhos: 
Identificar com o nome do paciente, local da 
extração e nome do médico cirurgião para ser 
encaminhado à Delegacia de Polícia 
Circunscricional. 

Solicitar ao IML a necropsia, 
fazer relatório clínico e resumo 
dos resultados de exames 
laboratoriais e de imagem. Se 
possível anexar as radiografias, 
tomografias e outras imagens. 

Remoção – Vide rotina específica 
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Inclui-se ainda o acidente ocorrido 
em qualquer situação em que o 

trabalhador  esteja representando 
ou interesses da empresa ou agindo 

em defesa de seu patrimônio 

Lesão 
grave 

ou fatal? 

Ignorado 

Não 

Não 

Não 

Não Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Lesão por 
causa  externa 

(acidente) 

Há indícios 
de que estava 
trabalhando? 

Paciente 
indo ou 

voltando do 
trabalho? 

Paciente 
menor 
de 18 
anos? 

Notificar no 
SINAN e 
disparar a 

investigação 
do acidente 

Não notificar

Todos os acidentes de trabalho devem ser comunicados ao Serviço Especializado de 
Segurança e Medicina do Trabalho  (SESMT). 

Paciente 
estava 

trabalhando? 

ACIDENTES DE TRABALHO
FATAIS, GRAVES E COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A MATERIAL BIOLOGICO COM RISCO

PARA TRANSMISSÃO DO HIV( PROFILAXIA ANTI-RETROVIRAL)

sconhecida (2) Paciente-fonte 
com sorologia 

anti-HIV 
desconhecida (2) 

HIV negativo 

Em geral não se 
recomenda. Considerar 2 

drogas de acordo com 
(A) e (B). 

Não se 
recomenda 

Em geral não se 
recomenda. Considerar 2 
drogas de acordo com 
(A) e (B). 

Não se 
recomenda 

 

HIV + assintomático ou carga viral 
baixa (<que 1500 Cópias/ml) (1) 

HIV + sintomático, AIDS ou carga viral 
elevada (> que 1500 cópias/ml) (1) 

Fonte desconhecida (2) Pa
co

desT 
I 
P 
O 

 

D 
E 
 

E 
X 
P 
O 
S 
I 
Ç 
Ã 
O 

 

(B) 

+ grave 3 drogas* 

- grave 2 drogas ** 

+ grave 

- grave 

3 drogas 

3 drogas 

Em geral não s
recomenda. Consid

drogas de acordo
(A) e (B). 

Grande 
Volume 

2 drogas 

Pequeno 
volume 

Considerar 2 
drogas *** 

Grande 
Volume 

3 drogas 

Pequeno 
volume 

2 drogas 

Em geral não
recomenda. Consid
drogas de acordo
(A) e (B). 

Exposição Percutânea Exposição de membrana mucosa e pele não íntegra 

SITUAÇÃO DO PACIENTE-FONTE (A) 

Todos os acidentes com exposição a material biológico devem ser registrados com a Ficha de Notificação Compuls
Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) 

Compulsória própria e comunicados ao Serviço 
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CONCEITOS UTILIZADOS NO ALGORITMO:

(+) GRAVE ® agulhas com lúmen/grosso calibre, lesão profunda, sangue visível no dispositivo usado ou

agulha usada recentemente em artéria ou veia do paciente.

(-) GRAVE ®  lesão superficial, agulha sem lúmen.

PEQUENO VOLUME ® poucas gotas de material biológico de risco, curta duração.

GRANDE VOLUME ® contato prolongado ou grande quantidade de material biológico de risco.

(1) Estudos em exposição sexual e transmissão vertical sugerem que indivíduos com carga viral < 1500

cópias/ml apresentam um risco muito reduzido de transmissão do HIV.

(2) Quando a condição sorológica do paciente-fonte não é conhecida ou o paciente fonte e desconhecido, o

uso de PEP deve ser decidido em função da possibilidade da transmissão do HIV que depende da gravidade do

acidente e da probabilidade de infecção pelo HIV deste paciente  (locais com alta prevalência de indivíduos HIV + ou

história epidemiológica para HIV e outras DST). Quando indicada, a PEP deve ser iniciada e reavaliada a sua

manutenção  de acordo com o resultado da sorologia do paciente-fonte (nos casos que envolverem paciente-fonte

conhecidos).

* 3 drogas = esquema de 2 drogas + inclusão 1 IP (geralmente IND/r ou LPV/r ou NFV).

** 2 drogas = 2 ITRN (geralmente AZT + 3TC). Considerar, naqueles indivíduos assintomáticos e sem

nenhuma informação complementar laboratorial, a possibilidade de utilizar três drogas.

*** Considerar – indica que a PEP é opcional e deve ser baseada na análise individualizada da expo-

sição e decisão entre o acidentado e o médico assistente.

Material biológico com risco de transmissão do HIV: sangue, sêmen, secreção vaginal, líquor, tecidos, exsu-

datos inflamatórios, cultura de células, líquidos: pleural; pericárdico: peritoneal; articular: amniótico.

Materiais sem risco de transmissão do HIV: urina, fezes, escarro, vômito, lágrima – a presença de sangue

nestes materiais, torna o material com sendo de risco.

O primeiro atendimento ao trabalhador vitima de acidente de trabalho com exposição a materiais biológicos

deve ocorrer em Pronto-Socorro. Em seguida, o paciente deve ser encaminhado ao Centro de Referência em DST/

AIDS mais próximo de sua residência: Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Planaltina, Asa Norte, Asa Sul ou Gama.
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MEDICAMENTOS
DROGAS VASOATIVAS CARDIOVASCULARES
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TABELA 2. RECEPTORES ATIVADOS PELAS CATECOLAMINAS

         (DA) receptor dopaminérgico; (+) atividade baixa; (++) atividade moderada; (+++) atividade alta

TABELA 3. CATECOLAMINAS

*As catecolaminas devem ser administradas em bomba de infusão continua

TABELA 4. INIBIDORES DA FOSFODIESTERASE

TABELA 1. RECEPTORES DE CATECOLAMINAS E SUAS AÇÕES

* Administradas em bomba de infusão

       DA = Receptor Dopaminérgico
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INFORMAÇÕES GERAIS

CATEGORIAS DE RISCOS DO USO DE FÁRMACOS SOBRE O FETO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE GRAVIDEZ

A - Sem problemas para o feto

B - Sem problemas para fetos animais, mas sem estudos em humanos

C - Estudos humanos contraditórios, podendo ser usado apesar dos riscos

D - Evidência de riscos para o feto humano. Uso depende do riscos versus be neficio materno

X - Alterações fetais em animais e humanos com riscos maiores do que os possíveis benefícios

AMINAS VASOATIVAS E INOTRÓPICOS I 

DROGA DOPAMINA NORADRENALINA ADRENALINA DOBUTAMINA 

Comercial Revivan® Levophed® Adrenalina® Dobutrex® 

Indicação Vasopressor Vasopressor Vasopressor Inotrópico 

Ampola 
10 mL = 50 mg e 
5 mL = 200 mg 

4 mg 1 mg/mL 250 mg/20 mL 

Diluição 
250 mg/ 250 mL ou 
200 mg/ 200 mL 

16 mg 234 mL 2 mg/250 mL 250 mg/230 mL 

Cc. diluição 1.000 μg/ml 64 μg/ml 8 μg/ml 1.000 μg/ml 

Dose inicial 2 μg/ml/min. 0,01 μg/ml/min. 0,005 μg/ml/min. 2 μg/ml/min. 

Dose de 
manutenção 

até 25 μg/kg/min. Até 2 μg/ml/min. Até 0,1 μg/ml/min. Até 30 μg/ml/min. 

Efeitos colaterais 

Cefaléia, arritmias, 
piloereção, dispnéia, 
alargamento do 
QRS 

Euforia, arritmias, 
hemorragia 
cerebral, HAS, EAP, 
dispnéia 

Euforia, arritmias, 
hemorragia 
cerebral, HAS, EAP, 
dispnéia 

Arritmias, angina, 
HAS, hipotensão na 
hipovolemia 

Gravidez C C C B 

 

AMINAS VASOATIVAS E INOTRÓPICOS II 

DROGA AMRINONA MILRINONA LEVOSIMENDAN 

Comercial Inocor® Primacor® Syndax® 

Indicação Inotrópico (inibição da fosfodiesterase) Descompensação aguda da ICC 

Ampola 100 mg/ 20mL 20 mg/ 20 mL 
5 mL = 12,5 mg e 10 mL = 25 
mg 

Diluição 200 mg/SF  210mL 
40 mg/SF ou SG 210 
mL 

12,5 mg/ SG 495 mL 

Cc. diluição 800 μg/ml 160 μg/ml 0,025 mg/mL 

Dose inicial 
0,75 a 3 mg/kg em 2 a 3 
min. 

50 μg/ml em 10 min. 12-24 μg/ml em 10 min. 

Dose de 
manutenção 

4 a 10 μg/kg/min. 0,3 a 0,7 μg/ml/min. 0,1 a 0,2 μg/ml/min. 

Efeitos colaterais 
Náuseas, diarréia, 
arritimias, hipotensão, 
plaquetopenia 

Arritmias ventriculares, 
hipotensão, angina 

Hipotensão, taquicardia, 
cefaléia,  
diminuição Hb, ESV, FA, 
hipocalemia, tontura 

Gravidez C D ? 
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ANALGÉSICOS II 

DROGA CLONIDINA V.O. CLONIDINA E.V. DEXMEDETOMIDINE 

Comercial Antesina® Clonidin® Precedex® 

Indicação HÁS, analgesia, sedação, abstinência a opióide Analgesia e sedação 

Ampola 1 cp = 150 ou 200 μg 1 amp = 1 ml = 150 μg 2 ml = 200 μg 

Diluição - 2 amp/18 ml 1 amp + SF 50 ml 

Cc. diluição - 15 μg/ ml 4 μg/ ml 

Dose inicial 150 a 300 μg 2 a 6 μg/ ml 1 μg/kg em 10 min. 

Dose de 
manutenção 

150 a 300 μg 
12/12h a 4/4h 

2 μg/kg 0, 2 a 0, 7 μg/kg/h 

Efeitos colaterais 

Sonolência, xerostomia, constipação, fraqueza, dor 
muscular, agitação, cefaléia, insônia, taquicardia, 
bradicardia, exantemas, alucinações, crise hipertensiva 
com a suspensão súbita. 

Hipotensão, bradicardia, 
náuseas, boca seca, hipóxia 

Gravidez C C 

 

ANTAGONISTAS 

DROGA NALOXONE FLUMAZENIL NEOSTIGMINE PROTAMINA 

Comercial Narcan® Lanexat ® Prostigmine® Protamina® 

Indicação Antagonista opióide 
Antagonista 
benzodiazepínico 

Agente colinérgico 
Antagonista dos 
curarizantes 

Neutralizar a ação da 
heparina 

Ampola 0, 4 mg 0, 5 mg 1 mg = 0, 5 mg Ampola com 5 ml 

Diluição - - - - 

Cc. diluição - - - - 

Dose inicial 0, 4 a 2 mg 0, 3 mg 
2, 5 a 5 mg 
(associar atropina) 

1 ml neutraliza 1.000 
UI de heparina 

Dose de 
manutenção 

A cada 3 min. até 
total de 10 mg 

0, 1 a 0, 4 mg/h 
até dose max = 2 
mg 

- - 

Efeitos colaterais 

Náuseas, 
abstinência em 
narcótico-
dependentes 

- 
Bradicardia, miose, 
vômitos, diarréia, 
cólicas abdominais 

Hipotensão, reações 
alérgicas, 
isoladamente pode 
apresentar efeito 
anticoagulante 
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SEDATIVOS I 

DROGA MIDAZOLAM DIAZEPAM LORAZEPAM PROPOFOL 1% ETOMIDATO 

Comercial Dormonid® Valium® Lorax® Diprivam® Hipnomidate® 

Indicação 
Sedativo,  
hipnótico 

Sedativo,  
hipnótico 

Sedativo,  
hipnótico 

Sedativo, 
hipnótico 

Hipnótico de 
ação rápida 

Ampola 5, 15 e 50 mg 10 mg 
2mg/ ml ou 
1 e 2 mg/cp 

200 a 500 mg 
10 ml = 20 

mg 

Diluição 50 mg + SF 250 ml - - 
20 e 50 ml de 

emulsão lipídica 
- 

Cc.diluição 0, 2 mg / ml - 1mg / ml 10 mg / ml 2mg/ ml 

Dose inicial 
0, 02 a 0, 8 mg/kg 
2/2h a 30/30min. 

0, 03 a 0, 1 mg/kg 
6/ 6h a 30/30min. 

0, 02 a, 06mg/kg 
6/ 6 a 2/ 2h 

0, 05 a 0, 8 
mg/kg 

0, 03 mg/kg 

Dose de 
manutenção 

0, 04 a 0, 2 mg/ kg/h - 
0, 01 a 0, 1 

mg/kg 
5 a 80 μg/kg/min. - 

Efeitos 
colaterais 

Bradipnéia, náuseas,  
diminuição PA, 

agitação paradoxal 

Diminuição mais 
acentuada PA, 
flebite, agitação 

paradoxal 

NTA, acidose 
lática 

Hipotensão,  
Aumento 

triglicerídeos 
(*) 

Gravidez B B B D C 

(*) Calafrios, apnéia, Broncoespasmo, reações anafilactóides, movimentos clônicos espontâneos, dor local da 
injeção, hipotensão, oligúria e supressão reversível da função adrenocortical. 
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SEDATIVOS II 

DROGA HALOPERIDOL TIOPENTAL 

Comercial Haldol® Thionembutal® 

Indicação Agitação psicomotora Sedação Coma barbitúrico 

Ampola 5mg 1g 1g 

Diluição 10 amp + SF 250 ml 2, 5g + SF 250 ml 2, 5g + SF 250 ml 

Cc. Diluição 0, 16mg/ ml 10mg/ ml 10mg/ ml 

Dose inicial 0, 5 a 10 mg IM/EV 50 a 100 mg Até 20 mg/kg 

Dose de 
manutenção 

2 a 10 mg EV de 8/8 até 2/2h 
Infusão: até 30 mg/h 

0, 01 a 0, 1mg/kg/h 2 a 8 mg/kg/h 

Efeitos 
Colaterais 

Prolonga intervalo QT, alteração 
extrapiramidais, agitação paradoxal, 
hipotensão 
ortostática, galactorréia, ginecomastia 

Excitação paradoxal, náuseas, alergia, 
apnéia, hipotensão 

Gravidez C D 

 

VASODILATADORES E ANTI-HIPERTENSIVOS I 

DROGA NITROGLICERINA 
MONONITRATO-5 
DE ISOSSORBIDA 

NITROPRUSSIATO 
DE SÓDIO 

HIDRALAZINA 
E.V. 

Comercial Tridil® Monocordil® Nipride® Apresolina® 

Indicação 

Insuficiência 
Coronariana,  
diminuição da pré-
carga 

Insuficiência 
Coronariana,  
diminuição da pré-
carga 

HAS, EAP HAS, DHEG, ICC 

Ampola 10 ml = 25 ou 50mg 1 ml = 10mg 2 ml = 50mg 20mg 

Diluição 50mg/SF 240 ml 
40-100mg/SF 100 
ml 

1 amp/SG 248 ml 1 amp/SG 200 ml 

Cc. Diluição 200 μg/ ml 0, 4 a 1mg/ ml 200 μg/ ml 0, 1mg/ ml 

Dose inicial – – – 10mg EV 

Dose de 
manutenção 

5 a μg/min. 
0, 05 a 0, 3 

μg/kg/min. 

0, 8 a 1 mg/kg de 
8/8h 
(bolus ou infusão 
contínua) 

0, 5 a 8 μg/kg/min. 1mg/h 

Efeitos 
Colaterais 

Cefaléia, diminuição 
PA, aumento FC, 
tontura, náuseas, 
vômitos e anafilaxia. 

diminuição PA, 
aumento FC 

diminuição PA, 
aumento FC, 
cefaléia tontura, 
coma, acidose 
toxicidade por 
cianeto. 

Angina, aumento 
FC, síndrome 
lupus-like 

Gravidez C C D B 
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VASODILATADORES E ANTI-HIPERTENSIVOS II 

DROGA LABETALOL ESMOLOL METOPROLOL ATENOLOL CARVEDILOL 

Comercial 
Normodyne®/ 
trandate 

Brevibloc® Seloken® Atenol® Cardiol® 

Indicação HAS 
Overdose 
De cocaína, HAS,  
Antiarrítimico 

HAS, diminuição 
FC, diminuição 
demanda,  
miocárdica de 
O2 

HAS, 
diminuição FC 

ICC, HAS, 
angina 

Ampola ou 
Comprimido(cp) 

100mg 
10 ml = 100mg 
ou 2, 5g 

5 ml = 5mg 
e 100mg/cp 

25, 50 e 
100mg/cp 

3, 125; 6, 25; 
12, 5 e 25 
mg/cp 

Diluição 
300mg/SF 250 
ml 

2, 5g/SF 240 ml - - - 

Cc. Diluição 1mg/ ml 10mg/ ml - - - 

Dose inicial 1mg/kg 500μg/Kg/min. 
5mg de 5/5min. 
até 15mg 

25mg 
3, 125mg 
12/12h 

Dose de 
manutenção 

1 a 3 μg/kg/min. 
ou 2 a 3 mg/min. 

200 μg/Kg/min. 
50-100mg VO 
de 12/12h 

25-100mg/dia 
3, 125 a 25 mg 
12/12h 

Efeitos 
Colaterais 

Cautela em doentes com ICC, bronco espasmo, insuficiência hepática, insuficiência 
arterial periférica. Pode mascarar sintomas de hipoglicemia. Contra-indicado em 
BAVT, bradicardia sinusal, choque. 

Gravidez B B B B C 

 
VASODILATADORES E ANTI – HIPERTENSIVOS III 

 
DROGA 

 

 
PROPANOLOL 

 
CAPTOPRIL 

 
NIMODIPINA 

 
MINOXIDIL 

 
FENTOLAMINA 

Comercial Inderal® Capoten® Oxigen® Loniten® Regitina® 

Indicação HAS, asrritimias,  
Insuficiência coro- 

nariana, hiperti- 
reoidismo, 

cadiomiopatia 
hipertrófica,  

feocromocitona 

HAS / ICC Hemorragia 
Subaracnóidea 

HAS grave Anti–hipertensivo 
(feocromocitona) 

Ampola 10, 40, 80 mg /cp 12, 5; 25 e 50 
mg / cp 

50 ml = 10 mg 
30 mg / cp 

10 mg / cp 5 mg / amp. 

Diluição - - Sem diluição - Sem diluição 

Cc.diluição - - - - - 

Dose inicial 10 a 60 mg 12/12 
ou 8 / 8h 

6, 25 a 25mg 
12 / 12h 

15μg/kg/h em 2h 5 a 10 mg Dose diagnostica 
= 5 mg 

Dose de 
manutenção 

40 mg 6 / 6,  
80 mg 8 / 8,  

160 mg 12 / 12h 
ou mais 

6, 25 a 50 mg 30μg/kg/h ou 
60 mg VO de 

4/4h 

5 a 20 mg de 
4 / 4h 

Antes da remoção 
do TU, 2 a 5 mg 
na cirurgia, 1 mg 

Efeitos colaterais Cautela em 
doentes com ICC, 
broncoespasmo, 

insuficiência 
arterial.pode 

mascarar 
sintomas de 
hipoglicemia. 

Contra- indicado 
em BAVT, 

diminuição PA 
E diminuição FC 

Tosse, anemia, 
broncoespasmo 
, hipercalemia,  

erupções 
cutâneas,  
creatinina 

Cefaléia, flush, 
febre, angina,  
aumento FC, 

diminuição PA 

aumento FC, 
diminuição PA,  

hirsutismo 

Tontura, flush,  
Hipoglicemia,  
diminuição PA 
arritmia, angina 

Gravidez B C / D B C C 
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1. INTRODUÇÃO

O técnico em enfermagem, profissão regulamentada pela lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, 
possui formação de nível médio e participa de uma equipe juntamente com o enfermeiro e o 
auxiliar de enfermagem.

Cada vez mais, o trabalho desse profissional vem tomando grandes proporções nos setores de 
da saúde, podendo-se afirmar que hoje a categoria de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem 
representa o maior número de funcionários do quadro de um hospital e das demais instituições 
de saúde.

Com a evolução do atendimento, faz-se necessário maior grau de conhecimento desses 
profissionais. Para tanto, este manual tem por fim servir como material de apoio para consulta 
dos procedimentos de enfermagem mais comumente utilizados nos estabelecimentos de saúde.

A preocupação do grupo de trabalho na concepção deste documento foi a de favorecer a 
enfermagem com orientações dirigidas à prática segura dos procedimentos, individualmente 
e em grupo, de modo que todos os envolvidos possam ser beneficiados: a instituição, o 
profissional e o paciente. 

O lançamento deste manual também foi uma forma de homenagear a todos os profissionais 
na Semana da Enfermagem, data esta que desde 1940 está introduzida ao calendário de 
comemoração nacional. 

Atuar na área da enfermagem é uma forma de dedicar-se à vida do outro, através do ato de 
cuidar dos pacientes para a manutenção da sua saúde e recuperação. 

INTRODUÇÃO
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REGRAS ESSENCIAIS

2. REGRAS ESSENCIAIS AO CUIDADO
A completa reabilitação do paciente vai além do tratamento do agente etiológico. Por isso, antes 
de qualquer procedimento, algumas regras essenciais devem ser lembradas, entre elas estão:

 Higienizar as mãos antes e após o contato com o usuário e antes e após qualquer procedimento;

 Calçar luvas sempre que necessário;

 Conferir a prescrição e reunir o material na bandeja;

 Ler o rótulo antes de preparar a medicação;

 Conferir com muita atenção o prontuário e a técnica, na dúvida não realizar;

 Explicar o procedimento ao paciente; 

 Deixar o paciente confortável; 

 Preservar a privacidade do paciente;

 Deixar a unidade em ordem;

 Checar o procedimento;

 Fazer as anotações de enfermagem , incluindo o horário em que foi realizado o atendimento.

 
O profissional de enfermagem, ao adotar as regras citadas, estará certamente contribuindo para 
um atendimento sistematizado e de boa qualidade. 
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ATRIBUIÇÕES

3. ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
Decreto 94.406, de 08 de junho de 1987

Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da 
Enfermagem, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o Art. 81, item III, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no Art. 25 da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986,

Decreta:
Art. 1º - O exercício da atividade de Enfermagem, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 
25 de junho de 1986, e respeitados os graus de habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico 
de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro e só será permitido ao profissional inscrito 
no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região.

Art. 2º - As instituições e serviços de saúde incluirão a atividade de Enfermagem no seu 
planejamento e programação.

Art. 3º - A prescrição da assistência de Enfermagem é parte integrante do programa de 
Enfermagem.

Art. 4º - São Enfermeiros:
I - o titular do diploma de Enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos da lei;
II - o titular do diploma ou certificado de Obstetriz ou de Enfermeira Obstétrica, conferidos nos 
termos da lei;
III - o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma ou certificado de 
Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira segundo 
as respectivas leis, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no 
Brasil como diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz;
IV - aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiveram título de Enfermeira 
conforme o disposto na letra “d” do Art. 3º. do Decreto-lei Decreto nº 50.387, de 28 de março de 
1961.

Art. 5º. São técnicos de Enfermagem:
I - o titular do diploma ou do certificado de 
técnico de Enfermagem, expedido de acordo 
com a legislação e registrado no órgão 
competente;
II - o titular do diploma ou do certificado 
legalmente conferido por escola ou curso 
estrangeiro, registrado em virtude de acordo 
de intercâmbio cultural ou revalidado 
no Brasil como diploma de técnico de 
Enfermagem.

Art. 6º São Auxiliares de Enfermagem:
I - o titular do certificado de Auxiliar de 
Enfermagem conferido por instituição de 
ensino, nos termos da Lei e registrado no 
órgão competente;
II - o titular do diploma a que se refere a Lei nº 
2.822, de 14 de junho de 1956;
III - o titular do diploma ou certificado a 
que se refere o item III do Art. 2º. da Lei nº 
2.604, de 17 de setembro de1955, expedido 
até a publicação da Lei nº 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961;
IV - o titular de certificado de Enfermeiro 
Prático ou Prático de Enfermagem, 
expedido até 1964 pelo Serviço Nacional 
de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do 
Ministério da Saúde, ou por órgão congênere 

Decreto  7.498 de 25 
de junho de 1986
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da Secretaria de Saúde nas Unidades da Federação, nos termos do Decreto-lei nº 23.774, de 22 
de janeiro de 1934, do Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 3.640, de 10 de 
outubro de 1959;
V - o pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do Decreto-lei nº 299, de 28 
de fevereiro de 1967;
VI - o titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis 
do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como 
certificado de Auxiliar de Enfermagem.

Art. 7º - São Enfermeiros Obstetras:
I - o titular de certificado previsto no Art. 1º do nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, observado o 
disposto na Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959;
II - o titular do diploma ou certificado de Parteiro, ou equivalente, conferido por escola ou curso 
estrangeiro, segundo as respectivas leis, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou 
revalidado no Brasil, até 26 de junho de1988, como certificado de Parteiro.

Art. 8º - Ao enfermeiro incumbe:
I - privativamente:
a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde,
pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem;
b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares
nas empresas prestadoras desses serviços;
c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de
Enfermagem;
d) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem;
e) consulta de Enfermagem;
f) prescrição da assistência de Enfermagem;
g) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;
h) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exĳam conhecimentos
científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas;
II - como integrante da equipe de saúde:
a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde;
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;
c) prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em
rotina aprovada pela instituição de saúde;
d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação;
e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das
respectivas comissões;
f) participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que
possam ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem;
g) participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas
de vigilância epidemiológica;
h) prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido;
i) participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de
grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
j) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;
l) execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distócia;
obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distocia;
m) participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde
do indivíduo, da família e da população em geral;
n) participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde,
particularmente nos programas de educação continuada;
o) participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e
de doenças profissionais e do trabalho;
p) participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-
referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde;
q) participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde;
r) participação em bancas examinadoras, em matérias específicas de Enfermagem, nos
concursos para provimento de cargo ou contratação de Enfermeiro ou pessoal Técnico e Auxiliar 
de Enfermagem.

ATRIBUIÇÕES

Decreto  7.498 de 25 
de junho de 1986
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Art. 9º - Às profissionais titulares de diploma ou certificados de Obstetriz ou de Enfermeira 
Obstétrica, além das atividades de que trata o artigo precedente, incumbe:
I - prestação de assistência à parturiente e ao parto normal;
II - identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico;
III - realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando 
necessária.

Art. 10 - O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, 
atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:
I - assistir ao Enfermeiro:
a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de
Enfermagem;
b) na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave;
c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância
epidemiológica;
d) na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar;
e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes
durante a assistência de saúde;
f) na execução dos programas referidos nas letras “i” e “o” do item II do Art. 8º.
II - executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro e 
as referidas no Art. 9º deste Decreto:
III - integrar a equipe de saúde.

Art. 11 - O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à 
equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:
I - preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;
II - observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;
III - executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de 
Enfermagem, tais como:
a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral;
b) realizar controle hídrico;
c) fazer curativos;
d) aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;
e) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;
f) efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;
g) realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico;
h) colher material para exames laboratoriais;
i) prestar cuidados de Enfermagem pré e pós-operatórios;
j) circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar;
l) executar atividades de desinfecção e esterilização;
IV - prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive:
a) alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se;
b) zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de
saúde;
V - integrar a equipe de saúde;
VI - participar de atividades de educação em saúde, inclusive:
a) orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de
Enfermagem e médicas;
b) auxiliar o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execução dos programas de educação
para a saúde;
VII - executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes:
VIII - participar dos procedimentos pós-morte.

Art. 12 - Ao Parteiro incumbe:
I - prestar cuidados à gestante e à parturiente;
II - assistir ao parto normal, inclusive em domicílio; e
III - cuidar da puérpera e do recém-nascido.
Parágrafo único - As atividades de que trata este artigo são exercidas sob supervisão de 
Enfermeiro Obstetra, quando realizadas em instituições de saúde, e, sempre que possível, sob 
controle e supervisão de unidade de saúde, quando realizadas em domicílio ou onde se fizerem 
necessárias.

ATRIBUIÇÕES

Decreto  7.498 de 25 
de junho de 1986
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Art. 13 - As atividades relacionadas nos arts. 10 e 11 somente poderão ser exercidas sob 
supervisão, orientação e direção de Enfermeiro.

Art. 14 - Incumbe a todo o pessoal de Enfermagem:
I - cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem;
II - quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de 
Enfermagem, para fins estatísticos;

Art. 15 - Na administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito 
Federal e dos Territórios será exigida como condição essencial para provimento de cargos e 
funções e contratação de pessoal de Enfermagem, de todos os graus, a prova de inscrição no 
Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região.

Parágrafo único - Os órgãos e entidades compreendidos neste artigo promoverão, em 
articulação com o Conselho Federal de Enfermagem, as medidas necessárias à adaptação das 
situações já existentes com as disposições deste Decreto, respeitados os direitos adquiridos 
quanto a vencimentos e salários.

Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 08 de junho de 1987;
José Sarney
Eros Antonio de Almeida
Dec. nº 94.406, de 08.06.87 - Publicado no DOU de 09.06.87
seção I - fls. 8.853 a 8.855

ATRIBUIÇÕES

Decreto  7.498 de 25 
de junho de 1986
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4. TÉCNICAS DE ENFERMAGEM

4.1. Higienização das Mãos

O Governo Brasileiro reconheceu a necessidade da higienização das mãos quando inclui 
recomendações para a prática no Anexo IV da Portaria nº 2.616/98 do Ministério da Saúde, 
que instrui sobre o programa de controle de infecções hospitalares nos estabelecimentos de 
assistência à saúde no País.

A técnica tem como principal objetivo prevenir as infecções e, ao longo do tempo, tem se 
mostrado extremamente benéfica, pois possibilita maior segurança para profissional, paciente e 
o serviço de saúde.

Uma ação simples, de baixo custo e de grande impacto dentro do contexto ambulatorial, pois 
realizada de forma correta pode quebrar a cadeia de infecção cruzada, visando profilaxia.

Quando realizar a Higienização das Mãos com Água e Sabão
 Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros 

fluidos corporais.

 Ao iniciar o turno de trabalho.

 Após ir ao banheiro.

 Antes e depois das refeições. 

 Antes de preparo de alimentos.

 Antes de preparo e manipulação de medicamentos.

 Nas situações descritas a seguir para preparação alcoólica.

USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA: Higienizar as mãos com preparação alcoólica quando estas 
não estiver visivelmente sujas, nas situações a seguir:

 Antes e após o contato com o paciente.

 Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos.

 Antes de calçar as luvas para inserção de dispositivos invasivos que não  requeiram 
preparo cirúrgico.

 Após risco de exposição a fluidos corporais.

 Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado ao paciente.

 Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente.

IMPORTANTE:

 Use luvas somente quando indicado.

 Utilize-as antes de entrar em contato com sangue, líquidos corporais, membrana 
mucosa, pele não intacta e outros materiais potencialmente infectantes.

 Troque de luvas sempre que entrar em contato com outro paciente.

 Troque de luvas durante o contato com o paciente se for mudar de um sítio corporal 
contaminado para outro, limpo, ou quando esta estiver danificada.

 Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, 
maçanetas, portas) quando estiver com luvas.

 Mantenha as unhas limpas e curtas.

 Não utilizar anéis, pulseiras e outros adornos quando assistir o paciente.

Técnicas de Higienização das Mãos
As técnicas de higienização das mãos podem variar dependendo do objetivo a qual se 
destinam. Por isso, se dividem em:

TÉCNICAS

Higienizacão das 
Mãos
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 Higienização simples das mãos;

 Higienização antisséptica das mãos; 

 Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos.

Higienização Simples das Mãos

Finalidade: Remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, como 
o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à 
proliferação de microrganismos.

Material: Sabão líquido, água, papel toalha, pia e torneira que dispense o uso das mãos para 
acionamento, no caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel 
toalha.

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos

Procedimento:
 Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando 

encostar-se na pia;

 Aplicar na palma da mão quantidade suficiente 
(5ml) de sabão líquido para cobrir toda a superfície;

 Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as 
entre si;

 Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da 
mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa;

 Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços 
interdigitais;

 Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os 
dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa;

 Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando 
movimento circular e vice-versa;

 Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, 
fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa;

 Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando 
movimento circular e vice-versa;

 Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato direto das mãos 
ensaboadas com a torneira;

 Secar-se com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos; 

 Desprezar o papel toalha na lixeira para resíduos comuns.

Obs. O uso coletivo de toalhas de tecido é contra- indicado, pois estas permanecem úmidas, 
favorecendo a proliferação bacteriana

Higienização Antisséptica das Mãos

Finalidade: Reduzir a carga microbiana das mãos com auxilio de um antisséptico.

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos.

Procedimento: A técnica de higienização antisséptica é igual àquela utilizada para higienização 
simples das mãos, substituindo-se o antisséptico  por gel alcoólico a 70% ou de solução 
alcoólica a 70% com 1-3% de glicerina.

Antissepsia Cirúrgica ou Preparo Pré-Operatório das Mãos

Finalidade: Eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, 
proporcionando efeito asséptico na pele do profissional.

TÉCNICAS
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Material: Escova com cerdas macias e descartáveis e antisséptico degermante.

Duração do Procedimento: 3 a 5 minutos.

Procedimento:
 Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos;

 Recolher, com as mãos em concha, o antisséptico e espalhar nas mãos, antebraço e 
cotovelo. No caso de escova impregnada com antisséptico, pressione a parte da esponja 
contra a pele e espalhe por todas as partes;

 Limpar sob as unhas com as cerdas da escova ou com limpador de unhas;

 Friccionar as mãos, observando espaços interdigitais e antebraço por no mínimo 3 a 5 
minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos;

 Enxaguar as mãos em água corrente, no sentido das mãos para cotovelos, retirando 
todo resíduo do produto. Fechar a torneira com o cotovelo, joelho ou pés, se a torneira não 
possuir fotossensor;

 Enxugar as mãos em toalhas ou compressas estéreis, com movimentos compressivos, 
iniciando pelas mãos e seguindo pelo antebraço e cotovelo, atentando para utilizar as 
diferentes dobras da toalha/compressa para regiões distintas;

 Calçar luvas estéril, utilizando a técnica correta e em seguida iniciar o procedimento 
desejado.

4.2. Orientações Gerais para 
Administração de Medicamentos
Finalidade: Orientar os profissionais de enfermagem na 
administração de medicamentos. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades,  Unidades 
com Estratégia Saúde da Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço 
Atendimento Especializado (SAE).

Procedimento:
 Verificar a prescrição; 

 Explicar o procedimento ao paciente; 

 Verificar se o paciente tem alergia a algum medicamento; 

 Preparar os medicamentos para um paciente de cada vez; 

 Conferir o nome do paciente, data de validade, posologia, data da prescrição, carimbo e 
assinatura do prescritor; 

 Abrir o medicamento somente diante do paciente ou acompanhante/cuidador;

 Garantir a privacidade do paciente fechando portas, colocando biombos e cortinas; 

 Atentar-se sempre para o local de aplicação verificando se há presença de edema local, 
hematomas, endurações, hiperemias ou quaisquer alterações do local. 

Observação:  A regra “9 certos” vem sendo defendida por diversos autores e investigadores. 
Sendo assim, deve ser recordada como um dos guias condutores no processo de administração  
de medicamentos:

 Paciente certo;

 Medicamento certo;

 Registro certo;

 Ação certa;

  Forma certa;

TÉCNICAS
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 Resposta certa;

 Dose certa;

 Via certa;

 Hora certa .

Modelo dos 9 certos. Fonte: Peterilini, 2003.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado com data e horário, aceitação 
ou recusa do paciente, carimbo e assinatura do profissional que realizou a técnica em 
prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.3. Punção Venosa Periférica para Medicamentos e 
Soroterapia
Finalidade: Realizar punção venosa para administração de medicamentos e soroterapia.

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades,  Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE).

Material: Bandeja, luvas de procedimento não estéril, cateter intravenoso, duas bolas de 
algodão embebidas em álcool a 70%, garrote, curativo transparente estéril (micropore ou 
esparadrapo), uma gaze e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Procedimento: 
 Higienizar as mãos;
 Preparar o material;
 Escolher o cateter: optar, preferencialmente, por cateteres flexíveis e verificar se o calibre 

do cateter é compatível com a veia escolhida;
 Escolher local de punção: local de maior facilidade de higienização e garantia 

de assepsia, sem escoriações e complicações mecânicas (hematoma, equimose ou 
anastomose) e, de preferência, vasos mais calibrosos;

 Evitar locais com possíveis fatores de risco (cateteres pré-existentes ou deformidade anatômica);
 Evitar fossa antecubital;
 Observar para não inserir o cateter em membros com esvaziamento ganglionar 

(mastectomizados) e fístula arteriovenosa;
 Explicar o procedimento ao paciente;
 Calçar luvas de procedimento não estéril;
 Realizar a antissepsia da pele no local a ser puncionado com algodão embebido em 

álcool a 70% antisséptico com movimento centrífugo (circular, único e do centro para fora);
 Observar sujidade da pele e, se necessário, realizar novamente antissepsia com outro 

algodão; 
 Aguardar a evaporação do antisséptico sem assoprar;
 Introduzir o cateter com bisél para cima em sentido de 30 a 

45° graus; 
 Instalar medicação, soroterapia ou salinizar de acordo com 

prescrição;
 Fixar o cateter: usar curativo transparente estéril. Na ausência 

do curativo transparente estéril, a fixação do cateter deverá ser feita 
com micropore, preferencialmente, ou esparadrapo. 

 Nos casos específicos em que seja utilizado micropore ou 
esparadrapo para fixação da punção, identificar com data da 
punção, data e horário da troca do curativo, tipo e número do 
dispositivo e responsável pela inserção. 

TÉCNICAS
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Manutenção do cateter 

 Higienizar as mãos antes de manipular; 
 Calçar luvas de procedimento não estéril a cada manipulação, ou seja, antes de 

administrar medicamentos ou soro e realizar a desinfecção do orifício do dispositivo de 
infusão com álcool a 70%. 

Troca do cateter venoso periférico

Quando realizar:
 Rotineiramente a cada 72 ou 96 horas;
 Pacientes com difícil acesso, solicitar avaliação do enfermeiro do plantão; 
 Em caso de quebra de técnica asséptica;

 Em caso de sinais de flebite, trocar equipo. 

Observação: Segundo a ANVISA, de acordo com as orientações sobre as intervenções e medidas 
de prevenção e controle da resistência microbiana, os cateteres venosos periféricos devem 
ser trocados a cada 72 ou 96 horas. Para a seleção e troca dos cateteres tipo scalp e jelco, que 
geralmente são cateteres de curta permanência, orienta-se realizar a troca dos mesmos a cada 
72 horas. 

Curativo da Punção Venosa Periférica

 Caso a inserção tenha sido em situação de urgência, deve-se observar e realizar a troca 
se necessário em 24 horas; 

 O curativo transparente estéril não deverá ser substituído durante todo o período 
de permanência do cateter, exceto nas seguintes situações: em caso de umidade, 
extravasamento de sangue e sujidade visível; 

 Nos casos especiais em que o cateter permanecer por mais de 96 horas, o curativo 
transparente estéril deverá ser substituído ao completar sete dias de permanência; 

Nos casos específicos em que seja utilizado micropore ou esparadrapo para fixação da punção, 
o curativo deverá ser diário, procedendo-se da seguinte forma:

 Remover o curativo anterior; 
 Realizar antissepsia do local de inserção com álcool a 70%; 
 Observar condições do local de inserção do cateter;
 Colocar nova cobertura; 
 Identificar com data da punção, data e horário da troca do curativo, tipo e número do 

dispositivo e responsável pela inserção.

Retirada do Cateter

 Com auxílio de uma gaze dobrada, apoiar o local de inserção do cateter retirando-o em 
movimento único e solicitando ao paciente que comprima o local sem dobrar o braço por 
alguns minutos; 

 Descartar o material usado de acordo com as normas de descarte de resíduos.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, membro puncionado, cateter 
escolhido, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura do profissional que realizou a 
técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.4. Gotejamento de Soro
Cálculo para Gotejamento de Soro
Para realizar o cálculo de gotejamento do soro, deve-se primeiramente identificar o tempo que a 
medicação deverá correr, se esta será infundida em horas ou minutos, o tipo de equipo que será 
utilizado, se será equipo de gotas e/ou microgotas (tabela 1).

TÉCNICAS
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Tabela 1: Amostra para Cálculo de Gotejamento

TEMPO 2h 5h 10h 12h 24h

Vol. 100ml

Vol. 150ml

Vol. 200ml

Vol. 250ml

Vol. 500ml

17 gts
50 mgts

7 gts
20 mgts

3 gts
10 mgts

3 gts
8 mgts

1 gts
4 mgts

25 gts
70 mgts

10 gts
30 mgts

5 gts
15 mgts

4 gts
12 mgts

2 gts
6 mgts

33 gts
100 mgts

13 gts
40 mgts

7 gts
20 mgts

5 gts
15 mgts

3 gts
8 mgts

41 gts
125 mgts

17 gts
50 mgts

8 gts
25 mgts

7 gts
21 mgts

3 gts
10 mgts

83 gts
250 mgts

33 gts
100 mgts

17 gts
50 mgts

14 gts
42 mgts

7 gts
21 mgts

Fórmula para Gotejamento em Horas
Exemplo: Cálculo de gotejamento de 500 ml de soro glicosado a 5% para ser infundido em 8 horas.

Fórmula: 

Exemplo:   

gotas/minuto  =  volume (V)

gotas /minuto = 500

 gotas/minuto  =  20,83 
ou seja
21gts/min. aproximadamente

horas x 3

24

Fórmula para Gotejamento em Minutos
Exemplo: Para calcularmos o gotejamento de 500 ml de soro glicosado a 5% para ser infundido 
em 30 minutos.

Fórmula:  

Exemplo: 

gotas/minuto  = 333,33

333 gts/min. aproximadamente

gotas/minuto = 500 x 20
           30

gotas/minuto  = 10.000
                                  30

gotas/minuto = volume  x 20
minutos

TÉCNICAS
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4.5. Punção Venosa Periférica para Coleta de Sangue
Finalidade: Realizar punção venosa para coleta de sangue para exames laboratoriais, exceto 
hemocultura. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades,  Unidades com Estratégia Saúde 
da Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado 
(SAE).
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Material: Bandeja, luvas de procedimento não estéril, cateter intravenoso, duas bolas de 
algodão embebidas em álcool a 70%, cateter ou sistema a vácuo (suporte e agulha descartável), 
pinça para desconexão de agulha ou material compatível, garrote, tubos para coleta, gaze, 
grade ou recipiente para acondicionamento dos tubos, requisição de exames, etiquetas para 
identificação dos tubos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Preparar o material;

 Escolher o cateter, sendo necessário que o calibre do cateter ou da agulha do sistema a 
vácuo seja compatível com a veia escolhida. Para veias de grosso calibre pode ser utilizado 
o sistema de vácuo, para veias de fino calibre pode ser utilizado o cateter tipo butterfly 
(borboleta).

Escolha do Local de Punção:
 Escolher o local de maior facilidade para higienização e garantia de assepsia, sem 

escoriações e complicações mecânicas (hematoma, equimose ou anastomose);

 Selecionar vasos mais calibrosos; 

 Evitar locais com possíveis fatores de risco (cateteres pré-existentes ou deformidade 
anatômica); 

 Evitar fossa antecubital; 

* É proibida a punção de membros com esvaziamento ganglionar (mastectomizados) e fístula 
arteriovenosa. 

Coleta da Amostra de Sangue:
 Explicar o procedimento ao paciente; 

 Identificar o paciente e os exames solicitados, 
proceder a identificação dos tubos; 

 Calçar luvas de procedimento; 

 Garrotear o membro a ser avaliado;

 Selecionar o local da punção; 

 Realizar a antissepsia da pele no local a ser 
puncionado com o algodão embebido em álcool a 70% 
com movimento centrífugo (circular, único e do centro para fora); 

 Aguardar o antisséptico secar sem assoprar; 

 Afastar punção com bisél para cima em sentido de 30 a 45° graus;

 Introduzir os tubos no sistema a vácuo, um a um, de forma que o sangue escorra pela 
parede do tubo, aguardar o completo enchimento do tubo para retirar do sistema; 

 Com auxílio de uma gaze dobrada, apoiar o local de inserção do cateter retirando-o em 
movimento único e solicitar ao paciente que comprima o local sem dobrar o braço por alguns 
minutos; 

 Descartar o material usado de acordo com as normas de descarte de resíduos.

A ordem de coleta nos tubos é: 
1º: tubo com gel (amarelo e vermelho);
2º: tubo com anticoagulante (roxo);
3º: tubo com citrato (azul). 

 Homogeneizar o tubo por inversão de 5 a 8 vezes delicadamente, mantendo o tubo em 
posição vertical por 30 minutos em grade para acondicionamento; 

 Apoiar o local de inserção da agulha com auxílio de uma gaze dobrada, retirando-a em 
movimento único e solicitando ao paciente que comprima o local sem dobrar o braço por 
alguns minutos; 

 Descartar o material usado de acordo com as normas de descarte de resíduos; 

 Encaminhar as amostras de acordo com os fluxos estabelecidos. 
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Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, membro puncionado, cateter 
escolhido, amostras coletadas, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura do 
profissional que realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.6. Preparo de Medicamentos a partir de Ampolas, Solução e 
Frascos contendo Pó
Finalidade: Preparo adequado dos medicamentos mantendo os princípios assépticos para 
garantir procedimento seguro. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades,  Unidades com Estratégia Saúde 
da Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado 
(SAE).

Material: Bandeja, medicamento ampola ou solução (frasco-ampola), recipiente de material 
perfurocortante, bolas de algodão, seringa (1 ml, 3ml, 5ml, 10 ml ou 20ml) e agulhas (40mm X 
12mm).

Procedimento - Ampola
 Higienizar as mãos; 

 Rever as informações pertinentes relacionadas ao medicamento, verificando ação, 
efeitos colaterais, finalidade, implicações para a enfermagem, data de validade e dosagem; 

 Bater no topo da ampola de maneira suave e rápida com o dedo, até que o líquido se 
desloque do gargalo da ampola; 

 Realizar a desinfecção com compressa de gaze ou chumaço de algodão embebido em 
álcool ao redor do gargalo da ampola e quebre o topo da ampola de forma rápida e firme com 
as mãos; 

 A ampola deve ser mantida inclinada (aproximadamente 45º), minimizando o risco de que 
partículas de vidro caiam dentro da ampola e que o material 
envasado seja desperdiçado;

 Aspirar a medicação usando uma agulha de (40mm X 12mm);

 Segurar a ampola de cabeça para baixo ou colocá-la em 
uma superfície plana, não permitindo que a ponta da agulha 
toque as bordas da ampola; 

 Aspirar a medicação na seringa puxando gentilmente 
o êmbolo para expelir o excesso de ar, segurar a seringa 
apontando para cima, puxar para traz o êmbolo devagar e 
então pressionar o êmbolo para frente, para expelir a bolha de 
ar; 

 Cobrir a agulha com a capa protetora; 

 Trocar a agulha antes da administração de acordo com o 
tamanho indicado para cada via de aplicação.

Procedimento - Frasco com Solução:
 Remover a capa que cobre a tampa do frasco, mantendo a borracha estéril. Realizar a 

limpeza do selo de borracha com um chumaço de algodão com álcool 70%; 

 Remover a capa da agulha e puxar o êmbolo na marcação equivalente ao volume da 
medicação a ser aspirada;

 Aplicar pressão na ponta da agulha durante a inserção;

 Injetar ar no espaço interno do frasco;

 Inverter o frasco e manter a seringa e o êmbolo firmes. Segurar o frasco entre o polegar 
e o dedo médio da mão não dominante. Apertar a extremidade do tubo da seringa e o êmbolo 
com o polegar e o dedo indicador da mão dominante para contrapor a pressão do frasco;
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 Manter a ponta da agulha abaixo do nível do líquido;

 Permitir que a pressão do ar do frasco preencha a seringa gradualmente com a 
medicação. Se necessário, puxar devagar o êmbolo para obter a quantidade correta do 
medicamento; 

 Remover a agulha do frasco puxando a seringa para trás; 

 Segurar a seringa ao nível dos olhos, em um ângulo de 90º, para assegurar o volume 
correto e a ausência de bolhas de ar. Remover qualquer restante de bolhas de ar; 

 Trocar de agulha por um dispositivo adequado à via de administração; 

 Identificar os frascos de dose múltipla, com data da mistura, validade, assinatura e 
nome legível do profissional que preparou. 

Procedimento - Frasco contendo Pó:
 Remover a capa que estiver cobrindo o frasco de medicação em pó;

 Remover a tampa do frasco contendo o diluente apropriado; 

 Puxar o diluente na seringa segundo a orientação da ampola;

 Limpar com firmeza ambos os selos com algodão em álcool 70%; 

 Inserir a ponta da agulha no centro do selo de borracha do frasco com a medicação em pó;

 Injetar o diluente no frasco; 

 Remover a agulha; 

 Misturar a medicação rolando entre as palmas, não devendo agitar para evitar a 
formação de espumas, a medicação reconstituída no frasco estará pronta para ser usada;

 Ler a prescrição cuidadosamente para determinar a dose a ser aplicada; 

 Preparar a medicação na seringa.

Obs.: Após o procedimento, organizar o ambiente e descartar o resíduo já segregado.

4.7. Administração de Medicamentos Via Intramuscular
Finalidade: Administrar medicação via intramuscular nos locais de acordo com indicação ventro 
glúteo, deltóide ou vasto lateral.

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades,  Unidades com Estratégia Saúde 
da Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado 
(SAE).

Material: Bandeja, medicamento, recipiente de material perfurocortante, bolas de algodão, 
seringa de 3 e 5 ml, agulhas (25x7/30x7/25x6mm) e álcool 70%.

Procedimento:
 Higienizar as mãos; 

 Calçar luvas de procedimento;

 Verificar a prescrição; 

 Abrir a embalagem da seringa e colocar a agulha, mantendo os princípios de assepsia;

 Aspirar o medicamento da ampola ou frasco-ampola;

 Atentar-se para privacidade do paciente fechando cortinas, biombo, portas, etc.;

 Selecionar a região apropriada para a injeção;

 Inspecionar o local da pele avaliando existência de equimose, inflamação, edema, 
entre outros; 

 Observar a integridade e o tamanho do músculo; 

 Posicionar o paciente (sentado ou deitado de lado);
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 Limpar a região com algodão embebido em álcool 70%;

 Segurar a bola de algodão entre o terceiro e quarto dedo da mão não dominante; 

 Tirar a proteção da agulha com a mão não dominante em um movimento direto; 

 Segurar a seringa como um dardo entre o polegar e o dedo indicador da mão 
dominante; 

 Posicionar a mão não dominante logo abaixo do local, puxando a pele com 
aproximadamente 2,5 a 3,5 cm para baixo ou lateralmente com o lado ulnar da mão, a fim de 
administrar uma técnica em Z; 

 Introduzir rapidamente a agulha em ângulo de 90º no músculo selecionado; 

 Puxar o êmbolo de volta, se não houver retorno de sangue injetar o medicamento de 
forma lenta (1 ml/10 seg); 

 Manter a posição até o medicamento ser injetado; 

 Esperar 10 segundos para retirar a agulha e liberar a 
pele;

 Comprimir com algodão ou gaze a região e não 
massagear; 

 Utilizar dispositivos de segurança, não reencapando 
a agulha; 

 Descartar a seringa na caixa de perfurocortante; 

 Higienizar as mãos; 

 Registrar o procedimento.

Tabela 2: Volume na Administração de Medicamentos Via Intramuscular 

IDADE

Prematuros

Neonatos

Lactantes

3 a 6 anos

6 a 14 anos

Deltóide
Ventro 
Glúteo

Dorso 
Glúteo

Vasto 
Lateral

Adolescente

Adultos 1,0 ml

1,0 ml

0,5 ml

1,5 ml

1,5 ml - 2,0 ml

2,0 ml - 2,5 ml

4,0 ml

1,0 ml

1,5 ml - 2,0 ml

2,0 ml - 2,5 ml

4,0 ml

0,5 ml

0,5 ml

1,0 ml

1,5 ml

1,5 ml

1,5 ml - 2,0 ml

4,0 ml

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabela 3: Administração de Medicamentos Por Via Intramuscular

Calibre 
de Agulha

30 x 7 mm

25 x 7 mm

25 x 6 mm

Local de 
Aplicação

Característica do 
Paciente

Ventro Glúteo
Dorso Glúteo

Deltoide
Vasto Lateral

Vasto Lateral 
da Coxa

Pacientes adultos 
Homens com peso entre 60 e 118 kg

Mulheres entre 60 a 90 kg 

Pacientes Adultos 
Mulheres com peso superior a 90 kg 

Crianças 
(avaliação clínica é imprescindível)
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4.8. Administração de Medicamentos Via Subcutânea
Finalidade: Administrar medicamentos pela via subcutânea. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades,  Unidades com Estratégia Saúde 
da Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado 
(SAE).

Material: Bandeja, medicamento, recipiente para descarte de perfurocortante, seringa 1 ml, 
agulha 13x4,5, gaze (ou algodão), álcool 70% e luvas de procedimento.

Procedimento:
 Higienizar as mãos; 

 Calçar luvas de procedimento;

 Verificar a prescrição; 

 Atentar para a privacidade do paciente fechando 
cortinas e portas, colocando biombos;

 Escolher o local de aplicação realizando rodízio dos 
locais frequentemente;

 Palpar o local em busca de nódulos, rubor ou dor;

 Inspecionar a superfície da pele verificando a existência de equimose, inflamação ou 
edema; 

 Limpar a região com algodão embebido em álcool 70%;

 Segurar a bola de algodão entre o terceiro e quarto dedo da mão não dominante; 

 Abrir a embalagem da seringa e colocar a agulha, mantendo os princípios de assepsia;

 Aspirar ao medicamento da ampola ou frasco-ampola; 

 Tirar a proteção da agulha com a mão não dominante em um movimento direto; 

 Pinçar a dobra subcutânea da região com o polegar e indicador; 

 Segurar a seringa como um dardo entre o polegar e o dedo indicador da mão dominante; 

 Inserir a agulha no ângulo de 45° a 90° (para obeso ângulo de 90°); 

 Injetar o medicamento de forma lenta (1 ml/10 seg); 

 Retirar a agulha no mesmo ângulo da inserção, comprimindo com algodão ou gaze seca;

 Utilizar dispositivos de segurança, não reencapando a agulha; 

 Descartar a seringa na caixa de perfurocortante; 

 Higienizar as mãos; 

 Registrar o procedimento. 

Observação: 
 A via suporta 0,5 a 1,0 ml;

 Medicamentos anticoagulantes somente devem ser aplicados na região dos flancos; 

 Evitar região periumbilical; 

 Para insulina diária alterar os locais de aplicação;

 Perfurar um vaso sanguíneo nesta via é muito raro, por isso aspiração não é necessária.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, local 
de aplicação, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura de quem realizou a técnica 
em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.
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4.9. Administração de Medicamentos Via Intradérmica
Finalidade: Realizar testes e vacinas pela via intradérmica. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde 
da Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado 
(SAE). 

Material: Bandeja, medicamento, recipiente para descarte de perfurocortante, algodão ou gaze, 
seringa 1 ml e agulha 13X4,5 mm e luvas de procedimento.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Calçar luvas de procedimento;

 Verificar a prescrição;

 Escolher o local de aplicação, preferencialmente no antebraço, entre 3 a 4 dedos da 
fossa anticubital e 5 dedos acima do punho, que não seja pigmentado ou tenha muitos 
pelos;

 Apoiar o braço sobre superfície plana;

 Abrir a embalagem da seringa e colocar a agulha, mantendo os princípios de assepsia; 

 Aspirar o medicamento da ampola ou frasco-ampola; 

 Tirar a proteção da agulha com a mão não dominante em um movimento direto; 

 Usar a mão não dominante para esticar as dobras da pele no local da injeção;

 Colocar a agulha formando com a pele um ângulo de 15°; 

 Injetar o líquido lentamente, ao mesmo tempo em que observa o surgimento de uma 
bolha;

 Retirar a agulha no mesmo ângulo da inserção, não reencapar a agulha; 

 Descartar a seringa na caixa de perfurocortante; 

 Permanecer com o paciente e observar reação alérgica;

 Higienizar as mãos;

 Registrar o procedimento.

Observação:
 A via suporta 0,1 a 0,5 ml;

 Orientar o paciente que durante a aplicação o 
surgimento da bolha é normal. 
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Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, 
local de aplicação, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura de quem realizou a 
técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.10. Administração de Medicamentos Orais
Finalidade: Administrar medicamentos pela via oral.

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades,  Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE).

Procedimento:
 Higienizar as mãos; 

 Seguir orientações gerais;

 Colocar o(s) medicamento(s) identificado(s) e embalado(s) em um copo descartável;

 Avaliar capacidade de engolir, tossir e reflexo de vômito do paciente, em caso de 
dúvidas comunique o médico;

 Usar dispositivos adequados de medida (seringas e copo graduado); 

 Confirmar que o paciente realmente engoliu o medicamento; 

 Higienizar as mãos; 

 Registrar o procedimento.

Observação: Blister e strip somente poderão ser cortados se 
puderem ser identificados individualmente com: nome do 
medicamento, teor, data de validade e lote. Nem todos os 
medicamentos podem ser esmagados (caso necessário), na 
dúvida consulte o farmacêutico.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, 
aceitação ou recusa do paciente, data e horário do 
procedimento, carimbo e assinatura de quem realizou a técnica 
em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.11. Administração de Medicamentos 
Orais Sublingual
Finalidade: Administrar medicamentos por via sublingual. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde 
da Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado 
(SAE).  

Material: Bandeja, medicamento, copo descartável, espátula de madeira, água e luva de 
procedimento.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Iniciar o procedimento certificando  o nome do paciente 
de acordo  com a prescrição médica;

 Orientar o paciente  do medicamento a ser administrado;

 Colocar o(s) medicamento(s) embalado(s) em um copo 
descartável;

 Oferecer um pouco de água ao paciente;
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 Elevar a língua com auxílio da espátula e administrar o medicamento embaixo da língua;

 Orientar o paciente para que aguarde a absorção sem conversar e advertir para não 
mastigar o comprimido; 

 Higienizar as mãos;

 Registrar o procedimento.

Observação: Administrar os medicamentos separadamente quando houver mais de um. Quando 
houver medicação suspensa, registrar o motivo.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, 
data e horário do procedimento, carimbo e assinatura do profissional que realizou a técnica em 
prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.12. Administração de Medicamentos Tópicos
Finalidade: Administrar medicamentos de ação local ou sistêmica 
absorvíveis pela pele. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, 
Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da Família (ESF), Serviço 
de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço 
Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Bandeja, medicamento, luva de procedimento e espátula ou gaze.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Iniciar o procedimento certificando  o nome do paciente de acordo  com a prescrição médica;

 Orientar o paciente  do medicamento a ser administrado;

 Verificar se o local prescrito está limpo;

 Proceder a limpeza com soro fisiológico ou banho se necessário;

 Proceder a aplicação da pomada no local prescrito, por meio de espátula ou gaze;

 Higienizar as mãos;

 Registrar o procedimento.

Observação: Uma vez que a gaze ou a espátula entrar em contato com o paciente, esta não 
poderá entrar em contato com o frasco ou tubo da medicação.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, local 
da aplicação, aspecto da pele, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura de quem 
realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.13. Administração de Medicamentos 
Via Ocular
Finalidade: Administrar medicamentos pela via ocular. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
Ambulatórios, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 
Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com 
Estratégia Saúde da Família (ESF), Serviço de Assistência 
Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
Serviço Atendimento Especializado (SAE).  
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Material: Bandeja, medicamento, luva de procedimento, gaze estéril e soro fisiológico 0,9% 10 ml.

Procedimento - Gotas:
 Higienizar as mãos; 

 Orientar o paciente  sobre a administração  do medicamento  a ser realizada;

 Colocar luvas de procedimento;

 Orientar o paciente para deitar em decúbito dorsal ou sentar-se em uma cadeira com a 
cabeça ligeiramente hiperestendida; 

 Limpar as pálpebras do paciente com gaze embebida em SF 0,9%; 

 Limpar os olhos do canto interno para o externo; 

 Utilizar a mão dominante repousando sobre a fronte do paciente;

 Segurar o frasco da solução oftalmológica aproximadamente 1 a 2 cm acima do saco 
conjuntival; 

 Expor o saco conjuntivo inferior e segurar a pálpebra superior bem aberta com a mão 
não dominante, solicitar ao paciente que olhe para o teto;

 Instilar a medicação;

 Higienizar as mãos; 

 Registrar o procedimento.

Procedimento - Pomada Oftalmológica :
 Seguir os mesmos cuidados descritos na aplicação de colírios; 

 Segurar o aplicador acima da pálpebra inferior e aplicar uma camada fina de pomada, 
iniciando do canto interno para o externo de maneira uniforme ao longo da borda da pálpebra 
inferior sobre a conjuntiva;

 Orientar o paciente para que feche os olhos e massageie ligeiramente a pálpebra em 
movimentos circulares com a gaze, quando o atrito não for contraindicado; 

 Deixar o paciente confortável; 

 Lavar as mãos; 

 Registrar o procedimento.

Observação: A solução deve ser direcionada ao saco conjuntivo inferior devido a córnea ser sensível 
e passível de lesão. Tal procedimento evita o reflexo de piscar.  O risco de transmitir infecção de um  
olho para outro é alto, evite tocar a pálpebra ou outras estruturas oculares com os colírios ou 
pomadas.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, 
sinais de irritabilidade, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura de quem realizou a 
técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.14. Administração de Medicamentos Via Auricular
Finalidade: Administrar medicamentos auriculares. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
Ambulatórios, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades 
Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE).  

Material: Bandeja, medicamento, luva de procedimento, gaze estéril 
e soro fisiológico 0,9% 10 ml.
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Procedimento: 
 Higienizar as mãos; 
 Orientar o paciente  sobre a administração  do medicamento  a ser realizada;
 Explicar ao paciente que é normal ouvir zumbido ou sentir água no ouvido na medida em 

que é realizado o procedimento;
 Colocar luvas de procedimento;
 Limpar a orelha na parte externa com gaze embebida em SF 0,9%; 
 Colocar o paciente deitado sobre o lado não afetado ou sentado com a cabeça bem 

inclinada para o lado;
 Deixar reto o canal auditivo;
 Instilar o medicamento conforme prescrição, mantendo distância de 1 cm; 
 Aguardar de dois a três minutos na posição e após realizar o procedimento no outro 

ouvido (se prescrito); 
 Inserir um chumaço de algodão no conduto auditivo externo, deixar  por 15 minutos e 

retirá-lo (se prescrito);
 Higienizar as mãos;

 Registrar o procedimento.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, data 
e horário do procedimento, carimbo e assinatura de quem realizou a técnica em prontuário ou 
ficha de atendimento ambulatorial.

4.15. Administração de Medicamentos Via Retal
Finalidade: Administrar medicamentos pela via retal. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
Ambulatórios, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 
Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com 
Estratégia Saúde da Família (ESF), Serviço de Assistência 
Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
Serviço Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Bandeja, supositório, luva de procedimento e gaze estéril.

Procedimento: 
 Higienizar as mãos;

 Calçar luvas;

 Explicar o procedimento ao paciente; 

 Manter a privacidade do paciente, fechando portas, cortinas e colocar biombos; 

 Posicionar o paciente na posição Sims (Decúbito lateral esquerdo); 

 Afastar os glúteos com auxílio de uma gaze; 

 Introduzir o supositório pelo ânus até o esfíncter interno e contra a parede do reto; 

 Fazer pressão para segurar as nádegas, mantendo o supositório no lugar;

 Orientar o paciente para permanecer na mesma posição por 5 minutos; 

 Higienizar as mãos; 

 Registrar o procedimento.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, 
aceitação ou recusa do paciente, data e horário do 
procedimento, resultado da evacuação (quantidade, aspecto e 
consistência das fezes), carimbo e assinatura de quem realizou 
a técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.
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4.16. Administração de Medicamentos por Sonda Nasogástrica 
e Nasoenteral 
Finalidade: Administrar medicamentos por sondas nasogástrica (SNG) e nasoenteral (SNE).

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Bandeja, medicamento, copo descartável, duas seringas de 20 ml e estetoscópio.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;
 Orientar o paciente  sobre a administração  do medicamento  a ser realizada; 
 Colocar o(s) medicamento(s) em um copo descartável;
 Dissolver o medicamento em água, o mínimo necessário de acordo com a prescrição; 
 Utilizar dispositivos adequados de medida (seringa, e copo graduado);
 Aspirar o medicamento em seringa; 
 Verificar o posicionamento da SNG ou SNE; 
 Clampear a sonda; 
 Lavar a sonda com 30 ml de água antes de administrar o medicamento; 
 Conectar a seringa na sonda e administrar o medicamento lentamente, após, lavar a 

sonda com 30ml de água; 
 Higienizar as mãos; 

 Registrar o procedimento. 

Observação: Administrar os medicamentos separadamente quando houver mais que um. 

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, incluindo teste de verificação de 
posicionamento da sonda, aceitação ou recusa do paciente, data e horário do procedimento, 
carimbo e assinatura de quem realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento 
ambulatorial.

4.17. Aferição de Sinais Vitais
Finalidade: Verificar os sinais vitais (pulso, temperatura, frequência respiratória, saturação 
de oxigênio e pressão arterial), obtendo valores fidedignos para embasamento das ações de 
enfermagem e condutas médicas. É proibido usar termômetro de coluna de mercúrio.

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
Ambulatórios, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 
Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com 
Estratégia Saúde da Família (ESF), Serviço de Assistência 
Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço 
Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Bandeja, biombo, termômetro digital, 
estetoscópio, esfigmomanômetro, oxímetro de pulso, 
relógio com ponteiros de segundos, algodão embebido em 
álcool a 70%, luvas de procedimento e oxímetro de pulso.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;
 Reunir o material;
 Identificar o paciente;
 Explicar ao paciente o procedimento.
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Aferição de Temperatura:
 Colocar o paciente em posição confortável; 

 Realizar a desinfecção do termômetro com algodão embebido em álcool a 70% na 
direção da ponta para o bulbo em movimento único; 

 Secar a região axilar do paciente se necessário; 

 Colocar o bulbo do termômetro na região axilar do paciente, dobrando o braço sobre o peito; 

 Manter o termômetro de até que seja emitido sinal sonoro do equipamento; 

 Realizar a leitura da temperatura; 

 Realizar a desinfecção do termômetro com álcool 70% e guardá-lo em local adequado;

  É de extrema importância o controle de troca das baterias.

Registro e Indexação: Registrar os valores obtidos, data e horário do procedimento, carimbo  
e assinatura do profissional que realizou a técnica, em prontuário ou ficha de atendimento 
ambulatorial, especificar, se bebê/braquial, se RN /apical.

Aferição do Pulso :
 Colocar o paciente em posição confortável;

  Localizar a artéria escolhida (em adultos, adolescentes e criança maior de um ano 
pulso radial, carotídeo, femural ou pedioso), (em criança de 28 dias até um ano de idade 
pulso braquial), (em criança recém nascida até 28 dias pulso apical) com os dois dedos 
da mão médio e indicador, sem pressionar o local da artéria, apenas apoiar os dedos para 
senti-la;

 Contar o pulso durante 1 minuto;

 Comunicar o enfermeiro em caso de eventuais anormalidades, tais como: arritmias, 
taquicardias, bradicardias entre outras anormalidades relacionadas ao pulso;

 Aferir a frequência apical se necessário, com estetoscópio posicionado acima do ápice 
do coração por um minuto.

Registro e Indexação: Registrar os valores obtidos, data e horário do procedimento, carimbo 
e assinatura do profissional que realizou a técnica, em prontuário ou ficha de atendimento 
ambulatorial.

Aferição da Frequência Respiratória:
 Colocar o paciente em posição confortável;

 Contar durante 1 minuto os movimentos respiratórios visualizando a região abdominal 
no homem e torácica na mulher;

 Comunicar a enfermeira em caso de eventuais anormalidades, tais como: assimetria, 
bradipneia, taquipneia, apneia, entre outras anormalidades relacionadas à frequência 
respiratória.

Registro e Indexação: Registrar os valores obtidos, data e horário do procedimento, carimbo 
e assinatura do profissional que realizou a técnica, em prontuário ou ficha de atendimento 
ambulatorial.

Aferição da Saturação Periférica de Oxigênio:
 Colocar o paciente em posição confortável;

 Realizar a desinfecção do sensor do oxímetro com algodão embebido em álcool 70%;

 Remover esmalte das unhas;

 Instalar oxímetro em extremidades (quirodáctilos, pododáctilos ou lóbulos auriculares);

 Realizar a leitura da Saturação Periférica de Oxigênio;

 Obrigatório rodízio do sensor no RN a cada 2hrs;

 Realizar a desinfecção do sensor do oxímetro com algodão embebido em álcool 70%;

 Comunicar a enfermeira em caso de eventuais anormalidades, como, Saturação 
Periférica de Oxigênio inferior a 90%, pele fria e pegajosa, cianose em extremidades, entre 
outras anormalidades relacionadas ao procedimento.
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Observação: Na avaliação da Saturação Periférica de Oxigênio, caso o sinal esteja fraco 
ou ausente, avaliar o funcionamento do aparelho, testando em outra pessoa. Locais 
com iluminação forte (solar ou elétrica) podem interferir no funcionamento do aparelho. 
Extremidades frias mascaram o valor.

Registro e Indexação: Registrar os valores obtidos, data e horário do procedimento, carimbo 
e assinatura do profissional que realizou a técnica, em prontuário ou ficha de atendimento 
ambulatorial.

4.18. Aferição da Pressão Arterial
Finalidade: Obter o valor fidedigno da pressão arterial para subsidiar as ações de enfermagem e 
as condutas médicas. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
Ambulatórios, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades 
Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Luvas de procedimento, bandeja, biombo, 
esfigmomanômetro, estetoscópio, relógio com ponteiros de segundos 
e algodão embebido em álcool 70% dentro de copo plástico de 50 mL.

Procedimento:
 Higienizar as mãos; 
 Identificar o paciente;
 Explicar o procedimento ao paciente;
 Repouso de pelo menos 5 minutos em ambiente calmo;
 Certificar se o paciente está com bexiga cheia, se praticou exercícios físicos há pelo 

menos 90 minutos, ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos ou se fumou nos 30 
minutos anteriores;

 Perguntar ao paciente se faz uso de  medicação continua, decorrente de uma doença 
cronica  hipertensão ou diabetes;

 Orientar que permaneça em repouso por alguns minutos em ambiente calmo, se 
possível;

 Posicionar o paciente corretamente na posição decúbito dorsal ou sentado, manter 
pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado e relaxado, o braço na altura 
do coração (nível médio do esterno ou 4º espaço intercostal), livre de roupas, apoiado, com a 
palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido;

 Solicitar que não fale durante a aferição;
 Obter a circunferência aproximadamente no meio do braço;
 Selecionar o manguito seguindo a regra - A largura da bolsa de borracha deve 

corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento deve envolver pelo 
menos 80%, ou conforme tabela 5;

 Colocar o manguito sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital;
 Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial;
 Insuflar o esfigmomanômetro palpando a artéria radial;
 Parar de insuflar o esfigmomanômetro quando não sentir mais o pulso radial;
 Observar quando a graduação do pulso radial reaparecer, estima-se a pressão sistólica;
 Aguardar  um minuto;
 Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do 

estetoscópio no local sem compressão excessiva;
 Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg do nível estimado da pressão sistólica, 

obtido pela palpação;
 Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo);
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 Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de korotkoff), que é em 
geral fraco, seguido de batidas regulares. Após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação;

 Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de korotkoff);
 Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa;
 Auscultar se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica 

no abafamento dos sons (fase IV de korotkoff) e anotar valores da sistólica/diastólica/zero;
 Aguardar em torno de um minuto para nova medida;
 Informar os valores aferidos ao paciente;
 Realizar desinfecção do estetoscópio com algodão embebido em álcool 70%.
 Na utilização de aparelhos de aferição de pressão arterial eletrônico é imprescindível 

que seja realizado testes periódicos das baterias e calibração do equipamento. Antes de 
utilizá-lo a equipe deve estar treinada de acordo com o manual de instruções do fabricante

Registros e Indexações: Registrar o procedimento realizado, os resultados apresentados sem 
arredondamentos, incluindo o membro utilizado para aferição, data e horário do procedimento, 
carimbo e assinatura do profissional que realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento 
ambulatorial.

4.19. Aplicação de Bolsa Quente
Finalidade: Este procedimento tem como objetivo aumentar a 
temperatura do corpo, facilitando a circulação através da dilatação dos 
vasos sanguíneos. É utilizado também na diminuição da dor local, em 
contusões, abscessos e retenção urinária. Não deve ser utilizado em 
pacientes com risco hemorrágico, presença de vesículas ou secreção. 

Observação: Nas primeiras 24hrs após PCR não aquecer o paciente.

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Bandeja, bolsa de borracha, água morna e toalha.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Reunir e conferir o material;

 Encher a bolsa de água quente completando 2/3 de água morna; 

 Retirar o excesso de ar e fechar a tampa; 
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 Cobrir toda a bolsa com a toalha, , de forma a proteger a pele do paciente;

 Expor o local a ser aplicado;

 Levar os materiais na bandeja até o paciente e explicar o procedimento;

 Aplicar a bolsa no local desejado e se necessário (dependendo do tempo de aplicação) 
retire-a e vá trocando o conteúdo, repondo a água morna;

 Após o término do procedimento, deixar o paciente confortável e o ambiente em ordem, 
desprezado o material não reutilizável em local apropriado; 

 Fazer anotações de enfermagem no prontuário.

Contra indicações para aplicação: Hemorragias, lesões abertas e feridas cirúrgicas, luxações 
ou contusões antes de 24 ou 48 horas, hemofilia ou fragilidade 
capilar.E nas primeiras 24hrs após PCR não aquecer o paciente.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, data e 
horário, local da aplicação de bolsa quente, carimbo e assinatura 
do profissional que realizou a técnica, em prontuário ou ficha de 
atendimento ambulatorial.

4.20. Aplicação de Bolsa de Gelo
Finalidade: Este procedimento tem como objetivo atingir a 
vasoconstrição dos vasos sanguíneos através da aplicação de 
frio local (bolsa de gelo), costuma ser muito utilizado na prevenção de edemas após contusões, 
auxiliar na redução de sangramentos, diminuir algias e temperatura corporal.

Hipotermia terapêutica - Principais métodos: resfriamento de superfície, resfriamento por sonda 
gástrica, resfriamento endovenoso.

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Bandeja, gelo, bolsa de gelo e cobertura impermeável ou toalha.

Procedimento:
 Reunir e conferir o material;
 Realizar a lavagem das mãos;
 Encher a bolsa com gelo;
 Retirar o excesso de ar, apertar a tampa e secar a umidade externa da bolsa;
 Cobrir toda a bolsa com material impermeável ou com a toalha;
 Informar o procedimento ao paciente;
 Aplicar a bolsa de gelo no local e se o tempo de aplicação for longo, substituir a bolsa de 

gelo por outra;
 Observar os sinais de hipotermia;
 Observar evolução do local da aplicação;
 Fazer anotações de enfermagem no prontuário.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, data e horário, local da 
aplicação de bolsa de gelo, carimbo e assinatura do profissional que realizou a técnica, em 
prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.21. Auxílio na Reanimação Cardiopulmonar (RCP)
Finalidade: A Parada Cardiopulmonar é um evento dramático, responsável por mortalidade 
elevada, mesmo em situações de atendimento ideal. A RCP tem por finalidade evitar a 
morte, restabelecer a circulação e a oxigenação, além de prestar atendimento imediato à 
vítima, reduzindo as chances de lesões nos órgãos por falta de circulação e oxigenação.

991



32

Técnicas de Enfermagem
Consultoria em Saúde 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 
Situação com maior risco de evoluir para uma PCR: Hipovolemia, Hipóxia, Hiper ou 
Hipopotassemia, Hipotermia, Tamponamento cardíaco, Pneumo tórax, TEP, Trombose 
coronariana, Tóxicos.

Principais Sinais e Sintomas que Precedem uma PCR: Dor torácica, sudorese, palpitação, 
tontura, escurecimento visual, perda de consciência, alterações neurológicas, sinais de 
baixo débito cardíaco, sangramento.

 Reconhecimento de PCR: É de fundamental importância que ao se deparar com uma 
vítima se inicie o procedimento de reconhecimento. Os sinais que determinam a parada 
cardiopulmonar são:

 Inconsciência sem resposta;

 Ausência de movimentos respiratórios, ou gasping (respiração agônica);

 Nenhum pulso definido sentido em 10 segundos.
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Liberação de Vias Aéreas

Vítima de trauma

Finalidade: Abrir via aérea sem movimentar a coluna cervical.

Material: Luvas de procedimento.

Procedimento: (Tração da Mandíbula)
 Calçar luvas de procedimento

 Estabilizar coluna cervical manualmente

 Verificar responsividade e respiração

 Posicionado ao lado da vítima, olhando de frente 
na direção da cabeça do doente, os dedos apontam 
para a posição cefálica (para a parte de cima da cabeça 
do doente). Dependendo da mão do profissional, os 
dedos são espalhados pela face e envolvem o ângulo 
da mandíbula. Cuidadosamente, é aplicada pressão 
de forma simétrica, por esses dedos, para mover a 
mandíbula para a frente e discretamente para baixo (em 
direção aos pés).

Procedimento: (Elevação do mento)
 Calçar luvas de procedimento

 Estabilizar coluna cervical manualmente

 Verificar responsividade e respiração

 Posicionado na cabeceira do paciente, a cabeça e o 
pescoço são alinhados em posição neutra, e é mantida a 
estabilização manual. O segundo profissional posiciona-se 
ao lado do paciente entre os ombros e a pelve, prende os 
dentes ou a arcada dentária inferior entre o polegar e os dois 
primeiros dedos, colocando abaixo do queixo tracionando o 
queixo anteriormente e discretamente para baixo, elevando a 
mandíbula e abrindo a boca.

TÉCNICA DE VENTILAÇÃO MANUAL COM BOLSA VALVA MÁSCARA COM DUAS MÃO EQUATRO MÃOS

Utilização de dispositivo para auxiliar na abertura da via aérea

Material: cânula orofaríngea, espátula, luvas de procedimento, máscara descartável, óculos 
de proteção, se necessário material para aspiração da via aérea (sonda e aspiração, frasco de 
aspiração conectado na rede de ar comprimido, oxigênio ou vácuo).

Procedimento: 
 Medir do lobo da orelha até a rima labial

 Introduzir a cânula com a curvatura voltada para a língua até a metade, fazer um giro de 
360° e introduzir o restante

 Em crianças deve-se usar a espátula para baixar a língua e não se deve realizar o giro, 
introduzir a cânula com a curvatura voltada para o palato Calçar luvas de procedimento
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TÉCNICA DE CÂNULA DE GUEDEL

Obstrução das Vias Aéreas por Corpo Estranho

Adulto, Adolescente, Criança e bebê menor de 01 ano de idade.

Adulto, Adolescentes
(Puberdade) e acima

Criança
(1 ano a adolescente (puber-
dade)

Bebê
    (Menos de 1 ano de Idade)

1-Pergunte: ¨Você está com 
dificuldade para respirar? ¨

2-Administre compressões 
Abdominais /manobra de
Heimilich ou compressões 
torácicas, em casos de 
vitimas 
gravidas ou obesas

3-Repita as compressões 
abdominais (ou torácicas, 
se a 
vitima estiver gravida ou for 
obesa) até obter efeito ou a 
vitima parar de responder.

1-Pergunte: ¨Você esta com 
dificuldade para respirar?¨

2-Administre compressões 
abdominais /monobra de 
Heimilich

3-Repita as compressões 
abdominais até obter efeito 
ou a 
vitima para de responder

1-Confirme obstrução grave 
da via aérea, verifique se 
houver inicio súbito de 
grande dificuldade para 
respirar, tosse ineficaz ou 
silenciosa, choro fraco ou 
silencioso.

2-Aplique 5 golpes nas 
costas e 5 compressões 
torácicas.

3-Repita a etapa 2 até obter 
efeito ou a vitima parar de 
responder.

Auxílio na 
Reanimação 
Cardiopulmonar
(RPC)
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4.22. Banho no Leito
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo realizar a 
higiene corporal do paciente, para promoção da saúde, 
manutenção da integridade da pele, relaxamento e bem-
estar.

Campo de Aplicação: Unidades Hospitalares e Serviço de 
Assistência Domiciliar (SAD).

Material: Colcha, cobertor, 01 lençol de cima, lençol móvel, 01 impermeável, 01 lençol de baixo, 
fronha, luvas de procedimento, toalha de rosto, toalhas de banho, compressas ou cueiros, 
camisola, bacia vazia, bacia com água morna, jarro, sabonete, xampu, comadre ou papagaio, 
biombo e hamper.

Procedimento: 
 Colocar o biombo ou restringir acesso da porta com placa informativa; 

 Fechar janelas e dispor do material em bancada ou carrinho suporte;

 Desprender a roupa de cama, retirar a colcha, o cobertor, o travesseiro e a camisola, 
deixando o paciente protegido com o lençol; 

 Abaixar a cabeceira da cama se possível; 

 Colocar o travesseiro para sustentação da cabeça;

 Ocluir os ouvidos; 

 Calçar luva de procedimento;

 Colocar a bacia com água morna próxima ao leito; 

 Encher a jarra de água que esta na bacia e iniciar o banho:

 Ensaboar pouco a compressa molhada, lavar toda a face, orelhas e pescoço;

 Enxaguar e secar com a toalha de rosto; 

 Realizar o mesmo procedimento em braços, mãos, tronco e pernas e pés, respeitando a 
sequencia céfalo caudal e massageando áreas de proeminências ósseas;

 Enxaguar e secar com a toalha de banho; 

 Cobrir o tronco do paciente com uma toalha seca; 

 Colocar o paciente em decúbito lateral;

 Lavar, enxugar, secar e massagear tronco posterior;

 Posicionar o paciente em posição dorsal; 

 Se tiver limitações, calçar a luva de procedimento;

 Trocar a roupa de cama; 

 Vestir a camisola no paciente; 

 Colocar o travesseiro e deixá-lo em posição confortável;

 Massagear todo o tronco, MMSS e MMII.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, data e horário, aspecto da pele, 
possíveis alterações observadas, carimbo e assinatura do profissional que realizou a técnica, 
em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial. 

4.23. Coleta de Urina para Urocultura
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo realizar a coleta de urina com técnica asséptica 
para analisar presença de microrganismos.
Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Básicas Distritais de Saúde 
(UBDS), Ambulatórios, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades com Estratégia Saúde 
da Família (USF) e Serviço de Assistência Domiciliar (SAD).
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Material: Bandeja, frasco apropriado para a 
coleta esterilizado ou saco coletor, etiqueta para 
identificação, luvas de procedimento, gaze estéril, 
compressa para higienização, água morna, sabão 
neutro e comadre.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Reunir o todo o material em uma bandeja;

 Identificar no frasco de coleta de urina os dados do paciente;

 Informar o procedimento ao paciente;

 Restringir local de acesso do procedimento com biombo e placas informativas na porta 
do quarto;

 Encaminhar ou realizar a higiene íntima do paciente com sabão neutro, compressa e 
água morna;

 Secar a pele e as mucosas com toalha ou compressa limpa, repita a secagem quando 
necessário, mas utilizando o outro verso para evitar contaminação de microrganismos do 
ânus para a genitália;

 Coletar a urina do jato médio (cerca de 10 ml) no frasco estéril de boca larga e tampá-lo;

 Acomodar o recipiente da coleta na bandeja;

 Recolher o material e despreza-lo em local apropriado da instituição;

 Organizar o ambiente;

 Retirar as luvas;

 Higienizar a mãos;

 Fazer as anotações de enfermagem.

4.24. Teste Glicêmico
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo realizar a leitura do nível da glicose do sangue 
de uma forma mais rápida, através da punção digital. 
Sendo contraindicado em pacientes com distúrbio de 
coagulação.

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
Ambulatórios, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 
Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com 
Estratégia Saúde da Família (ESF), Serviço de Assistência 
Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
Serviço Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Bandeja, fitas reagentes, glicosímetro, luvas de procedimento, lanceta, algodão e 
álcool 70%.

Procedimento:
 Realizar a lavagem das mãos;

 Preparar o material;

 Orientar o paciente quanto ao procedimento;

 Lavar as mãos;

 Calçar as luvas de procedimentos;

 Posicionar um dos dedos em que será realizado o teste, de maneira que a gota de 
sangue pingue na fita reagente conectada ao aparelho;

 Comprimir o dedo acima do local a ser puncionado;

 Realizar anti-sepsia do dedo com álcool 70%;

 Fazer um pequeno furo com a lanceta;
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 Esperar a gota de sangue pingar sobre a fita - não tocar o dedo na fita;

 Aguardar por 30 segundo aproximadamente;

 Fazer a leitura;

 Limpar o dedo do paciente;

 Organizar o material e desprezá-lo;

 Retirar as luvas;

 Lavar as mãos;

 Fazer anotações de enfermagem.

Observação: Sempre realizar rodízio de punção digital para prevenir trauma e dor no paciente.

Registro e Indexação: Registrar os valores obtidos, comunicar enfermeiro responsável em 
caso de alterações no resultado, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura do 
profissional que realizou a técnica, em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.25. Curativo Simples
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo auxiliar no processo de cicatrização das lesões 
através de limpeza e proteção da pele lesionada de forma asséptica, proporcionando meio 
favorável para o crescimento do tecido lesado. 

Campo de aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Bandeja, kit para curativo estéril (composto por três tipos de pinças: hemostática, 
dente de rato e anatômica), frasco de solução fisiológica 0,9% 500 ml em temperatura ambiente, 
agulha (25 x 8 mm ou 40 x 1,6 mm), pacotes de gaze estéril, fita crepe 10 ou 15 cm, esparadrapo e 
fita microporosa, luvas de procedimentos estéreis, réguas de papel, papel toalha e biombo.

Procedimento:
 Reunir o material necessário, conforme o ambiente (domicílio/ Unidade de Saúde); 
 Orientar o paciente quanto ao procedimento a ser realizado;
 Fechar a porta do quarto e/ou colocar biombo para manter a privacidade do paciente;
 Higienizar as mãos;
 Calçar as luvas de procedimentos; 
 Observar o curativo anterior, quanto às características do exsudato; 
 Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%; caso haja 

aderência aos tecidos recém-formados, umedecer com solução fisiológica a 0,9% até que se 
desprenda. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido de granulação no leito da 
ferida;

 Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele periférica com sabonete 
neutro e água corrente, seguir com a limpeza da ferida com solução fisiológica a 0,9% 
em jatos. Para secar extremidades e pé utilizar papel toalha. A pele do membro deve ser 
hidratada com um produto adequado; 

 Trocar as luvas de procedimentos; 
 Utilizar o pacote de curativos ou instrumentais (pinças) se o curativo for realizado na 

Unidade; ou usar luvas estéreis na ausência dos instrumentais, no domicílio (técnica limpa); 
 Realizar a limpeza da ferida com jatos de solução fisiológica a 0,9%, mediante 

uma perfuração no frasco com uma agulha de calibre 30 x 8 mm ou 40 x 1,6 mm, 
preferencialmente morno ou em temperatura ambiente. Havendo tecido desvitalizado solto, 
sua remoção pode ser auxiliada com a pinça hemostática, gaze embebida em solução 
fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não provocar sangramento; 

 Realizar a mensuração com a régua de papel e registro fotográfico (esse último sempre 
que possível), dependendo do tamanho da ferida, pode ser mensurada quinzenalmente ou 
semanalmente; 
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 Realizar avaliação da fase da ferida e o tipo de tecido 
presente no leito da ferida, seguir prescrição médica ou 
escolher a cobertura mais indicada (para os município em 
que haja protocolos de enfermagem implantados); 

 Aplicar a cobertura escolhida; 
 Ocluir o curativo, conforme necessidade (cobertura 

secundária, gazes, compressas algodoada, ataduras e bota 
de Unna); 

 Recolher todo o material; 
 Deixar o local em ordem;
 Colocar o paciente em posição confortável; 
 Higienizar as mãos; 
 Agendar retorno para nova avaliação; 

 Realizar as orientações ao paciente/cuidador. 

Observação: Verificar se é necessário medicar o paciente para dor, antes e após a realização 
do curativo, se o paciente esta tomando alguma medicação, ou passando por alguma questão 
alimentar, que possa atrasar ou interferir no processo de cicatrização da lesão.

Atentar-se às normas quanto ao descarte adequado dos resíduos de saúde quando gerados em 
domicílio, a qual estabelece que sejam disponibilizados sacos leitosos para que os resíduos 
sejam armazenados e encaminhados a Unidade Básica de Saúde para a disposição final 
adequada, de acordo com RDC ANVISA N° 306/04, e RESOLUÇÃO CONAMA N° 358/2005.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, área 
de abrangência, aspectos e extensão da lesão, tipos de tecidos encontrados, características do 
exsudato no momento, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura do profissional 
que realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial. Em domicílio, 
documentar em prontuário domiciliar. 

Modelo de Anotação

1º Exemplo
Realizado curativo oclusivo em região maleolar medial e lateral de MIE. A lesão da região 
maleolar medial apresenta-se de grande extensão, aproximadamente 4x3 cm de comprimento 
e 1 cm de profundidade. A lesão encontra-se recoberta por tecido de granulação de coloração 
vermelho escuro brilhante em toda extensão, permeada por tecido de necrose de coloração 
amarelada e aderida ao leito, recobrindo cerca de 15% da superfície da lesão. Apresenta 
três pontos de pele íntegra e maceração. O exsudato apresenta-se em grande quantidade, 
de coloração amarelo-esverdeada, espesso, com presença de odor fétido, e com moderada 
quantidade de sangue. As bordas apresentam-se aderidas ao leito, irregulares e maceradas 
na parte superior e lateral. A lesão maleolar lateral apresenta-se de pequena extensão, 
aproximadamente 2x1 cm de comprimento e 0,5 cm de profundidade. A mesma encontra-
se recoberta por tecido de granulação de coloração vermelho vivo em grande parte de 
sua extensão e por tecido de necrose em cerca de 10% do leito, o mesmo apresenta-se de 
coloração amarelada, e aderir ao leito. O exsudato apresenta-se em moderada quantidade, 
de coloração amarelada, espesso e sem odor. As bordas apresentam-se regulares, aderidas 
ao leito. A região perilesional apresenta edema antigo (endurecido) e hiperpigmentação. 
Pode-se visualizar a presença de varizes e edema de perna. As lesões foram lavadas com 
SF 0,9% aquecido e em jato. Na lesão maleolar medial foi utilizado como primeira cobertura 
papaína 6% e AGE (ácidos graxos essenciais) em regiões perilesionais. Na lesão maleolar 
lateral foi utilizado como primeira cobertura papaína 3% nas áreas de necrose e AGE em região 
perilesional. 
Como segunda cobertura foi utilizado gazes estéreis e compressa estéril, sendo ocluído com 
faixa crepe. Procedimento realizado sem intercorrências. Paciente não apresentou queixas 
álgicas. Assinatura e COREN do responsável pela anotação.

2º Exemplo
Paciente apresentando BEG, apresenta ansiedade evidenciada por sudorese nas mãos e 
agitação durante o procedimento. O curativo estava ocluído com faixa crepe e esparadrapos 
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para fixação. O pé apresentava edema de intensidade 2+/4+. Realizado curativo oclusivo em 
região maleolar direita. A lesão apresentava-se com média quantidade de exsudato, de aspecto 
serosanguinolento, presença de pontos sangrantes na borda superior, exposição tendínea 
e óssea, queratose em região perilesional e tecido de granulação vermelho vivo em grande 
quantidade. Lavado com SF 0,9%, aquecido, em jato. Como primeira cobertura, utilizado AGE 
(ácidos graxos essenciais) em região perilesional e região de exposição tendínea e óssea. Como 
segunda cobertura, utilizado SAFGEL em região de granulação. Protegido com gazes estéreis, 
utilizada compressa estéril para oclusão e realizado enfaixamento com faixa crepe. Curativo 
realizado sem maiores intercorrências. Assinatura e COREN do responsável pela anotação.

4.26. Curativo em Ferimento Corto - Contuso
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo auxiliar no processo de cicatrização das lesões 
corto - contusas dos traumatismos abertos, superficiais e profundos, cujas bordas estão 
irregulares e contundidas, com fundo irregular, não apresentando forma estrelada, são causadas 
por instrumentos cortantes não muito afiados.

Campo de aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Bandeja ou carrinho de curativo, bacia estéril, água morna, sabão neutro, soro 
fisiológico, agulha grossa estéril, gaze estéril, compressa estéril, ataduras, luvas de 
procedimento, esparadrapo (ou micropore), tesoura e kit de pinças para curativo. 

Procedimento: 
 Coletar todas as informações possíveis sobre a natureza do agente causador do 

ferimento (faca, vidro, metal), como ocorreu e o tempo decorrido até a procura do serviço de 
saúde;

 Solicitar o histórico de vacina antitetânica, histórico de alergia a medicamentos e a 
existência de doença crônica debilitante.

Procedimento - Curativos Superficiais:
 Higienizar as mãos;
 Reunir e conferir todo material na bandeja;
 Identificar o paciente, conferindo a pulseira de identificação ou ficha de atendimento;
 Informar o procedimento ao paciente chamando-o pelo nome;
 Proporcionar a privacidade do paciente;
 Calçar as luvas;
 Furar o frasco de soro fisiológico com a agulha grossa estéril e reservar;
 Posicionar o membro, mantendo-lhe elevado, caso não houver contraindicação;
 Acomodar o membro sobre a bacia;
 Lavar o ferimento com água e sabão neutro;
 Acomodar o paciente deitado caso a lesão seja no tronco ou na cabeça, de forma que a 

lesão possa ser exposta;
 Forrar a região do ferimento sob uma toalha;
 Lavar a lesão com água e sabão;
 Lavar a lesão com jatos de soro fisiológico;
 Abrir os pacotes de gaze e de compressa estéril, cuidando para não contaminar o material;
 Secar a lesão com gazes e compressa, utilizando a pinça Kelly para manuseá-las;
 Cobrir toda a lesão com gaze estéril utilizando a pinça Anatômica para manuseio;
 Fixar as gazes e compressas com o micropore;
 Recolher e desprezar o material e organizar o ambiente;
 Retirar as luvas;
 Higienizar as mãos;

 Fazer as anotações de enfermagem.
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Procedimento - Curativos Profundos:
 Higienizar as mãos;

 Reunir e conferir todo o material na bandeja ou carrinho de curativo;

 Identificar o paciente,conferindo a pulseira de identificação ou ficha de atendimento.

 Informar o procedimento ao paciente chamando-o pelo nome;

 Proporcionar a privacidade do paciente;

 Lavar as mãos novamente e calçar as luvas;

 Furar o frasco de soro fisiológico com a agulha grossa estéril e reservar;

 Acomodar o membro lesionado sobre a bacia estéril;

 Acomodar o paciente deitado, caso a lesão seja no tronco ou na cabeça, de forma que a 
lesão possa ser exposta;

 Lavar o local da lesão com jatos de soro fisiológico;

 Forrar a região do ferimento sob uma toalha;

 Lavar o ferimento com jatos de soro fisiológico; 

 Secar a região em volta da lesão com papel toalha ou toalha limpa;

 Encaminhar o paciente para avaliação da supervisão de enfermagem e conduta médica.

Observação: Na presença de objetos estranhos aderidos no corpo do paciente não é 
recomendado a sua remoção sem a presença do médico para se evitarem possíveis quadros 
hemorrágicos.

Se o objeto já foi removido e houver o quadro hemorrágico:
 Realizar a lavagem do local rapidamente com jatos de soro fisiológico;

 Aplicar sobre a lesão uma compressa estéril, fazendo compressão manual local para 
conter o sangramento;

 Encaminhar rapidamente o paciente para avaliação da supervisão de enfermagem e 
procedimento médico;

 Organizar o ambiente;

 Desprezar o material sujo em local apropriado da instituição;

 Retirar as luvas;

 Higienizar as mãos;

 Fazer as anotações de enfermagem.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, área 
de abrangência, aspectos e extensão da lesão, tipos de tecidos encontrados, características do 
exsudato no momento, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura do profissional 
que realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial. Em domicílio, 
documentar em prontuário domiciliar. Registrar a passagem do caso para qual profissional.

4.27. Curativo em Pé Diabético
Finalidade: Este procedimento tem como finalidade auxiliar no processo de cicatrização da lesão 
no pé diabético, através da diminuição da flora bacteriana e proporcionando a facilitação do 
crescimento tecidual lesado. Não se deve realizar este procedimento sem uma prévia avaliação 
do enfermeiro e a utilização de produtos sem antecedente 
prescrição médica. 

Campo de aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
Ambulatórios, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades 
Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 
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Material: Bandeja ou carrinho de curativo, jarra, 
ebulidor, bacia, tesoura, soro fisiológico, agulha grossa 
estéril, espátula estéril, gaze estéril, kit de pinças para 
curativo, atadura, luvas de procedimento e micropore ou 
esparadrapo e medicação segundo prescrição (Iruxol/
Kolagenase, Papaína, Óleos Graxos Essenciais/Dersani/
AGE, Aloe Vera/Babosa, Elicina, Sulfadiazina de Prata, 
Telas/Adesivos/Tecidos impregnados de agentes 
cicatrizantes), Espuma hidrocelular ( feridas de qualquer 
etiologia,não infectadas), Hidrocoloide, Alginato de 
Cálcio, Carvão Ativado.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;
 Reunir e conferir o material na bandeja ou carrinho de curativo;
 Utilizar a jarra para esquentar o frasco de soro fisiológico imerso em água, até que esta 

atinja a temperatura morna;
 Secar o frasco com o papel toalha e juntar aos demais materiais na bandeja;
 Informar o procedimento ao paciente;
 Lavar as mãos novamente e calçar luvas de procedimento;
 Acomodar o paciente para o procedimento;
 Posicionar o pé do paciente de forma que este fique sobre a bacia no chão;
 Perfurar o frasco de soro fisiológico com a agulha estéril, reservar; 
 Retirar o curativo anterior com auxílio da pinça Kocher e, se estiver grudado na lesão, 

umedecer o local com jatos de soro fisiológico e aguardar o tempo necessário até que este 
possa ser facilmente removido;

 Lavar o local da lesão com jatos de soro fisiológico para auxiliar na remoção do tecido 
morto;

 Secar o pé do paciente e ao redor da lesão, com gaze;
 Aplicar o produto prescrito no local da lesão;
 Fixar o curativo com micropore;
 Envolver o pé do paciente com ataduras e fixar a ponta do tecido com esparadrapo para 

tratar lesões mais extensas;
 Acomodar o paciente e auxiliar/orientar a elevação do membro para facilitar o retorno 

venoso;
 Recolher e desprezar o material sujo em local apropriado (expurgo);
 Retirar as luvas;
 Higienizar as mãos;

 Fazer as anotações de enfermagem.

Observação: A troca do curativo deve ser realizada de acordo com a utilização de cada 
produto, por isso devem ser seguidas as recomendações conforme com a prescrição 
médica e de enfermagem.

Para o uso de pomadas:
 Abrir o pacote de gaze;

 Para embalagem em tubo, desprezar a primeira porção do produto e, com o auxílio da 
espátula, espalhar o produto sobre a gaze;

 Com o auxílio da pinça anatômica, aplicar sobre o local da lesão.

Para o uso de soluções líquidas ou oleosas:
 Desprezar a primeira porção do produto;

 Aplicar a quantidade necessária sobre a lesão sem contaminar a ponta/bico da 
embalagem;

 Abrir o pacote de gaze e com o auxílio da pinça acomodar a gaze até cobrir toda a lesão.
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Para o uso de produtos cristalizados ou em pó:
 Com o auxílio da espátula, retirar a quantidade necessária a ser utilizada;
 Espalhar delicadamente sobre a lesão, sem contaminar a ponta da espátula, se 

acontecer, providenciar outra espátula;
 Abrir o pacote de gaze;
 Com o auxílio da pinça Anatômica cobrir toda a superfície de toda a lesão com gaze ou 

compressa estéril; 

 Fixar o curativo com micropore.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, área 
de abrangência, aspectos e extensão da lesão, tipos de tecidos encontrados, características do 
exsudato no momento, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura do profissional que 
realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial. Em domicílio, documentar 
em prontuário domiciliar. 

4.28. Curativo em Queimaduras de 1° e 2° Graus
Finalidade: Este procedimento tem como finalidade proporcionar o ambiente favorável para a 
reepitelização do tecido cutâneo das lesões causadas por queimaduras de 1° e 2° graus, através 
de técnica asséptica.

Campo de aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Para queimaduras de 1° grau: carrinho de curativo, bandeja, água fria, bacia, luvas 
estéreis, papel toalha, sabão neutro, toalhas/compressas limpas, espátula e produto a ser 
utilizado conforme prescrição médica e de enfermagem.

Para queimaduras de 2° grau: carrinho de curativo, bandeja, água fria, bacia, luvas estéreis, 
papel toalha, toalhas/compressas limpas, sabão neutro, gaze estéril, kit de pinças para curativo, 
esparadrapo, soro fisiológico, agulha grossa estéril, ataduras e biombo. Também será utilizado 
produto conforme prescrição médica e de enfermagem. Os produtos utilizados nas lesões 
por queimaduras variam de acordo com a avaliação do médico (Sulfadiazina de Prata a 1%, 
Nitrofurazona0, 2%, Sulfanamida 10%, AGE’s, Hidrofibra com prata. 

Procedimento - Para as queimaduras de 1° grau:
 Higienizar as mãos;
 Reunir e conferir todo o material; 
 Informar o procedimento ao paciente;
 Acomodar o paciente;
 Utilizar o biombo e expor a área afetada;
 Dispor bacia, sabão neutro, toalhas, compressas e água fria;
 Lavar as mãos novamente e calçar luvas de procedimento;
 Higienizar a área afetada;
 Realizar compressas de água fria envolvendo o local afetado por alguns minutos ou até 

que o analgésico prescrito comece a “surtir efeito”. Repetir o procedimento sempre que for 
necessário, mantendo a compressa fria;

 Secar delicadamente a área afetada com toalha ou compressa;
 Aplicar produto conforme prescrição médica e de enfermagem;
 Se o produto for líquido ou estiver em tubo, aplicar diretamente sobre a lesão, 

desprezando a primeira porção do produto. Neste caso, por não ter rompimento da 
continuidade da pele, pode-se espalhar o produto com a mão calçada de luva;

 Se o produto estiver armazenado em pote, retire uma porção para ser aplicada sobre a 
área afetada com o auxílio de uma espátula estéril.
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Procedimento - Para as queimaduras de 2° grau:
 Higienizar as mãos;
 Reunir e conferir todo o material;
 Informar o paciente sobre o procedimento;
 Acomodar o paciente;
 Utilizar o biombo s/n e expor a área afetada;
 Dispor bacia, sabão neutro, toalhas, compressas e água fria;
 Higienizar cuidadosamente o local afetado; 
 Secar cuidadosamente ao redor da área afetada;
 Não romper os flictenas (bolhas) que se formam 

e nem retirar a pele das que já estiverem rompidas. 
Depois de romperem, estes só devem ser expostos (sem 
oclusão) após o período de 48 horas, como forma de 
proteção às contaminações;

 Aplicar o produto prescrito sobre a lesão;
 Se o produto for líquido, deve-se aplicá-lo 

diretamente sobre a lesão, desprezando a primeira 
porção;

 Se o produto estiver na apresentação de creme ou 
pomada, deve-se aplicá-lo com o auxílio de uma espátula 
sobre a gaze estéril e, com o auxílio das pinças, aplicar sobre a área afetada; 

 Caso já tenha ocorrido o rompimento dos flictenas, furar o frasco de soro fisiológico com 
a agulha estéril e fazer a limpeza da lesão com jatos do soro;

 Após a limpeza da lesão, secar a região ao redor da mesma com papel toalha ou com 
uma toalha limpa;

 Abra a embalagem de gaze estéril e disponha sobre a bandeja ou superfície do carrinho 
de curativo;

 Com o auxílio de uma espátula estéril, aplicar a medicação prescrita sobre as gazes e 
cobrir a área afetada utilizando as pinças do kit de curativo;

 Fixar as gazes na pele com micropore ou, para o curativo de lesões mais extensas, 
envolva a região com ataduras;

 Acomodar o paciente;
 Organizar o ambiente e desprezar o material contaminado em local apropriado da 

instituição;
 Retirar as luvas;
 Higienizar as mãos;
 Fazer as anotações de enfermagem.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, área 
de abrangência, aspectos e extensão da lesão, tipos de tecidos encontrados, características do 
exsudato no momento, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura do profissional que 
realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial. Em domicílio, documentar 
em prontuário domiciliar. 

4.29. Curativo em Úlcera Varicosa
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo auxiliar na cicatrização das lesões que afetam 
geralmente o terço inferior dos membros inferiores (MMII), onde há destruição das estruturas 
cutâneas causadas pela deficiência circulatória. 

Campo de aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 
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Material: Bandeja ou carrinho de curativo, luvas de procedimento, soro fisiológico 0,9%, bacia, 
gaze estéril, ataduras, agulhas de calibre grosso, ebulidor, jarra, espátula estéril, kit de pinças 
para curativo, esparadrapo e produto segundo prescrição médica e de enfermagem (Colagenase, 
Sufadiazina de Prata, Hidrogel, Aginato de Sódio, Curativo não Aderente estéril, AGE, -Bota de 
ulna, Hidrocoloide, Espuma hidrocelular). 

Procedimento:
 Higienizar as mãos;
 Reunir e conferir todo o material na bandeja ou carrinho de curativo;
 Aquecer o soro fisiológico até a temperatura morna, secar com papel toalha;
 Furar o frasco de soro com a agulha estéril e reservar;
 Informar o procedimento ao paciente;
 Lavar as mãos novamente e calçar luvas de procedimento;
 Acomodar o paciente no leito, maca ou cadeira;
 Apoiar o membro ferido sobre uma bacia, de forma que o membro permaneça elevado, se 

necessário. Solicitar auxílio do companheiro de equipe para segurar o membro do paciente;
 Remover o curativo anterior, caso este seja aderido à pele do paciente, umedecer as 

gazes com jatos de soro fisiológico até que esta se desprenda por completo da ferida;
 Lavar a lesão com jatos de soro fisiológico;
 Abrir os pacotes de gaze estéril e reservar na superfície do carrinho de curativo ou 

bandeja;
 Remover delicadamente o tecido desvitalizado, desprendido da lesão, com o auxílio do kit 

de pinças e gaze estéril molhadas com soro fisiológico;
 Secar em volta da lesão com gaze ou toalha limpa; 
 Aplicar o produto prescrito na lesão, desprezando a sua primeira porção;
 Aplicar produtos em creme na gaze com o auxílio da espátula estéril, em seguida, com 

auxílio da pinça (anatômica), aplicar a gaze sobre a lesão;
 Aplicar produtos líquidos/spray diretamente sobre a lesão e, com o auxílio da pinça 

(anatômica), aplicar a gaze sobre a lesão;
 Envolver o ferimento com as gazes após ocluir o membro com ataduras, e fixar as pontas 

do tecido com esparadrapo;
 Acomodar o paciente;
 Orientar o paciente a manter o membro lesionado elevado para facilitar o retorno venoso;
 Recolher e organizar o ambiente, desprezando o material contaminado em local 

apropriado da instituição;
 Retirar as luvas;
 Higienizar as mãos;

 Fazer as anotações de enfermagem.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, área 
de abrangência, aspectos e extensão da lesão, tipos de tecidos encontrados, características do 
exsudato no momento, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura do profissional 
que realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial. Em domicílio, 
documentar em prontuário domiciliar. 

4.30. Curativo em Úlceras de Pressão ou Escaras
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo auxiliar no tratamento da cicatrização das 
úlceras de pressão através da realização de forma asséptica do curativo oclusivo, também 
conhecidas como escaras, que acometem as regiões do corpo, onde geralmente existem áreas 
de proeminências ósseas (maléolos, calcâneos, regiões trocantéricas, região sacral todo tronco 
posterior), proporcionando meio favorável para a reepitelização do tecido lesado. 
Este procedimento não inclui o debridamento mecânico ou cirúrgico, que é a remoção do tecido 
necrótico.
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Campo de aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 

Material: Carrinho de curativo ou bandeja, bacia, biombo, travesseiros, frasco de soro fisiológico 
a 0,9%, jarra, ebulidor, luvas de procedimento, toalhas, agulha grossa estéril, kit de pinças para 
curativo estéril, pacotes de gaze estéril (o suficiente) ou compressa estéril, micropore e produto 
segundo prescrição médica e de enfermagem: ages, sulfadiazina de prata a 0,1%, kolagenase, 
papaína, filme de poliuretano, placa de hidrocolóide, hidrogel, cobertura de carvão ativado, 
placas e fitas de alginato de cálcio.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Reunir e conferir todo o material na bandeja ou no carrinho de curativo;

 Aquecer a água na jarra com o auxílio do ebulidor;

 Imergir o frasco de soro fisiológico na jarra com água quente até que este chegue 
próximo à temperatura corporal;

 Secar o frasco de soro fisiológico e furá-lo com a agulha estéril, reservar;

 Informar o procedimento ao paciente;

 Lavar as mãos novamente e calçar luvas de procedimento;

 Abrir o kit de pinças para curativo e os pacotes de gaze estéril sobre a bandeja ou sobre 
o carrinho de curativo;

 Limitar a área de procedimento como o biombo s/n;

 Expor a região do corpo a ser realizado o curativo;

 Retirar delicadamente o curativo anterior observando as características do exsudato e 
da lesão;

 Utilizar jatos de soro fisiológico sobre as gazes para descolamento de curativos aderidos 
à pele do paciente;

 Lavar o local da lesão com jatos de soro fisiológico morno;

 Remover delicadamente o tecido desvitalizado, desprendido da lesão; com o auxílio do 
kit de pinças e gaze estéril molhadas com soro fisiológico; 

 Secar em volta da lesão com gaze ou toalha limpa;

 Aplicar o produto prescrito sobre as gazes abertas no campo estéril e, com o auxílio das 
pinças, cobrir toda a região da lesão;

 Acomodar uma compressa nas úlceras profundas;

 Fixar o curativo com micropore;

 Acomodar o paciente;

 Organizar o ambiente e desprezar o material contaminado em local apropriado da 
instituição;

 Higienizar as mãos;

 Fazer as anotações de enfermagem.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, 
aceitação ou recusa do paciente, área de abrangência, 
aspectos e extensão da lesão, tipos de tecidos encontrados, 
características do exsudato no momento, data e horário do 
procedimento, carimbo e assinatura do profissional que 
realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento 
ambulatorial. Em domicílio, documentar em prontuário 
domiciliar. 
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4.31. Dispositivo para Incontinência Urinária Masculina
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo proteger a pele do paciente do contato com a 
urina. Este procedimento não deve ser realizado caso o paciente tenha lesões no órgão genital.

Material: Bandeja, luvas de procedimento, gaze, toalha, dispositivo para incontinência urinária 
(tipo uripen), adesivo hipoalergênico ou micropore e bolsa coletora.

Procedimento:
 Realizar a lavagem das mãos e separar o material;

 Explicar o procedimento ao paciente;

 Colocar o biombo ou se possível fechar a porta para 
isolar o local;

 Lavar as mãos novamente e calçar luvas de 
procedimento;

 Auxiliar ou solicitar que o paciente posicione-se em decúbito dorsal;

 Encaminhar o paciente para higiene íntima, aparando o excesso de pelos;

 Introduzir o dispositivo (Uripen) para incontinência urinária sobre o pênis e 
desenrolá-lo, deixando uma pequena distância entre a ponta do pênis e a ponta do 
dispositivo;

 Desenrolar o dispositivo sobre o pênis e fixar a base do dispositivo com adesivo 
hipoalergênico ou micropore;

 Adaptar o fixador do dispositivo de látex no saco coletor de urina e fechar, clipando o 
orifício de esvaziamento do saco coletor;

 Organizar o ambiente e desprezar o material não reutilizável em ambiente apropriado da 
instituição;

 Retirar as luvas de procedimento e realizar a lavagem das mãos;

 Fazer as anotações de enfermagem.

Observação: Orientar o paciente para que não eleve o recipiente coletor acima do nível da 
bexiga. A troca do dispositivo (Uripen) deve ser realizada no máximo a cada 24 horas.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, data e horário, anotar aspecto e 
volume sempre que necessário, carimbo e assinatura do profissional que realizou a técnica, em 
prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

 
4.32. Higiene Oral
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo realizar a higienização oral, promovendo a 
manutenção da saúde do paciente e o seu bem-estar.

Materiais: Escova de dente, produto dentifrício (creme dental), copo descartável com água, 
toalha de rosto, cuba rim, espátula, vaselina, antisséptico oral, luva de procedimento, máscara, 
gaze e espatula.
Procedimento:

 Lavar as mãos;
 Preparar o material e colocar sobre a mesa de 

cabeceira;
 Orientar o cliente e/ ou o acompanhante sobre o 

que será feito;
 Dependendo do grau de dependência do cliente, 

oriente-o como fazer;
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 Elevar a cabeceira da cama (se não houver contra-indicação);
 Colocar o papel toalha embaixo do queixo e a cuba rim sobre o tórax;
 Colocar a máscara;
 Lavar as mãos novamente e calçar luvas de procedimento;
 Umidecer a gaze envolta na espátula (trocar quantas vezes forem necessárias) ou a 

escova de dente com o anti-séptico bucal ou creme dental para limpar toda a cavidade oral;
 Iniciar a limpeza pelos dentes, gengiva, palato, bochechas, língua e lábios, com 

movimentos firmes e delicados;
 Quando for utilizado o creme dental e se o cliente tiver condições, orientar a enxaguar a 

boca bochechando com a água do copo e desprezando na cuba rim;
 Caso a higiene tenha sido somente com o anti-séptico, não será necessário enxaguar;
 Enxugar a boca do cliente com papel toalha;
 Colocar o cliente em posição confortável;
 Desprezar os líquidos usados;
 Reunir os materiais e guardá-los;
 Lavar as mãos;
 Anotar o procedimento no prontuário do cliente.

Recomendações: Se o paciente utilizar prótese dentária, solicitar a retirada ou calçar as luvas 
e ajudá-lo a retirar. Coloque a prótese na cuba e faça a higienização, devolva molhada para ser 
recolocada. Escovar a gengiva, palato e língua do paciente ou solicitar que ele escove, com uma 
gaze enrolada no dedo indicador contendo o produto dentifrício a ser usado. Oferecer um copo 
com água para enxague ou utilizar a gaze embebida em água para realizar o enxague. Hidrate os 
lábios do paciente com vaselina.
 
4.33. Mudança de Decúbito
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo manter a integridade da pele e auxiliar o 
tratamento para cicatrização das úlceras de pressão de pacientes acamados. 

Material: Roupas de cama, coxins ou almofadas, creme hidratante, colchão piramidal (caixa de 
ovo) e luvas de procedimento.

Procedimento:
 Realizar a lavagem das mãos e calçar as luvas;
 Desenrolar o paciente se estiver em decúbito lateral 

(esquerdo ou direito) - deve-se dobrar o lençol em forma 
cilíndrica e desenrolá-lo até o centro da cama, na altura de 
todo o tronco posterior do paciente;

 Retirar travesseiros ou coxins, abaixar a cabeceira se estiver elevada, posicionando o 
corpo do paciente anatomicamente alinhado;

 Apoiar as mãos no ombro e na lateral do quadril do paciente que está voltado para cima 
e virar o paciente em decúbito dorsal; 

 Aproveitar a ocasião para massagear os membros superiores e inferiores do paciente 
com creme hidratante;

 Apoiar a cabeça do paciente, MMSS e MMII com travesseiros, e se não for 
contraindicado elevar a cabeceira em semi-fowler; 

 Posicionar o paciente para o decúbito lateral (se o paciente estiver posicionado do 
lado direto virá-lo para o lado esquerdo), abaixar a cabeceira, se estiver elevada, e retirar 
almofadas, coxins e travesseiros de forma que o corpo fique anatomicamente alinhado;

 Massagear os membros faltantes;
 Fazer anotações de enfermagem.

Observação: O colchão piramidal deve ser colocado no leito antes da ocupação do paciente.
Quando a cabeceira da cama estiver elevada, a tendência é que o paciente escorregue em 
direção aos pés da cama. Para posicioná-lo mais próximo da cabeceira da cama, utilizar o lençol 
dobrado (traçado), que está sob o paciente. 

TÉCNICAS

Mudança de 
Decúbito

1010



Técnicas de Enfermagem
Consultoria em Saúde 

51

Com a ajuda de outro colaborador da equipe, segurar as pontas do lençol de um lado da 
cama. Na outra lateral do leito, pedir para o ajudante fazer o mesmo e, após, erguer no mesmo 
momento discretamente o lençol e erguer cuidadosamente o paciente em direção da cabeceira 
do leito puxando o lençol (traçado). 
 

4.34. Nebulização/Inalação
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo administrar 
medicamentos pela via respiratória para umidificar e 
fluidificar secreções e facilitar sua expulsão, devendo 
ser analisado antes da administração em pacientes com 
claustrofobia, queimaduras e traumas na face.

Materiais: Bandeja, fluxômetro, micronebulizador com 
mascará de extensão, água destilada esterilizada, 
medicamento, etiqueta, gaze, ficha de anotação e soro 
fisiológico 0,9%.

Procedimento:
 Realizar a lavagem das mãos, reunir e conferir o material na bandeja;

 Calçar luvas de procedimento;

 Colocar o soro fisiológico ou água destilada no reservatório do inalador com a 
medicação prescrita (os líquidos utilizados deverão ser estéreis);

 Informar ao paciente sobre o procedimento, verificar SSVV (informar ao supervisor 
antes de iniciar o procedimento caso o paciente esteja taquicárdico e só inicie o 
procedimento após liberação da supervisão de enfermagem);

 Posicionar o paciente sentado ou com a cabeceira elevada em 45°(se não houver 
contraindicação);

 Dispor a bandeja em bancada ou mesa auxiliar;

 Conectar os prolongamentos ao reservatório e à rede de saída de oxigênio, regulando o 
fluxômetro até ver saída de nevoa branca do inalador;

 Fixar a máscara sobre a face do paciente e, se possível, orientar que o mesmo inspire 
pelo nariz e expire pela boca continuamente, até que evapore a medicação do reservatório;

 Identificar com etiqueta (data e horário na inalação);

 fechar o fluxômetro e retirar o micronebulizador;

 Desprezar o material em local apropriado;

 Lavar as mãos;

 Fazer as anotações de enfermagem.

Registro e Indexação: Registrar procedimento realizado, data e horário, carimbo e assinatura 
do profissional que realizou a técnica, em prontuário ou ficha de 
atendimento ambulatorial.

Observação: Se o paciente em V.M. conectar inalador e tubo T.

4.35. Aspiração de Cânula Traqueal
Finalidade: Realizar aspiração de cânula traqueal, com garantia de 
minimização de riscos de infecções e garantindo a permeabilidade do estoma. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulatórios, Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares, Maternidades, Unidades com Estratégia Saúde da 
Família (ESF), Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço Atendimento Especializado (SAE). 
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Material: Luvas  esterilizadas, Sistema fechado de aspiração para TOT ou para TQT, Ampola 
de agua destilada para lavar o sistema, Seringa de 20 ml, Equipamento de proteção individual 
(EPI)- Gorro, máscara cirúrgica, oculos de proteção, avental ou capote não esteril - Aparelho de 
aspiração portatil ou fonte de vacuo em rede, Frasco de vidro de aspiração, Válvula redutora de 
pressão para rede de vácuo, Frasco coletor de secreções descartável,preferencialmente e na sua 
ausencia a extensão descartável para aspiração (Borracha de aspiração), Papel toalha, Oxímetro 
de pulso, Estetoscópio, Biombo.

Procedimento:

  Ler a prescrição do paciente;
 Realizar a higienização das mãos com água e sabão;
 Separar uma bandeja ou cuba rim para o procedimento;
 Fazer desinfecção da bandeja com gaze embebida em álcool 70%, unilateral, repetindo o 

movimento três vezes e aguardando a secagem espontanea;
 Higienizar as mãos com álcool glicerinado 70%;
 Separar o material para o procedimento, colocando-o na bandeja;
 Levar a bandeja até a unidade do paciente e colocá-la na mesa de cabeceira;
 Apresentar-se ao paciente e/ou acompanhante;
 Checar os dados de identificação na pulseira do paciente;
 Orientar o paciente e /ou acompanhante quanto ao procedimento;
 Promover privacidade, utilizando biombos, se necessário;
 Posicionar adequadamente o paciente para o procedimento, elevando a cabeceira da 

cama 30º a 45º;
 Instalar oximetro de pulso;
 Colocar equipamentos de proteção individual: óculos de proteção, gorro, máscara 

cirúrgica descartável e avental/capote não estéril;
 Realizar aspiração de vias aéreas superiores;
 Proceder a higienização das mãos com álcool glicerinado;
 Calçar as luvas de procedimento;
 Na instalação do sistema fechado adaptar a conecção da sonda de aspiração do sistema 

a extremidade do TOT ou da TQT e a outra extremidade ao sistema de vácuo, identificar com a 
data da instalação;

 Destravar a válvula de aspiração do sistema fechado;
 Introduzir a sonda até sentir resistência ou o paciente tossir, neste momento recuar 1 cm;
 Realizar as aspiração, utilizando a válvula de aspiração do sistema fechado;
 Não exceder cada aspiração por um período superior a 15 segundos;
 Após o procedimento, realizar lavagem da sonda do sistema fechado com 20 ml de água 

destilada, ultilizando o injetor lateral do sistema;
 Travar a válvula de aspiração do sistema fechado;
 Deixar a unidade em ordem, recolher o material ultilizado encaminhando-o para o local 

adequado;
 Retirar luvas de procedimento;
 Higienizar as mãos com álcool a 70% glicerinado;
 Deixar o paciente confortável;
 Manter a organização da unidade do paciente;
 Desprezar o material utilizado nos locais apropriados;
 Retirar os EPIs utilizados;
 Realizar higienização das mãos com água e sabão;
 Realizar as anotações necessárias, descrevendo aspecto, característica, coloração, 

quantidade de secreção e possíveis intercorrências, assinando e carimbando o relato no 
prontuário do paciente ( técnico de enfermagem na folha de observação de enfermagem e o 
enfermeiro na folha de evolução) 

TÉCNICAS

Aspiração de 
Cânula Traqueal

1012



Técnicas de Enfermagem
Consultoria em Saúde 

53

Cuidados especiais/Plano de contingência:

 A frequência da aspiração é determinada pelo acúmulo de secreções sendo dependente 
da avaliação do profissional de saúde, a partir da identificação de alteração no padrão 
respiratório;

 Recomenda-se a troca do sistema de aspiração fechado a cada 48 horas;

 No caso de PEEP elevado (acima do fisiológico maior que 5 cmg de H2O) não deve ser 
feito nenhuma alteração nesta, o sistema fechado é indicado exatamente para não alterá-lo;

 A sonda deve ser inserida para aspiração durante a inspiração do paciente, sempre 
quando possível.

 Não é necessário interromper a infusão da dieta gástrica/enteral para realizar a 
aspiração das vias aéreas superiores, quando é realizado o controle do resíduo gástrico 
antes da instalação da dieta;

 Instituir higiene oral com dentrifico e solução antisséptica, conforme a prescrição 
enfermagem;

 O sistema de aspiração precisa ser conectado a uma fonte de vácuo em rede ou 
aspirador portátil de secreções para o seu funcionamento;

 O sistema de aspiração compreende a válvula redutora de pressão para rede de vácuo 
e o frasco de vidro de aspiração conectados preferencialmente ao frasco coletor de secreção 
de vias aéreas descartável e na sua ausência a extensão descartável para aspiração. Quando 
não estiverem em um uso devem ter sua extremidade protegida;

 O sistema de aspiração deve ser trocado na alta do paciente, após 72 horas de uso ou 
quando persistir secreções que obstruam e impeçam o seu funcionamento adequado;

 O frasco coletor de secreções de vias aéreas descartável deve ser trocado sempre que 
atingir dois terços de sua capacidade e/ou junto com o sistema de aspiração;

 Na ausência do frasco coletor de secreção de vias aéreas descartável o frasco de vidro 
de aspiração deve ser esvaziado sempre que atingir cerca de dois terços de sua capacidade, 
substituindo-o por outro frasco. Atentar para o uso do equipamento de proteção(luvas 
esterilizadas, máscara cirúrgica, óculos de proteção e avental não estéril) a fim de evitar 
contaminação do profissional;

 Atenção especial para a pressão adequada do vacuometro entre 80 e 120mmHg. Para 
crianças, recomenda-se que a calibração do aparelho de aspiração ou manômetro esteja 
ajustada entre 80 a 100mmHg, pois uma pressão excessiva pode causar mudança na 
pressão negativa para os pulmões e promover um pneumotórax.

 Observação: Não aplicar sucção enquanto o catéter estiver sendo introduzido. 
 
Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, quantidade e aspecto da secreção 
aspirada, a permeabilidade do estoma, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura de 
quem realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.36. Transporte/Transferência do Leito para a Cadeira 
Finalidade: Este procedimento tem por finalidade manter o paciente confortável, desde que o 
enfermeiro avalie o seu estado e se ele pode manter-se na posição, mudando-o com segurança. 
Não deve ser realizado em pacientes com fratura de quadril.

Materiais: Cadeira de rodas ou poltrona, lençol, escadinha e chinelos.

Procedimento:
 Realizar a lavagem das mãos;

 Calçar luvas de procedimento;

 Informar o procedimento ao paciente;

 Colocar sobre o assento da cadeira de rodas ou poltrona um 
lençol dobrado em diagonal e posicionar-se ao lado do leito para 
facilitar o transporte;

 Sentar o paciente na poltrona ou cadeira de rodas, com as 
rodas da cadeira travada, erguer o descanso dos pés;
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 Auxiliar o paciente a sentar no leito e, se necessário, elevar a cabeceira da cama do paciente;

 Disponibilizar a escadinha bem próxima ao leito e apoiar os pés do paciente; 

 Posicionar-se em frente ao paciente e pedir para que ele apoie as mãos em seus ombros. 
Segurando-o pela cintura, ajudá-lo a descer as escadas e a sentar-se;

 Cobrir a região pélvica do paciente com lençol ou cobertor;

 Lavar as mãos e fazer as anotações de enfermagem.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento, aceitação do paciente, data e horário, 
permanência do paciente na cadeira, carimbo e assinatura do profissional que realizou a técnica, 
em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

4.37. Troca de Bolsa de Colostomia/Ileostomia/
Urostomia
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo realizar a higienização 
do estoma, remover o conteúdo armazenado nos coletores, 
proporcionando bem-estar e prevenindo o surgimento de lesões 
cutâneas pela fixação da bolsa. 

Materiais: Bandeja, bolsa coletora (de acordo com a prescrição), escala de medida do estoma, 
gaze, algodão, sabão de uso habitual, protetor de pele, tesoura, soro fisiológico, luva de 
procedimento, comadre, traçado e máscara.

Procedimento:
 Realizar a lavagem das mãos, reunir e conferir o material na bandeja;
 Informar o procedimento ao paciente (se houver possibilidade solicitar ou auxiliar o 

paciente banhar-se antes do procedimento);
 Colocar uma toalha ou traçado para evitar vazamentos no leito ou maca sob a área do 

corpo em que se realizará o procedimento e, não havendo contraindicações, posicionar o 
paciente em semi-fowler ou decúbito dorsal, expondo a região de limpeza e troca da bolsa;

 Colocar a bandeja em uma bancada ou cabeceira próxima ao paciente;
 Calçar as luvas 
 Colocar a máscara;
 Retirar a bolsa coletora, observando o seu conteúdo, em seguida desprezá-lo na 

comadre ou local apropriado da instituição ou residência (anotar o tamanho do diâmetro em 
que foi realizado o molde da bolsa);

 Desprezar a bolsa, se for descartável, em local apropriado de lixo contaminado;
 Lavar a bolsa, se for reutilizável, após desprezar o seu conteúdo, retirando todo o 

resíduo até que a bolsa esteja limpa;
 Realizar a limpeza da região do estoma com água e sabão ou soro fisiológico 0,9%, e 

delicadamente secar a pele;
 Utilizar gaze, algodão ou compressa sobre o estoma para evitar vazamentos enquanto 

prepara a colocação da bolsa;
 Realizar a medida do estoma com escala de medidas (disponível no verso do molde) e 

cortar com a tesoura (de preferência utilizar uma tesoura curva), deixando uma margem, em 
seguida traçar o molde no verso (ou realizar o corte do diâmetro do estoma de acordo com a 
anotação do molde do estoma que foi retirado);

 Fixar delicadamente a nova bolsa coletora, ajustando a sua abertura ao estoma, 
fechando a presilha ou clamp de esvaziamento (se houver);

 Organizar o ambiente e desprezar o material inutilizável em local apropriado;
 Retirar as luvas e a máscara e realizar a lavagem das mãos;
 Fazer as anotações de enfermagem.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, data e horário, aspecto do estoma, 
carimbo e assinatura do profissional que realizou a técnica, em prontuário ou ficha de 
atendimento ambulatorial. Em domicílio, registrar em prontuário domiciliar.
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4.38. Calçar Luvas Estéril
Finalidade: Este procedimento tem por objetivo 
calçar as luvas estéril com técnica correta, para 
evitar a contaminação da luva, fato este que 
pode ocorrer com facilidade. É utilizado em 
procedimentos que é necessário o manuseio estéril, 
sendo uma das barreiras de proteção mais utilizadas nas instituições de saúde. As luvas quando 
usados indevidamente, podem ser um veiculo importante da transmissão de microorganismos.

Materiais: Kit contendo 1 par de luvas estéril, no tamanho adequado (P,M,G ou tamanhos 
numerados que variam de acordo com o fabricante - n°6 ao n°9).

Procedimento:
 Realizar a lavagem das mãos;
 Reunir e conferir o material sobre uma superfície limpa, estando em uma altura 

confortável para manipulação;
 Abrir a embalagem externa das luvas; 
 Observar se existem abas nas dobras internas da embalagem das luvas e colocá-las 

sobre a superfície de manipulação;
 Segurar nas abas e abrir os dois lados que revestem as luvas, sem tocar na parte interna 

da embalagem, de forma que as dobras externas da mesma estejam voltadas para cima;
 Calçar primeiramente a luva da mão dominante, de forma que seja tocada somente a 

parte interna da luva, ajustando os dedos internamente na luva;
 Com a mão dominante enluvada, introduza os dedos indicador, médio, anelar e mínimo 

na dobra externa do punho da luva da mão não dominante. Esta dobra existente no punho da 
luva servirá de apoio para segurar a luva sem que ocorra o risco de contaminá-la;

 Segurando pela dobra do punho da luva, introduzir calmamente sua mão não-
dominante na luva, semelhante ao realizado na primeira, mas agora com a cautela de não 
tocar com a luva na pele ou em locais não-estéreis;

 Após ter calçado as duas luvas, ajustá-las corretamente nas mãos;
 Após realizado o procedimento, desprezar o material no lixo contaminado;
 Fazer as anotações de enfermagem.

Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, data e horário, carimbo e 
assinatura do profissional que realizou a técnica, em prontuário ou ficha de atendimento 
ambulatorial. Em domicílio registrar em prontuário domiciliar. 
Lembre-se: enquanto você estiver sem luvas, segure apenas pela face onde a luva irá entrar em 
contato com sua pele, ou seja, face interna.

4.39. Posições para Exames e Procedimentos

Finalidade: Para auxiliar no exame físico é essencial colocar o paciente na posição correta. Essa 
posição será estabelecida pelo tipo de exame a ser realizado. Para todo e qualquer exame e 
procedimento, deverá ser explicado e transmitido o porquê da sua realização ao paciente.

Posição Fowler
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Paciente fica sentado com a cabeceira da cama elevada com o tronco em ângulo de 
aproximadamente 60 graus. Usado para descanso, conforto, alimentação, patologias 
respiratórias e em casos de paciente com problemas cardíacos a fim de facilitar a respiração.

Material: Luvas de procedimento, lençol, travesseiro e biombo.
Procedimento:

 Lavar as mãos; 

 Explicar ao paciente a finalidade da posição e o procedimento;

 Elevar os pés da cama; 

 Elevar a cabeça e o tórax do paciente até formar um ângulo de 45º em relação ao nível 
normal do leito; 

 Proteger o paciente com lençol, expondo a região a ser examinada; 

 Deixar o paciente em posição confortável após exame ou tratamento; 

 Lavar as mãos; 

 Fazer anotações no prontuário.

O paciente permanece em decúbito lateral, direito ou esquerdo, com a perna que está do lado 
de cima flexionada, afastada e apoiada na superfície de repouso. Indicada para realizar exames 
vaginais, lavagem intestinal, exames retais e clister.

Material: Luvas de procedimento, lençol, travesseiro e biombo.
Procedimento:

 Lavar as mãos;

 Separar o material;

 Informar o paciente e/ou acompanhante sobre o que será realizado;

 Calçar as luvas de procedimento;

 Dispor o paciente deitado do lado direito ou esquerdo;

 Colocar a cabeça do paciente sobre o travesseiro;

 Pôr o braço direito ou esquerdo para trás (dependendo do lado que será necessário 
posicionar o paciente);

 Fletir o braço e deixá-lo apoiado sobre o travesseiro;

 Colocar o membro inferior dobrado até que o joelho quase encoste no abdome;

 Proteger sempre o paciente com o lençol, deixando exposta somente a região que será 
examinada ou tratada;

 Ao término do procedimento deixar o paciente em posição confortável;

 Reorganizar o local;

 Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local adequado;

 Higienizar as mãos;

 Registrar o procedimento no prontuário ou impresso próprio.

Posição Sims
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Posição Ginecológica
O paciente fica deitado com o dorso virado para 
o leito e o ventre virado para cima, com as pernas 
flexionadas, de modo que os pés se aproximem 
ao máximo das coxas (de acordo com a mobilida-
de de cada paciente), com a planta dos pés sobre 
o colchão e os joelhos afastados um do outro. É 
usada para sondagem vesical, exames vaginais 
e retal.
Material: Luva de procedimento, biombo e lençol.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Separar o material;

 Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento que será realizado;

 Posicionar biombo;

 Calçar as luvas de procedimentos;

 Dispor o paciente em decúbito dorsal;

 Orientar que flexione os joelhos e deixá-los bem separados;

 Deixar os calcanhares sobre a cama;

 Deixar o paciente protegido com lençol até o momento do exame;

 Colocar o paciente em posição confortável após o exame ou procedimento realizado;

 Reorganizar o local;

 Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local apropriado;

 Higienizar as mãos;

 Registar o procedimento em impresso próprio e/ou no prontuário do paciente.

Posição Litotômica

A paciente é colocada em decúbito dorsal, as coxas são bem afastadas uma das outras e 
flexionadas sobre o abdome; para manter as pernas nesta posição usam-se suportes para as 
pernas (perneiras). Posição usada para parto, toque e curetagem.

Material: Luva de procedimento, biombo e lençol.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Separar o material;

 Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento que será realizado;

 Posicionar biombo;

 Calçar as luvas de procedimentos;

 Dispor o paciente em decúbito dorsal;
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 Orientar que flexione os joelhos e deixá-los bem separados;

 Colocar as pernas em cima das perneiras;

 Deixar o paciente protegido com lençol até o momento do exame;

 Colocar o paciente em posição confortável após o exame ou procedimento realizado;

 Reorganizar o local;

 Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local apropriado;

 Higienizar as mãos;

 Registrar o procedimento em impresso próprio e/ou no prontuário do paciente.

Posição Trendelemburg

O paciente fica em decúbito dorsal, com as pernas e pé acima do nível da cabeça, posição usada 
para retorno venoso, cirurgia de varizes e edema.
Material: Luva de procedimento, travesseiro,  biombo e lençol.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Separar material;

 Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento que será realizado;

 Posicionar o biombo;

 Calçar as luvas de procedimentos;

 Acomodar o paciente em posição dorsal;

 Baixar a cabeceira da cama em ângulo adequado;

 Erguer os pés da cama em ângulo adequado, de forma que a cabeça fique mais baixa em 
relação ao corpo;

 Deixar o paciente protegido com lençol até o momento do procedimento;

 Colocar o paciente em posição confortável após o procedimento;

 Reorganizar o local;

 Retirar as luvas de procedimentos e desprezá-las em local apropriado;

 Higienizar as mãos;

 Registrar o procedimento realizado em impresso e/ou no prontuário do paciente.

Posição Horizontal (Decúbito Dorsal)
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O paciente fica deitado com a face e o abdome voltados para cima. Essa posição serve para 
relaxamento e conforto, usada para exames físicos.
 Procedimento:

 Lavar as mãos; 

 Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o exame que será realizado;

 Colocar a mesa de exame ou o leito na posição horizontal;

 Deitar o paciente horizontalmente de costas; 

 Manter os membros superiores ao longo do corpo em posição anatômica e os inferiores 
alinhados; 

 Manter o paciente protegido com o lençol, expondo apenas a área a ser examinada;

 Deixar o paciente em posição confortável após o exame;

 Higienizar as mãos; 

 Registrar o procedimento realizado em impresso próprio e/ou prontuário do paciente.

Posição Ereta ou Ortostática

O paciente permanece em pé na posição ereta, pés afastados na 
largura do quadril, com peso dividido em ambos os pés com a cabeça 
no plano de Frankfurt, com chinelos ou com o chão forrado com um 
lençol. Posição usada para exames neurológicos e certas anormali-
dades ortopédicas.

Material: Lençol e luva de procedimento.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Separar o material;

 Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o exame que 
será realizado;

 Calçar luvas de procedimento;

 Colocar o lençol no chão para o paciente pisar;

 Colocar o paciente em posição confortável após o exame;

 Reorganizar o local;

 Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local 
apropriado;

 Higienizar as mãos;

 Registrar o procedimento realizado em impresso próprio e/ou prontuário do paciente.

Decúbito Ventral

O paciente fica deitado com o peitoral e abdome voltados para baixo e a cabeça lateralizada 
(para o lado direito ou esquerdo).

Material: Luva de procedimento, travesseiro,  biombo e lençol.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;

 Separar os materiais;
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 Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o exame que será realizado;

 Posicionar o biombo;

 Calçar as luvas de procedimento;

 Colocar o paciente deitado com o abdome sobre a cama ou sobre a mesa de exames;

 Virar a cabeça do paciente para um dos lados;

 Elevar os braços, com as palmas das mãos apoiadas no colchão, à altura da cabeça ou 
ao longo do corpo;

 Posicionar um travesseiro, sob a parte inferior das pernas e pés, para evitar pressão dos 
dedos;

 Deixar o paciente protegido com lençol;

 Após a realização do procedimento, colocar o paciente em posição confortável;

 Reorganizar o local;

 Retirar as luvas de procedimentos e desprezá-las em local apropriado;

 Higienizar as mãos;

 Registrar o procedimento em impresso próprio e/ou prontuário.

 
Decúbito Lateral Direito

O paciente fica com o corpo deitado e lateralizado, de forma que o braço e perna direita ficam 
apoiados sobre o leito e o braço e a perna esquerda ficam apoiados em cima dos membros direi-
tos. Orienta-se o uso de travesseiros entre os braços e as pernas. Indicada em cirurgias renais, 
massagens nas costas e mudança de decúbito.

Material: Luva de procedimento, travesseiro,  biombo e lençol.

 Procedimento:
 Higienizar as mãos;
 Separar os materiais;
 Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o exame que será realizado;
 Posicionar o biombo;
 Calçar as luvas de procedimento;
 Posicionar o paciente na maca ou cama onde o braço e a perna direita fiquem apoiados;
 Inserir um travesseiro abaixo da cabeça, deixando o pescoço apoiado também;
 Inserir um travesseiro entre as pernas para que alivie a pressão de uma perna sobre a 

outra;
 Manter o paciente protegido com o lençol, deixando exposto o local a ser tratado ou 

examinado;
 Ao término do tratamento, exame ou mudança de decúbito, deixar o paciente em posi-

ção confortável;
 Reorganizar o local;
 Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local apropriado;
 Higienizar as mãos;
 Registrar o procedimento em impresso próprio e/ou no prontuário do paciente.
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Decúbito Lateral Esquerdo

O paciente fica com o corpo deitado e lateralizado, de forma que o braço e perna esquerda ficam 
apoiados sobre o leito e o braço e a perna direita ficam apoiados em cima dos membros esquer-
dos. Orienta-se o uso de travesseiros entre os braços e as pernas. Indicada em cirurgias renais, 
massagens nas costas, mudança de decúbito e melhora do fluxo sanguíneo.

Material: Luva de procedimento, travesseiro,  biombo e lençol.

Procedimento:
 Higienizar as mãos;
 Separar os materiais;
 Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o exame que será realizado;
 Posicionar o biombo;
 Calçar as luvas de procedimento;
 Posicionar o paciente na maca ou cama onde o braço e a perna esquerda fiquem 

apoiados;
 Inserir um travesseiro abaixo da cabeça, deixando o pescoço apoiado também;
 Inserir um travesseiro entre as pernas, para que alivie a pressão de uma perna sobre a 

outra;
 Manter o paciente protegido com o lençol, deixando exposto o local a ser tratado ou 

examinado;
 Deixar o paciente confortável ao término do procedimento;
 Reorganizar o local;
 Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local apropriado;
 Higienizar as mãos;
 Registrar o procedimento em impresso próprio e/ou no prontuário do paciente.

4.40. Coleta de Citologia Oncótica
Finalidade: Reduzir a incidência e a mortalidade por câncer de útero, através do exame e 
diagnóstico precoce.

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Básicas Distritais de Saúde 
(UBDS), Ambulatórios, Unidades com Estratégia Saúde da Família (ESF), Unidades Hospitalares 
e Maternidades.

Material: Espéculo descartável, lâmina com uma extremidade fosca, espátula de Ayres, escova 
cervical, par de luvas para procedimento, formulário para requisição do exame, lápis para 
identificação da lâmina, fixador apropriado, recipiente para acondicionamento das lâminas, 
lençol para cobrir a paciente, avental, gaze, pinça de Cheron.

Procedimento:
 Recepcionar a paciente com atenção;
 Realizar anamnese;
 Preencher o formulário para requisição do exame;
 Orientar a paciente quanto o procedimento;
 Identificar a lâmina na extremidade fosca com lápis grafite, colocando-a na mesa 

auxiliar, para receber o material coletado;
 Oferecer avental a paciente, encaminhando-a ao banheiro/ local reservado, 

solicitando-a que retire a parte inferior da roupa e esvazie a bexiga;
 Higienizar as mãos;
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 Preparar o material;
 Solicitar que ela deita na mesa ginecológica, auxiliando-a a  posicionar-se 

adequadamente para o exame;
 Cubra-a com o lençol;
 Calçar as luvas de procedimentos;
 Iniciar a primeira fase examinando a região vulvar;
 Escolher o espéculo adequado;
 Introduzir o espéculo na posição vertical, ligeiramente inclinado, fazendo uma rotação 

de 90º, mantendo-o em posição transversa, de modo que a fenda da abertura do espéculo 
fique na posição horizontal;

 Abrir o espéculo lentamente e com delicadeza;
 Se ao visualizar o colo houver uma grande quantidade de muco ou secreção, seque-o  

delicadamente com uma gaze montada em uma pinça, sem esfregar, para não perder a 
qualidade do material a ser colhido;

 Proceda a coleta da ectocérvice, utilizando a espátula de madeira tipo Ayres;
 Encaixar a ponta mais longa da espátula no orifício externo do colo, apoiando-a com 

firmeza e com movimento rotativo de 360º em todo o orifício, realize a coleta na mucosa 
ectocervical. Caso considere que a coleta não tenha sido representativa, faça mais uma vez o 
movimento de rotação;

 Estender o material ectocervical na lâmina, dispondo-o no sentido vertical ou horizontal, 
ocupando 2/3 da parte transparente da lâmina, em movimentos de ida e volta, esfregando a 
espátual com suave pressão, garantindo uma amostra uniforme;

 Proceder a coleta da endocervical, utilizando a escova cervical;
 Introduzir a escova delicadamente no canal cervical, girando-a 360º;
 Estender o material, ocupando o 1/3 da lâmina, rolando a escova de cima para baixo ;
 Fixar o esfregaço, imediatamente após a coleta;
 Fechar o espéculo, retirar delicadamente e descartar;
 Retirar as luvas;
 Lavar as mãos;
 Auxiliar a paciente a descer da mesa, encaminhando-a para se trocar;
 Orientar a paciente para que venha retirar o exame conforme a rotina da unidade de 

saúde;
 Realizar anotação de enfermagem, assinar, carimbar ;
 Acondicionar as lâminas nas caixas específicas para transportá-la;
 Fazer os devidos registros (de acordo com a rotina da unidade);
 Manter o ambiente de trabalho em ordem.

 
Registro e Indexação: Registrar o procedimento realizado, características da mucosa, 
quantidade e aspecto da secreção, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura de 
quem realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial.

Obs. Em gestantes ou na suspeita de gravidez, não realizar a coleta de material endocervical.
Em caso de paciente virgem, a coleta deverá ser realizada pelo profissional médico.
Em caso de mulheres idosas, com vaginas extremamente ressecadas, recomenda-se 
molhar o espéculo com soro fisiológico ou solução salina.
Não lubrifique o espéculo com qualquer tipo de óleo, glicerina, creme ou vaselina.

4.41. Desinfecção e Esterilização de Materiais 

Finalidade: Destruir microrganismos na forma vegetativa presentes em artigos, por meios físicos 
ou químicos, com exceção de esporos bacterianos. 

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Básicas Distritais de Saúde 
(UBDS), Ambulatórios, Unidades com Estratégia Saúde da Família (ESF), Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares e Maternidades.
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Material: óculos protetor, luvas de borracha, avental impermeável, gorro, máscara, sabão, 
esponja, malha de aço ou escova, campo de tecido, invólucros apropriados, ampolas de 
indicador biológico.

Procedimento:
 Receber o material contaminado paramentada com os EPIs e colocar na pia.
 Lavar o material cuidadosamente e retirando toda a sujidade.
 Após deixar os materiais no mínimo 30 minutos na solução adequada (de acordo com os 

produtos disponíveis e preconizados em cada unidade).
 Enxaguar os materiais em água corrente e colocar para secar em um campo limpo.
 Após secos embalar invólucros apropriados.
 Selar a embalagem, identificá-la com data de esterilização, data de validade, material e 

profissional que realizou.
 Colocar as embalagens adequadamente na autoclave e iniciar a esterilização conforme 

ciclo programado na autoclave.
 Após processo de esterilização deixar secar os materiais embalados, verificar a 

integridade dos pacotes e distribuir para seus devidos locais.

Esterilização dos Materiais em autoclaves: 

Finalidade: Oferecer ao usuário um artigo livre da presença de microorganismos garantindo o uso 
dos artigos, sem risco de contaminação para a clientela.

Fluxograma
Artigo não crítico ou semi-crítico   >  Limpeza e desinfecção   >  Empacotamento 
Artigos críticos   >  Limpeza e desinfecção   >  Empacotamento   >  Esterilização em autoclave

Procedimento
 Limpeza: Realizar limpeza manual com escova própria retirando a sujidade, enxaguar 

material em água corrente;
 Secagem: Secar com papel toalha ou pano limpo. Não deixar secar naturalmente, no 

caso dos artigos que serão submetidos à esterilização, pois os sais minerais da água ficam 
aderidos podendo causar danos durante a esterilização;

 Desinfecção: Para os artigos metálicos deve-se usar como desinfetante o ácido 
peracético a 0,02% por 10 minutos. Logo após, enxaguar em água corrente, secar e embalar 
para esterilização em autoclave;

 No caso dos artigos críticos, após a desinfecção, lavagem e secagem, empilhar as caixas 
ou pacotes verticalmente na autoclave para esterilização;

 Não encostar os pacotes nas paredes da autoclave;
 Deixar espaço de 2 cm entre os pacotes;
 Após término do ciclo, abrir autoclave e aguardar de 30 a 40 minutos;
 Não retirar da câmara os pacotes molhados;
 Certificar se houve esterilização efetiva através do indicador biológico;
 Diariamente: limpar dreno da autoclave, verificar ralo da câmara interna e limpá-la;
 Quinzenalmente: Limpar filtros, válvulas; verificar a borracha de vedação da porta; 

lubrificar cercadura;
 Mensalmente: verificar elementos filtrantes, ajuste de fechamento da porta; 

acionamento manual das válvulas de segurança;

 Anualmente: validação do equipamento.

Controle Biológico: Realizar controle biológico conforme protocolo de esterilização e rotina do 
serviço.

 Lavar as mãos.
 Preparar o pacote teste com a ampola do indicador biológico.
 Posicionar o pacote na autoclave, da seguinte forma: um na região próximo à porta e na 

grade superior.
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 Efetuar o ciclo de esterilização normalmente.
 Abrir o pacote ao final do processo, identificando a ampola com data, unidade de saúde 

e horário do término do ciclo.
 Preparar um indicador controle (que não passou pelo processo de esterilização), 

identificando-o com data e “controle”.
 Ativar os indicadores, quebrando a ampola de vidro de dentro da embalagem, apertando 

a ampola plástica.
 Colocar os indicadores na incubadora aquecida previamente por 10 min.
 Manter a incubadora sempre tampada.
 Realizar a leitura do teste após 3 horas de permanência na incubadora.
 Desprezar no lixo para pérfuro-cortante, os indicadores que passaram pelo processo de 

esterilização.
 Colocar na autoclave o indicador “controle”, efetuando o ciclo e, desprezá-lo no lixo para 

pérfuro-cortante.
 Lavar as mãos.
 Registrar o teste biológico em impresso próprio com as informações: data da 

esterilização, horário do início da incubação, indicadores colocados na incubadora, leitura 
realizada, identificação do profissional.

 Registrar o procedimento em planilha de produção.
 Manter a sala organizada.

Observação:
A. O fluxo de pessoal no expurgo e sala de esterilização deve ser limitado ao profissional que 
está desenvolvendo as atividades.
B. É necessário que o profissional encerre todas as atividades no expurgo, para iniciar as 
atividades na sala de esterilização. Não é permitido executar tarefas concomitantes nas duas 
salas, devido ao risco de disseminação de microorganismos para os materiais/ instrumentais já 
limpos ou esterilizados.
C. O profissional deve permanecer com os cabelos presos e não utilizar anéis, pulseiras, relógios, 
etc., durante o preparo e esterilização dos materiais.
D. Ao acondicionar os materiais/ instrumentais na autoclave atentar para:

 Verificar a integridade dos pacotes;

 Preservar um espaçamento de 2 a 5 cm entre os pacotes e a mesma distância entre os 
materiais e a parede interna do equipamento, favorecendo a distribuição do vapor para todos 
os espaços da câmara;

 O volume da carga não pode exceder a 80% da capacidade do equipamento;

 Colocar os pacotes maiores na parte inferior da câmara e os menores por cima, 
facilitando o fluxo do vapor;

 Posicionar os artigos com cavidade (jarros, bacias, cubas, etc.) com abertura para baixo, 
facilitando o escoamento da água resultante da condensação do vapor;

 Ao término do ciclo, manter a porta da autoclave entreaberta por um período de 5 a 10 
minutos, para a saída do vapor e secagem dos materiais;

 Ao retirar os materiais/ instrumentais da autoclave observar a alteração do indicador de 
esterilização;

 Encaminhar ao expurgo, todo material com prazo de esterilização vencida ou que 
perderam a integridade do invólucro.

4.42. Vacinação 

Finalidade: Redução da Morbidade e Mortalidade por doenças preveníveis

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Básicas Distritais de Saúde 
(UBDS), Ambulatórios, Unidades com Estratégia Saúde da Família (ESF), Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares e Maternidades.
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Materiais: Imunobiológicos, Seringas e agulhas, Bandeja de inox, Cartão de vacina, Cartão 
espelho, Carimbo, Mapa diário de doses aplicadas, Caneta, Lápis, Algodão.

Procedimento:
 Receber o usuário na sala de vacinas.

 Orientar o cliente sobre a vacina a ser administrada e a importância da mesma.

 Verificar se o cliente não encontra em situação de adiamento da vacinação.

 Informar sobre os eventos adversos mais comuns, orientando retorno na Unidade 
sempre que necessário.

 Orientar quanto a não utilização de pomadas ou compressas no local da aplicação.

 Registrar a vacina administrada, nº de lote, no cartão do cliente e cartão espelho, 
assinar com letra legível.

 Lavar as mãos.

 Executar técnica asséptica em todo o procedimento.

 Assegurar-se de que a temperatura da vacina e diluente esteja adequada.

 Verificar o prazo de validade da vacina e tempo de uso recomendado, após a diluição da 
vacina.

 Observar a dosagem recomendada pelo Laboratório produtor da vacina em questão.

 Respeitar o local de aplicação, segundo faixa etária.

 Lavar com água e sabão, o local da aplicação, caso o mesmo não apresente boas 
condições de higiene.

 Solicitar a mãe ou responsável que segure a criança de forma adequada, garantindo 
uma imobilização segura.

 Atentar para a relação entre o ângulo de aplicação e agulha adequada, levando em 
consideração a quantidade de massa muscular do cliente a ser vacinado.

 Administrar lentamente o líquido da vacina.

 Não massagear o local da aplicação. Fazer apenas leve compressão com algodão seco.

 Ao realizar aplicações simultâneas, identifique, no cartão do cliente e cartão espelho, o 
local de aplicação de cada vacina.

 Não retirar a agulha da seringa no momento do descarte.

 Não reencapar a agulha.

 Descartar em coletor adequado, respeitando o limite permitido (2/3 do recipiente).

 Registrar no mapa diário, a dose aplicada.

 Arquivar o cartão espelho, no mês de retorno da próxima vacina a ser aplicada.

 Lavar as mãos.

 Manter ambiente limpo e organizado.

4.43. Teste do Pezinho
Finalidade: ação preventiva que permite fazer o diagnóstico de diversas doenças congênitas ou 
infecciosas, assintomáticas no período neonatal, a tempo de se interferir no curso da doença, 
permitindo, desta forma, a instituição do tratamento precoce específico e a diminuição ou 
eliminação das sequelas associadas a cada uma dessas doenças.

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Básicas Distritais de Saúde 
(UBDS), Ambulatórios, Unidades com Estratégia Saúde da Família (ESF), Unidades Hospitalares 
e Maternidades.

Materiais: Impresso próprio de solicitação, livro controle de procedimentos, papel filtro, 
algodão, lanceta, bandagem e estante para colocar o papel filtro, álcool 70%.
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Procedimento: 
 Preencha todos os dados na ficha de coleta e no livro controle.

 Separe todos os materiais necessários para a coleta (papel filtro, algodão, lanceta, 
bandagem e estante para colocar o papel filtro).

 Lave as mãos.

 Evite tocar nos círculos do papel filtro antes ou após a coleta para prevenir

 contaminação da amostra.

 Peça ao acompanhante para ficar em pé e segurar o bebê em pé e de costas para a 
enfermeira, a qual deverá estar sentada .

 Aqueça previamente o pé do bebê e, em seguida, segure-o com uma das mãos para 
imobilizar e facilitar a punção.

 Escolha o local de coleta: borda interna ou externa do calcanhar do bebê. 

 Faça a assepsia do local com algodão umedecido em álcool 70%, massageando bem 
para ativar a circulação, espere o álcool da assepsia secar antes de iniciar a coleta. Quando 
o calcanhar estiver avermelhado, puncione uma vez o local escolhido com lanceta de ponta 
fina, enxugue a 1ª gota de sangue e utilize a 2ª gota para a coleta. Evite o sangramento 
abundante, que resulta em camada excessiva de sangue no papel (mal colhido). Se isto 
acontecer, estanque o sangue com algodão seco e aguarde o sangramento lento e contínuo. 

 Encoste a 2ª gota de sangue no verso do primeiro círculo do papel filtro. Deixe formar a 
gota de sangue espontaneamente, sem “espremer” ou “ordenhar” o local da punção para 
extrair o sangue. A “ordenha” libera plasma do tecido, diluindo o material colhido. Faça 
movimentos circulares com o papel, não deixando coagular o sangue no pé e nem no papel 
durante a coleta. A camada de sangue deve ser fina e homogênea, sem excesso ou manchas 
(mal colhido).

 Aplique um curativo na punção.

 Proteja a amostra que acabou de ser colhida de contaminação.

 Deixe secar as amostras de sangue à temperatura ambiente por 2 a 4 horas, em posição 
horizontal, evitando o contato do sangue com qualquer superfície. A amostra depois de seca 
deve ficar de cor amarronzada. 

 Depois de completamente seco, o papel filtro deverá ser envolvido em papel 
alumínio guardado dentro de um saco plástico bem vedado na geladeira evitando assim o 
ressecamento das amostras.

 As amostras deverão ser enviadas para o laboratório com a frequência estipulada pelo 
serviço 
 
Obs: Sempre enviar ao laboratório, juntamente com os testes colhidos, a lista nominal de 
exames, em 2 vias, na qual deverá constar os nomes das mães, a data de nascimento do 
RN, a data de coleta do exame e o nome do responsável pela coleta. Esta lista será assinada 
por alguém responsável do laboratório e uma via será devolvida ao posto de coleta. Confira 
sempre, pois esta é a garantia do envio do material.

4.44. Cateterismo Vesical de Alívio
Finalidade: Esvaziar a bexiga dos usuários com retenção urinária, controlar o volume urinário e 
auxiliar no diagnóstico das lesões traumáticas do trato urinário

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Básicas Distritais de Saúde 
(UBDS), Ambulatórios, Unidades com Estratégia Saúde da Família (ESF), Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares e Maternidades.

Materiais: Luvas estéreis, Sonda uretral estéril descartável, PVPI tópico, Compressas de gaze 
estéril, Bandeja de materiais estéreis para cateterismo (cuba rim, cúpula, pinça cheron),Campo 
fenestrado, Lençol, Frasco para coleta de urina se necessário, Lidocaína gel, Seringa de 20ml.
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Procedimento:
Paciente do sexo feminino

 Posicionar a paciente confortavelmente.

 Lavar as mãos.

 Abrir a bandeja de cateterismo usando a técnica asséptica. Colocar o recipiente para os 
resíduos em local acessível.

 Colocar a paciente em posição de decúbito dorsal com os joelhos flexionados, os pés 
sobre o leito mantendo os joelhos afastados.

 Calçar as luvas estéreis.

 Separar, com uma das mãos, os pequenos lábios de modo que o meato uretral seja 
visualizado; mantendo-os afastados até que o cateterismo termine.

 Realizar antissepsia da região perineal com PVPI tópico e gaze estéril com movimentos 
únicos.

 Evitar contaminar a superfície da sonda.

 Realizar o esvaziamento da bexiga totalmente ou coletar a urina caso seja para exame 
laboratorial.

 Remover a sonda suavemente, quando a urina parar de fluir.

 Secar a área, tornar o paciente confortável. 
 
Paciente do sexo masculino

 Realizar a assepsia com PVPI tópico e gaze estéril em movimentos únicos da base do 
pênis até o púbis, e após da base do pênis até raiz da coxa, bilateralmente.

 Após, da glande até a base, e por último em movimentos circulares sobre o meato, de 
dentro para fora.

 Usar as luvas estéreis, 

 Injetar no meato uretral 20 ml de anestésico prescrito

 Introduzir a sonda dentro da uretra até que a urina flua.

 Realizar o esvaziamento da bexiga totalmente ou coletar a urina caso seja para exame 
laboratorial.

 Remover a sonda suavemente, quando a urina parar de fluir.

 Secar a área, tornar o paciente confortável.

 Lavar as mãos.

 Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar.

 Manter ambiente de trabalho em ordem.

4.45. Cateterismo Vesical de Demora 
Finalidade: Esvaziar a bexiga dos usuários com retenção urinária, controlar o volume urinário e 
auxiliar no diagnóstico das lesões traumáticas do trato urinário

Campo de Aplicação: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades Básicas Distritais de Saúde 
(UBDS), Ambulatórios, Unidades com Estratégia Saúde da Família (ESF), Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Unidades Hospitalares e Maternidades.

Materiais: Luvas estéreis, Sonda Foley estéril descartável, PVPI tópico, Compressas de gaze 
estéril, Bandeja de materiais estéreis para cateterismo (cuba rim, cúpula, pinça cheron),Campo 
fenestrado, Lençol, Frasco para coleta de urina se necessário, Lidocaína gel, Seringa de 20ml, 
Coletor de urina de sistema fechado, Soro Fisiológico 0,9%.
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Procedimento:
Paciente do sexo feminino

 Posicionar a paciente confortavelmente.
 Lavar as mãos.
 Abrir a bandeja de cateterismo usando a técnica asséptica. Colocar o recipiente para os 

resíduos em local acessível.
 Colocar a paciente em posição de decúbito dorsal com os joelhos flexionados, os pés 

sobre o leito mantendo os joelhos afastados.
 Calçar as luvas estéreis.
 Separar, com uma das mãos, os pequenos lábios de modo que o meato uretral seja 

visualizado; mantendo-os afastados, até que o cateterismo termine.
 Realizar antissepsia da região perineal com PVPI tópico e gaze estéril com movimentos 

únicos:
 Horizontalmente, do meato até monte de Vênus. A seguir, verticalmente do meato até 

final da comissura labial posterior, inicialmente sobre grandes lábios, após entre grandes e 
pequenos lábios e, por último, em movimentos circulares sobre o meato, de dentro para fora.

 Lubrificar bem a sonda com lubrificante ou anestésico tópico prescrito.
 Introduzir a sonda pré-conectada a um coletor de drenagem de sistema fechado, bem 

lubrificada por 5 a 7 cm no meato uretral, utilizando técnica asséptica estrita.
 Tracionar suavemente a sonda até sentir até sentir resistência.
 Insuflar o balonete com soro fisiológico 0,9% (aproximadamente 10 ml), certificando-se 

de que a sonda está drenando adequadamente.
 Fixar a sonda de demora, prendendo-a juntamente com o equipo de drenagem na coxa.
 Secar a área e manter paciente confortável.
 Lavar as mãos.
 Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar 

 Manter ambiente de trabalho em ordem.

Paciente do sexo masculino
 Lubrificar bem a sonda com lubrificante ou anestésico tópico prescrito.
 Realizar a antissepsia com PVPI tópico e gaze estéril em movimentos únicos da base do 

pênis até o púbis, e após da base do pênis até raiz da coxa, bilateralmente. Após, da glande 
até a base, e por último em movimentos circulares sobre o meato, de dentro para fora.

 Injetar no meato uretral 20 ml de anestésico prescrito
 Introduzir a sonda dentro da uretra quase até sua bifurcação, até que a urina flua.

 Quando a resistência é sentida no esfíncter externo, aumentar discretamente a tração do 
pênis e aplicar pressão suave e contínua sobre a sonda. Pedir para que o paciente faça força 
(como se estivesse urinando), para ajudar a relaxar o esfíncter.

 Insuflar balonete com soro fisiológico 0,9% (aproximadamente 10 ml).
 Fixar a sonda de demora, prendendo-a abaixo do umbigo na vertical.
 Secar a área e manter paciente confortável.
 Lavar as mãos.
 Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar 

 Manter ambiente de trabalho em ordem.

4.46. Eletrocardiograma 

Finalidade: Analisar o ritmo cardíaco, avaliar a condução do estímulo através do sistema de 
condução do coração e das suas cavidades, avaliar a integridade ou anormalidades do sistema 
de condução, detectar eventuais sobrecargas das cavidades cardíacas e zonas correspondentes 
à ausência de atividade elétrica.
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Materiais: Eletrocardiógrafo, Gel hidrossolúvel, Álcool á 70%, Algodão seco, Lençol.
Procedimento:

 Testar o eletrocardiógrafo, assegurando que o mesmo está ligado.
 Checar a presença e integridade do cabo de força, fio terra e cabo do paciente com cinco vias.
 Seguir as orientações de utilização segundo o fabricante.
 Solicitar ao paciente que exponha o tórax, punhos e tornozelos.
 Solicitar que o paciente retire relógio, correntes, chaves, celulares, etc..
 Cobrir o paciente para que o mesmo não fique totalmente exposto.
 Orientar o paciente a deitar, evitar a movimentação, tossir ou conversa, enquanto o ECG 

está sendo registrado, a fim de evitar artefatos.
 Efetuar a remoção de gordura, com algodão embebido em álcool 70%, das faces 

anteriores dos antebraços, na porção distal e das faces internas dos tornozelos (acima dos 
maléolos internos).

 Colocar os eletrodos no tórax e nos membros conforme determinado, usando eletrodos 
auto-adesivos ou gel hidrossolúvel ou ainda, outro material de condução (conforme 
orientação do fabricante).

 Membros superiores e membros inferiores de acordo com a cor determinada pelo fabricante;
 V1 – 4º Espaço intercostal D (ao lado do esterno);
 V2 - 4º Espaço intercostal E (ao lado do esterno);
 V3 – Entre V3 e V4;
 V4 – 5º espaço intercostal E (hemiclavicular);
 V5 – 5º espaço intercostal E (axilar anterior);
 V6 – 5º espaço intercostal E (axilar média);
 Solicitar ao paciente que na realize nenhum movimento e mantenha braços e pernas relaxadas;
 Iniciar o registro no eletrocardiógrafo.
 Avaliar se o registro efetuado pelo equipamento é compatível com o esperado para um 

traçado eletrocardiográfico.
 Finalizar o procedimento, auxiliando o paciente a levantar-se da maca e vestir-se.
 Anotar em livro próprio os seguintes dados: data, nome do paciente, idade, ficha e se 

será encaminhado para laudo.
 Identificar a fita registro do eletrocardiograma com: nome do paciente, idade, número 

da ficha e nome do Centro de saúde e hora do procedimento;
 Anexar a fita do eletrocardiograma à solicitação do exame.
 Lavar as mãos.
 Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar 
 Manter a sala em ordem.

Figura explicativa de posições para o eletrocardiógrafo
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4.47. Sondagem Nasoenteral 

Finalidade: alimentação do paciente, sendo de escolha no caso de pacientes que receberam 
alimentação via sonda por tempo indeterminado e prolongado.

Materiais: Sonda Nasoenteral de poliuretano ou silicone, luvas de procedimento, mandril (fio 
guia), gazes, lubrificante hidrossolúvel (lidocaína gel 2%), Seringa 20 ml, estetoscópio, fita 
adesiva não alergênica.

  Procedimento:
 Explicar o procedimento ao paciente.

 Reunir o material próximo do leito.

 Medir o cumprimento da sonda, a partir do lóbulo da orelha até a base do nariz e 
dessa até a parte inferior do apêndice xifóide, acrescentando mais 15 cm. Marcá-la com 
esparadrapo para visualizar o tamanho da sonda a ser introduzida.

 Proteger o paciente com uma toalha.

 Lavar as mãos e calçar luvas.

 Retirar próteses dentárias, se necessário.

 Posicionar o paciente em semi-fowler, mantendo a cabeça em posição de deglutição 
(fletida para frente), alinhada em relação ao tronco.

 Testar as narinas e introduzir a sonda lubrificada na narina mais desobstruída.

 Passar a sonda até a nasofaringe, dirigindo-a para baixo e para trás. Quando a sonda 
alcançar a orofaringe solicitar que o paciente que inspire profundamente e degluta várias 
vezes e se necessário dar-lhe um gole d’água, para ajudar na progressão da sonda para o 
esôfago.

 Não forçar a passagem da sonda caso esta apresente resistência.

 A rotação suave pode ajudar.

 Continuar a progressão da sonda até a marca definida.

 Suspender a progressão da sonda caso o paciente apresente náuseas, vômitos, tosse, 
dispnéia ou cianose.

 Verificar se a sonda está no estômago: Adaptar uma seringa na ponta externa da sonda, 
insuflar ar (10 ml) e auscultar o estômago com estetoscópio. A entrada de ar no estômago 
provoca um ruído característico do tipo bolhas na água.

 Retirar o mandril com cuidado (após lubrificação se necessário).

 Verificar a posição da sonda, novamente, injetando ar em bolo.

 Na ausência de ausculta ou de retorno, repassar a sonda.

 Tapar a conexão da sonda.

 Retirar as luvas.

 Fixar a sonda e deixar o paciente confortável.

 Guardar o mandril na embalagem original da sonda, adequadamente enrolado e 
identificado, para repassar a sonda se necessário;

 Lavar as mãos.

 Solicitar RX para certificar-se o posicionamento da sonda;

 Solicitar ao médico avaliação do RX quanto a posição da sonda;

 Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar 

 Manter a sala em ordem.

Observação: Este procedimento é privativo do Enfermeiro.
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4.48. Sondagem Nasogastrical 
Finalidade: alimentação do paciente, sendo de escolha no caso de pacientes que receberam 
alimentação via sonda por tempo indeterminado e prolongado.

 Materiais: Sondas nasogástricas, lubrificante hidrossolúvel, aspirador, quando prescrito, 
toalha, lenço de papel, cuba rim, esparadrapo hipoalergênico.

  Procedimento:
 Explicar ao paciente o procedimento.

 Colocar o paciente em posição sentada ou semi-sentado.

 Remover dentaduras se necessário; colocar cuba rim e toalhas de papel ao alcance do 
paciente.

 Selecionar o número da sonda de acordo com o diâmetro da narina do paciente.

 Lavar as mãos e calçar as luvas descartáveis

 Medir a sonda: distância do lóbulo da orelha à ponta do nariz e daí ao apêndice xifoide, 
acrescentando 10 cm e marcando-a neste local.

 Lubrificar a ponta da sonda com lidocaína gel.

 Solicitar ao paciente que permaneça com o queixo próximo ao peito, se necessário, 
auxiliá-lo.

 Introduzir a sonda pela narina do paciente fazendo movimentos para cima e para trás.

 Após a sonda passar pela orofaringe, solicitar ao paciente que faça movimento de 
deglutição.

 Introduzir até a marcação realizada anteriormente.

 Comprovar localização da sonda pela injeção de ar (cerca de 20 ml no adulto e 5 a 10 
ml na criança) realizando ausculta da região epigástrica, com objetivo de ouvir ruído brusco 
e borbulhante, também se pode confirmar o posicionamento da sonda aspirando-se o 
conteúdo gástrico.

 Fixar a sonda no nariz ou maxilar do paciente.

 Retirar as luvas.

 Lavar as mãos.

 Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar 

 Manter a sala em ordem.

TÉCNICAS

Sondagem 
Nasogastrical
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O Instituto Civitas  deseja que este manual seja apreciado por todos os 

profissionais da área e que, a cada dia, seja refletida a importância da 

profissão, lembrando que o doar e o saber sempre caminham juntos.

5. Mensagem Final

MENSAGEM FINAL
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1. PROTOCOLO ENFERMAGEM 

2. Administração de Medicamento por via Tópica 

 Objetivo: 

Remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, como 
o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à 
permanência e à proliferação de microrganismos. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

  Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem. 

  Materiais: 

Não se aplica 

 Etapas do Procedimento: 

• Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia; 

• Aplicar na palma da mão quantidade suficiente (5ml) de sabão líquido para 
cobrir toda a superfície; 

• Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si; 

• Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, 
entrelaçando os dedos e vice-versa; 

• Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 
segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa; 

• Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 
utilizando movimento circular e vice-versa; 

• Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da 
mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa; 

• Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, 
utilizando movimento circular e vice-versa; 

• Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato direto 
das mãos ensaboadas com a torneira; 

• Secar-se com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo 
pelos punhos;  

• Desprezar o papel toalha na lixeira para resíduos comuns. 

 OBSERVAÇÕES 

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 
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3. Administração de Medicamentos por via Vaginal 

  Objetivo: 

• Prevenção ou cura de infecções vaginais. 
• Preparar a cliente para cirurgia dos órgãos genitais. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

  Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem. 

  Materiais: 

Bandeja Contendo 
• Luvas de procedimento. 
• Medicamentos prescritos que podem ser, cremes, pomadas, óvulos, 

comprimidos, soluções e tampões. 
• Aplicador. 
• Gazes. 
• Cuba rim. 
• Biombo, se necessário. 

 Etapas do Procedimento: 

• Pré-Procedimento. 
• Explicar ao cliente o procedimento a ser realizado. 
• Lavar as mãos. 
• Preparar o material e levá-lo ao quarto do cliente. 
• Durante Procedimento 
• Colocar a cliente em posição ginecológica evitando expô-la 

demasiadamente. 
• Calçar as luvas e com a mão dominante afastar os grandes e pequenos 

lábios com o auxílio de gazes. 
• Introduzir delicadamente o aplicador 10 cm aproximadamente e 

pressionar o êmbolo de forma a liberar o medicamento na cavidade vaginal. 
• Retirar o aplicador e solicitar à cliente que permaneça no leito pelo 

maior tempo possível. 
• Pós-Procedimento 
• Deixar a cliente confortável, removendo todo o material e 

encaminhando-os à sala de utilidades. 
• Retirar as luvas. 
• Lavar as mãos. 
• Checar o horário de prescrição e fazer as anotações do relatório de 

enfermagem e assinar. 

 OBSERVAÇÕES 

• Realização de higiene íntima antes do procedimento. 
• Caso a paciente queira executar o procedimento sozinho, proceder às 

orientações necessárias. 
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 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

 
 

4. Administração de Medicamentos por via Retal 

 Objetivo: 

• Introduzir medicamentos prescritos no reto.Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem 

  Materiais: 

• Luvas de procedimento. 
• Medicamento. 

 Etapas do Procedimento: 

Supositório: 

• Verificar a prescrição na papeleta do paciente. 
• Lavar as mãos. 
• Colocar medicamento em recipiente adequado (copo descartável). 
• Identificar o recipiente com o nome do paciente, número do leito, via de 

administração. 
• Colocar a medicação na bandeja e levar ao paciente, certificando-se do 

nome, leito, enfermaria e via de administração. 
• Verificar se o paciente tem condições de se automedicar e orientá-lo 

quanto ao procedimento, certificando-se de que a medicação foi realizada. 
• Caso o paciente não tenha condições de se automedicar, deve-se 

administrá-lo e orientá-lo sobre o procedimento, proporcionando privacidade e 
realizar o procedimento sempre em dois profissionais, jamais sozinho. 

• Cercar a cama com biombo. 
• Posicionar o paciente em decúbito lateral na posição de Sims. 
• Cubra-o com lençóis, deixando expostas apenas as nádegas. 
• Calçar luvas de procedimento. 
• Usando a mão não-dominante, levantar a nádega superior do paciente 

para expor o ânus. 
• Introduzir o supositório no reto delicadamente e orientar ao paciente 

que o retenha, comprimindo os glúteos por alguns minutos a absorção. 
• Quando o paciente for uma criança, introduza o supositório apenas até 

a primeira articulação do seu dedo. Quando for um lactente utilize o dedo mínimo 
para introduzir o medicamento. 

• Posicionar o paciente confortavelmente. Retenha o supositório por pelo 
menos 20 minutos para q seja eficaz. 

1044



  
                                                   

 

7 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

• Quando o paciente não consegue reter o supositório, fazer pressão 
sobre o anus com uma gaze. 

• Recolher o material e desprezar em local próprio. 
• Checar na prescrição médica. 
• Lavar as mãos. 
Clister Medicamentoso 
• Lavar as mãos. 
• Preparar o clister conforme medicação médica ou soluções 

comercialmente preparadas. 
• Reunir todo o material: sonda retal, xylocaína gel, luvas de 

procedimento, gazes, comadre, papel toalha. 
• Identificar o recipiente contendo a medicação com via de administração, 

nome, número de leito e enfermaria do paciente. 
• Orientar o paciente quanto ao procedimento proporcionando 

privacidade. 
• Cercar a cama com biombo. 
• Posicionar o paciente em decúbito lateral. 
• Calçar luvas de procedimento. 
• Abrir a sonda retal e lubrificá-la com xylocaina gel. 
• Introduzir a sonda no reto do paciente delicadamente. 
• Introduzir a medicação comprimindo o frasco do clister. 
• Orientar o paciente que retenha o máximo possível a medicação. 
• Encaminhar o paciente ao banheiro ou colocar uma comadre. 
• Aguardar o paciente evacuar. 
• Realizar higiene no paciente. 
• Recolher o material e desprezar em local próprio. 
• Checar na prescrição médica. 
• Lavar as mãos. 
Murphy 
MATERIAL NECESSÁRIO 
• Equipo. 
• Sonda retal, número seguir na prescrição. 
• Seringa 20ml. 
• Agulha 40X12. 

Número da Sonda 

Adulto 20 à 
24 F 

Criança 
+ 6 anos 

14 à 
18 F 

Criança 
2 à 6 anos 

12 à 
14 F 

Criança 
– 2 anos 

12 F 

• Luva de procedimento. 

• Biombo. 
• Saco plástico. 
• Forro. 
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• Comadre; 
• Material para higiene íntima. 
• Xylocaína gel. 
• Preparar conforme prescrição médica. 
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
• Lavar as mãos. 
• Explicar o procedimento ao paciente. 
• Colocar o biombo. 
• Calçar luva de procedimento. 
• Posicionar o paciente em decúbito lateral. 
• Conectar o equipo na solução e na sonda retal e lavar o equipo. 
• Lubrificar a ponta da sonda 1/3 na reta e abrir o equipo com a solução 

em 20 gotas por minuto. 
• Pedir para paciente segurar a solução dentro de si. 
• Ao terminar retirar a sonda e encaminhar o paciente para o banheiro e 

lhe oferecer comadre. 
• Fazer higiene íntima. 
• Deixar o local em ordem. 
• Guardar o material em lugar próprio. 
• Lavar as mãos. 
• Anotar no prontuário, o medicamento administrado, o volume de líquido 

instalado, data e hora da administração. 
• Anote o resultado do enema e quaisquer efeitos adversos. 

 OBSERVAÇÕES 

• Antes de administrar um enema de retenção, verifique o padrão de 
eliminação do paciente. 

• Um paciente com constipação intestinal pode precisar de um enema de 
limpeza para evitar que as fezes interfiram na absorção do medicamento. 

• Se o paciente tem impactação fecal, pode ser preciso administrar o 
medicamento por outra via. 

• Lembre-se de que um paciente com diarreia pode não conseguir reter 
a solução do enema durante o período prescrito. 

• Antes de administrar um medicamento retal, inspecione o ânus do 
paciente. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 
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POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São 
Paulo:Atheneu, 2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

 
 

5. Aplicação de Injeção Intradérmica 

 Objetivo: 

- Administrar o medicamento conforme prescrito. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem 

 Materiais: 

• Bandeja Contendo 
• Almotolia com álcool a 70%. 
• Agulha 13 x 4,5; seringa de insulina. 
• Recipiente com algodão seco. 
• Medicação conforme prescrição. 

 Etapas do Procedimento: 

• Pré-Procedimento 
• Lavar as mãos e preparar a medicação. 
• Explicar ao paciente o procedimento que será realizado. 
• Solicitar ao paciente que sente de frente, flexione os joelhos e apóie 

seu antebraço em um suporte. 
• Durante Procedimento 
• Preparar o local fazendo antissepsia ampla do local com algodão 

embebido em álcool a 70%, limpando a área da inserção para fora do centro da 
aplicação cobrindo uma área de 5 cm aproximadamente. 

• Deixar secar naturalmente o álcool. Com uma das mãos, esticar a pele 
no local da injeção entre os dedos polegar e indicador para facilitar a penetração da 
agulha com o bisel para cima na área abaixo da superfície da pele. 

• Segurar a seringa entre os dedos polegar e indicador de sua mão 
dominante com a agulha posicionada em um ângulo de 10º a 15º da pele. 

• Introduzir a agulha abaixo da superfície da pele, e lentamente injete a 
medicação. Durante a administração da injeção, observar a evolução de uma 
pápula de aproximadamente 0,5cm de diâmetro. 

• Retirar a agulha no mesmo ângulo em que foi inserida. 
• Não massagear o local. 
• Desprezar a seringa com a agulha. 
• Pós Procedimento 
• Deixar a cliente confortável. 
• Anotar no relatório o paciente, quantidade de medicação injetada, a 

hora e o local da aplicação. 
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• Anotar qualquer reação à solução injetada. 
• Explicar ao paciente que o resultado do teste será feito de 2 a 3 dias. 

 OBSERVAÇÕES 

• Quando não se forma a pápula, é provável que se tenha injetado o 
antígeno em um local muito profundo. Ministrar outra dose pelo menos a 5 cm do 
primeiro local. 

• O paciente hipersensível ao antígeno do teste pode ter uma reação 
anafilática imediata. Deve-se estar preparados para administrar epinefrina prescrita 
imediatamente e para realizar os procedimentos de reanimação de emergência. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São Paulo: 
Atheneu, 2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

 
 

6. Administração de Medicamentos por via Subcutânea 

 Objetivo: 

- Administrar drogas que necessitam de absorção lenta e continua. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem 

 Materiais: 

Bandeja Contendo 
• Seringa de 1 ou 3 ml. 
• Agulhas de 13 x 3,8 ou 13 x 4,5. 
• Algodão e almotolia com álcool a 70%. 
• Cartão de medicação. 

 Etapas do Procedimento: 

• Pré Procedimento 
• Verificar a prescrição no prontuário do paciente,. 
• Lavar as mãos. 
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• Prepara o medicamento colocando na bandeja e levá-lo até o quarto do 
paciente. 

• Perguntar o nome completo do paciente, confirmar leito, dose e horário. 
• Intra Procedimento 
• Escolher o local para aplicação do medicamento e posicionar o(a) 

paciente de acordo com a região escolhida, sem expô-lo(a) desnecessariamente. 
• Calçar a luva. 
• Fazer antissepsia ampla da pele. 
• Retirar o protetor da agulha. 
• Fazer uma prega na pele com os dedos polegar e indicador levemente. 
• Com a mão dominante, introduza a agulha de maneira rápida e suave 

em um ângulo de 45º (paciente magro e crianças) ou 90º (paciente com peso médio) 
com a superfície cutânea, dependendo do comprimento da agulha e quantidade de 
tecido subcutâneo presente. 

• Aplicar lentamente. 
• Retirar a agulha fazendo leve compressão local, sem friccionar a pele. 
• Pós Procedimento 
• Deixar a cliente confortável, removendo todo o material e 

encaminhando-os à sala de utilidades. 
• Retirar as luvas e lavar as mãos. 
• Checar o horário de prescrição e fazer as anotações do relatório de 

enfermagem e assinar. 

 OBSERVAÇÕES 

ALERTA / heparina-insulina: 
• Heparina, sempre deve ser injetada em ângulo de 90º. 
• Não administre injeções de heparina dentro de um raio de 5 cm de uma 

cicatriz, de uma equimose, ou do umbigo. 
• A injeção de heparina e insulina não devem ser aspiradas. Essa 

manobra é desnecessária com a insulina e pode causar hematoma com a heparina. 
• Não massagear o local quando administrar insulina ou heparina. 
NOTAS GERAIS 
• Após a aplicação, observar as reações adversas durante 30 minutos 

depois da injeção. 
• Após a administração de outras medicações SC, a massagem suave 

pode ajudar a distribuir o medicamento e estimular a absorção. 
• A via SC não pode ser usada quando o paciente tem doença vascular 

oclusiva e má perfusão, porque a circulação periférica diminuída retarda a absorção 
da medicação. 

• A via SC não deve ser utilizada quando a pele ou tecido subjacente 
mostrar-se bastante adiposo, queimado, endurecido, edemaciado nos locais da 
injeção, lesionado por injeções prévias ou doentes. 

• Fazer rodízio diariamente do local da aplicação. 
• Em caso de retorno de sangue na seringa durante a aspiração, retirar 

a seringa e a agulha. 
Preparar outra medicação e repetir a operação em outro local. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

1049



  
                                                   

 

12 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São 
Paulo:Atheneu, 2003. 

 
 

7. Administração de Medicamentos por via Intramuscular 

 Objetivo: 

• Fornecer ação sistêmica rápida do medicamento. 
• Permitir a absorção de doses relativamente grandes (até 5 ml). 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem. 

 Materiais: 

• Bandeja Contendo 
• Luvas de procedimento, 
• Seringa de 1, 2, 3 ou 5 ml, agulha de calibre adequado com o 

medicamento a ser administrado. 
• Identificar a medicação devidamente conferido com o prontuário do (a) 

paciente, 
• Algodão e almotolia com álcool a 70%. 

 Etapas do Procedimento: 

• Pré-Procedimento: 
• Lavar as mãos, 
• Preparar o medicamento colocando-o na bandeja juntamente com o 

cartão de medicação e levá-lo até o quarto do paciente. 
• Perguntar o nome completo do cliente, confirmar leito, dose e horário. 
• Explicar ao cliente o procedimento a ser realizado. 
• Durante Procedimento 
• Escolher o local para aplicação do medicamento e posicionar o(a) 

paciente de acordo com a região escolhida, sem expô-lo(a) desnecessariamente. 
• Localizar o local da inserção específico e escolha ângulo apropriado 

para a agulha. 
• Calçar a luva. 
• Fazer antissepsia ampla da pele, com uma bola de algodão com álcool 

a 70%, iniciando no centro do local e fazendo um movimento em espiral para fora, 
por cerca de 5 cm. 

• Deixar a pele secar ao ar livre. 

1050



  
                                                   

 

13 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

• Retirar o protetor da agulha e eliminar as bolas de ar da seringa. 
• Solicitar ao paciente que relaxe o músculo que irá receber a injeção, 

(um músculo tenso aumenta a dor e o sangramento). 
• Posicionar o bisel da agulha seguindo o sentido da fibra muscular (bisel 

lateralizado). 
• Com o polegar e o dedo indicador da mão não dominante, estique 

delicadamente a pele do local da injeção. 
• Posicionar a seringa em um ângulo de 90º com a superfície cutânea, 

com a agulha e alguns centímetros afastada da pele. 
• Introduzir agulha, tracionar o êmbolo para certificar-se de não ter 

pegado um vaso sanguíneo. Caso haja sangue, retire a agulha, faça compressão 
do local, troque a agulha e faça a aplicação em outro local. 

• Injetar o medicamento lentamente e de modo contínuo (ao introduzir o 
líquido deve-se sentir pouca ou nenhuma resistência). 

• Retirar rapidamente a agulha, mas com delicadeza, em um ângulo de 
90º, fazendo leve compressão local, sem friccionar a pele. 

• Massageie o músculo relaxado para ajudar a distribuir o medicamento 
e promover a absorção, exceto quando contra-indicado. 

• Pós-Procedimento 
• Deixar a cliente confortável, removendo todo o material e 

encaminhando-os à sala de utilidades. 
• Retirar as luvas. 
• Lavar as mãos. 
• Checar o horário de prescrição e fazer as anotações do relatório de 

enfermagem e assinar. 
Implementações 
• Paciente adulto e criança acima de 3 (três) anos de idade (que pode 

caminhar): Considerar o uso dos músculos glúteos dorsal e ventral, vasto lateral. 
• Paciente lactente ou criança com menos de 3 anos ou que ainda 

não caminhou pelo menos durante um ano: considerar o músculo vasto lateral 
ou reto femural. 

• Paciente idoso: considerar o uso de uma agulha mais curta, preferindo 
as áreas ventroglútea (glúteo médio e mínimo, mas não o glúteo máximo). 

 OBSERVAÇÕES 

• Após a aplicação, observar as reações adversas durante 30 minutos 
depois da injeção. 

• Fazer rodízio diariamente do local da aplicação. 
• Evitar aplicações IM em locais inflamados, edemaciados ou irritados ou 

em locais com manchas, marcas de nascença, tecido cicatricial ou outras lesões. 
Volume Preconizado para cada local 
- Região Dorsoglúteo: volume máximo até 5 ml, 
- Região Deltóide (opção de última escolha): volume máximo não deve 

ultrapassar 2 ml, 
- Região Anterolateral (músculo vasto lateral): não ultrapassar 3 ml, 
- Região ventroglútea (VG ou de Hochstetter): não ultrapassar 3 ml, 
Calibre da agulha para administração de injeções IM 
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 OBSERVAÇÃO 

• Não administrar injeções IM na região DORSOGLÚTEA nos 
seguintes casos 

• Em crianças menores de 2 anos, em especial aquelas que não andam. 
• Em pessoas portadoras de atrofia muscular da região, em especial os 

idosos. 
• Pessoas que possuem parestesia ou paralisia dos MMII. Ex: lesados, 

raquimedulares. 
• Pessoas que possuem lesões vasculares dos MMII. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

 
FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 

CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 
 
KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 

Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 
 
KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 

R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000 
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8. Administração de Medicamentos por via Intramuscular Técnica em Z 

 Objetivo: 

• Atender as necessidades para administração de injeções profundas de 
medicamentos ou drogas irritantes (técnica preconizada para administração de 
medicamentos à base de ferro, tipo Noripurum). 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem 

 Materiais: 

• Bandeja Contendo 
• Luvas de procedimento. 
• Seringa de 5 ml. 
• Agulha 30x8 para adulto e 30x7 para criança. 
• Medicamento devidamente conferido com o prontuário do (a) paciente. 
• Algodão e almotolia com álcool a 70%. 

 Etapas do Procedimento: 

• Pré Procedimento 
• Verificar a prescrição no prontuário do paciente. 
• Esclarecer ao paciente sobre o procedimento e o medicamento, se as 

condições assim o permitirem. 
• Lavar as mãos. 
• Preparar o medicamento colocando-o na bandeja e levá-lo até o quarto 

do paciente. 
• Perguntar o nome completo do cliente, confirmar leito, dose e horário. 
• Intra Procedimento 
• Posicione e cubra o cliente de modo a ter fácil acesso à região dorso 

glúteo. 
• Calçar a luva. 
• Fazer antissepsia ampla da pele com o algodão embebido em álcool a 

70%. 
• Retirar o protetor da agulha. 
• Após ter certeza do local da aplicação, utilizando o polegar esquerdo, 

puxar para a esquerda o tecido do local onde será injetada a solução. 
• Tracione com firmeza com a mão direita, introduza toda a agulha, 

utilizando ângulo de 90º, mantendo o tecido tracionado até terminar a aplicação. 
• Com o dedo indicador e médio da mão esquerda, segurar a seringa 

ainda mantendo o tecido tracionado, e aspirar o êmbolo utilizando a mão direita. 
• Aplicar lentamente o medicamento. 
• Retirar a agulha fazendo leve compressão no local, sem friccionar a 

pele. 
Pós Procedimento 
• Deixar a cliente confortável, removendo todo o material e 

encaminhando-os à sala de utilidades. 
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• Retirar as luvas. 
• Lavar as mãos. 
• Checar o horário de prescrição e fazer as anotações do relatório de 

enfermagem e assinar. 

 OBSERVAÇÕES 

• Durante a aspiração, se surgir sangue, retirar a agulha, trocar a 
medicação e puncionar o outro lado. 

• A aplicação dessa técnica permitirá que após a retirada da agulha seja 
criado um caminho em ziguezague, promovendo um tampão que ocluirá o ponto de 
introdução da mesma no músculo, de modo que a solução não reflua no tecido 
subcutâneo. 

• Esta técnica também é utilizada em aplicação de injeção IM em 
pacientes hemofílicos, quando este tipo de aplicação é absolutamente necessário. 
Ex.: aplicação de vacina antitetânica. (Injeções IM são contra-indicadas em 
pacientes hemofílicos). 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São 
Paulo:Atheneu, 2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

 
 

9. Administração de Medicamentos por via Intravenosa 

 Objetivo: 

• Proporcionar ação rápida da medicação, por ser administrada 
diretamente na circulação sanguínea. 

• Permitir administração de grandes volumes de líquidos. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem.  

 Materiais: 

• Bandeja Contendo 
• Seringa com a medicação preparada. 
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• Luvas de procedimento. 
• Medicação devidamente conferida com o prontuário do(a) cliente. 
• Algodão e almotolia com álcool a 70%. 
• Garrote. 
• Esparadrapo ou micropore, se necessário. 
• Agulha ou scalp (calibre conforme necessidade). 

 Etapas do Procedimento: 

• Pré-Procedimento 
• Checar a prescrição médica. 
• Lavar as mãos. 
• Preparar o material necessário. 
• Perguntar o nome completo do cliente, confirmar leito, dose e horário. 
• Explicar ao cliente o procedimento a ser realizado. 
• Selecionar o local e dilatar a veia. 
Durante Procedimento 
• Selecionar a agulha. 
• Calçar as luvas. 
• Colocar o garrote em média 4 dedos acima do local onde será 

puncionado. 
• Solicitar ao cliente que feche a mão. 
• Apalpar a veia que será puncionada. 
• Preparar o local fazendo anti-sepsia ampla do local com algodão 

embebido em álcool a 70% obedecendo ao sentido do retorno venoso. 
• Retirar todo o ar de dentro da seringa em posição vertical. 
• Posicionar o bisel da agulha voltado para cima. 
• Fixar a veia e esticar a pele com auxílio do dedo polegar. 
• Perfurar a veia; refluindo o sangue, soltar o garrote e pedir ao cliente 

que abra a mão. 
• Injetar lentamente o medicamento observando reações do cliente. 
• Ao término retirar a agulha, fazer uma leve compressão no local, 

deixando um pequeno curativo oclusivo. 
Pós Procedimento 
• Deixar a cliente confortável, removendo todo o material e 

encaminhando-os à sala de utilidades. 
• Retirar as luvas. 
• Lavar as mãos. 
• Checar o horário de prescrição e fazer as anotações do relatório de 

enfermagem e assinar. 

 OBSERVAÇÕES 

• Para facilitar o aparecimento da veia, podem-se utilizar determinados 
recursos como: 

• Antes da punção, aplicar compressas mornas nas extremidades 
durante 10 min. 

• Solicitar ao paciente que aperte uma bola de borracha, ou toalha 
enrolada e molhada. 

• Solicitar ao cliente que faça movimentos para abrir e fechar a mão. 
• Posicionar a extremidade mais baixo que o nível do coração, por vários 

minutos. 
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• Uso de manguito de pressão: insuflar o manguito entre a pressão 
sistólica e diastólica (por ex.: se a PA for 120x80mmHg, insuflar até 100mmHg. 

• Esse método previne a constrição arterial  
• Atenção: quando utilizar essa técnica, deve-se tomar o cuidado para 

não iniciar a punção muito próxima do garrote, devido ao excesso da pressão de 
retorno. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

 
 

10. Administração de Medicamentos por via Intravenosa – Venóclise Punção 

 Objetivo: 

• Manter veia para infusão de grandes volumes e medicação. 
• Manter equilíbrio hidroeletrolítico. 
• Administrar nutrientes. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem 

 Materiais: 

• Bandeja Contendo 
• Luvas de procedimento. 
• Medicação devidamente conferida com o prontuário do (a) paciente. 
• Frasco com solução prescrita. 
• Equipo para soro/macrogotas ou microgotas. 
• Algodão almotolia com álcool a 70%. 
• Polifix. 
• Garrote. 
• Esparadrapo ou micropore, se necessário. 
• Cateter sobre agulha (tipo Acath) ou scalp (calibre conforme 

necessidade). 
• Etiqueta para identificação do soro e equipo. 

 Etapas do Procedimento: 

Pré-Procedimento: 
• Checar a prescrição médica. 
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• Lavar as mãos. 
• Preparar o material necessário. 
• Perguntar o nome completo do cliente, confirmar leito, dose e horário. 
• Explicar ao cliente o procedimento a ser realizado. 
• Selecionar o local e dilatar a veia. 
• Selecionar a agulha. 
Durante Procedimento: 
• Calçar as luvas. 
• Colocar o garrote em média 4 (quatro) dedos acima do local que será 

puncionado. 
• Solicitar ao paciente que feche a mão. 
• Apalpar a veia que será puncionada. 
• Preparar o local fazendo antissepsia ampla do local com algodão 

embebido em álcool a 70% obedecendo ao sentido do retorno venoso. 
• Puxar a pele abaixo do local da inserção, para fixar e prevenir que a 

veia se mova. 
• Checar o posicionamento adequado do foco de luz. 
• Inserir a agulha escolhida, inclinando para cima, em um ângulo de 30º 

a 45º, dependendo da localização da veia e do cateter, aplicando tração sobre a 
veia para manter o tato da pele. 

• Evitar espetar, puncionar ou furar rapidamente, para que não ocorra 
ruptura nas veias delicadas. 

• Depois que o bisel entrar na veia inclinadamente, e ocorrer retorno de 
sangue, diminuir o ângulo do cateter e da agulha em bloco e progredir dentro da 
veia. Depois que a ponta do cateter estiver na veia, avançar o cateter sobre a agulha 
na veia aproximadamente 0,6 a 0,8cm. Um retorno de fluxo de sangue estável indica 
uma punção eficaz. 

• Uma vez a veia puncionada, avançar cuidadosamente o cateter dentro 
do lúmen da veia. Segurar o eixo do cateter com o polegar e o dedo do meio, e usar 
o dedo indicador para avançar o cateter, mantendo a tração da pele. 

• Soltar o garrote, quando a agulha ainda estiver parcialmente do lado do 
cateter. 

• Remover a agulha (cateter sobre a agulha); em caso do scalp a agulha 
permanece. 

Pós Procedimento 
• Identificar a punção com data, hora, calibre do dispositivo/tipo e nome 

de quem realizou o procedimento. 
• Controlar o gotejamento conforme prescrito. 
• Deixar a cliente confortável, removendo todo o material e 

encaminhando-os à sala de utilidades. 
• Retirar as luvas. 
• Lavar as mãos. 
• Checar o horário de prescrição e fazer as anotações do relatório de 

enfermagem e assinar. 
Método direto: passo I (Scalp) 
• Inserir o cateter diretamente sobre a veia, em um ângulo de 30º a 45º, 
• Penetrar as camadas da veia com um movimento, 
• Inserir o cateter em um ângulo de 30º a 45º na pele ao longo da veia; 

inserir gentilmente o cateter no ponto distal em que a agulha entrará ma veia, 
• Manter alinhamento paralelo e avançar através do tecido subcutâneo, 
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• Puncionar a veia e diminuir o ângulo assim que o cateter entrar na veia. 
Implementações 
Idade do paciente 
• - Bebês não apresentam locais acessíveis como crianças mais velhas 

e adultas, devido ao aumento de gordura. As veias das mãos, dos pés e da região 
antecubital podem ser os únicos locais acessíveis. 

• - As veias em idosos são usualmente frágeis. 
• - Abordar as veias delicadamente e avaliar a necessidade de um 

torniquete. 
• - Sempre que possível, iniciar a venopunção distalmente, de forma 

proximal a punções prévias e alternar braços. 
• Ao selecionar a veia deve-se evitar: veias lesadas, avermelhadas e 

inchadas, próximas de áreas previamente infectadas, locais próximos de um local 
recentemente utilizado. 

• Se o paciente tiver pobre retorno venoso, o lado afetado deve ser 
evitado. Ex.: AVC, mastectomia, amputação, cirurgia ortopédica de mão e braço. 

• Não usar o braço do paciente que tem enxerto ou derivação para 
diálise. 

 OBSERVAÇÃO 

• Punção em jugular externa para é procedimento exclusivo do 
enfermeiro. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São 
Paulo:Atheneu, 2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 
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11. Retirada de Inserção de Venóclise 

 Objetivo: 

- Atender a suspensão de administração de soroterapia, conforme prescrição 
médica. 

- Retirar cateter no prazo de validade 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem 

 Materiais: 

• Bandeja Contendo 
• Recipiente com algodão seco. 
• Almotolia com álcool a 70%. 
• Almotolia com benzina ou tintura de Benjoin. 
• Esparadrapo. 

 Etapas do Procedimento: 

Pré-Procedimento 
• Lavar as mãos. 
• Orientar o paciente quanto ao procedimento. 
• Preparar o material. 
Durante Procedimento 
• Calçar as luvas. 
• Fechar a pinça rolete do equipo. 
• Fazer leve compressão junto ao local de inserção do dispositivo com 

algodão. 
• - Retirar delicadamente o curativo e o dispositivo venoso. Pressionar o 

local onde foi retirado o dispositivo até obter a hemostase. 
• Colocar um pequeno curativo no local da retirada do dispositivo, se 

necessário. 
Pós Procedimento 
• Deixar a cliente confortável, removendo todo o material e 

encaminhando-os à sala de utilidades. 
• Retirar as luvas 
• Lavar as mãos 
• Checar o horário de prescrição e fazer as anotações do relatório de 

enfermagem e assinar. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 
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KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São 
Paulo:Atheneu, 2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

MILLER, D. Administração de Medicamentos. 2º ed. Rio de Janeiro Rei 
Chman 2002. 

 
 

12. Administração de Medicamentos via Auricular 

 Objetivo: 

• Consiste em introduzir o medicamento no conduto auditivo externo 
(ouvido). 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

  Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem 

  Materiais: 

• Bandeja Contendo 
• Algodão 
• Lanterna Clinica 
• Medicamento 
• Luvas de procedimento. 

 Etapas do Procedimento: 

• Lavar as mãos. 
• Identificar a medicação com o nome do paciente, número do leito, 

enfermaria e via de administração. 
• Colocar a medicação em uma bandeja e levá-la junto ao paciente. 
• Certificar do nome do paciente , número do leito, enfermaria e via de 

administração; 
• Orientar o paciente sobre o procedimento. 
• Deixar o paciente sentado com a cabeça inclinada para o lado ou 

deitado em decúbito lateral. 
• Retirar através de conta gotas a medicação prescrita. 
• Usando uma lanterna, examine o canal auditivo para determinar se há 

secreção. Se houver, limpe o canal com um aplicador com a ponta do algodão, pois 
o material de secreção pode reduzir a eficácia do medicamento. 

• Entreabrir a orelha e pingar a medicação, evitando que o conta gotas 
toque o orifício interno do ouvido. Para evitar desconforto ao paciente dirija as gotas 
de modo que caiam sobre a parede lateral do canal auditivo, e não sobre a 
membrana timpânica. 
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• Diga ao paciente para ficar deitado de 5 à 10 minutos, para permitir que 
o medicamento desça pelo canal auditivo. 

• Recolher o material e desprezar em local próprio. 
• Checar a prescrição médica. 
• Lavar as mãos. 
• Limpe e seque o ouvido externo. 
• Ajude o paciente a colocar-se em uma posição confortável. 

 OBSERVAÇÕES 

• Administrar a medicação em temperatura ambiente. 
• O canal auditivo comumente é sensível, por isso aja com cuidado e 

delicadeza no procedimento. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São Paulo:Atheneu, 
2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

MILLER, D. Administração de Medicamentos. 2º ed. Rio de Janeiro Rei 
Chman 2002. 
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13. Administração de Medicamentos por via Nasal 

 Objetivo: 

- Consiste em levar à mucosa nasal medicamento líquido. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem 

 Materiais: 

• Bandeja Contendo 
• Cuba rim 
• Gaze 
• Medicamento 
• Luvas de procedimento. 

 Etapas do Procedimento: 

• Lavar as mãos e calçar as luvas. 
• Reunir todo material: frasco com medicamento, conta-gotas, gaze, 

cuba-rim. 
• Identificar a medicação com nome, número do leito e enfermaria do 

paciente. 
• Levar a medicação na cuba-rim junto ao paciente certificando-se do 

nome, número do leito, número de enfermaria e via de administração. 
• Orientar o paciente à sentar deixando a cabeça inclinada para trás. 
• Retirar, através do conta-gotas a dosagem prescrita. 
• Levante suavemente a ponta do nariz do paciente para abrir bem as 

narinas. 
• Após instilar a quantidade de gotas prescritas, peça ao paciente que 

mantenha a cabeça inclinada para trás 5 minutos. Estimule-o a expectorar resquício 
de medicamentos que tiver descido para sua garganta. 

• Recolher o material e desprezar em local próprio. 
• Checar na prescrição médica. 
• Lavar as mãos. 

 OBSERVAÇÃO 

• Fique com o paciente após a administração das gotas nasais. 
• Peça-lhe para respirar pela boca. Caso tenha tosse, ajude-o a sentar e 

bata suavemente em suas costas. Durante alguns minutos observe 
cuidadosamente o paciente para possíveis problemas respiratórios. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 
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KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São 
Paulo:Atheneu, 2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

MILLER, D. Administração de Medicamentos. 2º ed. Rio de Janeiro Rei 
Chman 2002. 

 
 

14. Administração de Medicamentos por via Ocular 

 Objetivo: 

• A administração de medicação no olho é feito para tratamento de 
infecções, dilatação ou contração da pupila. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem. 

 Materiais: 

• Bandeja Contendo 
• Colírio 
• Luvas de procedimento. 

 Etapas do Procedimento: 

• Lavar as mãos. 
• Identificar a medicação com o nome do paciente, número do leito e 

enfermaria. 
• Colocar o material na bandeja e levá-lo até ao paciente. 
• Certificar-se do nome do paciente, número do leito, enfermaria e via de 

administração da medicação. 
• Orientar o paciente sobre o procedimento. 
• Solicitar ao paciente que incline a cabeça levemente para trás. 
• Afastar as pálpebras com o polegar e o indicador de uma das mãos. 
• Solicitar ao paciente que olhe para cima e pingar o medicamento na 

dose prescrita sobre a esclerótica (parte branca do olho). 
• Fazer uma leve compressão no canto do olho para retirar o excesso de 

medicamento, usando uma gaze. 
• Deixar o paciente confortável. 
• Recolher o material e desprezar em local próprio. 
• Checar na prescrição médica. 
• Lavar as mãos. 
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 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São Paulo: 
Atheneu, 2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

MILLER, D. Administração de Medicamentos. 2º ed. Rio de Janeiro Rei 
Chman 2002. 

 

 

15. Administração de Medicamentos por via Sublingual 

 Objetivo: 

Consiste em colocar o medicamento embaixo da língua do cliente ou paciente 
e deixar que seja absorvido pela mucosa bucal. As medicações a serem administradas 
por via sublingual podem se apresentar em forma de comprimidos, cápsulas ou 
líquidos. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem 

 Materiais: 

• Medicamento 
• Copinho descartável 

 Etapas do Procedimento: 

• Lavar as mãos e se necessário calce as luvas. 
• Colocar os medicamentos em recipientes adequados evitando contato 

manual: 
• Comprimidos em copinhos descartáveis. 
• Cápsulas em copinhos descartáveis (deverão ser furadas com agulha 

estéril no quarto junto ao cliente). 
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• Líquidos poderão ser colocados em conta-gotas ou nos copinhos 
descartáveis. 

• Identificar o recipiente da medicação com o nome e sobrenome do 
paciente, número do leito e da enfermaria, conferindo junto a prescrição médica o 
horário e a dosagem da medicação. 

• Levar a medicação em bandeja até o paciente, perguntar-lhe o nome e 
sobrenome, certificando-se do número do leito e enfermaria. 

• Inspeciona-se, se não existem resíduos alimentares, irritação ou 
ulceração na boca do paciente. 

• Orientar o paciente a levantar a língua, colocando a medicação debaixo 
da mesma. 

• Quando o paciente não conseguir levantar a língua, isto poderá ser feito 
com o auxílio de uma espátula. 

• No caso da medicação se apresentar em cápsulas, deverá ser pingado 
o conteúdo da mesma embaixo da língua. 

• No caso da medicação se apresentar em forma líquida usar conta-
gotas, sem encostá-lo na boca do paciente. 

• Orientar o paciente a não engolir a medicação. 
• Checar a prescrição médica e anotar reações, irritações ou ulcerações 

na boca do paciente. 
• Lavar as mãos. 

 OBSERVAÇÃO 

• Certifique-se que o paciente não engoliu por engano um comprimido 
destinado à via sublingual. 

• A deglutição do medicamento pode diminuir sua eficácia. 
• Lembre-se de alternar os lados da boca do paciente quando tiver de 

administrar mais de uma dose de medicamento sublingual. 
• Administre os medicamentos sublinguais depois que você tiver 

ministrado todos os medicamentos orais ao paciente. 
• Inspecione regularmente a mucosa oral do paciente para ver se não há 

irritação provocada pela administração sublingual repetida. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São Paulo: 
Atheneu, 2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

MILLER, D. Administração de Medicamentos. 2º ed. Rio de Janeiro Rei 
Chman 2002. 
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16. Administração de Medicamentos por via Sonda Nasogástrica ou Nasoenteral 

 Objetivo: 

Os medicamentos são introduzidos através da sonda nasogástrica, sonda de 
gastronomia ou sonda jejunal, Utiliza–se para pacientes inconscientes e 
impossibilitados de deglutir. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem. 

 Materiais: 

• Medicamento 
• Copinho descartável 
• Seringa 10 ml 
• Água 

 Etapas do Procedimento: 

• Lavar as mãos e calce as luvas. 
• Colocar os medicamentos em recipientes adequados. 
• Diluir o medicamento e macerar. 
• Identificar o recipiente com a medicação, nome e o número do leito do 

paciente. 
• Colocar a medicação na bandeja juntamente com 1 seringa e levar ao 

paciente certificando – se do nome, do número do leito e enfermaria. 
• Verificar se a sonda nasogástrica ou jejunal está no estômago de 

acordo com a técnica já descrita. 
• Ajude o paciente a ficar na posição de semi-fowler. 
• Proteja o paciente contra derramamento, cobrindo-o com uma toalha 

ou um campo. 
• Injetar 30 ml de água na sonda com seringa de 20 ml, quando for 

criança injetar 15 ml. 
• Aspirar à medicação do copo e introduzir na sonda. 
• Injetar 30 ml de água com seringa de 20 ml na sonda, retirando todos 

os resíduos. 
• Quando o medicamento fluir muito rápido, abaixe a seringa e quando o 

medicamento fluir muito lento eleve a seringa. 
• Manter a sonda nasogástrica fechada por 30 minutos e o paciente em 

posição de semi-fowler ou deitado de lateral para evitar refluxo esofágico. 
• Recolher o material e guardar em local próprio. 
• Lavar as mãos. 
• Checar no prontuário médico. 
• Anotar intercorrências. 
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 OBSERVAÇÃO 

• Quando for medicar por via gastrostomia usará a mesma técnica da via 
nasogástrica e jejunal. Apenas usará de 60 ml, devido a ponta da sonda que é 
maior, só encaixa na seringa de 60 ml. 

• Quando o paciente recebe alimentação contínua, aperte o botão 
PARAR da bomba para interromper a alimentação. 

• Pare a alimentação tampe o tubo o tubo durante o intervalo de tempo 
prescrito (ou se informe com a equipe de nutrição) antes de administrar o 
medicamento. 

• Lembre-se de que todos os medicamentos instilados por meio de sonda 
devem estar em forma liquida. Se não tem certeza se um comprimido pode ser 
esmagado consulte um Enfermeiro ou Farmacêutico. 

• Como as cápsulas tendem a não se dissolver por completo, sempre 
acrescente água depois delas para lavar o tubo e evitar oclusão. Dilua os 
medicamentos líquidos em cerca de 30 ml de água para diminuir sua osmolaridade. 

• Se for preciso administrar mais de um medicamento por sonda 
nasogástrica, forneça cada um separadamente, lavando a sonda com 10 à 15 ml 
de água entre um medicamento e outro, afim de evitar interação medicamentosa. 

• Irrigue a sonda com 30 ml de irrigação antes e depois da instalação do 
medicamento. 

• Alguns medicamentos, como a FENITOÍNA, são alterados pela 
presença de soluções de alimentação no estomago do paciente. Verifique com o 
médico durante uma ou duas horas, antes ou depois de administrar o medicamento 
prescrito. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São 
Paulo:Atheneu, 2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

MILLER, D. Administração de Medicamentos. 2º ed. Rio de Janeiro Rei 
Chman 2002. 
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17. Administração de Medicamentos por via Nebulização 

 Objetivo: 

- É a introdução volátil através do trato-respiratório, onde uma corrente de 
oxigênio ou de ar comprimido é passado através de uma solução, captado dessa 
forma pequenas partículas com a finalidade de expelir as secreções brônquicas. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem 

 Materiais: 

• Medicamento 
• Nebulizador 
• Rede de O2 ou Ar comprimido 

 Etapas do Procedimento: 

• Lavar as mãos. 
• Preparar a medicação conforme prescrição médica. 
• Identificar a medicação com o nome do paciente, número do leito e 

enfermaria. 
• Colocar a medicação na bandeja e levá-la até o paciente. 
• Orientar ao paciente sobre o procedimento. 
• Auxiliar o paciente a se posicionar de acordo com sua condição (de 

preferência sentado ou em Fowler). 
• Dar o nebulizador ao paciente e auxiliá-lo se necessário, para segurar 

na posição correta, cobrindo boca e nariz. 
• Abrir a válvula de oxigênio ou ar comprimido até observar névoa saindo 

pelo bucal do nebulizador. 
• Orientar o paciente para permanecer com a boca semi-aberta 

respirando com calma e sem falar. 
• Deixar o paciente confortável e a unidade em ordem. 
• Recolher o material e desprezar em local próprio. 
• Checar na prescrição médica. 
• Lavar as mãos. 

 OBSERVAÇÃO 

• Estimular o paciente a tossir e expectorar. 
• Manter o nebulizador sempre com nível de água demarcado no frasco. 
• Realizar troca de sistema a cada 12 horas e identificar no esparadrapo 

ou fita data, hora e assinatura legível para controle do mesmo. 
• Ajustar a máscara de modo a não provocar lesões na pele. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 
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FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São Paulo: 
Atheneu, 2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

MILLER, D. Administração de Medicamentos. 2º ed. Rio de Janeiro Rei 
Chman 2002. 

 
 

18. Administração de Medicamentos por via Intravenosa – Venóclise Preparo de 
Soro 

 Objetivo: 

• Manter medicação sob administração contínua via endovenosa. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

- Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem 

 Materiais: 

• Bandeja Contendo 
• Garrote. 
• Recipiente com bolas de algodão. 
• Almotolia de álcool a 70%. 
• Scalp ou Acath de calibre adequado. 
• Esparadrapo ou micropore. 
• Tesoura. 
• Polifix (quando utilizar acath). 
• Saco para lixo. 
• Suporte de soro. 
• Frasco de soro conforme prescrição médica. 

 Etapas do Procedimento: 

• Lavar as mãos. 
• Fazer a desinfecção do frasco de soro com algodão embebido em 

álcool a 70% . 
• Abrir o frasco com corta plast ou tesoura estéril. 
• Acrescentar as medicações prescritas no soro se houverem. 
• Adaptar o equipo tendo o cuidado de não contaminá-lo. 
• Retirar o ar do equipo, pinçá-lo e colocá-lo na bandeja; 

1069



  
                                                   

 

32 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

• Identificar o equipo com data, hora e assinatura. 
 

18.5.1.1.1. RÓTULO DE SORO 

NOME:............................................................. 
SORO:............................................................... 
MEDICAMENTOS:............................................ 
GTS/Nº............................................................. 
DATA:__/__/__ HORA:..................................... 
ASSINATURA:.................................................. 

 

• Preparar rótulo do soro conferindo com a prescrição médica, conforme 
o modelo: 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

FREITAS LCM. Apostila 1: Conceitos teóricos Básicos Para Instalação de 
CCIP. Rio de Janeiro,CEI, 2000. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

POSSO, M.S.- Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São 
Paulo:Atheneu, 2003. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

MILLER, D. Administração de Medicamentos. 2º ed. Rio de Janeiro Rei 
Chman 2002. 

 
 

19. Aplicação de Bolsa de Água Quente 

 Objetivo: 

• Melhorar o fluxo sanguíneo para a região do corpo afetada. 
• Promover o relaxamento muscular e redução da dor. 
• Facilitar a visualização da rede venosa. 

 Campo de Aplicação: 

Enfermagem 

 Responsabilidade: 

Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de enfermagem. 

 Materiais: 

Bandeja Contendo 
• Bolsa de água quente. 
• Cobertura para bolsa. 
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• Água a aproximadamente 50ºC. 
• Toalha. 

 Etapas do Procedimento: 

• Pré-Procedimento 
• Reunir o material a ser utilizado. 
• Verificar a integridade da bolsa e em especial as condições da rolha. 
• Colocar a água a 50ºC na bolsa ocupando até 1/3 de sua capacidade 
• Colocar a bolsa sobre uma superfície plana, erguer levemente o gargalo 

para retirar o ar do interior e fechar hermeticamente a rolha. 
• Orientar o paciente quanto ao procedimento. 
• Levar o material preparado junto ao leito. 
• Durante Procedimento 
• Colocar o cliente em posição confortável e aplicar a bolsa, protegida por 

uma toalha no local indicado. 
• Observar continuamente a área sob a bolsa. 
• Remover a água da bolsa sempre que ela esfriar, dando continuidade 

ao tratamento. 
• Pós-Procedimento 
• Deixar o paciente confortável. 
• Retirar o material após o término das aplicações e guardá-los em seus 

respectivos lugares. 
• Lavar as mãos. 
• Fazer as anotações no relatório de enfermagem e assinar. 

 OBSERVAÇÕES 

• Manter observação rigorosa para esse tipo de procedimento evitando 
acidentes tipo queimadura. 

 Referências: 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W;WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 
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20. Calculo de Gotejamento de Soro 

 Objetivo: 

- Conhecer o cálculo para gotejamento de soro. 

 Campo de Aplicação: 

• Enfermagem 

 Responsabilidade: 

• Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem. 
Materiais: 

• Caneta 
• Papel 
3. Etapas do Procedimento 
Nº de gotas = volume (ml)Horas X 3 
Nº de microgotas = volume (ml) 
Horas 
Obs.: - 1 gota equivale a 3 microgotas. 
- 20 gotas equivalem a 1 ml. 

 Referências: 

MILLER, D. Administração de Medicamentos. 2º ed. Rio de Janeiro Rei 
Chman 2002. 
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21. Tabela para Controle de Gotejamento de Soro 

 Objetivo: 

• Descrever gotejamento especifica para volumes estabelecidos 

 Campo de Aplicação: 

Enfermagem 

 Responsabilidade: 

• Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem 

 Materiais 

 Etapas do Procedimento: 

 

 Referências: 

MILLER, D. Administração de Medicamentos. 2º ed. Rio de Janeiro Rei 
Chman 2002. 

22. Desinfecção de Macas, Cadeiras de Rodas, Hamper, Suporte de Soro 

 Objetivo: 

• Manter a higiene e vida útil do material. 
• Diminuir o risco de transmissão de infecção. 

 Campo de Aplicação: 

• Enfermagem 

 Responsabilidade: 

• Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem. 

 Materiais: 

• Luva de borracha. 
• Água e sabão. 
• Álcool a 70%. 
• Panos limpos. 
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 Etapas do Procedimento: 

• Pré-Procedimento 
• Calçar as luvas de borracha. 
• Durante Procedimento (troca selo d'água) 
• Limpar mecanicamente com água e sabão, todas as partes removendo 

sujidades. 
• Retirar o excesso de sabão com um pano umedecido em água limpa. 
• Secar. 
• Friccionar álcool a 70%, com auxílio de um pano seco, até secar. 
• Pós-Procedimento 
• Guardar no depósito de materiais da unidade. 

 OBSERVAÇÕES 

• Fazer desinfecção com álcool a 70% entre o uso dos pacientes. 
• Em presença de matéria orgânica, lavar com água e sabão e proceder 

a antissepsia com álcool a 70% 
• Quando fora de uso realizar limpeza e desinfecção a cada 7 dias. 

 Referências: 

KAWAMOTO, E.E. Cuidados higiênicos com o paciente. Fundamentos de 
Enfermagem, 2ª ed. São Paulo. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M;HORUCHI, L.N. O; RIBAS, M. L.W; WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

KOCH, R.Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

 
 

23. Auxílio Médico ao Procedimento de Sutura 

 Objetivo: 

Auxiliar o médico no procedimento de sutura, com destreza para evitar perda 
de material e contaminação. 

 Campo de Aplicação: 

• Enfermagem 

 Responsabilidade: 

• Enfermeiro, Técnico de Enfermagem. 

  Materiais: 

• Material estéril para sutura 
• Pacotes de gaze 
• 01 Seringa de 10 ml 
• 01 Agulha 40X12 
• 01 Agulha 25X7 
• 01 Frasco de xilocayna sem vasoconstrição 
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• Clorexidina ou Polvidine tópico 
• Fios de sutura de acordo com pedido médico 
• Esparadrapo/micropore 
• Atadura de crepon 
• Luva estéril de acordo com o tamanho da mão do médico executor do 

procedimento. 

 Etapas do Procedimento: 

o Certificar que a caixa está no período de validade e estéril 
o Abrir a caixa com a técnica asséptica para manter a esterilidade 
o Servir a solução para antisséptica 
o Abrir os materiais de forma asséptica oferecendo para o profissional 

médico 
o Auxiliar o médico  
o Realizar o curativo 
o Realizar a anotação de enfermagem no prontuário do paciente 
o Preencher a guia de contra-referência para unidade básica, e solicitar 

para o enfermeiro a assinatura. 
o Recolher os materiais utilizados, desprezar material no lixo adequado. 
o Cuidar quanto os materiais perfurocortantes. 
 
 

 Referências: 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I. M; HORUCHI, L. N. O; RIBAS, M. L.W; WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

KOCH, R. Técnicas básicas de enfermagem. 17º edição, Século XXI, 
Curitiba 2000. 

 
 

24. Admissão de Paciente com Processo de Internação Adulto para Observação 

 Objetivo: 

• Realizar uma integração do cliente com a equipe da unidade de pronto 
atendimento, o recebendo cordialmente e chamando-o (a) pelo nome. 

 Campo de Aplicação: 

- Enfermagem 

 Responsabilidade: 

• Enfermeiro, técnicos e Auxiliares de Enfermagem 

 Materiais: 

• Cadeira de rodas, 
• Maca. 
• Bandeja Contendo 

1075



  
                                                   

 

38 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

• Esfigmomanômetro. 
• Estetoscópio. 
• Termômetro. 
• Algodão e almotolia com álcool 70%. 
• Papel e caneta para anotações. 
• Pulseira de identificação 

 Etapas do Procedimento: 

• Receber o cliente chamando-o pelo nome e apresentando-se. 
• Verificar no prontuário os impressos necessários à admissão e 

certificar-se do leito a ser ocupado. 
• Verificar SSVV e anotar. 
• Fazer relatório de enfermagem com: horário de admissão, histórico de 

admissão, procedência, motivo de internação, sinais e sintomas (sinais observados 
e queixas do paciente), doenças preexistentes, internações anteriores, dados 
referidos pelos pacientes sobre seu histórico de saúde, alergias e medicamentos 
em uso, assinar. 

• Puncionar acesso venoso periférico se prescrito pelo médico. 
• Preparar e administrar as medicações conforme prescrição médica. 
• Dar destino ao cliente, alta ou encaminhá-lo para o leito. 
• Todo cliente a ser encaminhado para o leito do setor deverá no mínimo 

ser transportado em cadeiras de rodas. 

 Referências: 

MOZACHI, N.O Hospital: manual de o ambiente hospitalar. 2ed. Curitiba: 
Manual Real, 2005. 

POSSO, M. S. - Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. São Paulo: 
Atheneu, 2003. 

KOCH, R.M; PALOSCHI, I.M; HORUCHI, L. N. O; RIBAS, M. L.W; WALTER, 
R. Técnicas Básicas de Enfermagem, 17º Edição Século XXl, 2000. 

FIGUEIREDO, M. A. F. Ensinando a cuidar de clientes em situações 
clínicas e cirúrgicas São Paulo: Difusão, 2003. 
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25. Cateterismo Vesical de Demora – Masculina 

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de Cateterismo vesical de 
demora masculino, oferecendo segurança e qualidade no atendimento ao 
cliente/paciente. 

 Responsabilidade 

* Enfermeiro                       

* Corpo Clínico     

 Material 

 Luvas de procedimento 

Luva estéril 

 Sonda Folley 

Coletor de urina com sistema fechado 

 Seringa de 20 ml 

 Agulha 40x12 

 PVPI tópico ou clorexidina em veículo aquoso 

 Material estéril de cateterismo. 

 Etapas do procedimento 

Explicar o procedimento ao paciente/cliente ou ao acompanhante;  

Reunir o material; 

Colocar biombos em volta do leito;  

Lavar as mãos e calçar as luvas de procedimento 

Colocar o paciente em posição dorsal com as pernas estendidas; 

Realizar a higiene íntima;  

• Lavar as mãos; 

• Abrir o pacote de cateterismo sobre a cama ou mesinha usando técnica 
asséptica; 

• Colocar a solução anti-séptica estéril na cuba redonda (PVPI tópico ou 
clorexidina em veículo aquoso); 

• Colocar dentro do campo do cateterismo: seringa, agulha, Sonda 
Vesical de Folley e coletor de urina para sistema fechado, mantendo cuidado para 
não contaminar; 

• Abrir a ampola de água bidestilada e colocar fora do campo; 
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• Desinfetar com álcool a 70% o lacre do tubo de xylocaína. Perfurá-lo 
com agulha calibrosa; 

• Colocar um pouco de xylocaína gel na cuba rim, cuidando para não 
contaminar; 

• Calçar somente a luva estéril na mão dominante; 

• Com a mão não enluvada, aspirar o conteúdo da água bidestilada 

• Calçar a luva estéril na outra mão; 

• Testar o cuff da sonda e, em seguida, conectá-la ao sistema coletor; 

• Pegar, com o auxílio da pinça, gaze embebida em solução anti-séptica; 

• Limpar primeiramente a região púbica, no sentido transversal, com 
movimento único e firme, desprezando a gaze para cada movimento. 

• Usar gazes para segurar o pênis perpendicular ao corpo e limpar, no 
sentido longitudinal, de cima para baixo, sempre utilizando uma gaze para cada 
movimento; 

• Colocar o campo fenestrado; 

• Deixar o pênis em repouso sobre o campo; 

• Segurar o pênis do paciente, perpendicular ao corpo, puxar o prepúcio 
para baixo, de modo a expor a glande; 

• Limpar a glande com movimentos circulares, começando a partir do 
meato; 

• Limpar o orifício da uretra; 

• Colocar um pouco de xylocaína gel na extremidade da sonda para 
facilitar a introdução; 

• Introduzir delicadamente o cateter no interior do meato uretral e 
observar se há uma boa drenagem urinária. Avançar a sonda até a bifurcação para 
assegurar que o balão fique posicionado inteiramente no interior da bexiga; 

• Injetar de acordo com o pedido do fabricante do material, água 
bidestilada para preencher o cuff da sonda e, em seguida, tracioná-la; 

• Fixar a sonda com esparadrapo ou micropore na região lateral da coxa; 

• Após a sondagem vesical, o prepúcio deve ser recolocado sobre a 
glande, pois sua posição retraída pode vir a causar edema; 
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• Manter o coletor de urina abaixo do nível da bexiga, para evitar o 
refluxo. Fixá-lo ao leito sem que toque no chão, evitando dobras; 

• Posicionar o paciente confortavelmente; 

• Identificar coletor com: data, hora, volume de água bidestilada colocada 
no cuff e nome do profissional que realizou o procedimento; 

• Recolher o material do cateterismo; 

• Deixar a unidade em ordem; 

• Lavar as mãos; 

• Registrar o procedimento no prontuário do paciente. Medir e anotar a 
quantidade, a coloração e as demais características da urina. 

 Referencias: 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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26. Cateterismo Vesical de Demora – Feminina 

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de Cateterismo vesical de 
demora feminino, oferecendo segurança e qualidade no atendimento ao 
cliente/paciente. 

 Responsabilidade 

* Enfermeiro                    

* Corpo Clínico    

 Material 

 Luvas de procedimento 

Luva estéril 

 Sonda Folley 

Coletor de urina com sistema fechado 

 Seringa de 20 ml 

 Agulha 40x12 

 PVPI tópico ou clorexidina em veículo aquoso 

 Material estéril de cateterismo. 

 Etapas do procedimento 

1. Explicar o procedimento ao paciente/cliente ou ao acompanhante; 

2. Reunir o material; 

3. Colocar biombos em volta do leito; 

4. Lavar as mãos e calçar as luvas de procedimento; 

5. Colocar a paciente em posição ginecológica; 

6. Realizar a higiene íntima; 

7. Lavar as mãos; 

8. Abrir o pacote de cateterismo sobre a cama, entre as pernas da paciente, 
ou em mesa auxiliar usando técnica asséptica; 

9. Colocar a solução anti-séptica estéril na cuba redonda (PVPI tópico ou 
clorexidina em veículo aquoso); 

10. Colocar dentro do campo do cateterismo: seringa, Sonda Vesical de 
Folley, e o coletor de urina para sistema fechado;  

11. Abrir a ampola de água bidestilada e colocar fora do campo; 
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12. Desinfetar com álcool a 70% o lacre do tubo de xylocaína. Perfurá-lo com 
agulha calibrosa e colocar pequena quantidade de xylocaína numa gaze, cuidando 
para não contaminar; 

13. Calçar somente a luva estéril na mão dominante. Com a mão não 
enluvada, aspirar o conteúdo da água bidestilada; 

14. Calçar a luva estéril esquerda; 

15. Testar o cuff da sonda, em seguida conectá-la ao sistema coletor; 

16. Lubrificar a sonda com xylocaína; 

17. Pegar, com o auxílio da pinça, gaze embebida em solução anti-séptica; 

18. Limpar primeiramente o monte pubiano, no sentido transversal, com um 
movimento único e firme, utilizando sempre uma gaze para cada movimento; 

19. Limpar com um movimento único e firme os grandes lábios do lado mais 
distante para o mais próximo, de cima para baixo, desprezando a gaze para cada 
movimento; 

20. Colocar o campo fenestrado sobre o períneo; 

21. Afastar os grandes lábios para expor o meato uretral e com a mão não-
dominante limpar os pequenos lábios da mesma forma. A mão não-dominante será 
agora considerada contaminada; 

22. Limpar o meato uretral com movimento uniforme, obedecendo a direção 
meato uretral-ânus, sem tirar a mão não-dominante do local. Se os lábios forem 
soltos acidentalmente, repetir o processo de limpeza. 

23. Introduzir delicadamente o cateter lubrificado no interior do meato uretral 
e observar se há uma boa drenagem urinária. Avançar a sonda até a bifurcação, 
para assegurar que o balão fique posicionado inteiramente no interior da bexiga; 

24. Injetar a quantidade de acordo com pedido do fabricante da sonda, água 
bidestilada para preencher o cuff da sonda, em seguida, tracioná-la; 

25. Fixar a sonda com esparadrapo ou micropore na face interna da coxa 
para evitar a tração da sonda; 

26. Manter o coletor de urina abaixo do nível da bexiga, para evitar o refluxo. 
Fixá-lo ao leito sem que toque no chão, evitando dobras; 

27. Posicionar a paciente confortavelmente; 

28. Identificar o coletor com: data, volume de água bidestilada colocada no 
cuff e nome do profissional que realizou o procedimento; 

29. Recolher o material do cateterismo; 

30. Deixar a unidade em ordem; 

31. Lavar as mãos; 

32. Registrar o procedimento no prontuário. Medir e anotar a quantidade, a 
coloração e as demais características da urina. 
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27. Punção Venosa Periférica para Coleta de Sangue 

 Objetivo 

Realizar punção venosa para coleta de sangue para exames laboratoriais, 
exceto hemocultura. 

 Responsabilidade 

* Enfermeiro, técnico de enfermagem.                  

 Material 

 Bandeja, luvas de procedimento não estéril, cateter intravenoso, duas bolas de 
algodão embebidas em álcool a 70%, cateter ou sistema a vácuo (suporte e agulha 
descartável), pinça para desconexão de agulha ou material compatível, garrote, tubos 
para coleta, gaze, grade ou recipiente para acondicionamento dos tubos, requisição de 
exames, etiquetas para identificação dos tubos e Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs).   

 Etapas do procedimento 

• Higienizar as mãos; 

• Preparar o material; 

• Escolher o cateter, sendo necessário que o calibre do cateter ou da agulha do 
sistema a vácuo seja compatível com a veia escolhida. Para veias de grosso calibre 
pode ser utilizado o sistema de vácuo, para veias de fino calibre pode ser utilizado o 
cateter tipo butterfly (borboleta). 

Escolha do Local de Punção: 

• Escolher o local de maior facilidade para higienização e garantia de 
assepsia, sem escoriações e complicações mecânicas (hematoma, equimose ou 
anastomose); 

• Selecionar vasos mais calibrosos;  
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• Evitar locais com possíveis fatores de risco (cateteres pré-existentes ou 
deformidade anatômica);  

• Evitar fossa antecubital;  

* É proibida a punção de membros com esvaziamento ganglionar 
(mastectomizados) e fístula arteriovenosa. 

Coleta da Amostra de Sangue: 

• Explicar o procedimento ao paciente;  

• Identificar o paciente e os exames solicitados, proceder a identificação dos 
tubos;  

• Calçar luvas de procedimento;  

• Garrotear o membro a ser avaliado; 

• Selecionar o local da punção;  

• Realizar a antissepsia da pele no local a ser puncionado com o algodão 
embebido em álcool a 70% com movimento centrífugo (circular único e do centro para 
fora);  

• Aguardar o antisséptico secar sem assoprar;  

• Afastar a pele e introduzir o cateter ou a agulha para punção com bisél para 
cima em sentido de 30 a 45º graus; 

• Introduzir os tubos no sistema a vácuo, um a um, de forma que o sangue 
escorra pela parede do tubo, aguardar o completo enchimento do tubo para retirar do 
sistema;  

• Com auxílio de uma gaze dobrada, apoiar o local de inserção do cateter 
retirando-o em movimento único e solicitando ao paciente que comprima o local sem 
dobrar o braço por alguns minutos;  

• Descartar o material usado de acordo com as normas de descarte de resíduos. 

A ordem de coleta nos tubos é:  

1º: tubo com gel (amarelo/ vermelho); 

2º: tubo com anticoagulante (roxo); 

3º: tubo com citrato (azul).  

• Homogeneizar o tubo por inversão de 5 a 8 vezes, mantendo o tubo em posição 
vertical por 30 minutos em grade para acondicionamento;  

• Apoiar o local de inserção da agulha com auxílio de uma gaze dobrada, 
retirando-a em movimento único e solicitando ao paciente que comprima o local sem 
dobrar o braço por alguns minutos;  

• Descartar o material usado de acordo com as normas de descarte de resíduos;  

• Encaminhar as amostras de acordo com os fluxos estabelecidos.  
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28. Coleta de Urina e Urucultura 

 Objetivo 

Realizar a coleta de urina com técnica asséptica para analisar presença de 
microrganismos. 

 Responsabilidade 

* Enfermeiro 

*Técnicos de enfermagem                 

             

 Material 

Bandeja, frasco apropriado para a coleta esterilizado ou saco coletor, etiqueta 
para identificação, luvas de procedimento, gaze estéril, compressa para higienização, 
água morna, sabão neutro e comadre. 

 Etapas do procedimento 

• 1. Higienizar as mãos; 

• Reunir o todo o material em uma bandeja; 

• Identificar no frasco de coleta de urina os dados do paciente; 

• Informar o procedimento ao paciente; 

• Restringir local de acesso do procedimento com biombo e placas informativas 
na porta do quarto; 

• Encaminhar ou realizar a higiene íntima do paciente com sabão neutro, 
compressa e água morna; 

• Secar a pele e as mucosas com toalha ou compressa limpa, repita a secagem 
quando necessário, mas utilizando o outro verso para evitar contaminação de 
microrganismos do ânus para a genitália; 
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• Coletar a urina do jato médio (cerca de 10 ml) no frasco estéril de boca larga e 
tampá-lo; 

• Acomodar o recipiente da coleta na bandeja; 

• Recolher o material e desprezá-lo em local apropriado da instituição; 

• Organizar o ambiente; 

• Retirar as luvas; 

• Higienizar a mãos; 

• Fazer as anotações de enfermagem. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

29. Teste Glicêmico 

 Objetivo 

Realizar a leitura do nível da glicose do sangue de uma forma mais rápida, 
através da punção digital. Sendo contra-indicado em pacientes com distúrbio de 
coagulação. 

 Responsabilidade 

* Enfermeiro 

*Técnicos de enfermagem                    

 Material 

Bandeja, fitas reagentes, glicosímetro, luvas de procedimento, lanceta, algodão 
e álcool 70%. 

 Etapas do procedimento 

• Realizar a lavagem das mãos; 

• Conferir e reunir o material na bandeja; 

• Informar o procedimento ao paciente; 
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• Calçar luvas de procedimento; 

• Fazer a antissepsia do local da punção com álcool 70% e esperar secar; 

• Conectar a tira reagente no glicosímetro conforme indicação do aparelho; 

• Puncionar a face lateral da polpa digital com a lanceta; 

• Aguardar até formar uma gota de sangue e aproximar da tira para a sucção; 

• Oferecer um chumaço de algodão ao paciente para ocluir o local da punção 
fazendo leve pressão, até estancar o sangramento; 

• Aguardar a leitura do glicosímetro e anotar o resultado; 

• Recolher o material e desprezá-lo; 

• Retirar as luvas; 

• Higienizar as mãos; 

• Fazer anotações de enfermagem. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

30. Dispositivo para Incontinência Urinaria Masculina 

 Objetivo 

 Proteger a pele do paciente do contato com a urina. Este procedimento não deve 
ser realizado caso o paciente tenha lesões no órgão genital. 

 Responsabilidade 

* Enfermeiro 

*Técnicos de enfermagem                    

 Material 

Bandeja, luvas de procedimento, gaze, toalha, dispositivo para incontinência 
urinária (tipo uripen), adesivo hipoalergênico ou micropore e bolsa coletora. 
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 Etapas do procedimento 

• Realizar a lavagem das mãos e separar o material; 

• Explicar o procedimento ao paciente; 

• Colocar o biombo ou se possível fechar a porta para isolar o local; 

• Calçar as luvas;  

• Auxiliar ou solicitar que o paciente posicione-se em decúbito dorsal; 

• Encaminhar o paciente para higiene íntima, aparando o excesso de pelos; 

• Introduzir o dispositivo (Uripen) para incontinência urinária sobre o pênis e 
desenrolá-lo, deixando uma pequena distância entre a ponta do pênis e a ponta do 
dispositivo; 

• Desenrolar o dispositivo sobre o pênis e fixar a base do dispositivo com adesivo 
hipoalergênico ou micropore; 

• Adaptar o fixador do dispositivo de látex no saco coletor de urina e fechar, 
clipando o orifício de esvaziamento do saco coletor; 

• Organizar o ambiente e desprezar o material não reutilizável em ambiente 
apropriado da instituição; 

• Retirar as luvas de procedimento e realizar a lavagem das mãos; 

• Fazer as anotações de enfermagem. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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31. Mudança de Decúbito 

 Objetivo 

Manter a integridade da pele e auxiliar o tratamento para cicatrização das úlceras 
de pressão de pacientes acamados.  

 Responsabilidade 

* Enfermeiro 

*Técnicos de enfermagem                    

 Material 

Roupas de cama, coxins ou almofadas, creme hidratante, colchão piramidal 
(caixa de ovo), ácidos graxos essenciais (age) e luvas de procedimento. 

 Etapas do procedimento 

• Realizar a lavagem das mãos e calçar as luvas; 

• Desenrolar o paciente se estiver em decúbito lateral (esquerdo ou direito) - 
deve-se dobrar o lençol em forma cilíndrica e desenrolá-lo até o centro da cama, na 
altura de todo o tronco posterior do paciente; 

• Retirar travesseiros ou coxins, abaixar a cabeceira se estiver elevada, 
posicionando o corpo do paciente anatomicamente alinhado; 

• Apoiar as mãos no ombro e na lateral do quadril do paciente que está voltado 
para cima e virar o paciente em decúbito dorsal.  

• Aproveitar a ocasião para massagear os membros superiores e inferiores do 
paciente com creme hidratante ou AGE; 

• Apoiar a cabeça do paciente, MMSS e MMII com travesseiros, e se não for 
contraindicado elevar a cabeceira em semi-fowler;   

• Posicionar o paciente para o decúbito lateral (se o paciente estiver posicionado 
do lado direto virá-lo para o lado esquerdo), abaixar a cabeceira, se estiver elevada, e 
retirar almofadas, coxins e travesseiros de forma que o corpo fique anatomicamente 
alinhado. 

• Massagear os membros faltantes; 

• Fazer anotações de enfermagem. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 
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MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

32. Aspiração de Cânula Traqueal 

 Objetivo 

Realizar aspiração de cânula traqueal, com garantia de minimização de riscos 
de infecções e garantindo a permeabilidade do estoma.  

 Responsabilidade 

* Enfermeiro 

*Técnicos de enfermagem                    

 Material 

Bandeja, luvas esterilizadas, um a dois pacotes de gaze estéril, soro fisiológico 
0,9% ampola de 10 ml, cadarço, fonte de vácuo ou aspirador portátil, sistema de 
aspiração descartável, biombo, equipamentos de proteção individual e sonda de 
aspiração, óculos de proteção, máscara. 

 Etapas do procedimento 

• Preparar o material; 

• Levar o material para a unidade do paciente; 

• Explicar o procedimento ao cliente e/ou acompanhante; 

• Monitorar o paciente com oximetria de pulso; 

• Fechar a porta ou colocar biombo para garantir a privacidade do cliente; 

• Posicionar o paciente em decúbito dorsal com a cabeceira elevada a 30º; 

• Posicionar-se ao lado do leito de forma que a mão não dominante fique mais 
próxima à fonte de vácuo; 

• Colocar os óculos de proteção e máscara 

• Abrir o pacote do sistema de aspiração e conectá-lo à fonte de vácuo, caso 
haja vácuo canalizado; 

• Abrir o pacote de gazes estéreis e mantê-lo próximo a cuba redonda;  

• Abrir a sonda de aspiração de calibre compatível com a cânula traqueal com 
técnica asséptica e colocá-la no interior do pacote de gazes;  

• Abrir os frascos de soro fisiológico 0,9%;  

• Abrir o vácuo canalizado ou ligar o aspirador portátil; 

• Abrir as luvas esterilizadas e calçá-las, deixando seu pacote próximo à área 
onde será realizado o procedimento para utilizá-lo a fim de desprezar os resíduos;  
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• Com a mão não dominante, segurar a ponta da extensão do sistema de 
aspiração ou a extensão de látex do aspirador portátil;  

• Com a mão dominante, segurar a sonda de aspiração e conectá-la à ponta do 
sistema de aspiração ou à extensão de látex;  

• Fechar a sonda de aspiração com o polegar da mão dominante;  

• Introduzir a sonda de aspiração na cânula cerca de 10 a 12,5 cm ou até o 
paciente  apresentar estímulos de tosse ; 

• Soltar o polegar para abrir a sonda;  

• Realizar movimentos circulares para a esquerda e para a direita à medida que 
vai retirando lentamente a sonda de aspiração;  

• Aspirar por, no máximo, 10 segundos;  

• Com a mão não dominante, instilar soro fisiológico nos furos da sonda de 
aspiração para lavar seu interior;  

• Esperar alguns segundos até que o paciente recupere a respiração;  

• Proceder ao número de vezes necessárias, analisando o risco de 
sangramento; 

• Remover as gazes ao redor do estoma;  

• Proceder à limpeza externa do estoma com gaze embebida em soro fisiológico 
0,9%;  

• Dobrar duas gazes ao meio e colocá-las ao redor do estoma, protegendo o 
pescoço do contato com a cânula. Não é recomendado cortar as gazes, se necessário, 
trocar o cadarço de fixação da cânula;  

• Reposicionar o paciente confortavelmente; 

• Recompor a unidade e jogar os resíduos nos recipientes adequados.  

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual de o Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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33. Curativo Simples 

 Objetivo 

Auxiliar no processo de cicatrização das lesões através de limpeza e proteção 
da pele lesionada de forma asséptica, proporcionando meio favorável para o 
crescimento do tecido lesado.  

 Responsabilidade 

* Enfermeiro 

*Técnicos de enfermagem                    

 Material 

Bandeja, kit para curativo estéril (composto por três tipos de pinças: hemostática, 
dente de rato e anatômica), frasco de solução fisiológica 0,9% 500 ml em temperatura 
ambiente, agulha (25 x 8 mm ou 40 x 1,6 mm), pacotes de gaze estéril, fita crepe 10 ou 
15 cm, esparadrapo e fita microporosa, luvas de procedimentos estéreis (para o caso 
de realizar o curativo com técnica limpa), réguas de papel, papel toalha e biombo. 

 Etapas do procedimento 

• Reunir o material necessário, conforme o ambiente (domicílio/ Unidade de 
Saúde);  

• Orientar o paciente quanto ao procedimento a ser realizado; 

• Fechar a porta do quarto e/ou colocar biombo para manter a privacidade 
do paciente; 

• Higienizar as mãos; 

• Calçar as luvas de procedimentos;  

• Observar o curativo anterior, quanto às características do exsudato;  

• Remover cuidadosamente as fitas adesivas com solução fisiológica a 
0,9%; caso haja aderência aos tecidos recém-formados, umedecer com solução 
fisiológica a 0,9% até que se desprenda. Este cuidado reduz as chances de traumatizar 
o tecido de granulação no leito da ferida; 

• Realizar a limpeza do membro, das adjacências da ferida e pele periférica 
com sabonete neutro e água corrente, seguir com a limpeza da ferida com solução 
fisiológica a 0,9% em jatos. Para secar extremidades e pé utilizar papel toalha. A pele 
do membro deve ser hidratada com um produto adequado;  

• Trocar as luvas de procedimentos;  

• Utilizar o pacote de curativos ou instrumentais (pinças) se o curativo for 
realizado na Unidade; ou usar luvas estéreis na ausência dos instrumentais, no 
domicílio (técnica limpa);  

• Realizar a limpeza da ferida com jatos de solução fisiológica a 0,9%, 
mediante uma perfuração no frasco com uma agulha de calibre 30 x 8 mm ou 40 x 1,6 
mm, preferencialmente morno ou em temperatura ambiente. Havendo tecido 
desvitalizado solto, sua remoção pode ser auxiliada com a pinça hemostática, gaze 
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embebida em solução fisiológica a 0,9%, sem esfregação e com cuidado para não 
provocar sangramento;  

• Realizar a mensuração com a régua de papel e registro fotográfico (esse 
último sempre que possível), dependendo do tamanho da ferida, pode ser mensurada 
quinzenalmente  ou semanalmente;  

• Realizar avaliação da fase da ferida e o tipo de tecido presente no leito da 
ferida, seguir prescrição.  

• Ocluir o curativo, conforme necessidade (cobertura secundária, gazes, 
compressas algodoada, ataduras e bota de Unna);  

• Recolher todo o material;  

• Deixar o local em ordem; 

• Colocar o paciente em posição confortável;  

• Higienizar as mãos;  

• Agendar retorno para nova avaliação;  

• Realizar as orientações ao paciente/cuidador.  

 OBSERVAÇÃO 

Verificar se é necessário medicar o paciente para dor, antes e após a realização 
do curativo, se o paciente está tomando alguma medicação, ou passando por alguma 
questão alimentar, que possa atrasar ou interferir no processo de cicatrização da lesão. 

Atentar-se às normas quanto ao descarte adequado dos resíduos de saúde 
quando gerados em domicílio, a qual estabelece que sejam disponibilizados sacos 
leitosos para que os resíduos sejam armazenados e encaminhados a Unidade Básica 
de Saúde para a disposição final adequada, de acordo com RDC ANVISA N° 306/04, e 
RESOLUÇÃO CONAMA N° 358/2005. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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34. Curativo em Ferimento Corte-Contuso 

 Objetivo 

Auxiliar no processo de cicatrização das lesões corto - contusas dos 
traumatismos abertos, superficiais e profundos, cujas bordas estão irregulares e 
contundidas, com fundo irregular, não apresentando forma estrelada, são causadas por 
instrumentos cortantes não muito afiados. 

 Responsabilidade 

* Enfermeiro 

*Técnicos de enfermagem                                   

 Material 

 Bandeja ou carrinho de curativo, bacia estéril, água morna, sabão neutro, soro 
fisiológico, agulha grossa estéril, gaze estéril, compressa estéril, ataduras, luvas de 
procedimento, esparadrapo (ou micropore), tesoura e kit de pinças para curativo.  

 Etapas do procedimento 

• Coletar todas as informações possíveis sobre a natureza do agente causador 
do ferimento (faca, vidro, metal), como ocorreu e o tempo decorrido até a procura do 
serviço de saúde; 

• Solicitar o histórico de vacina antitetânica, histórico de alergia a medicamentos 
e a existência de doença crônica debilitante. 

Procedimento - Curativos Superficiais: 

• Higienizar as mãos; 

• Reunir e conferir todo material na bandeja; 

• Informar o procedimento ao paciente; 

• Calçar as luvas; 

• Furar o frasco de soro fisiológico com a agulha grossa estéril e reservar; 

• Posicionar o membro, mantendo-o elevado, caso não houver contraindicação; 

• Acomodar o membro sobre a bacia; 

• Lavar o ferimento com água e sabão neutro; 

• Acomodar o paciente deitado caso a lesão seja no tronco ou na cabeça, de 
forma que a lesão possa ser exposta; 

• Forrar a região do ferimento sob uma toalha; 

• Lavar a lesão com água e sabão; 

• Lavar a lesão com jatos de soro fisiológico; 

• Abrir os pacotes de gaze e de compressa estéril, cuidando para não contaminar 
o material; 
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• Secar a lesão com gazes e compressa, utilizando a pinça Kelly para manuseá-
las; 

• Cobrir toda a lesão com gaze estéril utilizando a pinça Anatômica para 
manuseio; 

• Fixar as gazes e compressas com o micropore; 

• Recolher e desprezar o material e organizar o ambiente; 

• Retirar as luvas; 

• Higienizar as mãos; 

• Fazer as anotações de enfermagem. 

Procedimento - Curativos Profundos: 

• Higienizar as mãos; 

• Reunir e conferir todo o material na bandeja ou carrinho de curativo; 

• Informar o procedimento ao paciente; 

• Calçar as luvas; 

• Furar o frasco de soro fisiológico com a agulha grossa estéril e reservar; 

• Acomodar o membro lesionado sobre a bacia estéril; 

• Acomodar o paciente deitado, caso a lesão seja no tronco ou na cabeça, de 
forma que a lesão possa ser exposta; 

• Lavar o local da lesão com jatos de soro fisiológico; 

• Forrar a região do ferimento sob uma toalha; 

• Lavar o ferimento com jatos de soro fisiológico;  

• Secar a região em volta da lesão com papel toalha ou toalha limpa; 

• Encaminhar o paciente para avaliação da supervisão de enfermagem e conduta 
médica. 

 OBSERVAÇÃO 

 Na presença de objetos estranhos aderidos no corpo do paciente não é 
recomendado a sua remoção sem a presença do médico para se evitarem possíveis 
quadros hemorrágicos. 

Se o objeto já foi removido e houver o quadro hemorrágico: 

• Realizar a lavagem do local rapidamente com jatos de soro fisiológico; 

• Aplicar sobre a lesão uma compressa estéril, fazendo compressão manual 
local para conter o sangramento; 

• Encaminhar rapidamente o paciente para avaliação da supervisão de 
enfermagem e procedimento médico; 
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• Organizar o ambiente; 

• Desprezar o material sujo em local apropriado da instituição; 

• Retirar as luvas; 

• Higienizar as mãos; 

• Fazer as anotações de enfermagem. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

35. Curativo em Pé Diabético 

 Objetivo 

Auxiliar no processo de cicatrização da lesão no pé diabético, através da 
diminuição da flora bacteriana e proporcionando a facilitação do crescimento tecidual 
lesado. Não se deve realizar este procedimento sem uma prévia avaliação do 
enfermeiro e a utilização de produtos sem antecedente prescrição médica.  

 Responsabilidade 

* Enfermeiro 

*Técnicos de enfermagem                    

 Material 

Bandeja ou carrinho de curativo, jarra, bacia, compressa ou toalha limpa, 
tesoura, soro fisiológico, agulha grossa estéril, espátula estéril, gaze estéril, kit de pinças 
para curativo, atadura, luvas de procedimento e micropore ou esparadrapo e medicação 
tópica segundo prescrição médica. 

 Etapas do procedimento 

• Higienizar as mãos; 

• Reunir e conferir o material na bandeja ou carrinho de curativo; 

• Utilizar a jarra para esquentar o frasco de soro fisiológico imerso em água, até 
que esta atinja a temperatura morna; 
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• Secar o frasco com o papel toalha e juntar aos demais materiais na bandeja; 

• Informar o procedimento ao paciente; 

• Calçar as luvas; 

• Acomodar o paciente para o procedimento; 

• Posicionar o pé do paciente de forma que este fique sobre a bacia no chão; 

• Perfurar o frasco de soro fisiológico com a agulha estéril, reservar;  

• Retirar o curativo anterior com auxílio da pinça Kocher e, se estiver grudado na 
lesão, umedecer o local com jatos de soro fisiológico e aguardar o tempo necessário 
até que este possa ser facilmente removido; 

• Lavar o local da lesão com jatos de soro fisiológico para auxiliar na remoção do 
tecido morto; 

• Secar o pé do paciente e ao redor da lesão, com uma toalha ou compressa 
limpa; 

• Aplicar o produto prescrito no local da lesão; 

• Fixar o curativo com micropore; 

• Envolver o pé do paciente com ataduras e fixar a ponta do tecido com 
esparadrapo para tratar lesões mais extensas; 

• Acomodar o paciente e auxiliar/orientar a elevação do membro para facilitar o 
retorno venoso; 

• Recolher e desprezar o material sujo em local apropriado (expurgo); 

• Retirar as luvas; 

• Higienizar as mãos; 

• Fazer as anotações de enfermagem. 

 OBSERVAÇÃO 

 A troca do curativo deve ser realizada de acordo com a utilização de cada 
produto, por isso devem ser seguidas as recomendações conforme com a 
prescrição médica e de enfermagem. 

Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, área de 
abrangência, aspectos e extensão da lesão, tipos de tecidos encontrados, características 
do exsudato no momento, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura do 
profissional que realizou a técnica em prontuário ou ficha de atendimento ambulatorial. 
Em domicílio, documentar em prontuário domiciliar.  

Para o uso de pomadas: 

• Abrir o pacote de gaze; 

• Para embalagem em tubo, desprezar a primeira porção do produto e, com o 
auxílio da espátula, espalhar o produto sobre a gaze; 
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• Com o auxílio da pinça anatômica, aplicar sobre o local da lesão. 

Para o uso de soluções líquidas ou oleosas: 

• Desprezar a primeira porção do produto; 

• Aplicar a quantidade necessária sobre a lesão sem contaminar a ponta/bico 
da embalagem; 

• Abrir o pacote de gaze e com o auxílio da pinça acomodar a gaze até cobrir 
toda a lesão. 

Para o uso de produtos cristalizados ou em pó: 

• Com o auxílio da espátula, retirar a quantidade necessária a ser utilizada; 

• Espalhar delicadamente sobre a lesão, sem contaminar a ponta da espátula, 
se acontecer, providenciar outra espátula; 

• Abrir o pacote de gaze; 

• Com o auxílio da pinça Anatômica cobrir toda a superfície de toda a lesão com 
gaze ou compressa estéril;  

• Fixar o curativo com micropore. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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36. Curativo em Queimadura de 1° e 2° grau 

 Objetivo 

Proporcionar o ambiente favorável para a reepitelização do tecido cutâneo das 
lesões causadas por queimaduras de 1° e 2° graus, através de técnica asséptica. 

 Responsabilidade 

* Enfermeiro 

*Técnicos de enfermagem                    

 Material 

Para queimaduras de 1° grau: carrinho de curativo, bandeja, água fria, bacia, 
luvas estéreis, papel toalha, sabão neutro, toalhas/compressas limpas, espátula e 
produto a ser utilizado conforme prescrição médica e de enfermagem. 

Para queimaduras de 2° grau: carrinho de curativo, bandeja, água fria, bacia, 
luvas estéreis, papel toalha, toalhas/compressas limpas, sabão neutro, gaze estéril, kit 
de pinças para curativo, esparadrapo, soro fisiológico, agulha grossa estéril, ataduras e 
biombo. Também será utilizado produto conforme prescrição médica e de enfermagem. 
Os produtos utilizados nas lesões por queimaduras variam de acordo com a avaliação 
do médico (Sulfadiazina de Prata a 1%, Nitrofurazona0, 2%, Sulfanamida 10%).  

 Etapas do procedimento 

Procedimento - Para as queimaduras de 1° grau: 

• Higienizar as mãos; 

• Reunir e conferir todo o material;  

• Informar o procedimento ao paciente; 

• Acomodar o paciente; 

• Utilizar o biombo e expor a área afetada; 

• Dispor bacia, sabão neutro, toalhas, compressas e água fria; 

• Calçar as luvas de procedimento; 

• Higienizar a área afetada; 

• Realizar compressas de água fria envolvendo o local afetado por alguns 
minutos ou até que o analgésico prescrito comece a “surtir efeito”. Repitir o 
procedimento sempre que for necessário, mantendo a compressa fria; 

• Secar delicadamente a área afetada com toalha ou compressa; 

• Aplicar produto conforme prescrição médica e de enfermagem; 

• Se o produto for líquido ou estiver em tubo, aplicar diretamente sobre a lesão, 
desprezando a primeira porção do produto. Neste caso, por não ter rompimento da 
continuidade da pele, pode-se espalhar o produto com a mão calçada de luva; 
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• Se o produto estiver armazenado em pote, retire uma porção para ser aplicada 
sobre a área afetada com o auxílio de uma espátula estéril. 

Procedimento - Para as queimaduras de 2° grau: 

• Higienizar as mãos; 

• Reunir e conferir todo o material; 

• Informar o paciente sobre o procedimento; 

• Acomodar o paciente; 

• Utilizar o biombo s/n e expor a área afetada; 

• Dispor bacia, sabão neutro, toalhas, compressas e água fria; 

• Higienizar cuidadosamente o local afetado;  

• Secar cuidadosamente ao redor da área afetada; 

• Não romper os flictenas (bolhas) que se formam e nem retirar a pele das que 
já estiverem rompidas. Depois de romperem, estes só devem ser expostos (sem 
oclusão) após o período de 48 horas, como forma de proteção às contaminações; 

• Aplicar o produto prescrito sobre a lesão; 

• Se o produto for líquido, deve-se aplicá-lo diretamente sobre a lesão, 
desprezando a primeira porção; 

• Se o produto estiver na apresentação de creme ou pomada, deve-se aplicá-lo 
com o auxílio de uma espátula sobre a gaze estéril e, com o auxílio das pinças, aplicar 
sobre a área afetada;  

• Caso já tenha ocorrido o rompimento dos flictenas, furar o frasco de soro 
fisiológico com a agulha estéril e fazer a limpeza da lesão com jatos do soro; 

• Após a limpeza da lesão, secar a região ao redor da mesma com papel toalha 
ou com uma toalha limpa; 

• Abra a embalagem de gaze estéril e disponha sobre a bandeja ou superfície 
do carrinho de curativo; 

• Com o auxílio de uma espátula estéril, aplicar a medicação prescrita sobre as 
gazes e cobrir a área afetada utilizando as pinças do kit de curativo; 

• Fixar as gazes na pele com micropore ou, para o curativo de lesões mais 
extensas, envolva a região com ataduras; 

• Acomodar o paciente; 

• Organizar o ambiente e desprezar o material contaminado em local apropriado 
da instituição; 

• Retirar as luvas; 

• Higienizar as mãos; 

• Fazer as anotações de enfermagem. 
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 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

37. Posição e Tipos de Decúbito 

 Objetivo 

 Auxiliar no exame físico é essencial colocar o paciente na posição correta. Essa 
posição será estabelecida pelo tipo de exame a ser realizado. Para todo e qualquer 
exame e procedimento, deverá ser explicado e transmitido o porquê da sua realização 
ao paciente. 

 Responsabilidade 

* Enfermeiro 

*Técnicos de enfermagem                    

 Material 

Sob sequência.  

 Etapas do procedimento 

37.4.1. Posição Fowler 

 

Paciente fica sentado com a cabeceira da cama elevada com o tronco em 
ângulo de aproximadamente 60 graus. Usado para descanso, conforto, 
alimentação, patologias respiratórias e em casos de paciente com problemas 
cardíacos a fim de facilitar a respiração. 

Paciente fica sentado com a cabeceira da cama elevada com o tronco em 
ângulo de aproximadamente 60 graus. Usado para descanso, conforto, 
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alimentação, patologias respiratórias e em casos de paciente com problemas 
cardíacos a fim de facilitar a respiração. 

Material: Luvas de procedimento, lençol, travesseiro e biombo. 

Procedimento: 

• Lavar as mãos;  

• Explicar ao paciente a finalidade da posição e o procedimento; 

• Elevar os pés da cama;  

• Elevar a cabeça e o tórax do paciente até formar um ângulo de 45º em 
relação ao nível normal do leito;  

• Proteger o paciente com lençol, expondo a região a ser examinada;  

• Deixar o paciente em posição confortável após exame ou tratamento;  

• Lavar as mãos;  

• Fazer anotações no prontuário. 

37.4.2. Posição Sims 

 

O paciente permanece em decúbito lateral, direito ou esquerdo, com a perna que 
está do lado de cima flexionada, afastada e apoiada na superfície de repouso. Indicada 
para realizar exames vaginais, lavagem intestinal, exames retais e clister. 

Material: Luvas de procedimento, lençol, travesseiro e biombo. 

Procedimento: 

• Lavar as mãos; 

• Separar o material; 

• Informar o paciente e/ou acompanhante sobre o que será realizado; 

• Calçar as luvas de procedimento; 

• Dispor o paciente deitado do lado direito ou esquerdo; 

• Colocar a cabeça do paciente sobre o travesseiro; 

• Pôr o braço direito ou esquerdo para trás (dependendo do lado que será 
necessário posicionar o paciente); 
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• Fletir o braço e deixá-lo apoiado sobre o travesseiro; 

• Colocar o membro inferior dobrado até que o joelho quase encoste no abdome; 

• Proteger sempre o paciente com o lençol, deixando exposta somente a região 
que será examinada ou tratada; 

• Ao término do procedimento deixar o paciente em posição confortável; 

• Reorganizar o local; 

• Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local adequado; 

• Higienizar as mãos; 

• Registrar o procedimento no prontuário ou impresso próprio. 

37.4.3. Posição Ginecológica 

 

O paciente fica deitado com o dorso virado para o leito e o ventre virado para 
cima, com as pernas flexionadas, de modo que os pés se aproximem ao máximo das 
coxas (de acordo com a mobilidade de cada paciente), com a planta dos pés sobre o 
colchão e os joelhos afastados um do outro. São usados para sondagem vesical, 
exames vaginais e retal. 

Material: Luva de procedimento, biombo e lençol. 

Procedimento: 

• Higienizar as mãos; 

• Separar o material; 

• Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento que será 
realizado; 

• Posicionar biombo; 

• Calçar as luvas de procedimentos; 

• Dispor o paciente em decúbito dorsal; 

• Orientar que flexione os joelhos e deixá-los bem separados; 

• Deixar os calcanhares sobre a cama; 

• Deixar o paciente protegido com lençol até o momento do exame; 
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• Colocar o paciente em posição confortável após o exame ou procedimento 
realizado; 

• Reorganizar o local; 

• Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local apropriado; 

• Higienizar as mãos; 

• Registrar o procedimento em impresso próprio e/ou no prontuário do paciente. 

37.4.4. Posição Litotômica 

 

A paciente é colocada em decúbito dorsal, às coxas são bem afastadas uma das 
outras e flexionadas sobre o abdome; para manter as pernas nesta posição usam-se 
suportes para as pernas (perneiras). Posição usada para parto, toque e curetagem. 

Material: Luva de procedimento, biombo e lençol. 

Procedimento: 

• Higienizar as mãos; 

• Separar o material; 

• Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento que será 
realizado; 

• Posicionar biombo; 

• Calçar as luvas de procedimentos; 

• Dispor o paciente em decúbito dorsal; 

• Orientar que flexione os joelhos e deixá-los bem separados; 

• Colocar as pernas em cima das perneiras; 

• Deixar o paciente protegido com lençol até o momento do exame; 

• Colocar o paciente em posição confortável após o exame ou procedimento 
realizado; 

• Reorganizar o local; 

• Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local apropriado; 

• Higienizar as mãos; 

• Registrar o procedimento em impresso próprio e/ou no prontuário do paciente. 
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37.4.5. Posição Trendelemburg 

 

O paciente fica em decúbito dorsal, com as pernas e pé acima do nível da 
cabeça, posição usada para retorno venoso, cirurgia de varizes e edema. 

Material: Luva de procedimento, travesseiro, biombo e lençol. 

Procedimento: 

• Higienizar as mãos; 

• Separar material; 

• Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o procedimento que será 
realizado; 

• Posicionar o biombo; 

• Calçar as luvas de procedimentos; 

• Acomodar o paciente em posição dorsal; 

• Baixar a cabeceira da cama em ângulo adequado; 

• Erguer os pés da cama em ângulo adequado, de forma que a cabeça fique 
mais baixa em relação ao corpo; 

• Deixar o paciente protegido com lençol até o momento do procedimento; 

• Colocar o paciente em posição confortável após o procedimento; 

• Reorganizar o local; 

• Retirar as luvas de procedimentos e desprezá-las em local apropriado; 

• Higienizar as mãos; 

• Registrar o procedimento realizado em impresso e/ou no prontuário do 
paciente. 

37.4.6. Posição Horizontal (Decúbito Dorsal)  

 

O paciente fica deitado com a face e o abdome voltados para cima. Essa posição 
serve para relaxamento e conforto, usada para exames físicos. 

1104



  
                                                   

 

67 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

 Procedimento: 

• Lavar as mãos;  

• Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o exame que será realizado; 

• Colocar a mesa de exame ou o leito na posição horizontal; 

• Deitar o paciente horizontalmente de costas;  

• Manter os membros superiores ao longo do corpo em posição anatômica e os 
inferiores alinhados;  

• Manter o paciente protegido com o lençol, expondo apenas a área a ser 
examinada; 

• Deixar o paciente em posição confortável após o exame; 

• Higienizar as mãos;  

• Registrar o procedimento realizado em impresso próprio e/ou prontuário do 
paciente. 

37.4.7. Posição Ereta ou Ortostática 

 

O paciente permanece em pé na posição ereta, pés afastados na largura do 
quadril, com peso dividido em ambos os pés com a cabeça no plano de Frankfurt, com 
chinelos ou com o chão forrado com um lençol. Posição usada para exames 
neurológicos e certas anormalidades ortopédicas. 

Material: Lençol e luva de procedimento. 

Procedimento: 

• Higienizar as mãos; 
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• Separar o material; 

• Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o exame que será realizado; 

• Calçar luvas de procedimento; 

• Colocar o lençol no chão para o paciente pisar; 

• Colocar o paciente em posição confortável após o exame; 

• Reorganizar o local; 

• Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local apropriado; 

• Higienizar as mãos; 

• Registrar o procedimento realizado em impresso próprio e/ou prontuário do 
paciente. 

37.4.8. Decúbito Ventral 

 

O paciente fica deitado com o peitoral e abdome voltados para baixo e a cabeça 
lateralizada (para o lado direito ou esquerdo). 

Material: Luva de procedimento, travesseiro,  biombo e lençol. 

Procedimento: 

• Higienizar as mãos; 

• Separar os materiais; 

• Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o exame que será realizado; 

• Posicionar o biombo; 

• Calçar as luvas de procedimento; 

• Colocar o paciente deitado com o abdome sobre a cama ou sobre a mesa de 
exames; 

• Virar a cabeça do paciente para um dos lados; 

• Elevar os braços, com as palmas das mãos apoiadas no colchão, à altura da 
cabeça ou ao longo do corpo; 

• Posicionar um travesseiro, sob a parte inferior das pernas e pés, para evitar 
pressão dos dedos; 

• Deixar o paciente protegido com lençol; 

• Após a realização do procedimento, colocar o paciente em posição confortável; 

• Reorganizar o local; 

• Retirar as luvas de procedimentos e desprezá-las em local apropriado; 
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• Higienizar as mãos; 

• Registrar o procedimento em impresso próprio e/ou prontuário. 

37.4.9. Decúbito Lateral Direito 

 

O paciente fica com o corpo deitado e lateralizado, de forma que o braço e perna 
direita ficam apoiados sobre o leito e o braço e a perna esquerda fica apoiada em cima 
dos membros direitos. Orienta-se o uso de travesseiros entre os braços e as pernas. 
Indicada em cirurgias renais, massagens nas costas e mudança de decúbito. 

Material: Luva de procedimento, travesseiro,  biombo e lençol. 

 Procedimento: 

• Higienizar as mãos; 

• Separar os materiais; 

• Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o exame que será realizado; 

• Posicionar o biombo; 

• Calçar as luvas de procedimento; 

• Posicionar o paciente na maca ou cama onde o braço e a perna direita fiquem 
apoiados; 

• Inserir um travesseiro abaixo da cabeça, deixando o pescoço apoiado também; 

• Inserir um travesseiro entre as pernas para que alivie a pressão de uma perna 
sobre a outra; 

• Manter o paciente protegido com o lençol, deixando exposto o local a ser 
tratado ou examinado; 

• Ao término do tratamento, exame ou mudança de decúbito, deixar o paciente 
em posição confortável; 

• Reorganizar o local; 

• Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local apropriado; 

• Higienizar as mãos; 

• Registrar o procedimento em impresso próprio e/ou no prontuário do paciente. 

37.4.10. Decúbito Lateral Esquerdo 
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O paciente fica com o corpo deitado e lateralizado, de forma que o braço e perna 
esquerda ficam apoiados sobre o leito e o braço e a perna direita ficam apoiados em 
cima dos membros esquerdos. Orienta-se o uso de travesseiros entre os braços e as 
pernas. Indicada em cirurgias renais, massagens nas costas, mudança de decúbito e 
melhora do fluxo sanguíneo. 

Material: Luva de procedimento, travesseiro,  biombo e lençol. 

Procedimento: 

• Higienizar as mãos; 

• Separar os materiais; 

• Orientar o paciente e/ou acompanhante sobre o exame que será realizado; 

• Posicionar o biombo; 

• Calçar as luvas de procedimento; 

• Posicionar o paciente na maca ou cama onde o braço e a perna esquerda 
fiquem apoiados; 

• Inserir um travesseiro abaixo da cabeça, deixando o pescoço apoiado também; 

• Inserir um travesseiro entre as pernas, para que alivie a pressão de uma perna 
sobre a outra; 

• Manter o paciente protegido com o lençol, deixando exposto o local a ser 
tratado ou examinado; 

• Deixar o paciente confortável ao término do procedimento; 

• Reorganizar o local; 

• Retirar as luvas de procedimento e desprezá-las em local apropriado; 

• Higienizar as mãos; 

• Registrar o procedimento em impresso próprio e/ou no prontuário do paciente.  

1. Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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38. Cateterismo Vesical de Alívio Masculino e Feminino 

 Objetivo 

Esvaziar a bexiga dos usuários com retenção urinária, controlar o volume urinário 
e auxiliar no diagnóstico das lesões traumáticas do trato urinário. 

 Responsabilidade 

* Enfermeiro        

 Material 

Luvas estéreis, Sonda uretral estéril descartável, PVPI tópico, Compressas 
de gaze estéril, Bandeja de materiais estéreis para cateterismo (cuba rim, cúpula, 
pinça cheron), Campo fenestrado, Lençol, Frasco para coleta de urina se 
necessário, Lidocaína gel, Seringa de 20 ml. 

 Etapas do procedimento 

Paciente do sexo feminino 

• Posicionar a paciente confortavelmente. 

• Lavar as mãos. 

• Abrir a bandeja de cateterismo usando a técnica asséptica. Colocar o 
recipiente para os resíduos em local acessível. 

• Colocar a paciente em posição de decúbito dorsal com os joelhos 
flexionados, os pés sobre o leito mantendo os joelhos afastados. 

• Calçar as luvas estéreis. 

• Separar, com uma das mãos, os pequenos lábios de modo que o meato 
uretral seja visualizado; mantendo-os afastados até que o cateterismo termine. 

• Realizar antissepsia da região perineal com PVPI tópico e gaze estéril 
com movimentos únicos. 

• Evitar contaminar a superfície da sonda. 

• Colocar xilocayna de acordo com o método estéril na ponta da sonda 
de alívio 

• a sonda dentro da uretra até que a urina flua. 

• Realizar o esvaziamento da bexiga totalmente ou coletar a urina caso 
seja para exame laboratorial. 

• Remover a sonda suavemente, quando a urina parar de fluir. 

• Secar a área, tornar o paciente confortável. 

Paciente do sexo masculino 

Realizar a assepsia com PVPI tópico e gaze estéril em movimentos únicos 
da base do pênis até o púbis, e após da base do pênis até raiz da coxa, 
bilateralmente. 
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• Após, da glande até a base, e por último em movimentos circulares 
sobre o meato, de dentro para fora. 

• Usar as luvas estéreis,  

• Colocar xilocayna de acordo com o método estéril na ponta da sonda 
de alívio 

• Introduzir a sonda dentro da uretra até que a urina flua. 

• Realizar o esvaziamento da bexiga totalmente ou coletar a urina caso 
seja para exame laboratorial. 

• Remover a sonda suavemente, quando a urina parar de fluir. 

• Secar a área, tornar o paciente confortável. 

• Lavar as mãos. 

• Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar. 

• Manter ambiente de trabalho em ordem. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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39. Lavagem Gástrica  

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de lavagem gástrica, oferecendo 
segurança e qualidade no atendimento ao paciente. 

 Responsabilidade 

* Enfermeiro 

*Técnico de Enfermagem        

 Material 

• Sonda nasogástrica de grosso calibre 
•  Xilocaína gel a 2% 
•  Seringa de 20 ml 
•  Esparadrapo microporoso 
•  05 unidades de gaze estéril 
•  01 bandeja limpa e desinfetada 
•  01 par de luvas de procedimento 
•  Soro fisiológico a 0,9% 500 ml para adultos ou de 100 ml ou ampolas 

de 10 ml para crianças ou solução prescrita 
• Sistema coletor aberto (coletor urinário) ou outro frasco disponível 
•  Cuba rim ou outro recipiente 
•  01 estetoscópio 
•  01 equipo simples (opcional) 
•  Local reservado ou biombo se necessário 
•  01 máscara cirúrgica 
3. Etapas do procedimento 
4. Separar, reunir o material na bandeja e levá-lo para a unidade do 

paciente; 
5. Confirmar a identidade do paciente; 
6.   Apresentar-se ao paciente e/ou acompanhante; 
7.  Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante; 
8.  Promover a privacidade colocando os biombos; 
9.  Posicionar o paciente em fowler, com a cabeça fletida; 
10.  Calçar as luvas de procedimentos; 
11.  Colocar a máscara cirúrgica; 
12. Inspecionar a cavidade oral do paciente para verificar se há corpos 

estranhos ou próteses dentárias; 
13.  Colocar papel toalha sobre o tórax do paciente; 
14. Realizar a limpeza nasal com soro fisiológico se necessário; 
15.  Realizar sondagem gástrica; 
16. Realizar lavagem gástrica: 
Em adultos: 

• Adaptar à extremidade da sonda a seringa com a solução prescrita ou 
equipo conectado à solução prescrita; 

• Introduzir cerca de 200 ml ou quantidade prescrita, mantendo a sonda 
uns 7,5 cm acima da boca do paciente, para que o líquido caia lentamente no 
estômago; 
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• Retirar o equipo ou a seringa e inclinar a ponta da sonda na cuba rim 
para fazer a sifonagem (esvaziamento), caso seja necessário aspirar levemente. 
Quando iniciar a drenagem colocar a ponta da sonda no frasco coletor e iniciar a 
mensuração e análise do aspecto do líquido obtido; 

Em neonatos: 

• Adaptar à extremidade da sonda a seringa com a solução fisiológica; 

• Introduzir 10 ml ou quantidade conforme prescrição de solução 
fisiológica ou solução prescrita; 

• Aspirar a sonda até que não saia mais líquido do paciente, depositando 
o líquido obtido em coletor urinário. Iniciar a mensuração e análise do aspecto do 
líquido obtido; 

• Observar o aspecto do líquido retornado e repetir os itens anteriores até 
que o líquido saia límpido ou claro ou conforme prescrição médica; 

• Comunicar à equipe de referência em caso de intercorrência; 

• Verificar na prescrição quais são os próximos passos: manter a sonda 
fechada ou conectá-la em sistema aberto para drenagem espontânea, ou retirar a 
sonda, em movimentos circulares, de forma cuidadosa; 

• Mensurar a drenagem total; 

• Deixar o paciente, seguro, confortável e a unidade organizada; 

• Desprezar o material descartável em lixo para resíduos infectantes; 

• Levar o material permanente utilizado para o expurgo; 

• Retirar as luvas e higienizar as mãos; 

• Registrar o procedimento, anotando a data, o horário do início e do 
término, volume infundido e drenado, aspecto e consistência do líquido drenado, 
presença se resíduos e se houver intercorrências ou queixas do paciente. 

• Registrar em impresso próprio; 

• Assinar e carimbar o registro. 

 OBSERVAÇÕES 

• Durante a lavagem observar o volume de retorno que deverá ser o 
mesmo do infundido; 

• Checar a necessidade de coleta de material para a análise laboratorial, 
que deve anteceder a lavagem gástrica; 

• Observar continuamente possíveis alterações do nível de consciência 
e dados vitais durante o procedimento, pois pode ocorrer estímulo vagal, resultando 
em redução da frequência cardíaca. 

• O procedimento deverá ser feito preferencialmente pelo enfermeiro, o 
técnico e/ou auxiliar de enfermagem poderão executar o procedimento desde que 
devidamente capacitados e supervisionados pelo enfermeiro. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
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KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

40. Anotação de Enfermagem 

 Objetivo 

Identificar alterações do estado e das condições do paciente. 

Favorecer a detecção de novos problemas, a avaliação de cuidados. 

Possibilitar a comparação de respostas do paciente aos cuidados prestados. 

 Responsabilidade 

*Técnico de Enfermagem        

 Material 

• Prontuário 

• Impresso de anotações de enfermagem 

• Caneta azul para anotações no período diurno 

• Caneta vermelha para anotações do período noturno 

 Etapas do procedimento 

ADMISSÃO 

• Nome completo do paciente, data e hora da admissão. 

• Condições de chegada (deambulando, maca ou cadeira de rodas). 

• Presença de acompanhante ou responsável. 

• Condições de higiene. 

• Queixas relacionadas oa motivo da internação. 

• Procedimentos/cuidados realizados, tais como: sinais vitais, punção e 
acesso venoso, coleta de exames e orientações prestadas. 

RECOMENDAÇÕES  

Nas anotações da dieta, devem ser priorizadas as seguintes 
informações: 

• Indicar dieta oferecida (geral, hipossódica, para diabético, branda, 
pastosa, por sonda). 

• Aceitação da dieta (total ou parcial) 

• Dieta por sonda (quantidade da dieta e hidratação, presença de refluxo 
gástrico) 

• Dieta zero (cirurgias u exames) 

• Necessidade de auxílio ou não. 

• Em caso de recusa deve-se indicar o motivo (disfagia, mastigação 
dolorosa, falta de apetite, náuseas, etc.). 
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Para diurese devem-se anotar os seguintes aspectos: 

• Ausência/presença de diurese (se sonda ou balanço hídrico, anotar ml). 

• Presença de anormalidades (hematúria, piúria, disúria, etc) 

• Para evacuação: 

• Episódios (nos respectivos horários)  

• Quantidade (pequena, média, grande) 

• Consistência (líquida, pastosa, semi-pastosa, fecaloma) 

• Via de eliminação (reto, ostomias) 

• Queixas. 

Para administração de medicamentos devem ser anotados os seguintes 
detalhes: 

• Somente checar os itens administrados 

• Caso medicamento injetável registrar o local administrado e não se 
esquecer de fazer referência do lado direito e esquerdo do corpo. 

• No caso de não administrar o medicamento deve ser apontado o 
motivo. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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41. Alta de Paciente 

 Objetivo 

Aperfeiçoar a alta do paciente sistematizando o atendimento. 

 Responsabilidade 

*Técnico de Enfermagem 

 Material 

• Prontuário do paciente 

• Impresso de anotações de enfermagem 

• Caneta azul para anotações no período diurno 

• Caneta vermelha para anotações do período noturno 

• Presença de um familiar ou responsável 

• Receituário médico 

 Etapas do procedimento 

• Entregar todos os pertences ao paciente. 

• Retirar os dispositivos, tais como: sondas, acessos, etc. Em casos que 
o paciente que vai de alta, porém deve-se manter qualquer dispositivo invasivo a 
pedido médico, o mesmo deverá prescrever tal ação. 

• Orientar sobre a dieta, contra-referência complicações e uso de 
equipamentos temporários ou realização de curativos. 

• Anotar no livro de alta do setor a hora da saída e nome do 
acompanhante. 

• Registrar a alta no prontuário com data e hora exata. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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42. Avaliação Pupilar 

 Objetivo 

Avaliar o tamanho das pupilas, sua simetria e presença de reflexo motor. 

 Responsabilidade 

*Enfermeiros        

 Material 

• Lanterna 

 Etapas do procedimento 

• Deve ser realizado independentemente do nível de consciência; 

• Informar ao paciente sobre o procedimento; 

• Fechar os olhos do paciente por alguns segundos; 

• Abrir os olhos e com a lanterna clínica incidir a luz diretamente sobre 
cada uma das pupilas por alguns segundos; 

• Avaliar, classificar e registrar no prontuário. 
ISOCÓRICAS – pupilas com diâmetros iguais; 

 

ANISIOCÓRICAS – uma pupila maior que a outra provável lesão no cérebro 
(no lado inverso da pupila dilatada). 

 

MIDRIASE – pupila dilatada sem alterações a luz. 

 

MIOSE – pupila contraída. Provável choque anafilático (overdose, 
intoxicação, uso de anestésicos nas cirurgias, etc.) 

 

FOTORREAGENTES – quando reage à exposição da luz contraindo-se e 
dilatando no escuro. 
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 OBSERVAÇÃO  

Se for lentamente reativa à luz – provavelmente compressão do nervo 
óptico, pode ser edema, hematoma, etc. 

Se não reage a luz – provável lesão em ambos os lados do cérebro, um dos 
critérios para morte encefálica. 

A avaliação pupilar deve ser utilizada em toda a avaliação neurológica, com 
intervalos regulares, principalmente em pacientes que possuem patologias 
neurológicas, politraumatizados em TCE, ou pós-cirurgias neurológicas, estes 
devem ser avaliados de hora em hora nas primeiras 12 horas. 

Contribuir para o diagnóstico diferencial entre os quadros metabólicos 
(hipernatremia,uremia, etc) e os originados por lesões estruturais do SNC; 

Detectar presença e a localização de doenças de tronco cerebral que levam 
ao coma; 

Identificar sofrimento do SNC, aumento da pressão intracraniana (PIC), 
edemas cerebrais, isquemias, hematomas, hidrocefalias, etc. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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43. Eletrocardiograma 

 Objetivo 

Registrar as alterações no ritmo cardíaco do paciente para detectar doenças 
cardíacas. 

 Responsabilidade 

*Enfermeiros 

*Técnico de Enfermagem 

 Material 

• Eletrocardiógrafo 

• Gel hidrossolúvel 

• Álcool 70% 

• Algodão seco 

• Eletrodos 

• Aparelho de tricotomia descartável 

• Pacote de gaze 

• Biombo 
1. Etapas do procedimento 

• Lavar as mãos; 

• Explicar ao paciente o procedimento, solicitando a retirada de cintos, 
celular, anéis, moedas, pulseiras e relógios ou qualquer material metálico; 

• Posicionar o paciente em decúbito dorsal e solicitar que permaneça 
relaxado; 

• Assegurar a privacidade do paciente posicionando o biombo; 

• Limpe a pele do paciente com álcool 70%, desengordurando o local de 
contato com os eletrodos; 

• Certificar que não há contato com o paciente em partes metálicas do 
leito; 

• Verificar se o cabo dos eletrodos e fios está devidamente conectado; 
Conectar os eletrodos da seguinte forma: 

• BRAÇO DIREITO – fio vermelho 

• BRAÇO ESQUERDO – fio amarelo 

• PERNA DIREITA – fio preto 

• PERNA ESQUERDA – fio verde 
Fixar as placas na face interna do braço ou antebraço e face lateral interna 

das pernas evitando proeminências ósseas e/ou coxas em caso de membros 
amputados. 

Com estas conexões dos eletrodos, são determinadas no traçado as 
derivações periféricas: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF. 

Conectar os eletrodos para a realização das derivações precordiais. Atentar 
para posicionamento adequado: 

• V1 – 4º espaço intercostal, no bordo direito do esterno; 

• V2 - 4º espaço intercostal, no bordo esquerdo do esterno; 
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• V3 – situado entre V2 e V4; 

• V4 – interseção da linha hemiclavicular esquerda e 5º espaço 
intercostal; 

• V5 – 5º espaço intercostal na linha axilar anterior 

• V6 – 5º espaço intercostal esquerdo na linha axilar média. 

 

Posições das derivações 

 

Posições periféricas 

 

• Após a colocação dos eletrodos, ligar o aparelho e iniciar o registro no 
eletrocardiógrafo; 
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• Avaliar se o registro no eletrocardiógrafo é compatível com o esperado; 

• Após o termino do ECG, carimbar com o carimbo próprio da instituição 
para identificação contendo: nome, idade, data, hora nome do responsável do 
procedimento. 

• Desligar o aparelho da parede; 

• Organizar os fios e cabos do ECG; 

• Registrar no prontuário do paciente. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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44. Reanimação Cardiopulmonar – Suporte Avançado de Vida 

 Objetivo 

Reverter o quadro e regularizar o ritmo cardíaco. 

 Responsabilidade 

*Enfermeiros 

*Técnico de Enfermagem 

*Médicos 

 Material 

• Equipamento de proteção individual 

• Oxigênio a 100% a 15 l/min 

• Carro de parada cardiorrespiratória, precisamente equipado 

• Respirador manual (ambú) com reservatório 

• Tubo orotraqueal (do 7,0 a 9,0) 

• Material de intubação (cabo e lâmina de laringoscópio 2,0 /3,0/ 4,0 /5,0 
e fio guia) 

• Material de aspiração (sondas de 12 a 16) 

• Tábua de massagem cardíaca 

• Desfibrilador/monitor/eletrodos 

• Gel condutor 

• Medicações  

• Seringas de 20 ml, 10 ml e 05 ml. 

• Equipo macrogotas e de bomba infusão 

• Agulhas 40 X12 e 30X8 

• Luva estéril 7,5/8,0/8,5 

• Luvas de procedimento 

• Cadarço para fixar o tubo 

• Dispositivo intravenoso 

 Etapas do procedimento 

• Reconhecer os sinais imediatos da parada cardiorrespiratória (PCR) 

• Acionar a equipe 

• Abrir vias aéreas e fazer 30 compressões para 02 ventilações 

• Minimizar as interrupções das compressões 

• Comprimir o tórax continuamente e com qualidade (100 compressões/ 
min com 5 cm de profundidade e aguardar o retorno do tórax) 

• Alternar a pessoa que aplicam as massagens a cada 2 minutos 

• Ventilar com o ambú com a frequência de 8 a 10 movimentos por minuto 
com oxigênio a 15 l/min. 

• Conseguir via aérea avançada (TOT com máscara laríngea) 

• Realizar acesso venoso calibroso. 

• Realizar monitorização cardíaca 

• Administrar medicações de acordo com a solicitação médica e logo 
após realizar o flush, elevando os membros. 

1121



  
                                                   

 

84 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

• Analisa ritmo cardíaco a cada 2 minutos e checar pulso a cada ciclo 
pela artéria femoral 

• Ligar e preparar a carga do desfibrilador, entregando as pás para o 
médico. 

• Afastar 

• Aguardar nova solicitação e conduta médica 

• Realizar cuidados pós-parada cardiorrespiratória logo que retorne a 
circulação espontânea 

• Registrar os procedimentos no prontuário do paciente 

• Reorganizar a unidade do paciente 

• Repor carro de emergência 

• Reorganizar a unidade 

 

 

 

Fluxograma do protocolo ACLS (Advanced Cardiovascular Life Suport) 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 
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MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

45. Preparo do corpo após a Morte 

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de preparo do corpo após a 
morte, oferecendo segurança e qualidade no atendimento ao cliente/paciente. 

 Responsabilidade 

*Técnico de Enfermagem 

*Enfermeiro 

 Material 

• Gazes 

• Abaixador de língua 

• Ataduras 

• Micropore 

• Esparadrapo 

• 02 lençóis 

• Placa de identificação com os dados: nome, idade, hora da morte, setor 

 Etapas do procedimento 

• Lavar as mãos; 

• Calçar luvas de procedimento; 

• Reunir material necessário;  

• Deixar o corpo limpo; 

• Providenciar privacidade para o corpo, através de biombos ao redor do 
leito; 

• Retirar todos os eletrodos, oxímetro de pulso e manguito, se for o caso; 

• Retirar todos os cateteres (venosos e centrais), sondas (SNG, SNE, 
SVD) e cânulas (traqueostomia e endotraqueal); 

• Realizar tamponamento de todos os orifícios naturais do corpo com 
algodão seco e o auxílio de um abaixador de língua, de modo que ele não apareça;  

• Fechar a boca do paciente, amarrando uma atadura de crepe da cabeça 
ao queixo; 

• Ocluir ferimentos com gaze e fixar com esparadrapo se necessário; 

• Alinhar o corpo de modo que as pernas fiquem estendidas e os braços 
dobrados sobre o abdome com uma mão sob a outra; 

• Amarrar os pés em posição anatômica com uma atadura de crepe; 

• Amarrar as mãos com uma atadura de crepe; 

• Transferir o corpo em uma maca e coberto por lençol limpo; 

• Encaminhar o corpo ao necrotério, com devida identificação; 

• Entregar pertences à família; 

• Recolher o material; 
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• Lavar as mãos; 

• Descrever os cuidados no prontuário; 

• Encaminhar aviso de óbito à secretaria e ao Serviço Social. 

OBSERVAÇÃO 

Em caso de necrópsia e encaminhamento do corpo para o Instituto Médico-
Legal não fazer tamponamento. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

46. Passagem de Plantão 

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de passagem de plantão, 
oferecendo segurança e qualidade no atendimento ao cliente/paciente. 

 Responsabilidade 

*Técnico de Enfermagem 

*Enfermeiro 

 Material 

• Não se aplica 

 Etapas do procedimento 

• A passagem de plantão será realizada: 06h00 da manhã, 12h00 da 
tarde, 18h00 da tarde; 

• Deverá ocorrer na beira do leito, identificando o nome do paciente, 
idade, hipótese diagnóstica, exames realizados, intercorrência e pendências; 

• Grandes intercorrências, alterações de cunho emocional ou mais 
restrito deverão ser passadas de forma mais sigilosa; 

• Deverá fazer parte da passagem de plantão a conferência direta de 
prescrições, solicitações de exames, esfigmomanômetros, estetoscópios, 
medidores de glicemia capilar, e outros equipamentos específicos de cada setor. 
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 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

47. Remoção de Sonda Vesical de Demora 

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de remoção de sonda vesical 
de demora, oferecendo segurança e qualidade no atendimento ao cliente/paciente. 

 Responsabilidade 

*Técnico de Enfermagem 

*Enfermeiro 

 Material 

• Seringa de 20 ml 

• Luvas de procedimento 

• Biombo 

 Etapas do procedimento 

• Explicar o procedimento ao paciente/cliente ou ao acompanhante; 
• Reunir o material; 
• Colocar biombos em volta do leito; 
• Lavar as mãos e calçar as luvas de procedimento; 
• Verificar quantidade, coloração e demais características da urina; 
• Retirar o esparadrapo ou micropore de fixação da coxa; 
• Adaptar uma seringa estéril na via do cuff para aspirar a água 

bidestilada, tomando o cuidado para retirar toda a água; 
• Remover a sonda delicadamente, pressionando-a entre o polegar e o 

dedo indicador; 
• Recolher o material e desprezar no lixo apropriado; 
• Deixar a paciente confortável; 
• Deixar a unidade em ordem;  
• Lavar as mãos; 
• Registrar o procedimento no prontuário do paciente. 
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 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

48. Cuidados com o Dreno de Tórax 

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de cuidados com o dreno de 
tórax, oferecendo segurança e qualidade no atendimento ao cliente/paciente. 

 Responsabilidade 

*Técnico de Enfermagem 

*Enfermeiro 

 Material 

• Solução fisiológica 

• Recipiente 

• Luvas de procedimento. 

 Etapas do procedimento 

• Explicar o procedimento ao paciente/cliente ou ao acompanhante; 

• Reunir o material; 

• Lavar as mãos; 

• Calçar as luvas de procedimento; 

• Pinçar a extensão do dreno; 

• Observar o aspecto e volume da solução drenada, para posterior 
anotação; 

• Abrir o frasco de drenagem, cuidando para não contaminar a parte 
interna; 

• Desprezar o conteúdo do frasco de drenagem no recipiente; 

• Lavar o frasco de drenagem com solução fisiológica e desprezar seu 
conteúdo no recipiente; 

• Preencher o frasco com nova solução fisiológica, até o nível 
especificado pelo fabricante ou até que o tubo do frasco de drenagem fique 
submerso na solução esterilizada; 

• Fechar o frasco; 
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• Despinçar a extensão do dreno; 

• Marcar o nível original da nova solução com uma fita adesiva aderida 
verticalmente ao lado externo do frasco de drenagem; 

• Anotar em uma fita adesiva data, hora e nome do profissional que 
realizou o procedimento e o volume da nova solução que foi colocada no frasco de 
drenagem; 

• Registrar no prontuário do paciente o volume e o aspecto da drenagem 
observada anteriormente, descontado o volume de solução fisiológica que foi 
colocada anteriormente no frasco. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

49. Retirara de Venóclise 

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de retirada de venóclise, 
oferecendo segurança e qualidade no atendimento ao cliente/paciente. 

 Responsabilidade 

*Técnico de Enfermagem 

*Enfermeiro 

 Material 

• Luvas de procedimento 
• Algodão  
• Bandeja 

 Etapas do procedimento 

• Lavar as mãos; 
• Calçar luvas de procedimento;  
•  Explicar o procedimento ao paciente/cliente;  
• Clampear o equipo de soro;  
• Retirar o esparadrapo/micropore que fixa o scalp/abocath a pele do 

paciente; 
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• Colocar o algodão próximo ao scalp ou abocath e retirá-lo aplicando 
leve pressão; 

• Observar hemostasia; 
•  Observar se o local necessita de cuidados especiais; 
•  Colocar o material na bandeja e encaminhá-lo para sala de medicação 

onde será desprezado em lixo específico;  
• Deixar a unidade em ordem; 
• Registrar o procedimento no prontuário do paciente. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

50. Retirada de Ponto 

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de retirada de ponto, 
oferecendo segurança e qualidade no atendimento ao cliente/paciente. 

 Responsabilidade 

*Técnico de Enfermagem 

*Enfermeiro    

 Material 

• Luvas de procedimento 
• Material estéril de retirada de ponto 
• Gazes 
• Micropore 
• Bandeja 

 Etapas do procedimento 

• Lavar as mãos; 
• Reunir material necessário;  
• Explicar para o paciente/cliente o procedimento a ser realizado; 
• Expor a superfície; 
• Calçar luvas de procedimento; 

1128



  
                                                   

 

91 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

• Realizar limpeza da incisão cirúrgica, segundo técnica e material de 
realização de curativo;   

• Com pinça anatômica segurar a extremidade do fio e com a tesoura 
cortar a parte inferior do nó; 

• Depositar os pontos retirados sobre uma gaze estéril; 
• Após retirada de todos os pontos realizar limpeza do local com técnica 

asséptica; 
• Recolher o material;  
• Deixar o paciente confortável; 
• Lavar as mãos; 
• Anotar procedimento no prontuário descrevendo aspecto da ferida 

operatória. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

51. Lavagem Intestinal 

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de lavagem intestinal, 
oferecendo segurança e qualidade no atendimento ao cliente/paciente. 

 Responsabilidade 

*Técnico de Enfermagem 

*Enfermeiro 

 Material 

1. Luvas de procedimento 
2. Bandeja ou cuba rim 
3. Solução prescrita 
4. Sonda retal de numeração adequada ao paciente 
5. Xilocaína gel 
6. Gazes 
7. Papel higiênico 
8. Comadre 
9. Biombo 
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10. Lençol impermeável 
11. Suporte de soro, se necessário; 

  Etapas do procedimento 

• Lavar as mãos;  
• Verificar na prescrição médica a data, horário, o nome e a dosagem 

da medicação a ser administrada; 
• Conferir o nome do paciente, o número do leito e quarto;  
• Reunir o material;  

Explicar o procedimento e a finalidade ao paciente;  
Cercar a cama com biombo; 

• Calçar luvas de procedimento;  
• Proteger a cama com forro;  
• Colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, deixando-o coberto;  

 Adaptar o equipo de soro ao frasco do clister, retirando o ar do equipo;  
Colocar o frasco no suporte de soro;  

• Conectar a sonda retal a extremidade do equipo, retirando o ar da 
mesma;  
 Lubrificar a sonda com xilocaína;  
 Separar a prega interglútea com gazes expondo a região anal;  
 Introduzir com cuidado e vagarosamente a sonda no reto, cerca de 8 a 10 cm;  
 Abrir a pinça do equipo de soro e deixar a solução correr ate o final;  

• Orientar o paciente para reter a solução durante alguns minutos;  
 Fechar a pinça do equipo;  
 Retirar a sonda ao termino da solução;  

• Desprezar o material; 
• Colocar o paciente na comadre, ou levá-lo ao banheiro;  
•  Retirar a comadre desprezando o conteúdo no banheiro;  

 Retirar as luvas;  
 Oferecer material para lavagem das mãos ao paciente, se necessário;  
 Deixar a unidade em ordem e o paciente confortável;  

• Lavar as mãos;  
• Anotar no prontuário: horário, quantidade da solução usada e eficácia 

do procedimento. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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52. Conferência do Carrinho de Emergência 

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de conferência do carinho de 
emergência, oferecendo segurança e qualidade no atendimento ao cliente/paciente. 

 Responsabilidade 

*Enfermeiro  

 Material 

• Pasta de protocolo de conferencia do carrinho de emergência. 

 Etapas do procedimento 

• Retirar o lacre do carrinho de emergência. 
• Conferir todos os materiais e medicamentos relacionados na lista 

padronizada. 
• Verificar a quantidade e, principalmente, a data de validade de cada 

item. 
• Caso necessário alguma reposição ou troca de algum material ou 

medicamento realizá-la na farmácia. 
• Preencher o documento padronizado para esta conferência. 
• A folha da conferência anterior que estava fixada no carrinho deve ser 

entregue ao(a) enfermeiro(a) responsável para ser arquivada em local próprio. 
• A nova folha preenchida no momento da conferência deve ser fixada no 

carrinho. 
• Após o término da conferência o carrinho deve ser lacrado novamente 

coma utilização de papel filme para embalá-lo. 

 
PROTOCOLO DE CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE 

EMERGÊNCIA 

Descrição Quantidade Validade 
Observa
ção 

Ampolas 

Adrenalina 30 ampolas     

Água destilada 10 ampolas     

Aminofilina 05 ampolas     

Ancoron (Amidarona) 10 ampolas     

Atropina 30 ampolas     

Bicarbonato de Sódio 05 ampolas     

Brycanyl (Terbutalina) 05 ampolas     

Cedilanide (deslanol) 05 ampolas     

Cloreto de Potássio 05 ampolas     
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Cloreto de Sódio 05 ampolas     

Decadron 
(Dexametasona) 

05 ampolas     

Dilacoron 05 ampolas     

Dobutamina 05 ampolas     

Dopamina 10 ampolas     

Furosemida (Lasix) 10 ampolas     

Glicose 25% 05 ampolas     

Glicose 50% 05 ampolas     

Gluconato de Cálcio 05 ampolas     

Heparina frasco 02 ampolas     

Hidrocortisona 100 mg 03 ampolas     

Hidrocortisona 500 mg 03 ampolas     

Liquemine SC 02 ampolas     

Monocordil 05 ampolas     

Noradrenalina 10 ampolas     

Pentoxifilina 05 ampolas     

Prometazina 05 ampolas     

Sulfato de Magnésio 05 ampolas     

Xilocayna sem 
vasoconstrição 

02 frascos     

             
 

      

PROTOCOLO DE CONFERÊNCIA DE 
MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE 

EMERGÊNCIA 

     

     

Descrição Quantidade Validade 
Observaçã
o 

Materiais 

Abocath 24/22/20 02 de cada     

Agulha 40X12 10 unidades     

Agulha 30X8 10 unidades     

Agulha 25X7 10 unidades     
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Agulha 13X4,5 10 unidades     

Bureta 01 unidade     

Equipo fotossensível 01 unidade     

Equipo bomba de 
infusão 

02 unidades     

Equipo microgotas 02 unidades     

Esparadrapo 01 unidade     

Eletrodos 10 unidades     

Fio mononylon 3/4/5 02 cada     

Cadarço 
05 unidades 

cortadas 
    

Gel desbrilação 01 tubo     

Intracath infantil 02 unidades     

Lamina de bisturi 
11/15/23 

02 unidades     

Luva estéril 7/7,5/8,0/8,5 
02 unidades 
cada 

    

Luva de procedimento 01 caixa     

Micropore 01 unidade     

Polifix 05 unidades     

Seringas 01 ml 10 unidades     

                    

PROTOCOLO DE CONFERÊNCIA DE 
MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE 

EMERGÊNCIA 

 

 
 

    

     

Descrição Quantidade 
Valid

ade 
Obser

vação 

Materiais 

Seringas 03 ml 10 unidades     

Seringas 05 ml 10 unidades     

Seringas 10 ml 10 unidades     

Seringas 20 ml 10 unidades     
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Transofix 03 unidades     

Xilocaína gel 01 tubo     

Cateter tipo óculos 01 unidade     

Canula endotraqueal 2,5 
sem cuff 

03 unidades     

Canula endotraqueal 3,0 
sem cuff 

03 unidades     

Canula endotraqueal 4,0 03 unidades     

Canula endotraqueal 5,0 03unidades     

Canula endotraqueal 6,0 03 unidades     

Canula endotraqueal 6,5 03 unidades     

Canula endotraqueal 7,0 03 unidades     

Sonda nasogástrica 
04/06/08/10/12 

02 unidades 
de cada 

    

Sonda aspiração 
04/06/08/10/12 

02 unidades 
de cada 

    

Canula de guedel P/M 01 de cada     

Fio guia 03 unidades     

Mascara cirúrgica 01 caixa     

N95 05 unidades     

Kit laringoscópio 01 kit     

Ambu pediátrico 01 unidade     

Ambú neonatal 01 unidade     

    

 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 
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MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

53. Conferência da Caixa de Psicotrópico 

 Objetivo 

Estabelecer a sistemática para o procedimento de conferencia da caixa de 
psicotrópico, oferecendo segurança e qualidade no atendimento ao 
cliente/paciente. 

 Responsabilidade 

*Enfermeiro plantonista da sala de emergência 

 Material 

• Pasta de protocolo de conferencia do carrinho de emergência. 

 Etapas do procedimento 

• Retirar o lacre da caixa de psicotrópicos. 
• Conferir todos os medicamentos relacionados na lista padronizada. 
• Verificar a quantidade e, principalmente, a data de validade de cada 

item. 
• Caso necessário alguma reposição ou troca de algum medicamento 

realizá-la na farmácia. Mediante prescrição médica e entrega do frasco vazio se o 
medicamento foi utilizado; e mediante troca do frasco cheio e fechado se o 
medicamento venceu. 

• Preencher o documento padronizado para esta conferência. 
• A folha da conferência anterior que estava fixada na caixa deve ser 

entregue ao (a) enfermeiro (a) responsável para ser arquivada em local próprio. 
• A nova folha preenchida no momento da conferência deve ser fixada na 

caixa. 
• Após o término da conferência a caixa deve ser lacrada novamente com 

a utilização de papel filme para embalá-la. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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54. Administração de Insulina 

 Objetivo 

• Normalizar os níveis glicêmicos e todos os aspectos do metabolismo. 

• Controlar níveis glicêmicos de pacientes portadores de diabetes tipo I e 
II. 

 Responsabilidade 

*Enfermeiro  

*Técnicos de Enfermagem        

 Material 

• Bandeja ou cuba rim; 
• Frasco de insulina U – 100 tipo NPH (N) 
• Regular (R)  

 Etapas do procedimento 

• Ler a prescrição médica e verificar: data, nome do paciente, medicação, 
dose, via de administração e o horário da medicação (aplicação); 

• Lavar as mãos; 

• Preparar medicamento conforme técnica (aspirar o conteúdo da 
medicação do frasco e retirar todo o ar da seringa); 

• Levar a bandeja perto do paciente; 

• Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado; 

• Checar as condições da região escolhida; 

• Fazer a antissepsia da pele com algodão/álcool a 70%, mantendo o 
algodão entre o dedo mínimo e a mesma mão; 

• Com a mão não dominante fazer uma prega na pele utilizando o dedo 
indicador e polegar, com a mão dominante segurar o corpo da seringa; 

• Introduzir a agulha em ângulo de 90º (perpendicular à pele) para que a 
absorção se faça de forma eficaz através dos capilares existentes na camada 
profunda do tecido; 

• Para o paciente obeso, pince a pele do local e insira a agulha em um 
ângulo de 90º; 

• Injetar o líquido lentamente; 

• Retirar a seringa/agulha rapidamente, não massagear o local e não 
aspirar (fazer rodízio na próxima aplicação); 

• Deixar o posto de enfermagem organizado; 

• Checar o procedimento no prontuário e anotar no prontuário o local que 
foi administrado à insulina. 

 OBSERVAÇÃO 

• Na aplicação de insulina, utilizar a técnica de revezamento, um sistema 
padronizado de rodízio de locais, para evitar abscessos, hipotrofias e 
endurecimento dos tecidos na área de injeção; 

• Os locais indicados são: face posterior externa do braço, no espaço 
entre três dedos abaixo do ombro e três dedos acima do cotovelo: região lateral 

1136



  
                                                   

 

99 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

esquerda e direita do abdômen, região frontal e lateral superior da coxa e região 
lateral externa do glúteo, tendo como referencia e prega interglútea; 

• Em cada aplicação é importante dar uma distancia de 
aproximadamente 1 a 2 cm; 

• O frasco de insulina deve ser conservado na geladeira (de preferência 
na gaveta da geladeira). 

ATENÇÃO: 

• Ponto de decisão crítico: furar um vaso sanguíneo durante uma injeção 
subcutânea é muito raro, por isso a aspiração não é necessária. 

 

Locais de administração de Insulina 

O bom desempenho do sistema de medicação deve refletir a articulação das 
ações da equipe multidisciplinar, bem como compartilhar do conhecimento de cada 
ciência como todos os seus componentes, objetivando o restabelecimento da saúde 
do paciente com a máxima segurança. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et. al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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55. Irrigação Vesical 

 Objetivo 

Remover sedimentos, coágulos, urina em decomposição ou fins 
terapêuticos.  

  
Responsabilidade 

*Enfermeiro  

*Técnicos de Enfermagem       

 Material 

• Bandeja;  

• Frasco graduado;  

• Folha de papel;  

• 01 par de luvas estéreis;  

• Recipiente para lixo;  

• Bolas de algodão embebidas em álcool 70%;  

• Seringa de 20 ml;  

• Soro fisiológico de 250 ml ou conforme prescrição;  

• Pacote de irrigação (cuba rim e cúpula).  

 Etapas do procedimento 

• Fazer planejamento;  

• Lavar as mãos;  

• Reunir o material na bandeja, levar à unidade do paciente, colocá-lo 
sobre a mesa de cabeceira;  

• Colocar o frasco graduado e a comadre sobre o papel, na cadeira;  

• Expor a conexão da sonda com o prolongamento;  

• Colocar o pacote de irrigação sobre a cama, próximo à conexão;  

• Proceder à desinfecção da extremidade distal da sonda vesical até a 
conexão com a primeira bola do algodão com álcool 70% e a proximal do 
prolongamento, usando a outra bola de algodão com álcool 70%;  

• Abrir o pacote de irrigação com uma mão, colocando a sonda vesical e 
parte do prolongamento sobre a extremidade do campo estéril;  

• Colocar a solução fisiológica na cúpula;  

• Abrir o pacote da seringa, colocando-a no campo;  

• Calçar as luvas;  

• Retirar a cúpula de dentro da cuba rim;  

• Montar a seringa;  

• Desconectar a sonda, colocando sua extremidade distal dentro da cuba 
rim e a extremidade do prolongamento sobre o campo estéril, atrás da cuba rim;  

• Aspirar com a seringa à solução fisiológica e proceder à lavagem da 
sonda, injetando o soro e aspirando em seguida;  

• Repetir a operação quantas vezes forem necessárias;  

• Conectar cuidadosamente a sonda ao prolongamento;  

• Transferir o líquido da cuba rim para a comadre;  
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• Retirar as luvas;  

• Reunir o material e levá-lo coberto ao expurgo;  

• Proceder às anotações de enfermagem.  

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

56. Monitorização Cardíaca 

 Objetivo 

• Registrar a atividade cardíaca (ritmo e frequência). 

• Diagnosticar e documentar o tratamento dos pacientes graves. 

• Detectar arritmias, isquemias e outras complicações cardíacas. 

 Responsabilidade 

*Enfermeiro  

*Técnicos de Enfermagem 

 Material 

• Monitor de ECG; 

• Cabo de monitorização; 

• 05 eletrodos; 

• Saches de álcool; 

• Gel condutor. 

  Etapas do procedimento 

• Lavar as mãos; 

• Identificar-se; 

• Orientar o cliente e/ou acompanhante quanto ao procedimento; 

• Ligar o monitor; 

• Verificar o número de conectores; 

• Realizar a limpeza da pele para a aplicação dos eletrodos; 

• Colocar os eletrodos no local indicado: o eletrodo RA (Braço Direito) é 
colocado na fossa infraclavicular direita medial à borda do músculo deltóide: o LA 
(Braço Esquerdo) na fossa infraclavicular esquerda, o eletrodo LL (Perna Esquerda) 
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na fossa ilica esquerda e o RL (Perna direita) pode ser em qualquer lugar, mas é 
geralmente colocado na fossa ilíaca direitapara a simetria, sendo que o quinto 
eletrodo pode ser colocado no peito em qualquer padrão, V1 é selecionada por 
causa de seu valor no monitoramento de arrtimia. Para evitar o movimento 
excessivo nos fios de chumbo ligado a 4 pontos de gravação nos membros, foi 
padronizado esse deslocamento dos eletrodos; 

• Conectar os eletrodos ao cabo de monitorização; 

• Ligar os alarmes e ajustar os parâmetros de acordo com as condições 
clínicas do paciente; 

• Lavar as mãos. 

 

Posição de eletrodos 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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57. Acolhimento e Classificação de Risco 

 Objetivo 

Acolher e classificar de acordo com as cores adaptadas para identificar o 
risco do paciente e atender como prioridade. 

 Responsabilidade 

*Enfermeiro        

 Material 

Computador 

 Etapas do procedimento 

57.4.1.     O Acolhimento 

 A palavra acolher, em seus vários sentidos, expressa dar acolhida, 
admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, receber, atender, admitir 
(FERREIRA, 1975). 

 Quando inserimos o acolhimento no sistema de trabalho, cria um ato ou 
efeito de aproximação, ou seja, uma atitude de inclusão, de estar em relação com 
algo ou alguém.  

 O acolhimento no campo de trabalho na saúde deve ser uma diretriz 
ética, estética e política constitutiva dos modos de se produzir saúde, sendo uma 
ferramenta tecnológica relacional de intervenção na ESCUTA, uma construção de 
vínculo da Unidade com o usuário, garantindo um processo de responsabilidade e 
resolutividade para a população usuária. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) 

 O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: 
não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, mas implica 
necessariamente o compartilhamento de saberes e angústias (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2009). 

 Quem acolhe toma para si a responsabilidade de abrigar, outrem com 
a resolutividade necessária para o caso em questão. 

 De acordo com o Ministério da Saúde em 2009, o ato de acolher deve 
ser instalado em todos os órgãos de trabalho dos serviços em saúde. Com isso, 
entende-se que todos os profissionais devem estar habilitados para servir de forma 
humana o acolhimento ao usuário. 

 Visto tal proposta, se faz necessário um profissional que possa 
disponibilizar a informação de maneira humanizada a todos que comparecem em 
nossa porta de entrada. 

Após a abordagem, o Apoio vai conduzir o usuário ao Enfermeiro Acolhedor 
que estará prontamente no balcão da sala de espera e realizará o acolhimento com 
a classificação de risco de maneira rápida e objetiva. 

O Enfermeiro vai acolher com a intenção de resolver os problemas de saúde 
das pessoas que procuram a UPA, devendo ser um profissional da equipe de saúde. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 
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Este profissional vai: 

• Escutar a queixa, os medos às expectativas; 
• Identificar risco e vulnerabilidade; 
• Acolher também a avaliação do próprio usuário; 
• Realizar a classificação de Risco com os dados coletados de queixa, 

apresentação e sintoma; 
• Vai se responsabilizar pela resposta ao usuário. 

Com essas condutas o Enfermeiro Acolhedor vai colocar em ação uma rede 
multidisciplinar de compromisso coletivo com essa resolução. (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2009). 

Caso o Enfermeiro necessite de dados específicos ele vai contar com o apoio 
da pré-consulta de Enfermagem, onde um técnico de Enfermagem vai realizar os 
procedimentos de aferição de dados vitais a pedido do Enfermeiro Acolhedor. 

Deve-se reforçar que a classificação de risco será responsabilidade do 
Enfermeiro Acolhedor. 

A vantagem observada é: 

• O acolhimento ativo desde a chegada do paciente; 

• Mais informação; 

• Qualidade na assistência em saúde; 

• Qualidade no cuidado humanizado; 

• Implantação das diretrizes do Ministério da Saúde com qualidade; 

• Rapidez no atendimento na entrada do paciente. 

57.4.2. Protocolo de Classificação de risco e avaliação da enfermagem 

Acolhimento através da escala de Manchester, definido pelo Ministério da 
Saúde brasileiro de forma expressa na Portaria nº 2048/GM de 05 de novembro de 
2002, que aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e 
Emergência, e a Portaria nº 1863/GM, de 29 de setembro de 2003, que institui a 
Política Nacional de Atenção às Urgências. A crescente demanda pelos Serviços 
de Emergência torna a Classificação de Risco necessária para minimizar os efeitos 
do aumento do número de atendimentos e diferentes graus de complexidade dos 
pacientes. A Classificação de Risco é um processo dinâmico de identificação dos 
pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de 
risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. A prioridade da assistência médica e 
de enfermagem será feita categorizando os pacientes nos seguintes níveis.  

Nível 1 - Emergência: será identificada pela cor Vermelha 

Nível 2 - Urgência: será identificada pela cor Amarela 

Nível 3 - Encaminhamentos rápidos: será identificada pela cor Verde 

Nível 4 – Não Urgência: será identificada pela cor Azul 

No Pronto Atendimento a distribuição dos pacientes será feita inicialmente 
através de Agentes de Triagem (ou acolhimento) que encaminharão os pacientes 
às áreas específicas seguindo um protocolo baseado na situação/ queixa. Os 
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pacientes que necessitarem de assistência imediata serão encaminhados 
diretamente ao Pronto Socorro, com acesso direto à Área Vermelha (área de 
recebimento, avaliação e estabilização de pacientes). 

57.4.3. São objetivos da classificação de risco: 

• Avaliar o paciente logo na sua chegada ao Pronto Socorro 
humanizando o atendimento; 

• Descongestionar o Pronto Socorro; 

• Reduzir o tempo para o atendimento médico, fazendo com que o 
paciente seja visto precocemente de acordo com a sua gravidade; 

• Determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser 
encaminhado diretamente às especialidades conforme protocolo, como por 
exemplo, ortopedia, ambulatórios; 

• Informar os tempos de espera; 

• Retornar informações a familiares. 

Fatores que devem ser levados em consideração: 

• Número de atendimentos por dia; 

• Horários de pico dos atendimentos; 

• Recursos Humanos disponíveis; 

• Qualificação das Equipes de Acolhimento e Classificação de Risco 
(Recepção, Enfermagem); 

• Sistema de redirecionamento de consultas ambulatoriais ou outras 
áreas de atendimento; 

• Espaços físicos e logísticos. 

 Estruturas necessárias 

• Fácil acesso com comunicação direta com a área de Acolhimento; 

• Telefone ou intercomunicador com a emergência; 

• A área física deve possibilitar a visão dos que esperam pelo 
Atendimento; 

• A sala de consulta de enfermagem deve oferecer privacidade para a 
Entrevista, Exame Físico e procedimentos iniciais; 

• Disponibilidade de macas e cadeiras roda em áreas subjacentes; 

• Disponibilidade de material e equipamento para atendimento básico de 
urgência; 

• Monitor e eletrocardiógrafo; 

• Oxímetro de pulso; 
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• Glucosímetro; 

• Aparelho de Pressão; 

• Estetoscópio; 

• Ambú Adulto e Infantil; 

• Material de Intubação Adulto e Infantil; 

• Mobiliário: Mesa / cadeira, Mesa de exames (maca), Escadinha, Mesa 
Auxiliar. 

57.4.4. Processo de classificação de risco 

Após acolhimento e com base nas declarações feitas pelos pacientes em 
relação ao motivo pelo qual procurou o hospital (situação/queixa), o 
encaminhamento destes será feito pelos Agentes de Triagem (Técnicos de 
Enfermagem, Enfermeiros, Recepcionistas), seguindo o protocolo a seguir: 

Vermelhos: pacientes encaminhados diretamente à Sala Vermelha 
(emergência) que necessitam de atendimento médico e de enfermagem imediatos: 

• Situação /Queixa; 

• Politraumatizado grave; 

• Trauma Crânio Encefálico grave; 

• Estado de coma; 

• Comprometimentos da Coluna Vertebral; 

• Desconforto respiratório grave; 

• Dor no peito associado à falta de ar e cianose; 

• Perfurações no peito, abdome e cabeça; 

• Crises convulsivas (inclusive pós-crise); 

• Intoxicações exógenas; 

• Reações alérgicas; 

• Tentativas de suicídio; 

• Complicações de diabetes; 

• Queimaduras; 

• Parada cardiorrespiratória. 

 Há muitas condições e sinais perigosos de alerta, chamadas Bandeiras 
Vermelhas, que deverão ser levados em consideração, pois podem representar 
condições em que o paciente poderá piorar repentinamente: 

• Acidentes com veículos motorizados acima de 35 Km/h; 

• Forças de desaceleração tais como quedas ou em explosões; 
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• Perda de consciência, mesmo que momentânea, após acidente; 

• Negação violenta das óbvias injúrias graves com pensamentos de 
fugas e alterações de discurso e ocasionalmente, com respostas inapropriadas; 

• Fraturas da 1.ª e 2.ª costela; 

• Fraturas 9.ª, 10.ª, 11ª. costela ou mais de três costelas; 

• Possível aspiração;  

• Possível contusão pulmonar;  

• Óbitos no local da ocorrência. 

Amarelos: Pacientes que necessitam de atendimento médico e de 
enfermagem o mais rápido possível, porém não correm risco imediato de vida. 
Deverão ser encaminhados diretamente à Sala de Consulta de Enfermagem. 

• Situação/Queixa; 

• Cefaleia intensa; 

• Dor torácica intensa; 

• Antecedentes com problemas respiratórios, cardiovasculares e 
metabólicos (diabetes); 

• Desmaios; 

• Alterações de Sinais Vitais em paciente sintomático; 

• Hemorragias; 

• História de Convulsão; 

• Dor abdominal intensa; 

• Crise asmática; 

• Sangramento vaginal com dor abdominal; 

• Náuseas /Vômitos e diarréia persistentes; 

• Trauma cranioencefálico leve; 

• Desmaios; 

• Febre alta (39/40. º C); 

• Diminuição do nível de consciência. 

Verdes: Pacientes em condições não agudas, porém encaminhados com 
prioridade ao atendimento médico. 

Idade superior a 60 anos: 

• Gestantes com complicações da gravidez; 

• Pacientes escoltados; 
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• Pacientes doadores de sangue; 

• Deficientes físicos; 

• Retorno com período inferior a 24 horas; 

• Impossibilidade de deambulação; 

• Vítimas de abuso sexual; 

• Estados de pânico, overdose; 

• Intercorrências ortopédicas (entorse, suspeita de fraturas, luxações); 

• Pacientes com ferimentos deverão ser encaminhados diretamente para 
a sala de sutura. 

Azuis: Demais condições não agudas (não enquadradas nas situações/ 
queixas acima) e serão atendidas pelo Pronto Atendimento por ordem de chegada. 

57.4.5. Avaliação de Enfermagem 

O uso de protocolos facilitará a tomada de decisões e visam oferecer 
informações sobre avaliação dos pacientes, procedimentos diagnósticos auxiliares 
bem como, agilizar as intervenções médicas e de enfermagem que se fizerem 
necessárias. Assim, criou-se o ABCDE da enfermagem, ou seja: 

• A - QPD: Queixa principal e duração 

• B - Antecedente mórbido e medicamentoso 

• C - Sinais vitais e exame físico sumário 

• D - Exames de apoio 

• E - Conduta: Classificação de risco  

As avaliações deverão ser feitas de forma sistemática e sumária contendo: 

• Situação/Queixa/ Duração (QPD) 

• Breve Histórico (relatadas pelo próprio paciente, familiares ou 
testemunhas) 

• Antecedentes mórbidos e familiares relacionados a queixa  

• Uso de Medicações 

• Verificação de Sinais Vitais 

• Exame Físico Sumário buscando sinais objetivos levantados através 
inspeção, palpação e ausculta (conforme protocolo descrito a seguir). 

• Realização de exames diagnósticos auxiliares: Exames de Urina, 
Glicemia, Eletrocardiograma, Oximetria e Monitorização Cardíaca, (conforme 
algoritmos pré-estabelecidos). 

57.4.6. Avaliação neurológica 
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Situação / Queixa: O paciente queixa-se de: 

• Cefaleia; 

• Tontura / fraqueza; 

• Problemas de coordenação motora; 

• Desmaios; 

• Trauma cranioencefálico leve; 

• Diminuição no nível de consciência;  

• Confusão mental;  

• Convulsão;  

• Parestesias e paralisias de parte do corpo;  

• Distúrbios visuais (diplopia, escotomas,etc).  

• História passada de:  

• Convulsão; 

• Pressão Arterial alta; 

• Acidente Vascular Cerebral; 

• Trauma cranioencefálico; 

• Trauma raquimedular; 

• Meningite; 

• Encefalite; 

• Alcoolismo; 

• Drogas; 

• Defeitos congênitos; 

• Medicamentos em uso; 

• O paciente deverá ser avaliado em relação: 

• Nível de consciência: Consciente e orientado; 

• Consciente desorientado; 

• Confusão mental; 

• Inquieto; 

• Discurso: Claro; 

• Incoerente e desconexo;  

• Deturpado; 
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• Dificuldade de falar; 

• Responsivo ao nome, sacudir, estímulos dolorosos apropriados ou 
desapropriados; 

• Pupilas: fotorreagentes;  

• Iso e anisocoria, miose, midríase, ptose palpebral; 

• Movimento ocular para cima e para baixo/ esquerda e direita; 

• Habilidade em movimentar membros superiores e membros inferiores; 

• Força muscular; 

• Parestesias; 

• Dificuldade de engolir e desvio de rima; 

• Tremores; 

• Convulsões; 

• Verificação dos Sinais Vitais: PA, Pulso Respiração e Temperatura;  

• Pacientes deverão ser encaminhados para área vermelha. 

57.4.7. Avaliação cardiorrespiratória 

Situação/Queixa= pacientes com queixas de: 

• Tosse produtiva ou não; 

• Dificuldades de respirar; 

• Resfriado recente; 

• Dor torácica intensa (ver mnemônico de avaliação); 

• Fadiga; 

• Edema de extremidades; 

• Taquicardia; 

• Síncope; 

• História passada de: 

• Asma /Bronquite; 

• Alergias; 

• Enfisema; 

• Tuberculose; 

• Trauma de tórax; 

• Problemas cardíacos; 
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• Antecedentes com problemas cardíacos; 

• Tabagismo. 

57.4.8.  Avaliação da dor torácica: PQRST 

P- O que provocou a dor? O que piora ou melhora?  

Q- Qual a qualidade da dor? Faça com que o paciente descreva a dor, isto 
é, em pontada, contínua, ao respirar, etc. 

R- A dor tem aspectos de radiação? Onde a dor está localizada? 

S- Até que ponto a dor é severa? Faça com que o paciente classifique a dor 
numa escala de 1 a 10. 

T- Por quanto tempo o paciente está sentido a dor? O que foi tomado para 
diminuir a dor? 

Associar história médica passada de: doença cardíaca ou pulmonar anterior, 
hipertensão, diabetes e medicamentos atuais. 

Sinais Vitais: Verifique PA e P. Observe hipotensão, hipertensão, pulso 
irregular, ritmo respiratório, cianose, perfusão periférica. 

Procedimentos diagnósticos: Monitorização Cardíaca e Eletrocardiograma, 
Oximetria.  

57.4.9. Encaminhamento para Área Vermelha: 

• Dor torácica ou abdome superior acompanhada de náuseas, sudorese, 
palidez; 

• Dor torácica com alteração hemodinâmica; 

• Dor torácica e PA sistólica superior ou igual 180, PAD igual ou superior 
a 120; 

• Pulso arrítmico ou FC superior a 120 bpm, taquidispnéia, cianose, 
cornagem, estridor (ruídos respiratórios); 

• FR menor que 10 ou superior a 22. 

 

57.4.10. Avaliação da dor abdominal aguda 

A dor abdominal aguda é uma queixa comum, caracterizando-se como 
sintoma de uma série de doenças e disfunções. 

• Obtenha a descrição da dor no que se refere a: 

• Localização precisa 

• Aparecimento 

• Duração-intensidade 

• Severidade 
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• Manobras provocativas ou paliativas 

• Sintomas associados: febre, vômitos, diarréia, disúria, secreção 
vaginal, sangramento. 

Em mulheres em idade fértil considerar a história menstrual e tipo de 
anticoncepção 

57.4.11. Relacione a dor com: 

• Ingestão de medicamentos (particularmente antiinflamatórios e 
aspirina); 

• Náuseas e vômitos; 

• Ingestão de alimentos (colicistite, ulceras); 

• Sangramentos; 

• Disúria/ urgência urinária/ urina turva/ hematúria/ sensibilidade supra-
púbica. 

57.4.12. Observe: 

• Palidez, cianose, icterícia ou sinais de choque; 

• Posição do paciente (ex. cólica renal o paciente se contorse); 

• Distensão, movimento da parede abdominal, presença de ascites; 

• Apalpe levemente atentando para resistências, massas, flacidez e 
cicatrizes. 

• Sinais Vitais: Observe hiperventilação ou taquicardia; 

• Pressão Arterial; 

• Temperatura. 

• Procedimentos diagnósticos: Análise de urina 

• Eletrocardiograma (pacientes com história de riscos cardíacos) 

57.4.13. Encaminhamentos para área Vermelha: 

• Dor mais alteração hemodinâmica; 

• PAS menor que 90 ou maior que 180 / FC maior que 120 e menor que 
50 / PAS >=180; 

• Dor mais dispnéia intensa; 

• Dispneia intensa; 

• Vômitos incoersíveis, hemetêmese. 

57.4.14. Avaliação mental 

 Uma avaliação rápida da Saúde Mental consiste na avaliação dos 
seguintes aspectos: 
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• Aparência; 

• Comportamento; 

• Discurso; 

• Pensamento, conteúdo e fluxo; 

• Humor; 

• Percepção; 

• Capacidade cognitiva; 

• História de dependência química. 

57.4.15. Aparência:  

• Arrumada ou suja; 

• Desleixado, desarrumado; 

• Roupas apropriadas ou não; 

• Movimentos extraoculares. 

57.4.16. Comportamento: 

• Estranho; 

• Ameaçador ou violento; 

• Fazendo caretas ou tremores; 

• Dificuldades para deambular; 

• Agitação; 

• Pensamentos: (conteúdo)  Pensamento: (fluxo); 

• Suicida aleatório, ao acaso; 

• Ilusional, lógico; 

• Preocupação com o corpo tangencial; 

• Preocupação religiosa.  

57.4.17. Discurso: 

• Velocidade; 

• Tom; 

• Quantidade. 

57.4.18. Humor: 

• Triste; 

• Alto; 
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• Bravo; 

• Com medo; 

• Sofrendo. 

57.4.19. Capacidade cognitiva: 

• Orientado; 

• Memória; 

• Função intelectual; 

• Julgamento. 

57.4.20. Percepção: 

• Baseado na realidade; 

• Ilusões; 

• Alucinações. 

57.4.21. Agitação Psicomotora 

• História de Dependência Química; 

• Antecedentes Psiquiátricos. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

ROGER, Osborn. Enfermagem de Emergência: os princípios da triagem. 
Editora pousada e artes, Rio de Janeiro, 2010. 
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58. Segurança do Paciente 

 Objetivo 

• Identificar os pacientes para facilitar o processo humano. 

• Identificar o paciente para melhorar o processo dos 9 certos. 

 Responsabilidade 

*Enfermeiro  

*Técnicos de Enfermagem 

 Material 

• Pulseira branca de identificação. 
• Caneta azul 

  Etapas do procedimento 

• É considerado o fundamento do cuidado seguro ao paciente e consiste 
na utilização de tecnologias, como pulseiras de identificação, essenciais à 
prevenção de erros durante o cuidado a saúde sob qualquer condição de 
assistência, como para a realização de exames ambulatoriais. 

• A identificação do paciente está prevista n Lei nº 10.241, de 17 de 
março de 1999, que dispõe sobre os direitos dos pacientes, usuários dos serviços 
de saúde no Estado de São Paulo, e prevê que o paciente deve ser identificado e 
tratado pelo seu nome e sobrenome. 

Fica determinado que todos os pacientes que se encontra em observação 
ou na sala de emergência deve ser colocado à pulseira de identificação com as 
seguintes informações: 

• Nome e sobrenome; 

• Data de nascimento; 

 

• A colocação fica determinada pela coordenação da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) estar fixada no membro superior direito, com localização 
especifica do pulso.  

• Com as identificações padronizadas pode-se afirmar que através das 
normativas de Enfermagem para administração de medicamentos (nove certos), a 
identificação do paciente no leito e pulseira, diminui a incidência de erros. 

1153



  
                                                   

 

116 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 

 

 

59. Segurança do paciente – Identificação no Leito 

 Objetivo 

• Identificar os pacientes para facilitar o processo humano. 

• Identificar o paciente para melhorar o processo dos 09 certos. 

 Responsabilidade 

*Enfermeiro  

*Técnicos de Enfermagem       

 Material 

• Computador. 

 Etapas do procedimento 

• Todos os pacientes que se encontram na sala de observação ou na 
sala de emergência devem ser colocados à placa de identificação no leito 
padronizada pela Gestão Administrativa da UPA que se encontra configurada em 
todos os computadores dos setores.  
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Devem ser preenchidas todas as lacunas: 

• Nome completo; 
• Data admissão; 
• Idade; 
• Leito; 
• Dieta ou jejum; 
• Alergias; 
• Se é obrigatório acompanhante; 
• A classificação de risco. 

 Referencias 

BARE, Brenda G.; SMELTEZER, Suzanne C. Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 9 ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2002. 

COUTO, Renato Camargo et al. Infecção Hospitalar e outras 
complicações não infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 
tratamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KOCK, Rosi et al. Técnicas Básicas de Enfermagem. 17 ed. Século XXI, 
2000. 

MOSACHI, Nelson O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 9 ed. 
Curitiba: Os Autores, 2007. 
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60. PROTOCOLO CLÍNICO 

61. PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA 

É a interrupção abrupta da atividade mecânica cardíaca, que pode ser 
reversível por intervenção imediata, mas leva à morte, na sua ausência. Ocorre de 
forma súbita e inesperada, em indivíduos sem doenças prévias ou naqueles com 
doenças incuráveis que evoluam para PCR, não por evolução natural da doença e, 
sim, por causas extrínsecas passíveis de reversão (AHA - ACC).   

Como identificar uma PCR? O diagnóstico deve ser feito com a maior rapidez 
possível e compreende a avaliação de três parâmetros: responsividade, respiração 
e pulso. Os C A B D da RCP (Avaliação Primária)  

•C (circulation): circulação;  

•A (airway): vias aéreas;  

•B (breathing): respiração;  

•D (defibrillation): desfibrilação ou drogas*. 

 C: Avaliar o pulso + iniciar as compressões torácicas  

 A: Posicionar o paciente e abrir as vias aéreas  

 B: Estabelecer duas ventilações  

Iniciar pelos menos 100 compressões/min. Intercalando 2 ventilações para 
cada 30 compressões 

- RCP de boa Qualidade 2 minutos  

 D: Aplicar o desfibrilador quando disponível  

1) Checa-se o ritmo: FV/TV, assistolia ou AESP;  
2)  FV/TV: desfibrilar o paciente (1 choque de 200 joules e 360 no 

desfibrilador monofásico) – Reversão >85% dos casos. Persistindo FV/TV, repetir 1 
choque de 360J a cada intervalo de ressuscitação cardiopulmonar (2 minutos). 

Observação: Os desfibriladores disponíveis na rede podem ser monofásicos, 
portanto, a carga para desfibrilação é de 360J. Para utilização de desfibriladores 
bifásicos a carga inicial será de 200J.  
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62. O ABCD secundário:  

A: Intubação do paciente, não é obrigatório se a ventilação com ambu e 
máscara elevar o tórax.  

B: Ventilação não-sincronizada para pacientes intubados, manter RCP 30:2 
para pacientes não intubados  

C: Monitorização (eletrodos, oxímetro, manguito), acesso venoso, 
compressões torácicas (não sincronizadas), se o paciente estiver intubado. 

D: administração de drogas: Protocolo FV/TV Não Respirando Colocar o 
paciente Em posição de recuperação (se não há trauma)  

Assistolia: protocolo de linha isoelétrica (CAGADE)  

• Verificar se o monitor e o desfibrilador estão ligados  

• Verificar todas as conexões: dispositivo – cabos, cabos – paciente, 
dispositivo – pás – paciente.  

• Verificar GANHO ou SENSIBILIDADE selecionado no desfibrilador/monitor  

• Selecionar derivação e fazer uma rápida verificação do ritmo em cada 
derivação.  

• Quando monitor “EM PÁS” fazer uma rotação de 90 para verificar se há 
vetor de FV (pá do esterno superior direito para o esterno superior esquerdo; pá do 
ápice esquerdo para a borda inferior direita do esterno). 

TRATAMENTO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE AESP/ASSISTOLIA - Hs 
e Ts 

Etiologia  Tratamento 

Hipovolemia Fluídos 

Hipóxia O2 a 100% (EOT) 

Hipercalemia / Hipocalemia Bicarbonato / Repositor de potássio 

Hipotermia Reaquecimento 

Acidose (Hidrogênio) Bicarbonato 

Pneumotórax hipertensivo Descompressão  

Intoxicações por drogas Antagonistas 

Tamponamento cardíaco Pericardiocentese 

Tromboembolismo 
pulmonar  

Trombolíticos? 

IAM PTCA-Trombólise 
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63. O ECG / BRADIARRITMIAS 

A questão clínica–chave é se a bradicardia está fazendo com que o paciente 
adoeça, ou se alguma outra doença está “causando” a bradicardia. 

 Efeitos Clínicos da Bradicardia (critérios de instabilidade)  

Sintomas: dor torácica anginosa, falta de ar, diminuição do nível de 
consciência, fraqueza, fadiga, intolerância a exercícios, tontura, vertigem e 
desmaios.  

Sinais: hipotensão, queda da PA em posição ortostática, sudorese, 
congestão pulmonar ao exame físico ou radiografia torácica, ICC franca ou edema 
pulmonar, dor torácica, síndrome coronária aguda. 

Tratamento: A sequência de tratamento para bradicardia sintomática é:  

• Atropina (agente de escolha para tratamento inicial – exceto para bloqueio 
cardíaco de segundo grau Mobitiz II, bloqueio cardíaco de terceiro grau e pacientes 
submetidos a transplante cardíaco). Utilizar doses 0.5mg IV repetida a cada 3-5 
minutos. Se após a primeira dose não houver resposta não associe DOPR ou 
Adrenalina.  

• Marca passo transcutâneo (disponível na USA do SAMU)  

• Dopamina: Após atingir dose máxima de atropina (0.04mg/Kg) adicionar 

uma infusão de dopamina (iniciar com 5g/Kg/min.) e aumentar a dose de infusão 

rapidamente (até 20g/Kg/min.) • Adrenalina: Se o paciente apresentar bradicardia 
grave com hipotensão, o fármaco de escolha é a adrenalina. A infusão de adrenalina 
também é indicada quando doses de mais altas de dopamina não fizerem mais 
efeito.  

OBS - As infusões de adrenalina são preparadas da seguinte maneira: 
Misturar 1 ampola de 1mg de adrenalina em 500 ml de solução salina normal, a fim 

de produzir uma concentração de 2g/ml. Isto pode ser infundido na velocidade de 
1 a 5 ml/min.  

OBS - A infusão de Dopamina (Amps = 50mg/10ml) diluída em 240ml de 
SF0,9%. 20 A importância da localização do infarto e bloqueio cardíaco 
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64. DOR TORÁCICA 

Dor torácica é uma queixa comum e causa igualmente frequente de procura 
à sala de emergência nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Estima-se que 
cerca de 1-5 % do total de atendimentos na emergência são devido à dor torácica e 
que 20 – 35% destes correspondam, a uma situação clínica de gravidade como 
Síndrome Coronariana Aguda (SCA).  

O grande desafio do emergencista é justamente diagnosticar os pacientes 
com alto risco de apresentarem uma SCA, além de outras etiologias menos 
frequentes, porém potencialmente fatais como Tromboembolismo Pulmonar (TEP) e 
as Síndromes Aórticas Torácicas Agudas (SATA) e Pneumotórax Hipertensivo (PH) 
que juntas representam 1% dos casos.  

Contudo, o diagnóstico inicial da SCA no primeiro atendimento pode ser 
dificultado pelos seguintes fatos:  

1) Dos pacientes que realmente apresentam um infarto agudo do miocárdio 
(IAM), apenas a metade tem um eletrocardiograma com alterações clássicas como 
supra desnível de segmento ST (CSST) à admissão; 

 2) Menos da metade dos pacientes com IAM sem supra desnível de 
segmento ST (SSST) apresenta creatinoquinase-MB (CK-MB) elevada à admissão.  

Esses dados podem explicar porque, mesmo em centros de referência, 2 a 3 
% de pacientes com IAM são indevidamente liberados da emergência, taxa que pode 
alcançar valores de até 10 a 20 % em alguns serviços, sendo que destes, 25% 
apresenta desfecho letal.  

Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é o bloqueio da artéria pulmonar ou de 
seus ramos. Geralmente, ocorre quando um trombo venoso profundo se desloca de 
seu local e formação e viaja, ou emboliza, para o fornecimento sanguíneo arterial de 
um dos pulmões. Os sintomas incluem dificuldade de respiração, dor torácica na 
inspiração e palpitações. Os sinais clínicos incluem dor torácica, baixa saturação de 
oxigênio sanguíneo (hipóxia), respiração rápida (taquipneia) e frequência cardíaca 
aumentada (taquicardia). Casos graves de embolia pulmonar não tratada podem 
levar a instabilidade circulatória e morte súbita.  

A Síndrome Aórtica Torácica Aguda (SATA) é uma das doenças de maior 
mortalidade que se conhece. A suspeita do diagnóstico da doença se baseia na 
história clínica com quadro de dor torácica aguda, que em geral se inicia retoresternal 
nas dissecções do Tipo A e se estende para a região interescapular na medida em 
que a dissecção progride distalmente. A dor, em geral, é de início súbito, intensa e 
pode ser acompanhada de sudorese e hipertensão. Hipotensão pode ocorrer quando 
há ruptura ou tamponamento cardíaco.  

No pneumotórax hipertensivo há acúmulo de ar na cavidade pleural por um 
sistema de válvula unidirecional, que faz com que o ar possa entrar, mas não possa 
sair. O pulmão do lado afetado é completamente colapsado, e a traquéia e o 
mediastino são deslocados para o lado oposto, comprometendo o retorno venoso e 
causando compressão do pulmão contralateral à lesão. 

 Na maioria das vezes, a causa é a lesão do parênquima pulmonar, que pode 
ser agravada com pressão positiva. Lesões traumáticas da parede torácica também 
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podem ser causa de pneumotórax hipertensivo ocasionalmente. Não é incomum que 
a inserção de cateteres na veia subclávia ou jugular interna seja a causa de 
pneumotórax.  

Os sinais clínicos do pneumotórax hipertensivo são dispnéia, taquicardia, 
hipotensão, desvio da traquéia para o lado oposto, ausência de murmúrio vesicular 
unilateral, turgência das veias do pescoço e timpanismo à percussão. A cianose pode 
surgir como uma conseqüência tardia da hipóxia.  

Causas de Dor Torácica 

 

 

 

 Síndrome Coronária Aguda  

As 10 etapas da avaliação do paciente com síndrome coronariana nas UPAs/ 
UBS/ PS  

1) Em pacientes com dor torácica aguda sugestiva de síndrome coronariana 
aguda realizar o ECG de 12 derivações em menos de 10 minutos  
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2) Encaminhar o paciente para a sala de emergência e iniciar a utilização de 
M.O.V. (monitor, oxigênio e veia) - enfermeiro classificação de risco.  

3) Análise de ECG pelo médico  

4) Avaliação do caso clínico pelo médico 

5) Classificar de acordo com os achados clínicos / eletrocardiográficos  

6) Iniciar o tratamento imediato em caso de síndrome coronariana aguda 
(MONAB)  

7) Manter sob monitoramento constante (ECG, oximetrio, PA, Pulso)  

8) Solicitar a regulação médica do SAMU  

9) Estar preparado para intercorrências enquanto estiver no aguardo (FV, 
outras arritmias)  

10) Passar o caso para o médico do SAMU 

Avaliação imediata (<10 minutos) 

Verifique os sinais vitais (manguito de PA automático/manual)  

• Meça a saturação de oxigênio  

• Estabeleça um acesso IV  

• Obtenha o ECG de 12 derivações (revisão por médico)  

• Faça anamnese e exame físicos breves e direcionados, concentre-se na 
elegibilidade para terapêutica fibrinolítica 

Os padrões eletrocardiográficos são analisados, permitindo identificar 4 
grupos:  

1) Eletrocardiograma com supra desnível de ST: Presença de supra desnível 
de J-ST> 0,1mV em pelo menos duas derivações contíguas do plano frontal, ou 
>0,2mV em pelo menos duas derivações contíguas do plano horizontal (V1 a V6).  

2) Eletrocardiograma com infra desnível de ST ou inversão de T: Presença de 
infra desnível de J-ST 0,1mV em pelo menos duas derivações contínuas, ou inversão 
isola de T em pelo menos duas derivações contíguas.  

3) Eletrocardiograma com bloqueio de ramo esquerdo: Em ritmo sinusal, 
presença de complexos QRS com duração 120ms, com morfologia QS ou rS em Vl 
e deflexão intrinsecóide 60ms em I, V5 ou V6, associado à ausência de onda Q 
nestas derivações.  

4) Eletrocardiograma normal ou inespecífico: Ausência de qualquer alteração, 
ou presença de alterações de duração e morfologia QRS e/ou as alterações de 
posição de J – ST e T que não se enquadrem nas acima descritas, mesmo em 
presença de ondas Q patológicas consideradas antigas.  

Classificar os tipos de dores A, B, C,D: A abordagem inicial ao paciente com 
dor torácica consiste em se definir, através de uma breve história clínica, se o 
sintoma decorre de uma provável causa cardíaca ou de provável causa não-
cardíaca. Para tanto, deve-se tentar classificar a dor em um dos seguintes tipos:  
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2.1 – Tipo A (dor definitivamente anginosa)  

Dor torácica cujas características dão a certeza do diagnóstico de SCA, 
independentemente do resultado dos exames complementares. 28  

2.2 – Tipo B (dor provavelmente anginosa)  

Dor torácica cujas características sugerem SCA como principal hipótese 
diagnóstica, porém com necessidade de exames complementares para a 
confirmação do diagnóstico.  

2.3 – Tipo C (dor provavelmente não anginosa)  

Dor torácica cujas características não sugerem SCA como a principal hipótese 
diagnóstica, porém há necessidade de exames complementares para excluí-la. 

2.4 – Tipo D (dor definitivamente não anginosa)  

Dor torácica cujas características não sugerem SCA no diagnóstico diferencial 
etiológico.  

Pode ser subdividida em:  

D1= Possíveis doenças graves com diagnóstico etiológico não determinado;  

D2 = Com diagnóstico etiológico determinado. 
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Tratamento Geral Imediato (MONAB) 

• Oxigênio a 51/min. Utilizar uma máscara ou cânula nasal objetivando 
saturação de oxigênio maior que 90%.  

• Aspirina: Recomenda-se a utilização rotineira de aspirina (160 – 325mg) a 
todos os pacientes com IAM ou SCA.  

• Nitroglicerina: SL para desconforto contínuo no peito, se a pressão arterial 
sistólica for maior que 90mmHg e não houver outras contra-indicações. Dinitrato de 
isossorbida (isordil): administrar 5mg em intervalos de cinco minutos (dose máxima 
15mg).  

• Morfina EV: Utilizar doses de 2 a 4mg em intervalos de cinco minutos, se 
necessário, aos pacientes que obtiverem um completo alívio da dor com 
nitroglicerina ou nitrato.  

• Betabloqueador EV: considere em pacientes estáveis com frequência entre 
60 e 100 bpm. Contra indicações: sinais de ICC, FC < 60 ou > 100 

1166



  
                                                   

 

129 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

65. INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA 

BRONCOESPASMO 

 INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA  

65.1.1. A – Falência súbita das funções do trato respiratório:  

• Ventilação – Tipo II  

• Oxigenação – Tipo I  

A 1 – Causas:  

• Tipo I = Distúrbio V/Q (Pneumonias – TEP) Alteração de difusão (Edema 
Agudo de Pulmão) SHUNT (SDRA)  

• Tipo II = Depressão do drive respiratório Doenças neuromusculares 
Sobrecarga ventilatória (ASMA)  

65.1.2. B – Quadro clínico  

• Dispnéia  

• Cianose  

• Alterações do nível de consciência  

• Alterações hemodinâmicas  

• Alterações da FR, uso de MM acessórios  

• Doença de base  

65.1.3. C – Diagnóstico laboratorial:  

• Oximetria de pulso D – Conduta:  

• Oxigenioterapia  

• Monitorização  

• Acesso venoso  

• Doença de base  

65.1.4. E – Oxigenioterapia  

• Máscara  

• Cateter nasal 

 • Venturi  

• Máscara com reservatório  

• Ventilação mecânica - Invasiva - Não invasiva  
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 BRONCOESPASMO Pneumopatias obstrutivas  

• Crise asmática  

• Agudização do DPOC  

65.2.1. Fisiopatologia:  

• Processo inflamatório crônico das vias aéreas  

65.2.2. Quadro clínico:  

• Dispneia  

• Tosse  

• Sibilos  

• Opressão torácica  

65.2.3. Tratamento:  

65.2.3.1. A – Oxigenioterapia (se saturação de O2 < 90% )  

• Máscara, cateter nasal, venturi, máscara com reservatório 

65.2.3.2.  B – Drogas broncodilatadoras inalatórias  

• Beta 2 adrenérgicos = Fenoterol, Salbutamol  

• Parassimpatolíticos = brometo de ipratrópio  

65.2.3.3. C – Drogas brocodilatadoras sistêmicas  

• Aminofilina  

• Terbutalina  

65.2.3.4. D – Antiinflamatórios esteroidais  

• Parenterais = Hidrocortisona, Metil Prednisolona  

• Orais= Prednisona  

Conduta no Pronto Atendimento :  

1 – O2 se necessário, cuidado para pacientes DPOC com máscara de O2 com 
altas FiO2  

2 – Fenoterol 2,5 mg = 10 gt ( Máximo = 5 mg ou 20 gt ) 3 inalações seriadas 
15/15 min  

3 – Avaliação clínica, senão ocorrer melhora: Associar ipratrópio 20 – 40 gts ( 
250 – 500 mg ) Inalações seriadas 30/30 min , 1 – 4 horas  

4 – Corticóide parenteral Hidrocortisona após as 4 horas ou já a partir da 
primeira hora Se necessário. Dose = 5 mg/kg  

5 – Aminofilina – Terceira linha Dose = 5 mg/Kg , administrar EV em 30 
minutos ( Maximo = 250 mg ou 1 ampola ) 37  
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6 – Sulfato de magnésio (crise asmática grave) Dose = 2 g em 30/40 minutos 
(2 amp. Sulfato Magnésio 10%)  

65.2.3.5. Se receber alta:  

• Prednisona 40 mg/dia por 7 dias  

• Inalações com Beta 2 agonista 4/4 horas por 48 horas Se necessário 
internar:  

• Manter todas as drogas utilizadas no PS  

• Se necessário Aminofilina, manter inicialmente em infusão contínua Se não 
tiver resposta com as medidas acima, evoluir com alteração do nível de consciência, 
exaustão, instabilidade hemodinâmica, fadiga = cuidados de CTI  

No atendimento da agudização do DPOC nunca esquecer que a infecção é o 
principal desencadeante.  

DPOC  

Quando indicar antibioticoterapia?  

• Piora da dispnéia e alteração do escarro.  

Quais antibióticos podem ser utilizados?  

• Abaixo dos 65 anos e sem comorbidades = Amoxicilina  

• Acima dos 65 anos e com comorbidades = Macrolídeos ou Quinolonas 
respiratórias.  

• Avaliar caso a caso, considerar a necessidade e encaminhamento para 
melhor avaliação (exames, especialistas) OBS: Iniciar a primeira dose de antibiótico 
nas primeiras 4 horas na UPA. 

65.2.3.6. Conduta – Crise Asmática no Pronto Atendimento 
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66. CRISE HIPERTENSIVA/ EDEMA AGUDO DE PULMÃO 

Edema Agudo de Pulmão Síndrome clínica que pode resultar de causas 
diversas. No entanto, as alterações fisiopatológicas finais são semelhantes e 
decorrem do acúmulo de fluídos nos espaços alveolares e intersticiais dos pulmões, 
resultando em hipoxemia, complacência pulmonar diminuída, trabalho respiratório 
aumentado e relação ventilação-perfusão anormal. 

 Classificação etiológica do edema agudo de pulmão: 

1. Causas hemodinâmicas  

• Insuficiência ventricular esquerda.  

• Obstrução da valva mitral (estenose mitral, mixoma de átrio esquerdo, 
trombose de átrio esquerdo).  

• Arritmias cardíacas.  

• Hipervolemia. 

2. Permeabilidade capilar alterada  

• Endotoxemia.  

• Infecção (viral, bacteriana) pulmonar.  

• Quase afogamento.  

• Aspiração pulmonar.  

• Anafilaxia.  

• Síndrome do desconforto respiratório agudo. 

3. Pressão oncótica do plasma diminuída 
4. Excesso de pressão intrapleural negativa  

• Reexpansão de pneumotórax 

5. Miscelânea 

• Neurogênico, após traumatismo craniano.  

• Edema pulmonar de altitude.  

• Embolia pulmonar. 

Duas situações clínicas mais frequentes são reconhecidas, sendo a principal, 
a elevação da pressão hidrostática capilar em decorrência do aumento da pressão 
diastólica final do VE durante a falência ventricular esquerda. Por isso, esse tipo de 
edema pulmonar é chamado de hemodinâmico ou cardiogênico.  

O segundo mecanismo de edema pulmonar é o aumento da permeabilidade 
da membrana endotelial do capilar pulmonar, levando a um incremento do fluxo de 
proteínas do capilar para o espaço intersticial. Esse tipo de edema é chamado não 
cardiogênico.  

Um terceiro mecanismo de edema pulmonar ocorre por redução da pressão 
oncótica do plasma. Entretanto, mesmo uma diminuição acentuada dessa pressão 
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pode não ser acompanhada de edema pulmonar, a menos que exista, 
concomitantemente, moderada elevação da pressão hidrostática capilar.  

 Quadro Clínico  

O denominador comum das situações de edema pulmonar hemodinâmico é o 
aumento da pressão hidrostática capilar que atinge níveis superiores à 25mmHg. 
Pequenos acúmulos de líquido provocam taquipnéia, taquicardia e poucas 
crepitações grossas à ausculta pulmonar, como ocorre em pacientes portadores de 
insuficiência cardíaca prévia. Ex. Físico: Palidez, sudorese fria, cianose de 
extremidades, utilização da musculatura respiratória acessória com respiração 
superficial e ruidosa. 

 

 Exames Complementares  

• ECG: avaliar alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia; 
arritmias; sobrecargas atriais e ventriculares que possam sugerir cardiopatias 
orovalvares ou hipertensão arterial sistêmica;  

• Radiografia de tórax: Avaliar área cardíaca, campos pulmonares 
(detectando-se edema intersticial e/ou alveolar.  

• Oxímetro de pulso.  

 Tratamento  

As medidas fundamentais incluem:  

• Oxigênio: Melhor administrado através de máscara facial com reservatório, 
podendo atingir fração inspiratória de oxigênio próximo a 100%.  
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• Vasodilatadores: O uso de nitratos sublinguais a cada 5 -10 minutos é de 
grande valor. Mediante PA sistólica > 90mmHg, pode-se utilizar nitroglicerina na 
dose de 0.3 a 0.5 microgramas/Kg/min. O nitroprussiato de sódio, na dose inicial de 
0.1 microgramas/Kg/min, pode ser utilizado na ausência de resposta terapêutica com 
a nitroglicerina.  

• Diuréticos de alça (Furosemida): Na dose inicial de 40 a 80mg IV têm efeito 
imediato por aumentar a capacitância venosa. Assim, esses diuréticos diminuem a 
pré-carga antes de induzir diurese. 

 • Morfina: na dose de 1 – 2mg administradas a cada 1 a 2 minutos atuam 
reduzindo a pré-carga, os reflexos pulmonares responsáveis pela dispneia e a 
ansiedade. A posição sentada é preferencial na abordagem do paciente em edema 
agudo de pulmão. Tal posição facilita a movimentação do diafragma pela ação da 
gravidade, diminuindo o trabalho respiratório. Ventilação mecânica invasiva e não 
invasiva (CPAP, BIPAP), se disponível. 

 

 

67. Emergências Hipertensivas Definições e Dilemas 

Existem inúmeras definições para os termos crise hipertensivas, emergências 
hipertensivas e urgências hipertensivas. De uma maneira geral, o conceito de crise 
hipertensiva engloba um espectro de situações clinica quem tem em comum uma 
pressão arterial (PA) elevada e potencial de lesão em órgãos-alvo.  

O termo pressão arterial acentuadamente elevada deve ser utilizado em vez 
de crise hipertensiva, uma vez que a maioria dos pacientes que chegam ao pronto-
socorro (P S) com PA acentuadamente elevada não apresenta, de fato, um risco de 
eventos cardiovasculares em curto prazo muito maior do que hipertensos não 
controlados acompanhados ambulatoriamente. Alguns autores consideram um nível 
de PA diastólica maior que 120 mmHg como parte da definição; entretanto, o nível 
da PA tem importância secundaria visto que podemos ter lesão aguda de órgãos-
alvo com pressões diastólicas menores que 120 mmHg, particularmente nos 
indivíduos que não são hipertensos crônicos como na eclampsia e nas glomérulo 
nefrites agudas. Por outro lado, hipertensos crônicos não tratados podem apresentar 
pressões diastólicas maiores que 120 mmHg sem nenhum sintoma ou evidencia de 
lesão aguda em órgão-alvo. Por exemplo, em um individuo normotenso, uma 
pressão arterial média (PAM) de 60 mmHg é suficiente para manter um fluxo 
sanguíneo constante, já para um hipertenso, a mesma PAM de 60 mmHg pode estar 
associada a uma diminuição importante do fluxo sanguíneo em órgão nobres. Em 
indivíduos normotensos, o fluxo é constante até PAM de cerca de 150 mmHg, acima 
da qual há aumento do fluxo sanguíneo com possível extravasamento de liquido para 
o intravascular e instalação de encefalopatia hipertensiva. Em hipertensos crônicos 
este limite é superior, encontrando-se em PAM acima 200 mmHg.  

Outro aspecto das definições é a diferenciação entre urgências e emergências 
hipertensivas. As emergências hipertensivas são situações com lesão aguda de 
órgãos-alvo e risco iminente de vida, que necessitam redução imediata da PA (não 
necessariamente para níveis normais). Tais emergências devem ser tratadas 
inicialmente nas UBSs e UPAs, e a seguir encaminhadas para o hospital 
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(preferencialmente numa unidade de terapia intensiva). Já as urgências 
hipertensivas são situações em que existe risco potencial de lesão de órgão alvo, 
como por exemplo, pacientes que já apresentam alguma lesão de órgão-alvo prévia 
(infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou insuficiência cardíaca) e que, 
portanto, apresentam um risco maior de novas complicações e curto prazo na 
vigência de PA acentuadamente elevada. Muitas vezes, as urgências hipertensivas 
necessitam apenas de ajuste ou introdução de anti-hipertensivos e 
acompanhamento ambulatorial precoce, sem necessidade de internação; outras 
vezes, observação de curta duração na UBS e UPA pode ser necessária. 

 Nestes casos, nos parece que o mais importante é o empenho do médico em 
conseguir um acompanhamento ambulatorial precoce e aumentar o grau de 
entendimento do paciente de que este apresenta uma doença grave com risco de 
sérias complicações e necessidade de acompanhamento médico adequado 
(encaminhar para UBSs ou atenção especializada). 

 Existem ainda as pseudocrises hipertensivas, situações nas quais o aumento 
acentuado da PA é desencadeado por dor (cólicas, cefaleia, fibromialgia), 
desconforto (tonturas, mal-estar), ansiedade, abandono do tratamento ou uma 
associação destes fatores.  

Este grupo de paciente é provavelmente o responsável pela maior parte dos 
que procuram um pronto-socorro (P S) com PA acentuadamente elevada.  

Não há, entretanto, estudos epidemiológicos de prognóstico que validem esta 
classificação em termos de incidência de complicações e eventos adversos em curto 
prazo. Desta forma, esta classificação é apenas uma convenção e não se baseia em 
dados epidemiológicos e sim em suposições e dados fisiopatológicos. De fato, a 
grande maioria dos pacientes de P S com PA acentuadamente elevada não 
apresenta sintoma referente á hipertensão e não tem lesão rapidamente progressiva 
de órgãos-alvo em curto prazo. O risco de desenvolver infarto agudo do miocárdio 
(IAM) ou acidente vascular cerebral (AVC) é pequeno em curto prazo.  

Assim, de uma maneira simplificada, convenciona-se categorizar pacientes 
com PAD > 120 mmHg ou PAS > 180 mmHg como tendo PA acentuadamente 
elevada; a emergência hipertensiva será definida pela presença de lesão aguda de 
órgãos-alvo com risco iminente de vida e pelo risco em curto prazo de desenvolver 
lesões agudas de órgãos-alvo.  

As principais dificuldades do manejo da PA acentuadamente elevada no P S 
englobam uma serie de perguntas para o medico emergencista.  

1) A paciente esta estável?  

2) Que investigação adicional deve-se realizar? 

3) O paciente necessita de intervenção imediata?  

4) Qual a intervenção mais adequada?  

5) O paciente necessita de internação em enfermaria, UTI, ou pode ir de alta 
para acompanhamento ambulatorial?  

6) Se sair de alta, em quanto tempo deve ser visto no ambulatório?  
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68. Epidemiologia  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é muito comum nos países ocidentais. 
Estima-se que a prevalência de HAS seja de 20% a 25% da população. A HAS 
essencial é a principal causa, e um grande número de pacientes desconhece ser 
hipertenso. Além disso, uma parcela considerável dos hipertensos não apresenta um 
controle adequado da PA.  

Estima-se que de 1% a 2% dos hipertensos apresenta crise hipertensiva a 
cada ano, esta incidência é maior em negros, idosos e em hipertensos sem controle 
adequado da PA.  

O principal motivo que leva ao descontrole pressórico é: falta de 
acompanhamento com medico de atendimento primário e problemas com álcool e 
uso de drogas ilícitas foram identificados como fatores de risco para apresentação 
ao P S com crise hipertensiva.  

A tendência temporal é de queda na incidência das crises hipertensivas 
nestas populações, atribuída em parte a um melhor controle da PA em virtude de 
melhor aderência e entendimento da necessidade do tratamento. A hipertensão 
maligna incide em cerca de 1% dos hipertensos, sendo duas vezes mais frequente 
em homens.  

Em pacientes brancos, até 80% dos casos de hipertensão maligna são 
causados por hipertensão secundaria, principalmente se a apresentação ocorre 
antes de 30 anos. Em pacientes negros, a hipertensão essencial é a principal causa 
de hipertensão maligna (cerca de 82%), inclusive em pacientes mais jovens. Não 
temos dados nacionais que permitam uma estimativa das causas de hipertensão 
maligna na população mulata. Em relação a emergências hipertensivas em geral, 
estima-se que de 23% a 56% dos pacientes, a depender da população estudada, 
apresentam uma causa secundaria de hipertensão arterial.  

 Avaliação Inicial  

A avaliação inicial deve incluir uma história e um exame físico sucintos e 
alguns exames complementares. Em pacientes com quadro nitidamente 
emergencial, deve-se dar prioridade a uma pronta intervenção terapêutica em 
detrimento de uma historia clinica detalhada e estudos diagnósticos demorados. Tais 
itens da abordagem nas emergências hipertensivas podem ser realizados a partir do 
momento em que o paciente estiver estável.  

A história deve incluir duração e gravidade da hipertensão previamente 
existente, presença de lesão previa de órgão-alvo (insuficiente cardíaca, doenças 
coronariana, insuficiência renal, doença cerebrovascular), uso de medicações anti-
hipertensivas, grau de aderência ao tratamento e controle da PA, uso de outras 
substancias, como simpaticomiméticos ou drogas ilícitas e, principalmente, presença 
de sintomas específicos, sugerindo comprometimento de órgãos-alvo. Tais sintomas 
incluem dor torácica (isquemia miocárdica ou dissecção de aorta), dorsalgia ou 
lombalgia (dissecção de aorta), dispneia (insuficiência cardíaca – ICC), sintomas 
neurológicos focais, cefaleia, convulsões e alterações do nível de consciência.  

O exame físico também deve dar ênfase aos sistemas cardiovasculares e 
nervoso central. A PA deve se medida com o paciente deitado e em pé (se possível) 
para avaliar depleção volêmica e nos dois braços. Os pulsos devem ser verificados. 
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O exame cardiovascular deve buscar por sinais de ICC como taquipnéia, estase 
jugular, crepitações pulmonares, B, ictus desviado, hepatomegalia, edema de 
membros inferiores e de dissecção de aorta como pulsos assimétricos, medidas 
significativamente diferentes da PA nos dois braços, sopros cardíacos e abdominais, 
massas pulsáteis. O exame neurológico deve avaliar o nível de consciência e 
orientação, sinais de irritação meníngea, campo visual e sinais neurológicos focais.  

Exames complementares importantes incluem um ECG para avaliar a 
presença de isquemia miocárdica; RX de tórax para avaliar área cardíaca, congestão 
pulmonar e sinais de dissecção de aorta; e glicemia capilar (dextro) para avaliar 
hipoglicemia em casos de alteração do nível de consciência. Outros exames serão 
solicitados conforme indicação clínica.  

 Manejo Geral  

Os pacientes com uma emergência médica (dispneia, intensa, edema agudo 
de pulmão, dor precordial, palidez, sudorese, alteração do nível de consciência e ou 
sinais focais) devem ser encaminhados à sala de emergência e a tratamento iniciado 
concomitantemente a avaliação clínica complementar mais minuciosa. De uma 
maneira geral, considera-se que a PA deve ser reduzida em questão de minutos a 
uma hora nas emergências hipertensivas. A redução inicial não deve ultrapassar 
20% a 25% da PA média inicial. Em termos práticos, não se deve reduzir de imediato 
a PA diastólica para menos de 100 mmHg a 110 mmHg. Para tanto, devem ser 
utilizadas, de preferência drogas anti-hipertensivas de uso parenteral e com 
monitorização constante da PA. Já pacientes que se apresentam com quadros 
menos dramáticos com queixas como cefaleia, tontura, ansiedade, dores torácicas 
inespecíficas, dispneia (sem a observação objetiva de dispnéia) e PA 
acentuadamente elevada, devem ser examinados clinicamente para excluir lesão 
aguda de órgãos-alvo, bem como avaliados quanto ao risco de desenvolvimento de 
lesão de órgãos-alvo em curto prazo, medicados com sintomáticos e observados no 
P S (preferencialmente num local silencioso e com pouca luminosidade) com 
avaliação posterior.  

Nestes casos, a solicitação de exames complementares deverá se feita com 
base na suspeita clínica após história e exame físico. Este grupo de pacientes 
apresenta, na maioria das vezes, pseudocrise hipertensivas e urgências 
hipertensivas, e menos comumente uma emergência hipertensiva. Entretanto, é 
importante ressaltar que este grupo de pacientes deve ser avaliado adequadamente 
para que não se liberem para acompanhamento ambulatorial pacientes com 
emergências médicas não suspeitadas.  

Pacientes com cefaléia tensional, enxaqueca ou outras cefaléias primárias 
associadas a aumento acentuado da PA devem receber analgésicos e sintomáticos 
com reavaliação posterior. Pacientes com sintomas sugestivos de ataque de pânico 
ou muito ansiosos devem receber um sedativo (benzodiazepínico) e ser reavaliados 
posteriormente. Pacientes com tontura devem ser minuciosamente avaliados para 
se descartar doença cerebrovascular vertebrobasilar, medicados com sintomáticos 
e reavaliados periodicamente.  

  Emergência Hipertensiva  

É definida como situação na qual ocorre elevação importante da PAS, 
associada ou não a lesão de órgão alvo irreversível.  
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• Encefalopatia hipertensiva 48  

• Dissecção de aorta  

• Edema agudo de pulmão  

• Infarto agudo do miocárdio  

• Hipertensão intracraniana  

• Eclampsia  

• Feocromocitoma  

• Conduta Inicial nos Pacientes com Emergências Hipertensivas  

• Monitorização cardíaca, PAMNI e oximetria  

• Acesso venoso  

• Iniciar o tratamento farmacológico Conduta Inicial nos Pacientes  

• Objetivo – rápida e gradual redução da PAS. Nas emergências 
hipertensivas esta redução deverá ser obtida imediatamente, no máximo com 1 hora 
da chegada a Unidade de Saúde.  

• Redução de 25% da PAM  

• Redução da PAD para 100 a 110mmHg nas 2 a 6 horas iniciais do 
tratamento, até níveis de PAS normais em alguns dias  

• Redução imediata em 15 a 20 min da admissão na suspeita de dissecção 
de aorta e/ou EAP. Utilizar B bloqueador + nitroprussiato para dicecção de aorta  

• Alcançar e manter a PAS 180X100mmHg em 6 a 12 horas da admissão 
no AVCI ou H 

 Urgência Hipertensiva  

São situações em que a PAS está elevada, com PAD > 120 mmHg, porém 
são mínimas ou mesmo não se observam lesão de órgão alvo.  

 

 

69. TAQUIARRITIMIAS 

Taquicardias  

As decisões sobre o tratamento de taquicardias clinicamente significativas 
exigem que os médicos perguntem e respondam a duas questões – chave: 

1. O paciente está estável ou instável? Com sinais e sintomas importantes 
devidos a taquicardia? Em geral, as taquicardias estáveis são tratadas com fármacos 
(pelo menos inicialmente) ao passo que as taquicardias instáveis exigem 
cardioversão imediata.  

2. A questão do ECG: O complexo QRS é largo ou estreito? Isto é importante 
primariamente porque orienta a escolha da farmacoterapia.  

 Princípios de novos tratamentos para arritmias  

• Antiarrítmicos são também pró-arrítmicos.  

• Um antiarrítmico pode auxiliar, mais de um pode ser nocivo. O uso de dois 
ou mais antiarrítmicos aumenta o risco de complicações da função e do ritmo 
cardíaco.  
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• Os antiarrítmicos podem agravar o estado de um coração debilitado. Se o 
paciente com taquicardia sintomática tem a função miocárdica deteriorada, a maioria 
dos antiarrítmicos agravará a função cardíaca.  

• A cardioversão elétrica pode ser a intervenção de escolha ou um “segundo 
antiarrítmico”. Vale o critério “instável x estável, respectivamente”.  

• Primeiro o diagnóstico, depois o tratamento. As novas diretrizes 
estabelecem uma prioridade maior na identificação da arritmia, se o tempo e estado 
clínico permitirem.  

 Taquicardia estável  

A taquicardia estável refere-se à condição em que o paciente apresenta:  

• FC > 100bpm  

• Nenhum sinal ou sintoma significativo causado por aumento da freqüência 
cardíaca.  

• Uma anormalidade cardíaca subjacente que gera o ritmo (p.ex., febre e 
exercício são condições sistêmicas, não condições cardíacas).  

• O algoritmo oferece 4 classes ou quadros de triagem para taquicardia 
estável: 

 1. Fibrilação / Flutter atrial  

2. Taquicardias de complexo estreito  

3. Taquicardias de complexo largo de tipo desconhecido  

4. Taquicardias ventriculares ( monomórfica ou polimórfica)  

Se em algum momento o paciente começa a se tornar hemodinamicamente 
instável o médico deve alterar o protocolo para “Taquicardia Instável” e iniciar a 
preparação para cardioversão sincronizada. 
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 Taquicardias Instáveis  

A taquicardia instável existe quando o coração bate rápido demais para a 
condição cardiovascular do paciente. Tal elevação da frequência cardíaca reduz o 
período de diástole entre os batimentos, impedindo que sangue suficiente flua para 
o coração. Um volume sanguíneo reduzido nos ventrículos significa que o volume 
sistólico também é reduzido. O termo “bater rápido demais” também implica em 
“bater de forma ineficiente”. A força e a coordenação das contrações ventriculares 
são insuficientes para manter o volume sistólico.  

As chaves para o tratamento de pacientes em taquicardia instável são: o 
reconhecimento rápido de que o paciente está significativamente sintomático ou, até 
mesmo, instável; e o reconhecimento rápido de que os sinais e sintomas são 
causados pela taquicardia. 

 

• A taquicardia sinusal não é uma forma de taquicardia sintomática. Não é 
uma arritmia e não irá responder à cardioversão.  

• O Flutter atrial produz tipicamente uma FC próxima a 150bpm. 
Frequências tão altas muitas vezes provocam sintomas e a cardioversão é 
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frequentemente necessária. A cardioversão do flutter atrial pode ser freqüentemente 
atingida com níveis de energia menores (50J) do que os necessários para outras 
arritmias.  

• O algoritmo para cardioversão sincronizada recomenda uma sequência 
padrão de níveis de energia para a cardioversão sincronizada: 100J – 200J – 300J 
– 360J (quando desfibriladores monofásicos).  

• As duas exceções são o flutter atrial, que responde com frequência a 
níveis de energia mais baixos (tais como 50J), e a TV polimórfica que 
frequentemente necessita de níveis de energia mais baixos. 
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70. EMERGÊNCIAS NEUROLÓGICAS 

AVC – COMA – CEFALÉIA 

 Atendimento Inicial do Paciente com AVC  

70.1.1. 1) Manutenção da permeabilidade das vias aéreas  

A) Nível de consciência (escala de coma de Glasgow).  

B) Inspeção de orofaringe: prótese dentária, alimentos, corpo estranho, 
reflexo do vômito e deglutição.  

C) Remoção de corpo estranho/ prótese dentária, aspiração de secreções,  

D) Posicionamento do paciente Elevação do mento e da cabeceira 30° em 
caso de rebaixamento do nível de consciência. Caso contrário, manter cabeceira a 
0°.  

E) Oferecer O2 por máscara ou cateter nasal se saturação for menor que 92%.  

F) Intubação orotraqueal dos pacientes com rebaixamento do nível de 
consciência pela incapacidade de manter a permeabilidade das vias aéreas e/ou 
lidar com secreções.  

70.1.2. 2) Respiração: ventilação e oxigenação  

A) Pacientes incapazes de respirar: ventilação ambu/ máscara, ambu/tubo 
orotraqueal ou ventilação mecânica.  

B) Pacientes com respiração espontânea: verificar frequência, profundidade e 
eficiência. 

C) Oxímetro de pulso; suporte de O2 para atingir saturação igual ou superior 
a 95%. Excluir possíveis erros de medida: doença vascular oclusiva, hipotensão, 
envenenamento por monóxido de carbono. OBS: Oxímetro não avalia a ventilação. 

70.1.3.  3) Circulação:  

A) Verificar pulso e pressão arterial (MMSS direito e esquerdo) DD: AVE x 
dissecção de aorta.  

 B) Tratamento agressivo da hipotensão arterial. Reposição de 500 a 1000ml 
de SF0,9%. Repetir se necessário.  

C) Monitorização cardíaca e eletrocardiograma: ritmo e função cardíaca 
podem ser afetados pela liberação de catecolaminas durante AVE (alterações 
inespecíficas ECG, arritmias cardíacas, ICC e IAM)  

D) Tratamento das arritmias: risco de repercussões hemodinâmicas.  
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 Escala de Cinccinati  

70.2.1. Avaliação de trauma craniano/ raquimedular:  

A) Pesquisar hemotímpano, sinal de Battle, equimose periorbitária, pontos 
dolorosos no escalpo e coluna cervical, espasmo paraverebral.  

70.2.2. Cuidados gerais:  

• Evitar uso de soluções de glicose a 5%  

• Controle da hipertermia com dipirona e/ou paracetamol.  

• Administrar tiamina 100mg (IV) para alcoólatras e desnutridos.  

• Evitar sonda nasogástrica ou sondagem vesical se houver indicação de 
trombólise.  

 

 Abordagem Neurológica 

70.3.1.  História clínica:  

A) Tempo de início dos sintomas 

B) Traumatismo crânioencefálico no início dos sintomas.  

C) Crise convulsiva antecedendo ou acompanhando os sintomas.  

D) Uso de anticoagulantes orais  

E) Sintomas sugestivos de IAM  

F) Dispnéia  

G) Sintomas sugestivos de Hemorragia intracraniana  

H) Rigidez de nuca  

I) Intolerância a luz  

J) Náuseas e vômitos  

 Diagnóstico diferencial  

A) Paciente comatoso, confuso ou afásico: desafio diagnóstico  

B) Crises convulsivas: período pós-ictal ?  

C) Condições metabólicas: hiperglicemia e hipoglicemia. Considerar também 
distúrbios do sódio sérico e encefalopatias ?  

D) Hematoma subdural e tumores  

E) Migranea com déficit transitório ou persistente (diagnóstico de exclusão)  

F) Infecções: abcessos e meningoencefalite  

G) Abuso de drogas  

H) Encefalopatia hipertensiva  
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 Diagnóstico topográfico  

A) Hemisfério dominante: habitualmente esquerdo  

• Afasia  

• Desvio do olhar conjugado para esquerda  

• Hemianopsia homônima direita  

• Hemiparesia/ hemiplegia a direita  

• Hemi-hipoestesia/ anestesia a direita  
B) Hemisfério não dominante: habitualmente direito  

• Negligencia ou “extinção”  

• Desvio do olhar conjugado para direita 

•  Hemianopsia homônima esquerda  

• Hemiparesia/ hemiplegia a esquerda  

• Hemi-hipoestesia/ anestesia a esquerda  
C) Tronco cerebral: Sintomas bilaterais ou cruzados  

• Hemiparesia ou quadriparesia  

• Hemi-hipoestesia ou perda sensitiva nos 4 membros  

• Anormalidades na movimentação ocular  

• Disfagia Vertigem ou tinitus Soluços ou alterações respiratórias  

• Incoordenação axial ou apendicular  

 Etiologia:  

A) Sintomas sugestivos de AVE hemorrágico:  

• Cefaléia intensa Instalação súbita Sinal focal (hemorragia intra-
parenquimatosa) 

•  Rebaixamento do nível de consciência  

• Náuseas ou vômitos  

• Diplopia horizontal Papiledema ou hemorragias retinianas  
B) Sintomas sugestivos de hemorragia subaracnóide (HSA):  

• Todos os anteriores  

• Dor cervical e/ou rigidez e nuca 

• Ausência de sinais focais  

 Manejo da Pressão Arterial  

Regulação da perfusão cerebral  

Pressão de perfusão cerebral = pressão arterial média – pressão intracraniana  

PPC = PAM – PIC  

PPC (normal) = 70 a 95 mmHg  

PPC > ou = 140 (edema cerebral)  

PPC < 50 (isquemia global cerebral).  

Controle da Glicemia  

A) Hipoglicemia: administrar glicose hipertônica a paciente com glicemia 
menor que 60 mg%.  
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B) Hiperglicemia: controle rigoroso nas primeiras horas, com medidas da 
glicemia capilar horas, tratar com insulina regular(simples) se glicemia for maior que 
250 mg%.  

 Controle de Convulsões  

A) Diazepam (Amp. Com 10 mg): 10 mg EV, infundir 5 mg por minuto, até 
dose máx. de 30 mg.  

B) Fenitoína (Amp. Com 250 mg):Utilizar após controle com benzodiazepinico, 
Diluir em SF 0,9%, na dose de 15 a 20 mg/Kg, infundir 50 mg/min.  

C) Infusão contínua de Midazolam fenobarbital EV(só nos hospitais)  

D) Pentobarbital (somente com monitorização da PIC nos casos de AVE).  

 Controle da Hipertensão Intracraniana  

A) Quando houver evidencias de edema cerebral o tratamento deve ser 
iniciado precocemente e mantido por no mínimo 5 dias.  

B) Manitol a 20 %: Dose de ataque de 1 g/Kg de peso, seguida por dose de 
manutenção de 0,25 a 0,5 mg/Kg ,in bolus,a cada 4 horas.  

 Tratamentos Específicos (Uso hospitalar)  

A) Antiagregantes plaquetários: Se não houver contra-indicações ou 
possibilidade do uso de trombolíticos, introduzir AAS ( 200/ 325 mg/dia) nas primeiras 
48 horas(utilizar nas UPAs se o paciente não for transferido).  

B) Trombolíticos Rt-PA (actilise®): Dose 0,9 mg/Kg, dose máx. 90 mg, dose 
de ataque de 10 % e o restante em 60 min.  

C) Heparinização: considerar possibilidade nos casos de AVE 
cardioembólicos com alto risco de recidiva ou em evolução em que não exista 
possibilidade de trombólise. 

Dose inicial de 80 U/Kg, seguida de infusão de 18U/Kg/h. Diluir 7500U de 
heparina em 150 ml de SF e correr em bomba de infusão contínua. Aferir TTPa de 
6/6 horas até 2 medidas estáveis consecutivas; depois medir a cada 24 horas. 

Destino do paciente  

a. Após medidas de estabilização, solicitação do serviço de regulação e 
transporte (SAMU) 

b. Notificação na ficha de encaminhamento.  
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71. Protocolo de Atendimento do Paciente em Coma  

 Considerações Gerais  

Essa é uma condição extremamente grave que exige uma abordagem clínica 
inicial com medidas gerais.  

A- Avaliação da ventilação, se necessário, intubar imediatamente.  

B- Correção de distúrbios hemodinâmicos.  

C- Venóclise e coleta de sangue para exames laboratoriais rotineiros e 
especiais.  

D- Administrar tiamina e glicose, conforme algoritmo.  

E- História clínica detalhada – com ênfase em questões sobre: trauma, 
intoxicações, alcoolismo, uso de drogas; doenças prévias como: diabetes, epilepsia, 
hipertensão, cardiopatias, cirrose, insuficiência renal.  

F- Exame clínico – sinais de trauma, infecções, lesões cutâneas por 
administração de drogas intravenosas, coloração da pele e das mucosas, sinais 
clínicos de doenças sistêmicas.  

G- Proteja os olhos, controle a agitação, instale sonda vesical e nasoenteral, 
evite complicações relacionadas com a imobilidade (profilaxia de trombose venosa 
profunda), inicie a profilaxia da úlcera de stress.  

 Importantes informações para o diagnóstico e conduta do paciente em coma  

A- A avaliação neurológica do paciente em coma, requer uma sistemática 
que permita um diagnóstico rápido e um tratamento adequado.  

B- Para que haja comprometimento do nível de consciência, é necessário 
que exista uma das seguintes alternativas:  

a) Lesão anatômica ou funcional da formação reticular mesencefálica.  

b) Disfunção bilateral dos hemisférios cerebrais.  

c) Lesões associadas dessas duas estruturas.  

71.2.1.  As condições que produzem as alternativas acima são as seguintes:  

A-  Lesões supratentorias que comprimem ou deslocam o diencéfalo ou o 
tronco encefálico (tumor cerebral, AVC, hematoma subdural e outras).  

B- Encefalopatias metabólicas, tóxicas ou infecciosas, as quais 
comprometem difusamente ambos os hemisférios cerebrais (hipo/hiperglicemia, 
uremia e outras).  

C- Lesões expansivas ou destrutivas infratentoriais, que promovam dano 
ou compressão à formação reticular mesencefálica (hemorragia e infarto cerebelar, 
neoplasias e outras).  

71.2.2. É importante o diagnóstico diferencial com os distúrbios psiquiátricos que 
cursam com ausência de resposta.  

71.2.3.  A chave para o diagnóstico consiste em: 

a) Interpretação adequada dos sinais que refletem o comprometimento dos 
diversos níveis do encéfalo.  
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b) Determinar qual das condições citadas no item 3 pode ser a responsável 
pelo quadro atual do paciente.  

A tabela 1 indica os correspondentes sinais e sintomas característicos. 
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c) Estabelecidos os prováveis mecanismos do estado de coma, o médico da 
UPA deve estabelecer o diagnóstico de coma, estabilizar o paciente, investigar a 
natureza etiológica dentro da sua capacidade de resolução e ativar a regulação 
médica quando necessário.  

Na tabela 1, subitem 4, observe as características clínicas dos distúrbios 
psiquiátricos que mimetizam o estado de coma.  

 

 

72. O Exame Neurológico do Paciente em Coma  

a) Avaliação do nível de consciência (com e sem estímulo) – descrever com 
detalhes:  

-  Resposta verbal  

- Abertura ocular  

- Resposta motora  

b) Ritmo respiratório  

c) Fundoscopia  

d) Nervos cranianos  

- Exame das pupilas  

- Motricidade ocular extrínseca: oftalmoplegias supranucleares, nucleares e 
internucleares; observação de movimentos espontâneos como nistagmo, 
opsoclonus, bobbing ocular.  

- Reflexo óculo-cefálico (olho de boneca) e óculo-vestibular (prova calórica).  

- Reflexo córneo-palpebral.  

- Reflexo de tosse  

- Resposta motora  

e) Motricidade  

- Movimentos involuntários  

- Força muscular  

- Tônus e posturas anormais (decorticação, descerebração)  

- Reflexos profundos e superficiais  

f) Sinais de irritação meningo-radicular  

g) Avaliação autonômica (midríase, taquicardia e hipertensão à estimulação 
álgica). Obs.: referir o escore da escala de Glasgow. 
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73. Protocolo de Atendimento a Pacientes com Cefaleia na Unidade de Emergência 
Introdução:  

De todos os estados dolorosos que atingem os seres humanos a cefaléia é 
sem dúvida uma das queixas mais comuns nas unidades de emergência. A cefaléia 
pode estar associada a diversas condições, como trauma de crânio, intoxicação 
alcoólica, depressão, tumor cerebral ou representar uma cefaléia primária como a 
enxaqueca, havendo estimativas de que 90% dos homens e 95% das mulheres 
tenham cefaleias por ano.  

Determinar características da dor deve ser prioridade na anamnese dirigida, 
assim como obter informações sobre fenômenos premonitórios, padrão de início, 
localização, duração, intensidade, irradiação, frequência, sintomas associados, tipo 
de dor assim como fatores agravantes e de alívio, medicamentos já utilizados e seu 
padrão de consumo. Os demais elementos da anamnese também são importantes, 
como o interrogatório sistemático e os antecedentes. O exame físico e o neurológico 
podem confirmar o diagnóstico sugerido pela anamnese.  

Existe uma classificação atual elaborada em 1988 pela Sociedade 
Internacional de Cefaleia que é abrangente, porém, ainda necessita de ajustes. A 
cefaleia pode estar na dependência de uma patologia orgânica intracraniana ou 
extracraniana, ou de uma doença sistêmica. Nesses casos, ela pode ser o primeiro 
sintoma e único por um certo intervalo de tempo e que se pode chamar de cefaleia 
sintomática. As cefaleias sintomáticas de doença primariamente neurológica são, 
habitualmente, de instalação aguda (hemorragias cerebrais e meníngeas, 
meningites e meningoencefalites) ou subaguda (abscessos cerebrais) e 
frequentemente estão associadas com vômitos e febre. Podem, contudo, ter um 
início insidioso, com aumento progressivo da intensidade da dor, o que é 
característico das neoplasias intracranianas.  

Frequentemente, a dor de cabeça decorre de mecanismos fisiopatogênicos 
nem sempre totalmente elucidados e que são desencadeados por fatores variados, 
às vezes múltiplos ou desconhecidos pelos pacientes. Nesses casos a dor de cabeça 
é a queixa principal, constituindo-se na própria doença. É o caso da enxaqueca, da 
cefaleia tensional e da cefaleia em salvas que tem características próprias.  

Em crianças e adolescentes, o início abrupto de cefaleia severa é 
frequentemente causada por infecção do trato respiratório superior ou por 
enxaqueca. Atenção especial deve ser dada em crianças com dor em região 
occipital. Tumores cerebrais e hemorragia intracraniana são raros em crianças e 
quando presentes são acompanhados de múltiplos sinais neurológicos.  

Estudos retrospectivos no Brasil demonstram que a Dipirona promoveu alívio 
da dor em cerca de 80% dos casos em que foi utilizada. É, portanto, droga barata, 
eficaz e, a nosso ver, segura, sendo necessários estudos duplo-cegos, 
randomizados, adotando os critérios de melhora dos sintomas mais utilizados em 
pesquisas atualmente, para avaliação de seu real papel no tratamento das cefaleias 
agudas. 
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74. Sintomas e sinais de alerta  

Anamnese (Sinais de alerta)  

Dor de início após 50 anos  

Instalação súbita  

Piora progressiva (duração, frequência e/ou intensidade)  

Piora com tosse, esforço excessivo e/ou atividade sexual.  

Confusão mental  

Perda de memória, distúrbios visuais.  

Tontura intensa, vômitos.  

Dist. da coordenação motora e do equilíbrio  

Exame Físico (Sintomas de Alerta)  

Hipertensão e febre  

Alteração de consciência  

S.I.M.  

F.O.: papiledema, hemorragia  

Anisocoria e/ou pupilas pouco reativas, queda da pálpebra.  

Hipoestesia em face ou membros  

Fraqueza muscular  

Assimetria de ROT  

Resposta plantar anormal 

 Incoordenação e desequilíbrio  

Alteração do pulso carotídeo  

Resumo:  

As principais etiologias da cefaléia são a enxaqueca (cefaléia vascular) e 
cefaléia tensional.  

 Caracterize o quadro clínico. Procure sinais e sintomas de alerta.  
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Na ausência de sinais e sintomas de alerta. Use analgésicos. Considere a 
avaliação do neurologista. 

 

75. VENTILAÇÃO MECÂNICA 

ABORDAGEM INICIAL 

 VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA:  

Indicação:  

• Pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda com alteração do nível de 
consciência ou instabilidade hemodinâmica.  

• Do contrário, ventilação mecânica não invasiva pode ser uma opção- CPAP 
ou BIPAP  

• Tratamento de suporte, sempre deverá ser tratada a doença base. 
Entubação orotraqueal O ventilador mecânico  

• Pneumático  

• Micro processado  

 Noções básicas de ventilação mecânica:  

• Mais fisiológico possível  

• Inspiração = Assistido / Controlado  

• Inversão Ins/Expiração = Ciclagem  
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- Fluxo  

- Pressão  

- Volume  

- Tempo  

• Métodos convencionais de VMI  

- Assistido controlado  

- SIMV  

- PSV  

- CMV  

• Parâmetros programáveis  

- FR 12 – 14  

- Fluxo Inspiratório 40 – 60 l/min  

- Tempo Inspiratório 0,85 – 1,2 seg 70  

- Relação I : E = 1: 2  

- Volume corrente 6 – 8 ml/kg  

- PEEP = Fisiológico = 6  

- FI O2 iniciar com FIO2 de 100%, reduzir assim que possível (Não exceder 
60%, se possível)  

• Alarmes  

• Aula prática –Ventilador Mecânico Inter 5 
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76. ATENDIMENTO INICIAL AO TRAUMATIZADO 

 Avaliação Primária  

A avaliação primária é designada para identificar lesões que devem ser 
imediatamente tratadas e iniciar o tratamento assim que elas forem identificadas. 
Assim que o paciente chega, todos os agentes de saúde devem assegurar-se de 
estarem protegidos contra a transmissão de doenças infecciosas transmitidas por 
secreções.  

76.1.1. Vias aéreas e proteção da coluna vertebral.  

Considerações diagnósticas  

• A obstrução da via aérea pode matar em 3 minutos.  

• Os traumas craniano, facial, do pescoço e as lesões por inalação são 
potencialmente causadores de perda de via aérea.  

• Os pacientes que conseguem falar em geral não precisam imediatamente 
de manutenção das vias aéreas.  

• A respiração ruidosa muitas vezes indica obstrução das vias aéreas.  

• Os pacientes com Escala de Coma de Glasgow < 9 em geral precisam de 
proteção das vias aéreas.  

• As lesões laríngeas podem ser sutis; a rouquidão ou a voz fraca pode indicar 
lesões graves.  

Considerações terapêuticas  

• Prática das habilidades para manter a proficiência.  

• O levantamento do queixo e a protrusão da mandíbula e das vias aéreas por 
acesso orofaríngeo às vezes são úteis.  

• Ter sistema de aspiração disponível(bico de aspirador rígido).  

• Se o bloqueio muscular for necessário para a intubação, assegure-se de que 
há condições para obter de uma via aérea cirúrgica.  

• Pacientes sedados não respondem; o exame neurológico não será possível.  

• Confirme o posicionamento do tubo.  

• Assegure-se de que o tubo é adequado (geralmente entre 7 e 8).   

 Precauções  

• Antecipe os problemas, incluindo falha de equipamento.  

• Não falhe em reconhecer um potencial comprometimento das vias aéreas.  

• Não confunda a ventilação difícil por problemas de vias aéreas.  

• Em crianças, o uso de tubos muito pequenos pode obstruir o clearance de 
secreções.  
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• A movimentação dos pacientes pode deslocar o tubo, resultando em mau 
posicionamento.  

• Preparação para uma possível e inadvertida extubação no transporte dos 
pacientes.  

• Um paciente agitado pode estar hipóxico. Deve haver proteção da coluna 
vertebral até que a lesão tenha sido descartada por radiografia ou exame clínico em 
pacientes com potencial risco de lesões da coluna vertebral. A proteção completa 
requer que a coluna esteja totalmente imobilizada, da cabeça até o dedo do pé.  

 Considerações diagnósticas  

• As fraturas potenciais da coluna devem ser imobilizadas antes do seu 
diagnóstico; imobilize antes e diagnostique depois.  

• O diagnóstico da fratura de coluna não deve preceder o restabelecimento 
das funções vitais do paciente.  

• Os acidentes automobilísticos e as quedas estão mais comumente 
associados a lesões de coluna.  

• A evidência de paralisia equivale à instabilidade da coluna .Imobilize.  

• A avaliação das funções motoras e sensitivas não é possível após o uso de 
bloqueadores musculares.  

• Observe os movimentos das extremidades antes da administração e 
documente as alterações.  

 Considerações terapêuticas  

• A proteção da coluna requer que esta esteja inteiramente imobilizada.  

• Os pacientes devem ser fixados à prancha para sua proteção.  

• A imobilização manual do pescoço do paciente durante a movimentação do 
paciente é aconselhável.  

• A imobilização na posição neutra, sem tracioná-la, é o objetivo durante o 
atendimento inicial. Precauções  

• Os colares cervicais macios não oferecem proteção adequada.  

• Confiar apenas na utilização de colares semi-rígidos é insuficiente para a 
proteção completa da coluna.  

• A utilidade da prancha é para se obter facilidade de mover o paciente sem 
que ocorra a movimentação excessiva da coluna.  

• Os socorristas devem estar atentos para aqueles pacientes que estão 
impacientes e combativos.  

• O coma e um nível de consciência alterado estão frequentemente 
associados à lesão de coluna. 
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• As crianças e os idosos têm risco de lesão de coluna sem anormalidades 
radiológicas. B - Respiração e ventilação 

  Respiração e ventilação  

Uma troca gasosa inadequada significa uma via aérea inadequada.  

Considerações terapêuticas  

• As condições apresentadas anteriormente são diagnosticadas pelo exame 
físico e são manejadas sem a confirmação da radiografia de tórax.  

• O oxigênio é essencial para a vida, é um inotrópico potente e deve ser 
administrado com liberdade.  

• A utilização dos tubos endotraqueais e de tórax é o tratamento definitivo para 
85 a 90% de todas as lesões torácicas potencialmente tratáveis de imediato.  

• O dreno de tórax colocado no quinto espaço intercostal anterior a linha axilar 
média em geral é adequado para o tratamento imediato.  

• O hemotórax maciço geralmente necessita de transfusão sanguínea.  

• A oximetria é muito útil para assegurar ventilação adequada.  

• A ausência de murmúrio ventilatório em um paciente com alterações 
hemodinâmicas requer descompressão torácica imediata com agulha seguida de 
drenagem torácica.  

• Após qualquer intervenção, reveja a adequação da ventilação mecânica.  

• Confirme a posição adequada dos tubos através da ausculta e com 
radiografia, se necessário.  

• O tamponamento cardíaco pode ser retardado por infusão de volume ou 
pericardiocentese, mas em geral necessita de esternotomia ou toracostomia.  
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Precauções  

• Não espere a confirmação radiológica na suspeita diagnóstica antes de 
iniciar o tratamento.  

• A oximetria de pulso é menos eficiente em pacientes com baixa perfusão, 
com manguito de pressão próximo à monitorização, em pacientes hipotérmicos ou 
quando localizados em extremidades com pulso diminuído.  

• Os drenos de tórax podem ser removidos inadvertidamente durante a 
movimentação ou o transporte do paciente; planejar-se para contingências e a 
segurança dos tubos apropriadamente.  

Manejo de vias aéreas  

Podem aparecer intercorrências quando a intubação é indicada e o manejo 
pode ser difícil. Quando isso acontece, técnicas alternativas para o manejo da via 
aérea têm sido propostas. 

 Cricotireoidotomia cirúrgica  

A cricotireoidotomia cirúrgica no campo pré-hospitalar tem sido utilizada por 
equipes médicas durante anos. As equipes médicas que têm permissão para esse 
procedimento têm demonstrado uma necessidade e um desejo limitado de utilizá-lo.  

Intubação de sequência rápida: quando os médicos são bem-treinados e 
experimentados na técnica de intubação, o uso adjuvante dessa técnica de 
seqüência rápida fornece uma intubação segura em um pequeno grupo de pacientes 
que de outra forma não teriam suas vias aéreas estabilizadas. Estes podem ser 
pacientes com comportamento não-colaborativo devido à hipoxia, ao trauma de 
crânio, à hipotensão, ou a uso de drogas e álcool.  

Ventilação através de um cateter transtraqueal percutâneo (cricotireoidotomia 
percutânea): a ventilação realizada através de um cateter transtraqueal percutâneo 
possui as seguintes vantagens: não requer paralisia, como a intubação de seqüência 
rápida; é menos invasiva que a cricotireoidotomia cirúrgica; é de fácil acesso a 
inserção; requer o mínimo de treinamento e equipamentos básicos.  

 Circulação 

 O choque inicialmente é um diagnóstico clínico. Considere todos os pacientes 
traumatizados que manifestam sinais de choque como portadores de choque 
hemorrágico, até que se prove o contrário.  

Considerações diagnósticas  

• Avalie o paciente observando sinais de perfusão tecidual inadequada 
(palidez, frio, pele pegajosa, enchimento capilar diminuído, alteração do nível de 
consciência, débito urinário inadequado [< 0,5 mL/Kg/hora para adultos e < 1mL/hora 
para crianças], fraqueza ou pulso fraco).  

• A taquicardia é o sinal mais comum de choque hemorrágico.  

• Encontre a origem do sangramento.  
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• Examine cada parte do corpo do paciente: frente, costas e lados, da cabeça 
aos pés.  

• Realize palpação para dor pélvica.  

• Inspecione extremidades em busca de fraturas.  

• Se houver estase jugular, procure por uma origem no tórax: hemotórax, 
pneumotórax hipertensivo ou tamponamento.  

• A celiotomia ou a toracostomia podem ser necessárias para diagnóstico e 
controle de hemorragia, envolvendo o cirurgião precocemente.  

• Considere eventos prévios ao trauma, como infarto agudo do miocárdio ou 
AVC, como etiologia do choque.  

• A resposta transitória, como visto em pacientes que melhoram depois voltam 
a piorar ou que não respondem antecipadamente, pode indicar perda sanguínea ou 
diagnóstico incorreto (considerar causas torácicas).  

• Para pacientes que não respondem a intervenções, considere a 
necessidade de intervenção cirúrgica.  

• Os pacientes com choque neurogênico puro geralmente têm extremidades 
quentes e freqüência cardíaca normal ou baixa.  

• Os pacientes com choque séptico em geral têm extremidades quentes.  

Considerações terapêuticas  

Pare o sangramento  

• Aplique pressão direta.  

• Os sangramentos arteriais em tecidos abertos podem ser ligados se 
visualizados e isolados.  

• As lacerações de couro cabeludo podem ser temporariamente fechadas com 
suturas de pele. Fechamento do volume pélvico em pacientes com fraturas em livro 
aberto e cisalhamento vertical  

• Junte as pernas uma à outra  

• Um lençol amarrado bem-apertado em volta da pelve pode ser efetivo. 
Restauração da circulação do volume sanguíneo ao normal.  

• Inicia-se com dois acessos venosos calibrosos; o acesso periférico é 
preferível.  

• Todos os fluidos devem ser aquecidos, se possível.  

• Adultos: bolus de cristalóide 1-2 litros de SF 0,9% ou Ringer Lactato.  

• Crianças: bolus de cristalóides 20 mL/Kg infundidos rapidamente.  

Outros pontos importantes  

• Imobilização de fraturas.  
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• Reexpansão dos pulmões com dreno de tórax quando necessário.  

• Em respondedores transitórios (pacientes que respondem inicialmente e 
depois piora, ou aqueles que não respondem à intervenção), considere um 
diagnóstico alternativo (tamponamento, trauma raquimedular ou necessidade de 
intervenção cirúrgica).  

 Precauções  

• Não dependa da pressão arterial como único indicador de choque.  

• As crianças demonstram queda da pressão arterial como último indicador 
clínico de choque.  

• As crianças que demonstram hipotensão têm perda significativa do volume 
sanguíneo e requerem transfusão precocemente. 

• Os idosos podem estar em choque grave com pressão arterial relativamente 
normal.  

• Os atletas têm reserva hemodinâmica significante e podem não demonstrar 
os sinais clássicos de choque.  

• Um feto pode estar em sério risco com sinais vitais maternos relativamente 
normais.  

• O uso crônico de medicação pode mascarar os sinais clássicos de choque 
(β- bloqueadores, digitais, bloqueadores de canal de cálcio, etc.).  

• Planejamento para intercorrências durante o transporte ou a movimentação 
do paciente (no caso de piora do quadro hemodinâmico do paciente durante 
transporte ou perda do acesso venoso ou o seu não-funcionamento).  

• Os idosos devem ser tratados com métodos agressivos, mas com cuidado; 
a monitorização invasiva, o acesso venoso central ou o cateter de artéria pulmonar 
podem ser úteis.  

• Os vasopressores têm função limitada na normalização inicial dos índices 
de perfusão do paciente.  

• O bicarbonato de sódio não tem função na ressuscitação do paciente com 
choque hemorrágico. 

• A restauração da perfusão corrige a acidose metabólica.  

• A pericardiocentese não é sempre efetiva em limitar a fisiopatologia do 
tamponamento; a intervenção cirúrgica em geral é necessária. O procedimento é 
recomendado por pessoas experimentadas.  

 Incapacidade  

A base do exame neurológico é essencial em determinar a deterioração da 
função neurológica e a assimetria no exame pode indicar a necessidade de 
intervenção neurocirúrgica de emergência.  

Considerações diagnósticas  
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• Determine o tamanho da pupila, a reatividade e a velocidade de reação em 
resposta à luz.  

• Determine movimentação motora grosseira e simetria do movimento. 

 • Se houver assimetria durante o exame, a presença de hemorragia 
intracraniana extra axial é suspeitada e a intervenção cirúrgica pode ser necessária.  

• Um diagnóstico preciso não é necessário nesse ponto da avaliação.  

• Documente os achados. A hipóxia e a hipotensão são causas que induzem 
à lesão cerebral secundária e é essencial preveni-las e corrigi-las rapidamente assim 
que identificadas. Considerações terapêuticas  

• Assegure-se da oxigenação cerebral e da perfusão.  

• Repita o ABC descrito anteriormente se for necessário.  

• Pare o sangramento de tecidos escalpelados.  

• Uma deterioração no escore da Escala de Coma de Glasgow requer 
medidas em reduzir a pressão intracraniana e manter a oxigenação e a perfusão 
cerebral.  

• Envolva precocemente o neurocirurgião.  

• Verifique os passos secundários para diminuição da pressão intracraniana.  

Precauções  

• A hipotensão raras vezes é causada por lesão traumática isolada do cérebro! 
Procure outra origem, em geral choque hemorrágico.  

• Não atribua mudanças no status mental a álcool e drogas durante o 
atendimento primário. Exclua hipóxia e má perfusão tecidual.  

• Um exame neurológico detalhado não é necessário durante o atendimento 
primário.  

• Os pacientes sedados não têm uma avaliação neurológica adequada no 
exame físico.  

• O coma e a alteração do nível de consciência estão associados com lesão 
de coluna cervical.  

• Os pacientes com ECG < 9 geralmente necessitam de proteção de vias 
aéreas.  

• A reavaliação neurológica com frequência é essencial.  

 Exposição e controle ambiental (prevenção da hipotermia)  

A hipotermia é potencialmente letal para pacientes traumatizados!  

Considerações diagnósticas  

• Retire toda a roupa do paciente. Se as lesões não puderem ser vistas, elas 
não podem ser diagnosticadas.  

1203



  
                                                   

 

166 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

• Determine a temperatura do paciente. Considerações terapêuticas  

• A hipotermia é mais fácil de prevenir do que de tratar.  

• O controle da hemorragia é a medida mais efetiva para prevenir a hipotermia.  

• Mantenha tudo aquecido; o paciente, com cobertores aquecidos, e o quarto, 
e utilize fluidos e derivados sanguíneos aquecidos.  

A tabela descreve diversos procedimentos úteis no atendimento primário para 
monitorar a resposta do paciente e a ressuscitação e identificar fontes de 
sangramento das cavidades do corpo que são obscuras (p.ex., tórax, abdome e 
pelve). Os procedimentos para especificar lesões são realizados durante o 
atendimento secundário e não devem impedir esforços em restaurar as funções vitais 
ao normal.  

Regras gerais  

Não realize o atendimento secundário até que as funções vitais do paciente 
estejam normais ou demonstrem melhora.  

• Repita o atendimento primário para os pacientes que pioram durante a 
avaliação subsequente.  

• A ressuscitação nunca deve ser retardada para que se obtenha um teste 
diagnóstico especializado. 

 • O controle imediato da hemorragia é a chave do manejo do choque 
hemorrágico; portanto, considere a possível necessidade de intervenção cirúrgica.  

• A decisão de transferir o paciente é geralmente tomada durante o 
atendimento primário, quando as necessidades do paciente excedem a capacidade 
da equipe de atendimento ou da instituição. Uma vez que a decisão de transferir foi 
tomada, todos os esforços devem ser direcionados para tal; realizar melhora dos 
parâmetros vitais do paciente com todos os recursos locais disponíveis, evitar 82 
testes diagnósticos adicionais que não seriam adicionais à ressuscitação e apenas 
retardariam o processo de transferência, planejar as intercorrências que dariam o 
processo de transferência e promover instrução e equipamento adequados para a 
equipe de transferência, a fim de que possam lidar com os problemas encontrados. 

 Atendimento Secundário  

Esse atendimento é realizado após o primeiro e a ressuscitação está no 
caminho do sucesso. No entanto, o atendimento secundário não pode ser finalizado 
antes que o paciente tenha sido submetido à cirurgia para controle da hemorragia. 
O atendimento secundário inclui a história e um exame físico da cabeça aos pés 
feitos rapidamente para evitar o atraso do atendimento definitivo. Adjuntos do 
atendimento secundário são utilizados quando necessário, se a instabilidade 
hemodinâmica recorrer, o atendimento primário deve ser retomado.  

História Uma “AMPLA” história é obtida do paciente pelos primeiros 
socorristas antes que estes percam a oportunidade, e a história também é obtida da 
família. Alergias: o toxóide tetânico, o contraste e os antibióticos podem ser usados 
precocemente nos pacientes traumatizados e podem causar reações adversas em 
pacientes alérgicos. 
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 Medicações: os sedativos, as drogas ilícitas, os anticonvulsivantes e a 
insulina podem causar mudança do nível de consciência. A trombopatia 
anticoagulante pode piorar a lesão cerebral e, por outro lado, aumentar o 
sangramento. Os colírios que levam à midríase e à miose podem afetar o exame das 
pupilas.  

Doenças prévias: as doenças crônicas como o diabete, a doença 
aterosclerótica do coração, a falência renal, a obesidade mórbida e a 
imunossupressão podem ser comorbidades. Crianças com menos de 2 anos e 
adultos com mais de 55 têm especial destaque quando traumatizados.  

Última refeição: o álcool e as lesões podem causar retardo do esvaziamento 
gástrico e todos os pacientes devem ser tratados mesmo se o estômago estiver 
cheio.  

Eventos associados com a lesão: a hipo e a hipertermia podem afetar o 
tratamento. Os mecanismos de lesão são importantes para determinar o tipo de 
lesão.  

 Lesões específicas  

Crânio: os dois pontos principais no tratamento do trauma de crânio são a 
oferta máxima de oxigênio suplementar (incluindo o manejo apropriado das vias 
aéreas) e a manutenção da pressão de perfusão cerebral. Isso inclui evitar 
procedimentos desnecessários que possam aumentar a pressão intracraniana, como 
intubação nasotraqueal. A pressão sanguínea deve ser mantida com a reposição de 
fluidos para preservar a pressão de perfusão cerebral.  

Coluna vertebral: o cuidado básico é imobilizar qualquer paciente envolvido 
em trauma com mecanismo de lesão que possa resultar em lesões na coluna. Com 
imobilização correta, 15% das lesões secundárias da coluna podem ser prevenidas.  

Tórax: o controle da via aérea e o fornecimento máximo de oxigênio 
suplementar são necessários para o tratamento de lesões torácicas. O pneumotórax 
aberto deve ser tratado com curativo tipo válvula. O pneumotórax hipertensivo deve 
ser reconhecido e tratado no campo com descompressão com agulha (cateter 
intravenoso calibroso, linha hemiclavicular, segundo espaço intercostal). A agulha é 
deixada no local e, se o transporte for prolongado, uma válvula pode ser 
confeccionada com o dedo de uma luva colocado na ponta do cateter.  

Abdome: o cuidado definitivo do paciente com trauma abdominal hemorrágico 
é a rápida intervenção cirúrgica no hospital. A evisceração deve ser coberta com 
uma compressa úmida e não se deve tentar recolocar o órgão na cavidade. Objetos 
empalados devem ser mantidos no lugar e só devem ser retirados se for 
absolutamente necessário para o transporte do paciente.  

Pelve: pacientes com suspeita de lesões de pelve devem ser imobilizados de 
forma apropriada e rapidamente transportados para o hospital. O paciente 
hemodinamicamente instável pode se beneficiar do uso de enfaixamento 
compressivo com lençol e cruzamento dos membros inferiores.  

Extremidades: os perigos no encontro do TME com o paciente com trauma de 
extremidade são dois. Primeiro, o TME não deve se distrair no manejo básico do 
paciente com aspecto terrível, mas não-crítico, das lesões de extremidades. 
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Segundo, lesões de extremidades que ameaçam a vida não devem ser 
subestimadas. A fixação segura do paciente na prancha, na posição supina, pode 
efetivamente sustentar e fixar cada osso e junta. 
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77. VIAS AÉREAS 

Controle das vias aéreas As recomendações do Suporte Avançado de Vida 
no Trauma (ATLS, Advanced Trauma Life Support) enfatizam a importância do 
manejo imediato das vias aéreas associado à imobilização da coluna cervical como 
prioridade inicial do paciente traumatizado.  

Conduta na abordagem das vias aéreas para vítimas de trauma  

Suspeita de lesão da coluna cervical  

Todos os pacientes politraumatizados devem ser manejados como se 
apresentassem lesão da coluna cervical. Não é necessária uma radiografia da coluna 
cervical para a realização de intubação orotraqueal de emergência, e a imobilização 
é mantida até que posteriormente seja descartada a lesão na coluna cervical. Na 
cena do trauma, a coluna cervical é imobilizada com colar do tipo Philadelphia e o 
corpo é colocado em uma prancha de imobilização.  

Apoios laterais são utilizados ao lado da cabeça, e a região frontal é 
imobilizada com uma fita adesiva colada à prancha. A partir do momento que o 
paciente esteja imobilizado pelo protocolo do ATLS, o movimento do pescoço está 
reduzido a 5% do habitual.  

O colar cervical do tipo Philadelphia (Semi-Rigido) quando usado 
isoladamente não imobiliza adequadamente a coluna cervical, pois restringe os 
movimentos laterais em 50% e a extensão em 30% do normal.  

 Manejo das Vias Aéreas sem Intubação  

A administração de oxigênio; a desobstrução manual das vias aéreas; a 
sucção de secreções, sangue e debris da boca e faringe; ou o uso de cânulas ora e 
nasofaríngeas lubrificadas ou de máscaras laríngeas podem permitir o transporte de 
pacientes traumatizados respirando espontaneamente até um centro de atendimento 
de trauma, porém, não garantem a via aérea e nem protegem do bronco aspiração. 
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 Manejo da Via Aérea com Intubação Orotraqueal  

Intubação orotraqueal  

A intubação orotraqueal com seqüência de intubação rápida (SIR) e 
alinhamento da coluna cervical (ACC) da coluna cervical é a técnica mais confiável 
e rápida de se obter uma via aérea segura em pacientes em apnéia ou instáveis. O 
paciente é cuidadosamente colocado em posição supina, com a cabeça neutra. A 
oximetria deve ser monitorizada. A porção anterior do colar do tipo Philadelphia (ou 
todo o colar) deve ser removida, pois ela reduz a abertura da boca. Um assistente 
deve realizar a ACC do pescoço com as mãos posicionadas abertas na lateral da 
face do paciente, os dedos fixando o processo mastóide para resistir a extensão da 
coluna cervical imposta pela laringoscopia. Normalmente, o assistente se coloca à 
esquerda do médico que está realizando a intubação. O paciente é pré-oxigenado 
se estiver respirando, e, com a perda da consciência, a pressão cricóide(manobra 
de Sullick) pode ser aplicada por um segundo assistente localizado à direita. A 
pressão cricóide deve ser mantida até que o sucesso da intubação seja confirmado. 
O assistente que estiver realizando a pressão cricóide deve usar a outra mão para 
amparar a porção posterior da coluna cervical do paciente, pois essa pressão pode 
causar deslocamento das vértebras cervicais quando for aplicada sem o apoio 
posterior do colar Philadelphia. A hipnose é alcançada com o uso endovenoso de 
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midazolan, propofol ou etomidato, e o bloqueio neuromuscular com succinilcolina. O 
surgimento de fasciculações musculares no paciente indica o início do bloqueio. O 
paciente é intubado com a lâmina de laringoscópio curva (Macintosh), desenhada 
para ser inserida no lado direito da boca do paciente, deslocando a língua para a 
esquerda. A ponta da lâmina é locada na valécula na base da língua, então é 
aplicada uma tração para cima.  

A repetição de tentativas malsucedidas pode causar edema na laringe, 
sangramento, obstrução de vias aéreas e hipoxia grave. Após aspiração orofaríngea, 
o médico pode usar uma máscara laríngea ou ambú para ventilar o paciente durante 
o tempo necessário para se providenciar um acesso cirúrgico à via aérea (com ou 
sem ketamina para analgesia/anestesia). A máscara laríngea é uma opção para 
médicos menos experientes ou via aérea difícil. Os pacientes devem estar com o 
nível de consciência rebaixado para possibilitar seu uso. 

 Os bloqueadores neuromusculares não devem ser utilizados por médicos 
inexperientes. Um paciente em coma geralmente pode ser intubado sem o uso de 
sedativos ou paralisantes. A via aérea pode ser inspecionada com ACC para acessar 
a dificuldade de intubação antes de se usar um paralisante neuromuscular. A 
intubação orotraqueal em pacientes acordados poderá ser utilizada quando a perda 
da via aérea causada pelo bloqueio neuromuscular for uma preocupação do médico. 
Em pacientes pediátricos, a intubação com o paciente acordado é impossível e a 
nasotraqueal, às cegas, é muito raramente bem-sucedida devido ao ângulo 
nasofaríngeo agudo. Crianças pequenas podem apresentar lesões de coluna 
cervical com radiografias cervicais normais, e a intubação orotraqueal direta, com 
ACC e hipnóticos com ou sem paralisantes, é a melhor maneira de se obter uma via 
aérea segura. Crianças mais novas têm o occipício maior, causando flexão do 
pescoço em posição neutra. Uma toalha dobrada deve ser colocada embaixo dos 
ombros antes da intubação. O tamanho do tubo endotraqueal adequado para 
crianças é calculado com a seguinte fórmula: TOT = 4 + idade/4. 

 Farmacologia na Intubação  

77.3.1. Medicações utilizadas:  

• Midazolam: benzodiazepínico, sedativo, hipnótico, produz amnésia 
anterógrada. É reversível com Flumazenil (antídoto). Pode apresentar depressão 
respiratória e hipotensão em idosos e pacientes hipovolêmicos. Dose: 0,1 mg/Kg, 
com início de ação em 1 minuto. Pode ser repetida a dose inicial, se pouco resultado 
inicial. Pode, por si só, sedando, facilitar a intubação, ou precederá a aplicação do 
relaxante. Duração aproximada de 30 minutos; 

 • Etomidato: hipnótico e sedativo não barbiturico, não promove depressão 
cardiovascular. Pode promover insuficiência adrenal com uso prolongado. Dose 0,3 
mg/Kg.  

• Lidocaína: usada endovenosa, na dose de 1,5 mg/Kg, 2 a 3 minutos antes 
da intubação, diminui os efeitos cardiovasculares e sobre a pressão intracraniana 
provocados pela intubação orotraqueal;  

• Atropina: na dose de 0,01 mg/Kg endovenosa, atenua os efeitos vagais em 
crianças adolescentes e adultos vagotônicos;  
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• Succinilcolina: bloqueador muscular despolarizante de mais rápido início (60 
segundos) e curta ação (5 minutos). Paraefeitos: fasciculações musculares, 
elevação das pressões intragástrica, craniana e ocular. Contra-indicações: 
insuficiência renal crônica, paralisias crônicas, doenças musculares crônicas, 
grande-queimados com horas de evolução e pacientes com graves lesões 
musculares por esmagamento podem desencadear hipercalemia fatal. Pode 
provocar hipertermia maligna. Dose de 1 a 2 mg/Kg endovenoso; 

Vias Aéreas - Exemplo de Protocolo para intubação de sequência rápida  

1. Garantir a disponibilidade do equipamento necessário.  

a. fonte de oxigênio  

b. máscara associada a balão dotado de válvula unidirecional de tipo e 
tamanho apropriados  

c. máscara de fluxo unidirecional  

d. laringoscópio com lâminas  

e. cânulas traqueais  

f. material para via aérea cirúrgica e alternativa  

g. medicações da ISR  

h. material para fixar o tubo traqueal após a intubação 

 i. material para aspiração 

2. Garantir, no mínimo um, mas preferencialmente dois acessos venosos 
adequados.  

3. Pré-oxigenar o paciente usando máscara de fluxo unidirecional ou máscara 
associada a balão dotado de válvula unidirecional com 100% de oxigênio. Pré- 
oxigenar de preferência por 3 a 4 minutos.  

4. Instalar monitor cardíaco e oxímetro de pulso.  

5. Se o paciente estiver consciente, considerar o uso de agentes sedativos.  

6. Considerar a administração de agentes sedativos e lidocaína, se houver 
suspeita ou confirmação de trauma craniencefálico (TCE).  

7. Após a administração de curares, fazer a manobra de Sellick (pressão na 
cricóide) para diminuir o risco de aspiração.  

8. Confirmar a localização no tubo imediatamente após a intubação. A 
monitoração cardíaca contínua (ECG) e a oximetria de pulso são necessárias 
durante e após a ISR. A localização do tubo deve ser verificada periodicamente 
durante o transporte e sempre que o paciente for movimentado.  

9. Podem ser necessárias doses repetidas de relaxantes musculares para 
manter a curarização.  

10. Confirmar a localização do tubo.  
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11. Se as tentativas repetidas de intubação forem malsucedidas, considerar a 
possibilidade de via aérea alternativa ou cirúrgica.  

 Controle Cirúrgico da Via Aérea Cricotireoidotomia  

A cricotireoidotomia é o procedimento de escolha para pacientes com 
indicação de intubação orotraqueal nos quais ela não foi possível de ser realizada 
por alguma razão. É contra-indicada em pacientes pediátricos devido ao risco 
aumentado de estenose subglótica. Essa contra-indicação é relativa, depende da 
idade do paciente e da disponibilidade de outras opções aceitáveis para o manejo 
da via aérea. A membrana cricotireóidea subcutânea é localizada pela palpação, a 
laringe é estabilizada e uma pequena incisão (transversal ou vertical) é feita na altura 
da membrana. Após a confirmação da posição da membrana com a ponta do dedo, 
a membrana é incisada e dilatada. Apesar do uso do cabo do bisturi para esse fim, 
é preferível o uso de uma pinça hemostática. Quando a incisão estiver 
adequadamente dilatada, um tubo comum de traqueostomia nº 7 ou 8 é inserido no 
lúmen. Os tubos utilizados no espaço cricotireóideo não devem ultrapassar o 
tamanho 7 ou 8 em um adulto médio. Tubos menores devem ser utilizados em 
pacientes menores, especialmente mulheres. A cricotireoidotomia é descrita como 
um procedimento tecnicamente simples, mas essa facilidade está provavelmente 
superestimada em situações de emergência de via aérea. Em pacientes com a 
anatomia cervical alterada por hemorragia ou edema, ou que estejam hipoxêmicos 
e agônicos, esse procedimento está longe de ser trivial.  

A cricotireoidotomia pode ser feita com agulha de abocath 12 a 16 perfurando 
a membrana cricotiroidea, a seguir conectando a uma fonte de oxigênio com alto 
fluxo (15 ls/min) e conectado a um orifício lateral ou em Y. 

Métodos Alternativos de Abordagem a Via Aérea  

Existem atualmente disponíveis métodos alternativos para abordagem a via 
aérea difícil. Os instrumentos hoje disponíveis são a máscara laríngea e tubo 
laríngeo e podem ser úteis quando a Intubação Orotraqueal não é realizável pelo 
médico assistente. 
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78. CHOQUE NO TRAUMATIZADO 

 Diagnóstico clínico do choque 

Os achados clínicos de choque hemorrágico compensado incluem hipotensão 
postural, diaforese, agitação e palidez por vasoconstrição cutânea. A taquicardia é 
comumente observada nos pacientes em choque hemorrágico. Entretanto, estudos 
clínicos de freqüência cardíaca na admissão de pacientes com perda substancial de 
sangue têm revelado de forma consistente que a freqüência cardíaca varia muito. 

Os pacientes com perda significativa de sangue são compensados por 
reflexos neuroendócrinos, os quais causam vasoconstrição da circulação cutânea. A 
vasopressina plasmática – um poderoso vasoconstritor cutâneo – aumenta seus 
níveis no paciente hipovolêmico. Uma manifestação clínica de choque é a pele fria, 
pálida, e o enchimento capilar lentificado do leito subungueal após serem 
comprimidos. 

Os pacientes gravemente hipotensos apresentam com freqüência depressão 
do nível de consciência, uma sensação de morte, e podem estar agitados. Os 
pacientes em choque profundo estão inconscientes e devem ser submetidos à 
intubação endotraqueal e ventilação mecânica; contudo, a intubação apresenta 
riscos. Os hipovolêmicos podem apresentar queda ainda maior da pressão arterial 
com ventilação com pressão positiva ou, raras vezes, sofrerem parada cardíaca. 
Para pacientes adultos em choque, volumes 

correntes menores de 5 mL/Kg, estabelecer frequências respiratórias de 20 a 
30 movimentos respiratórios por minuto é recomendado. 

 Ressuscitação do choque hemorrágico 

Os pacientes traumatizados hipovolêmicos precisam de duas intervenções: a 
reposição da volemia e o controle da hemorragia. Os pacientes adultos hipotensos 
com frequência têm aumento da pressão sistólica após infusão rápida de 2 L de 
solução cristaloide de SF 0,9% ou RL. As crianças devem receber um bolus de 20 
mL/Kg. A resposta da pressão sanguínea à tentativa inicial de ressuscitação deve 
ser determinada. Os pacientes que permanecem hipotensos deverão ser 
rapidamente avaliados para determinar se a hemorragia persiste. Simultâneo a isso, 
um segundo bolus de infusão de líquido eletrolítico balanceado é apropriado. 
Aqueles pacientes que não respondem ao segundo bolus em geral necessitarão de 
cirurgia para controlar a hemorragia, bem como de transfusão de sangue do tipo O 
ou de sangue específico. 

Novas diretrizes devem ser estabelecidas para o uso da solução hipertônica. 

 Identificação do local e sangramento 

Hemorragia significativa em pacientes traumatizados ocorrerá em cinco 
localizações, e cada sítio apresenta considerações específicas para o diagnóstico e 
a hemostasia. Os cinco locais são a hemorragia externa, o sangramento 
intracavitário dentro do espaço pleural ou dentro da cavidade peritoneal, o 
sangramento dentro do músculo e do tecido subcutâneo por contusão ou fratura e o 
sangramento para dentro do retroperitôneo, geralmente causado por uma fratura da 
pelve. 
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 Hemorragia externa: a hemorragia externa por feridas pode ser óbvia e a 
compressão direta em geral controla o sangramento. Se o sangramento ocorrer em 
extremidade distal, um cuff inflado de pressão arterial na região proximal pode cessar 
o sangramento, enquanto o paciente é prontamente transportado para melhores 
recursos de uma sala de cirurgia para a exploração da ferida e o reparo ou a ligadura 
dos vasos com sangramento. As lacerações com sangramento ativo por escalpo 
podem ser melhor conduzidas com sutura rápida, que será revisada mais tarde. 

  Espaço pleural: o sangramento dentro do espaço pleural por grandes artérias 
ou aorta, na maioria das vezes, é rapidamente fatal. O sangramento torácico pelo 
pulmão, ou pelos vasos menores da parede torácica, como os ramos intercostais ou 
a artéria mamária interna, produz hemotórax. Uma radiografia de tórax ou uma 
ultrassonografia de pleura oferece pronto diagnóstico. Um guideline comumente 
aceito para sugerir toracostomia é a perda inicial de mais de 20 mL/Kg de sangue, 
ou sangramento contínuo em um ritmo excedendo 2 a 3 mL/Kg/h. 

 Cavidade peritoneal: a perda de sangue intra-abdominal substancial pode 
ocorrer sem sinais externos evidentes. Um hemoperitônio pode ser prontamente 
identificado com lavado peritoneal diagnóstico, ultra-sonografia ou, em hospitais nos 
quais elas estão imediatamente disponíveis, tomografias computadorizadas. A 
laparotomia é o procedimento de escolha nos pacientes em choque com 
hemoperitônio significativo. 

 Fraturas de extremidades: o volume da perda de sangue para dentro de 
extremidades ou em camadas musculares do tronco pode ser enganoso. Grandes 
hematomas subfaciais em extremidades e no dorso estão geralmente associados 
com fraturas; contudo, litros de sangue podem ser perdidos em contusões. 

 Espaço retroperitoneal: litros de sangue podem ficar contidos no espaço 
retroperitoneal nos pacientes com fratura de pelve, lesões renais ou ruptura de vasos 
lombares. Pacientes em choque com suspeita de hemorragia ativa por ruptura 
arterial associada com fratura de pelve são melhor conduzidos por angiografia 
diagnóstica ou embolização transvascular. Pacientes traumatizados por lesões 
penetrantes ou contusas atendidas em UPAs/PSs ou unidades que não dispõe de 
equipe ou sala cirúrgica deverão ser encaminhados para os hospitais de Referência. 
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79. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CHOQUE TRAUMATIZADO 

 Choque neurogênico 

79.1.1. Lesão da medula espinal 

A lesão da medula espinal até o nível da vértebra cervical ou torácica pode 
causar denervação simpática. O choque neurogênico é a conseqüência da perda 
súbita do tônus motor. Sem tônus alfa-adrenérgico nos vasos arteriolares ocorre 
vasodilatação, levando à queda da resistência vascular sistêmica. A resposta 
hemodinâmica é a queda da pressão sistólica e diastólica e a redução do débito 
cardíaco. A vasodilatação dos vasos venosos aumenta sua capacitância, que já é 
um reservatório substancial, e o tratamento é a expansão do volume intravascular. 
Os pacientes hipotensos com choque neurogênico não terão caracteristicamente 
taquicardia; terão pulsos periféricos fracamente palpáveis e exibirão leitos ungueais 
rosados com bom enchimento capilar. 

Esses pacientes têm ampla pressão de pulso, e pacientes hipotensos podem 
estar alerta. Freqüência cardíaca abaixo de 100 bpm, mesmo bradicardia sinusal, 
ocorre em pacientes com choque neurogênico e é atribuída ao tônus vagal não-
compensado em áreas cronotrópicas do coração em pacientes que perderam a 
inervação simpática. 

Muitos pacientes adultos com choque neurogênico responderão à infusão 
endovenosa de 2 L de solução eletrolítica balanceada. A expansão de volume pode 
repor as perdas causadas pela hemorragia, e também “encher” as reservas venosas 
dilatadas. 

 TCE 

A lesão não deve ser considerada inicialmente a causa primária de hipotensão 
em pacientes politraumatizados, mesmo que a lesão do tronco cerebral possa causar 
instabilidade cardiovascular. Além disso, perdas maiores de sangue por lacerações 
por escalpo ou fratura facial aberta podem ocorrer. 

O único problema no paciente traumatizado com lesão cerebral fatal é a 
preservação da pressão de perfusão adequada até os órgãos poderem ser 
armazenados para transplante. A perda de reflexos normais mediados pelo tronco 
cerebral leva à hipotensão irreversível e arritmias cardíacas. Os doadores devem ter 
perfusão adequada dos órgãos doados para que estejam funcionantes após o 
transplante. Os doadores de órgãos devem receber fluidos intravenosos e sangue 
para tratar o choque. A utilização criteriosa de vasopressores pode estar indicada; 
contudo, essas drogas vasoconstritoras podem comprometer a adequação dos 
órgãos para transplante. 

 Choque compressivo/Obstrutivo 

O choque compressivo ocorre quando o débito cardíaco está baixo devido à 
pressão extrínseca do coração ou dos pulmões por líquido, ar ou sangue, reduzindo 
o fluxo da veia cava durante o enchimento diastólico das câmaras direitas do 
coração. 
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 Pneumotórax hipertensivo 

O pneumotórax hipertensivo ocorre quando o ar fica encarcerado no espaço 
pleural entre o pulmão e a parede torácica, atingindo uma pressão suficiente para 
comprimir os pulmões e desviando o mediastino. Muitos pacientes com pneumotórax 
hipertensivo também apresentam hemotórax. O diagnóstico de pneumotórax 
hipertensivo é suspeitado no exame clínico do paciente hipotenso que tem tórax 
hipertimpânico à percussão do tórax anterior, ausência de murmúrio vesicular 
ipsilateral, desvio da traquéia para o pulmão lesado, distensão das veias do pescoço, 
trauma penetrante ou contusão no tórax são suficientes para causar fratura dos arcos 
costais. Embora muitos pacientes com pneumotórax hipertensivo possuam achados 
facilmente identificáveis na radiografia de tórax, pacientes com liberação da 
aderência pleural à parede torácica raramente desenvolvem bolsas de ar não-
evidentes na radiografia de tórax de rotina. Estes podem ser identificados com TC 
de tórax. Em situações nas quais um dreno torácico não pode ser inserido, o 
pneumotórax hipertensivo pode ser descomprimido de emergência com uma agulha 
de grosso calibre inserida no segundo no quarto espaço intercostal, na linha 
hemiclavicular. A hipotensão pode reverter drasticamente quando o ar é drenado 
através da agulha. O tratamento definitivo do pneumotórax hipertensivo é a inserção 
de um dreno de tórax no 4º ou 5º espaço intercostal. 

 Tamponamento cardíaco 

O tamponamento cardíaco é a causa de choque por compressão das câmaras 
cardíacas, limitando o enchimento ventricular. Três fatores influenciam na magnitude 
do choque que se desenvolve em um paciente com tamponamento:  

(1) volume de sangue no saco pericárdico,  

(2) complacência do pericárdio, e  

(3) pressão venosa central (PVC). 

Achados clínicos são hipotensão, distensão das veias cervicais e hipofonese 
de bulhas cardíacas em um paciente extremamente ansioso. Em pacientes estáveis, 
uma ultra-sonografia confirmará o diagnóstico de líquido no saco pericárdico. As 
características ecocardiográficas mais estabelecidas de tamponamento cardíaco 
incluem compressão atrial direita e colapso ventricular diastólico direito. Um 
ecocardiograma trasesofágico pode ser realizado durante laparotomia ou 
toracotomia e melhora a visualização posterior do coração. 

O tratamento da maioria dos pacientes com suspeita de tamponamento 
cardíaco deverá iniciar com a infusão endovenosa de 500 a 1.000 mL de solução 
eletrolítica balanceada e a avaliação da resposta hemodinâmica. Em pacientes muito 
graves com lesão penetrante de tórax, que perderam os sinais vitais em minutos da 
chegada na emergência e cujo ritmo cardíaco está com contrações agônicas, 
intubação orotraqueal e toracostomia antero-lateral esquerda imediata são 
indicadas. 

Uma abordagem diagnóstica e terapêutica alternativa quando a 
ultrassonografia não está disponível é a realização de uma janela pericárdica 
subsifóide. Esse procedimento tem baixa morbidade e pode ser seguramente 
realizada por um cirurgião para estabelecer se a suspeita diagnóstica de 
hemopericárdio está correta. A janela pericárdica deverá ser realizada com o 
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paciente anestesiado e com o equipamento e a equipe prontos para o procedimento 
com exploração do coração. A indicação de anestesia geral no paciente com 
tamponamento cardíaco que está parcialmente compensado pode precipitar 
hipotensão profunda ou parada cardíaca. Então, antes da administração de drogas 
e da instalação de ventilação com pressão positiva em um paciente com suspeita de 
tamponamento cardíaco, é, prudente ter o paciente completamente preparado e 
vestido e a equipe cirúrgica preparada para o procedimento de emergência. 

Durante a laparotomia, tanto a pericardiotomia subxifóide quanto a 
transdiafragmática pode ser usada. Quando a janela subxifóide drena o sangue 
pericárdico, o tamponamento é descomprimido e em geral há tempo para prosseguir 
com esternotomia mediana, oferecendo excelente exposição do coração. 

 Choque cardiogênico 

Em termos fisiológicos, choque cardiogênico é a circunstância de débito 
cardíaco baixo apesar do volume diastólico final ventricular, que deverá estar 
adequado para conceder ao ventrículo uma contração vigorosa e a eleição de um 
volume sistólico amplo. Em situações clínicas, o choque cardiogênico pode refletir 
várias influências adversas concomitantes, incluindo déficit miocárdico importante, 
disfunção valvar e arritmias. A perfusão para órgãos múltiplos está inadequada no 
choque cardiogênico, incluindo a oferta de oxigênio ao miocárdio, que exacerba a 
falência da performance miocárdica. A combinação de falência de bomba cardíaca 
e redução da perfusão coronariana é um insulto sincronizado que pode piorar de 
forma rápida, causando a morte. 

 Contusão miocárdica 

Enquanto a contusão cardíaca pode ocorrer comumente em pacientes com 
trauma importante no dorso, a contusão cardíaca é um exemplo de contusão 
cardíaca que raras vezes é a causa de disfunção miocárdica grave e choque em 
pacientes traumatizados hospitalizados. O diagnóstico de contusão cardíaca é 
confirmado pelo início súbito de anormalidades no ECG da admissão ou hipotensão 
que não é explicada pelas lesões. Os achados de autópsia em pacientes que 
morreram com lesão cardíaca incluem lacerações do coração, ruptura de valvas, 
hematoma miocárdico transmural, ou, raras vezes, evidência de oclusão de artéria 
coronariana principal induzida traumaticamente. Os pacientes muito instáveis com 
contusão cardíaca têm sido tratados por balão intra-aórtico durante períodos de 
hipoxia, associada à cirurgia, e falência de bomba cardíaca refratária. 

 Choque séptico 

Pacientes lesados podem chegar a Unidade de Saúde em choque causado 
por infecção. Essa rara circunstância é causada com freqüência pelo atraso entre a 
lesão e o início do tratamento. A morte por choque séptico em pacientes 
traumatizados em geral ocorre dias a semanas após a admissão hospitalar, e muitas 
vezes está associada com falência de múltiplos órgãos. Infecção grave, 
particularmente quando associada à bacteremia, pode ser uma causa de choque 
rapidamente letal com achados cardiovasculares característicos, se a administração 
de líquidos não for rápida e vigorosa: hipotensão, débito cardíaco elevado e 
resistência vascular sistêmica baixa. O choque séptico é categorizado como 
distributivo, um termo que enfatiza que, apesar da oferta aumentada de oxigênio às 
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células pela circulação hiperdinâmica, a disponibilidade de oxigênio aos sítios de 
metabolismo aeróbico está prejudicada. 

A ressuscitação de pacientes em choque séptico envolve três passos. 
Primeiro, o fluido intravenoso é infundido para restaurar o volume intravascular e 
otimizar as pressões de enchimento diastólico final dos ventrículos direito e 
esquerdo. A ressuscitação de líquidos é acompanhada por soluções isotônicas. 
Segundo, já que a contratilidade miocárdica está prejudicada em pacientes com 
choque séptico, o suporte inotrópico geralmente é necessário. O terceiro tratamento 
para choque séptico que pode ser necessário para pacientes com uma RVS 
irreversivelmente baixa é o uso de vasoconstritores, os quais aumentam a pressão 
arterial sistêmica média. 

Sinais associados aos diversos tipos de choque 
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 Considerações sob Hemorragia digestiva alta 

O tratamento de pacientes com suspeita de hemorragia digestiva alta começa 
com uma avaliação inicial para determinar se a hemorragia é aguda ou crônica. A 
hemorragia aguda é reconhecida por uma história de hematêmese, vômitos em borra 
- de café, melena ou sangramento pelo reto, enquanto que o acidente com 
hemorragia crônica pode apresentar-se com sinais e sintomas associados com 
anemia e nenhuma história clara de perda de sangue. Uma parte crítica da 
avaliação inicial é a avaliação do estado fisiológico do paciente para aferir a 
gravidade da perda de sangue. A seqüência no manejo da hemorragia consiste 
em (1) ressuscitação, (2) diagnóstico e (3) tratamento, nesta ordem. inserida após 
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a ressuscitação para determinar se a hemorragia está ativa. Uma sonda nasogástrica 
deve ser inserida, até que o aspirado gástrico esteja claro. Para pacientes com 
hemorragia volumosa do trato GI superior, agitação ou estado respiratório 
alterado, a intubação endotraqueal é recomendada antes de endoscopia. Foi 
demonstrado que a endoscopia precoce identifica a origem da hemorragia em 
pacientes com sangramento contínuo ativo e pode alcançar o controle precoce da 
hemorragia. 

 Abordagem à Hemorragia Digestiva Alta 

 Definições: 

79.11.1. Ruptura de Mallory-Weiss: uma ruptura proximal da mucosa gástrica após 
tosse, esforços para vomitar ou vômitos. O sangramento geralmente é autolimitado, 
leve e passível de manejo conservador. 

79.11.2. Erosão de Dieulafoy: infreqüentemente encontrado, esse problema descreve 
a hemorragia de uma artéria submucosa aberrante localizada no estômago. Essa 
hemorragia é frequentemente significativa e exige diagnóstico imediato por 
endoscopia, seguido por terapia endoscópica ou operatória. 

79.11.3. Malformação arteriovenosa (AV): uma pequena lesão mucosa localizada ao 
longo do trato GI. O sangramento em geral é abrupto, mas a velocidade da 
hemorragia normalmente é lenta e autolimitada. 

79.11.4. Esofagite: erosões da mucosa freqüentemente resultantes de refluxo 
gastresofágico, infecções ou medicamentos. Os pacientes se apresentam com mais 
freqüência com hemorragia oculta, e o tratamento consiste na correção ou profilaxia 
das causas subjacentes. 

79.11.5. Sangramento de varizes esofágicas: veias ingurgitadas da região 
gastresofágica, que podem ulcerar e levar a uma hemorragia volumosa; relacionada 
à hipertensão porta e à cirrose. 

 Abordagem clínica 

As origens de hemorragia digestiva alta podem ser categorizadas como 
varicosas e não-varicosas. As fontes comuns de hemorragia não-varicosa incluem 
úlceras duodenais (25%), erosões gástricas (25%), úlceras gástricas (20%) e 
rupturas deMallory -Weiss (7%). Até 30% dos pacientes com hemorragia têm 
múltiplas etiologias identificadas durante a endoscopia. Em adição, todos os estudos 
indicam que uma proporção de casos não tem nenhuma causa endoscopicamente 
discernível, e esses casos são associados com um desfecho excelente. As causas 
raras de hemorragia digestiva alta incluem neoplasias (benignas e malignas), 
malformações AV e erosões de Dieulafoy. O sangramento tende a ser autolimitado 
em aproximadamente 80% de todos os pacientes com hemorragia digestiva alta. O 
sangramento contínuo ou recorrente acontece em 20% dos pacientes e é o principal 
contribuinte para mortalidade. A mortalidade global associada com essa hemorragia 
é 8 a 10% e não tem mudado ao longo das últimas décadas. Existem diferenças 
notáveis nas taxas de ressangramento e mortalidade que dependem do diagnóstico 
na endoscopia. A mortalidade do paciente com hemorragia digestiva alta aumenta 
com ressangramento, idade avançada e nos pacientes que desenvolvem hemorragia 
no hospital. Vários preditores clínicos e estigmas endoscópicos têm sido 
identificados com o desenvolvimento do sangramento recorrente. 
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O uso de AINEs contribui para o desenvolvimento de úlceras gástricas 
induzidas por AINEs. Todos os AINEs produzem lesão mucosa. O risco de 
desenvolver uma úlcera é relacionado á dose. Cerca de 2 a 4% dos usuários de 
AINEs têm complicações do trato GI anualmente. Mais ou menos 10% dos 
pacientes que tomam AINES diariamente desenvolvem uma úlcera aguda. As 
úlceras induzidas por AINES diariamente desenvolvem uma úlcera aguda. As 
úlceras induzidas por AINEs têm uma incidência aumentada de sangramento, com 
úlceras gástricas e duodenais, tendo de 10 a 20 e de 5 a 15 vezes mais razões de 
risco, respectivamente. 

A endoscopia do trato GI superior estabelece um diagnóstico em mais 
de 90% dos casos e avalia a atividade atual do sangramento. Ela auxilia a 
direcionar a terapia e predizer o risco de ressangramento. Além disso, permite a 
terapia endoscópica. A hemostasia endoscópica pode ser alcançada de várias 
maneiras, incluindo termoterapia com uma sonda de aquecimento, eletrocoagulação 
multipolar ou bipolar e injeções de etanol ou adrenalina. A endoscopia pode 
demonstrar sangramento, varizes esofágicas, sangramento gastroduodenal ou 
nenhuma hemorragia. Para o sangramento não-varicoso, a hemostasia endoscópica 
é normalmente obtida com o uso de injeções de adrenalina, seguidas por terapia 
térmica. A hemostasia permanente acontece em cerca de 80 a 90% dos pacientes. 
Uma vez que o sangramento esteja controlado, é utilizada a terapia a longo prazo 
com os agentes anti-secretores, como os bloqueadores H2 ou inibidores da bomba 
de prótons, para tratar a doença subjacente. 
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 Considerações sob Hemorragia Digestiva Baixa 

A eliminação de fezes de coloração escura e de coágulos de sangue 
geralmente indica sangramento agudo de uma fonte do trato GI inferior (distal ao 
ângulo de Treitz). Fezes de coloração escura representam uma mistura de material 
fecal e sangue, indicando que a fonte do sangramento está localizada proximamente 
ao segmento retal inferior e ao ânus. A passagem de coágulos de sangue pode 
ocorrer com um breve sangramento de uma fonte do trato GI superior. A introdução 
de uma sonda NG é útil durante a avaliação inicial de um possível sangramento do 
trato GI superior, embora até 16% dos pacientes possam apresentar um aspirado 
NG sem sangue, mesmo com sangramento do trato GI superior originado no 
duodeno. Em pacientes adultos de meia idade e mais velhos, as causas mais 
prováveis de sangramento agudo do trato GI inferior são a diverticulose, a 
angiodisplasia e a neoplasia, sendo essas lesões geralmente indolores. 

Quando o sangramento do trato GI inferior ocorrer na presença de dor 
abdominal, deve ser vislumbrada a possibilidade de intestino isquêmico, doença 
intestinal inflamatória, intussuscepção ou aneurisma abdominal roto. Após a 
ressuscitação, o principal objetivo no tratamento de um paciente com sangramento 
agudo e contínuo do trato GI inferior é a localização do sangramento (colonoscopia, 
angiografia mesentérica e/ou cintilografia com hemácias marcadas com 
radioisótopos). 
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80. TRAUMA TORÁCICO 

O traumatismo torácico é responsável por 25% das mortes dos 
politraumatizados, em serviços de emergência. A cada 100 pessoas com trauma 
isolado de tórax, 12 vão a óbito. Muitas dessas mortes ocorrem já no hospital e 
poderiam ser evitadas se o diagnóstico e o devido tratamento fossem realizados 
precocemente e de forma eficiente. 

O trauma torácico ocorre, principalmente, em homens entre 20 e 50 anos e 
ao contrário do que muitos imaginam, o tratamento cirúrgico não é o mais comum 
nesses casos. Menos de 10% dos traumatismos contusos de tórax necessitam de 
intervenção cirúrgica. A maioria desses pacientes pode ser tratada com 
procedimentos simples. 

Traumas de tórax ocorrem por três mecanismos principais. O mais comum é 
a aceleração e desaceleração brusca do corpo. O melhor exemplo disso é o acidente 
automobilístico. O segundo mecanismo mais comum é a compressão do corpo, onde 
a força exercida sobre este exceda a capacidade de resistência das estruturas 
ósseas. E por fim, impactos de alta velocidade, onde a violência excede a tolerância 
viscosa do órgão atingido. Esse último difere da aceleração e desaceleração por ser 
localizado, sendo causado, por exemplo, por projéteis de arma de fogo e armas 
brancas. 

A maioria dos traumas torácicos tem repercussão no sistema respiratório, 
causando problemas ventilatórios e/ou na difusão dos gases. As principais 
consequências disso são: hipóxia, hipercapnia e acidose. 

A hipóxia tecidual é a oferta inadequada de oxigênio aos tecidos que pode ser 
causada por desequilíbrio na relação ventilação-perfusão e por alterações nas 
relações pressóricas intratorácicas (pneumotórax aberto ou hipertensivo). 

A hipercapnia é o aumento na concentração de dióxido de carbono no sangue. 

As duas causas principais de hipercapnia são o comprometimento da relação 
ventilação perfusão e a hipoventilação. A hipóxia é mais importante agudamente. 

 Exame primário das lesões com risco de vida 

O exame primário tem por função minimizar os riscos à vida do paciente 
traumatizado, através da avaliação das vias aéreas, respiração e circulação, a qual 
estabelece critérios de prioridade de atendimento. 

A avaliação deve ser feita na seguinte ordem: 

 Vias aéreas 

- Ausculta do fluxo aéreo pela boca e nariz do paciente para avaliar a 
permeabilidade da via aérea e existência de movimentos respiratórios. 

- Detectar a presença de triagem (retração dos espaços intercostais) por 
obstrução brônquica ou traqueal. 

- Verificar se há corpos estranhos obstruindo a orofaringe, principalmente em 
pacientes inconscientes. 

 Respiração 

1224



  
                                                   

 

187 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

 – observar e avaliar os movimentos respiratórios e a qualidade da respiração 
através da exposição do tórax do paciente, ausculta e palpar. Caso haja lesão 
torácica, teremos sinais importantes, porém sutis, de hipóxia, como aumento da 
freqüência respiratória e mudança no padrão dos movimentos respiratórios. A 
cianose é um sinal tardio de hipóxia, porém, sua ausência não indica oxigenação 
tecidual adequada e uma via aérea permeável. 

 Circulação 

- avaliar a qualidade, freqüência e regularidade do pulso do paciente. 

- Avaliar a pressão arterial através da pressão do pulso. Em pacientes 
hipovolêmicos, o pulso estará fino e fraco. 

- Avaliar a circulação periférica através da palpação e observação da pele 
quanto a temperatura e coloração, comprimindo a ponta dos dedos para avaliar a 
perfusão sanguínea. 

- Verificar a distensão das veias do pescoço, que pode não estar evidente em 
pacientes hipovolêmicos. 

- Instalar um monitor cardíaco no paciente, a fim de se detectar arritmias, com 
possibilidade aumentada em pacientes com hipóxia e/ou acidose, vítimas de trauma 
torácico. Além disso, pacientes com tamponamento cardíaco, pneumotórax 
hipertensivo, hipovolemia profunda ou ruptura cardíaca podem apresentar atividade 
elétrica sem pulso (AESP), manifesta no ECG por presença de ritmo cardíaco em 
paciente sem pulso identificável. 

 Identificação das 6 Lesões torácicas com risco de vida no exame primário 

80.2.1. Obstrução das Vias Aéreas 

A obstrução das vias aéreas é uma lesão com alto risco de vida discutida. 

80.2.2.  Pneumotórax 

Denomina-se pneumotórax a coleção de ar entre os folhetos visceral e parietal 
da pleura. A pressão negativa ente os folhetos é fundamental para que ocorra a 
expansão pulmonar. No pneumotórax, essa pressão negativa é abolida, dificultando 
a respiração. 

Quando fluido, sangue ou pus também estão presentes, fala-se em 
hidropneumotórax, hemopneumórax ou piopneumotórax, respectivamente. 

O pneumotórax pode ser simples, hipertensivo ou aberto. Trataremos aqui dos 
dois últimos. 

80.2.3. Pneumotórax hipertensivo 

No pneumotórax hipertensivo há acúmulo de ar na cavidade pleural por um 
sistema de válvula unidirecional, que faz com que o ar possa entrar, mas não possa 
sair. 

O pulmão do lado afetado é completamente colapsado, e a traquéia e o 
mediastino são deslocados para o lado oposto, comprometendo o retorno venoso e 
causando compressão do pulmão contralateral à lesão. 
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Na maioria das vezes, a causa é a lesão do parênquima pulmonar, 
independentemente da etiologia, que é, mais comumente, a ventilação com pressão 
expiratória final positiva, a ruptura de uma bolha enfisematosa ou o trauma contuso 
de tórax com lesão ao selada do parênquima. Lesões traumáticas da parede torácica 
também podem ser causa de pneumotórax hipertensivo ocasionalmente. Não é 
incomum que a inserção de cateteres na veia subclávia ou jugular interna seja a 
causa de pneumotórax.  

Os sinais clínicos do pneumotórax hipertensivo são dispnéia, taquicardia, 
hipotensão, desvio da traquéia para o lado oposto, ausência de murmúrio vesicular 
unilateral, turgidez das veias do pescoço e timpanismo à percussão. A cianose pode 
surgir como uma conseqüência tardia da hipóxia. 

O pneumotórax hipertensivo deve ser tratado imediatamente ao ser 
diagnosticado, introduzindo-se uma agulha no segundo espaço intercostal na linha 
hemiclavicular no hemitórax lesado. Converte-se então a lesão num pneumotórax 
simples. Procede-se à avaliação repetida. O tratamento definitivo é feito pela 
inserção de um dreno no quinto espaço intercostal na linha axilar média. 

80.2.4. Pneumotórax Aberto ou “Ferida Torácica Aspirativa” 

Quando há um grande ferimento da parede torácica, amplo o suficiente para 
permitir que o ar passe livremente, fala-se em pneumotórax aberto. As pressões 
intratorácica e atmosférica rapidamente se igualam na vigência de tal lesão. 

A incidência de pneumotórax aberto em ambiente civil é menor que 1%. 
Embora quaisquer ferimentos por arma de fogo ou arma branca tecnicamente 
produzam pneumotórax, os tecidos da parede torácica se justapõem, fechando a 
lesão. 

Se a abertura é maior ou igual a 2/3 do diâmetro da traquéia, o ar passará 
preferencialmente pelo ferimento, provocando um ruído característico como 
“traumatopnéia”. 

Ocorre grave distúrbio ventilatório devido ao colapso do pulmão no hemitorax 
afetado, levando à hipóxia. Há desvio do mediastino para o lado contralateral e 
dificuldade de expansão do outro pulmão devido à competição entre o fluxo da 
abertura traqueobrônquica e o fluxo da abertura pleurocutânea. 

O tratamento inicial é feito com um curativo quadrangular extenso o suficiente 
para cobrir todas as bordas do ferimento fixado em três de seus lados. Essa fixação 
faz com que o curativo funcione como uma válvula que deixa o ar sair na expiração, 
mas oclui o ferimento durante a inspiração. A fixação dos quatro lados pode causar 
pneumotórax hipertensivo, a menos que o tórax seja drenado. Qualquer curativo 
oclusivo pode ser usado temporariamente. 

O hemitórax lesado deve ser drenado assim que possível, em local longe do 
ferimento, que geralmente necessita ser fechado cirurgicamente. 

80.2.5. Hemotórax maciço 

No hemotórax maciço há acúmulo rápido de mais de 1,5 L de sangue na 
cavidade pleural. A pressão torácica torna-se positiva, colapsando o pulmão e 
desviando a traquéia e o mediastino, complicando a grande perda de sangue. As 
veias do pescoço podem estar túrgidas devido aos efeitos mecânicos ou colapsadas 
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pela grave hipovolemia. Há macicez à percussão e ausência de murmúrio vesicular 
do lado lesado. 

A causa principal são os ferimentos penetrantes que dilaceram vasos 
sistêmicos ou hilares. 

É tratado inicialmente por reposição ou volume, infundindo-se cristaloide 
rapidamente através de dois acessos venosos calibrosos, e descompressão da 
cavidade torácica simultaneamente, através de drenagem no quinto espaço 
intercostal. Sangue tipo específico deve ser administrado assim que possível. Um 
volume drenado imediatamente de 1,5 L ou mais é altamente sugestivo da 
necessidade de toracotomia, bem como quando há menor débito inicial, mas 200 mL 
ou mais são drenados por hora 

durante quatro horas. 

80.2.6. Tórax instável 

Está presente em 10% a 20% dos casos de trauma, sendo caracterizado pela 
falta de continuidade óssea da parede torácica, determinando uma mobilidade 
paradoxal durante o ciclo respiratório. A mortalidade é alta, aproximadamente 50% 
sendo mais pronunciada em pacientes acima de 60 anos e rara em crianças, devido 
à maior complacência das costelas. 

As maiores repercussões provêm da lesão pulmonar subjacente, que, 
juntamente com a dor associada à restrição dos movimentos respiratórios, 
contribuem para hipóxia do paciente. Este respira com dificuldade, possuindo 
movimento torácico assimétrico e desordenado, e à palpação detectam-se 
movimentos respiratórios anormais e crepitação. 

O tratamento inicial inclui correção da hipovolemia e administração de 
oxigênio umidificado. Caso não haja hipotensão sistêmica, faz-se necessário 
controle da administração intravenosa de cristalóides para evitar a hiperidratação. 
Alguns pacientes podem ser tratados sem o uso do ventilador, no entanto, a 
prevenção da hipóxia é de suma importância em pacientes traumatizados. 

80.2.7. Tamponamento cardíaco 

No tamponamento cardíaco há acúmulo rápido de sangue no saco 
pericárdico. O aumento da pressão intrapericárdica reduz o enchimento diastólico. 
Como o pericárdio é inelástico, mesmo pequenos volumes de líquido podem 
ocasionar o tamponamento. A diminuição da pressão intra-aórticas causa redução 
de fluxo coronariano, com prejuízo do metabolismo cardíaco. 

O tamponamento cardíaco se manifesta pela “tríade de Beck”: aumento da 
pressão venosa com ingurgitamento das veias do pescoço, queda da pressão arterial 
e abafamento das bulhas cardíacas. O ingurgitamento pode não estar presente 
devido a hipovolemia. Pode haver pulso paradoxal, uma diminuição da PA de mais 
de 10 mmHg durante a inspiração. O pneumotórax hipertensivo, particularmente do 
lado esquerdo, pode mimetizar o tamponamento cardíaco e a diferenciação é feita 
pelo timpanismo à percussão, presente apenas no pneumotórax. O aumento da 
pressão venosa na inspiração durante a respiração espontânea (sinal de Kussmaul) 
reflete o comportamento paradoxal desta na vigência de tamponamento cardíaco. 
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80.2.8. Lesões torácicas potencialmente letais suspeitadas durante o exame físico 
secundário e Raio X de tórax 

Consideram-se como lesões potencialmente letais: 

 Contusão pulmonar; 

 Contusão miocárdica; 

 Ruptura aórtica; 

 Ruptura traumática do diafragma; 

 Laceração traqueobrônquica; 

 Laceração esofágica. 

Tais lesões não são óbvias durante o exame físico inicial. O diagnóstico 
necessita de um elevado índice de suspeição. No entanto, se passarem 
despercebidas, tais lesões podem comprometer a vida do paciente. 

80.2.9. Outras indicações pra inserção do dreno de tórax 

 Pacientes que necessitam de anestesia geral para tratamento de outras 
lesões nos quais se suspeita de lesão pulmonar significativa. 

 Pacientes que necessitam de ventilação compressão positiva, nos quais se 
suspeita de lesão torácica importante. 

 Pacientes com lesão pulmonar grave que precisam ser transferidos por 
transporte aéreo ou terrestre. 

Concluindo, é alta a incidência de trauma torácico entre os politraumatizados, 
muitas vezes associado a grande risco de morte, devendo ser sempre suspeitado. A 
identificação e o tratamento simples com a inserção de um dreno de tórax e precoce 
as lesões são essenciais. Lesões com risco imediato de vida devem ser 
diagnosticadas já no exame primário e tratadas prontamente, permitindo que se 
continue à avaliação. 

Algumas lesões com risco de vida potencial que podem não ser identificadas 
no exame primário devem ser diagnosticadas e tratadas durante o exame 
secundário. 
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81. TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO 

 ATENDIMENTO INICIAL 

O Traumatismo de crânio é responsável pela maior parte das mortes nas 
vítimas de acidentes de trânsito no nosso meio. A atenção primária do tratamento 
para doentes com suspeita de ter trauma craniencefálico grave deve ser de prevenir 
a lesão cerebral secundária. Estes pacientes devem receber oxigenação adequada 
e manutenção da pressão arterial suficiente para garantir a pressão de perfusão do 
cérebro, são estas maneiras as mais importantes para limitar o dano cerebral 
secundário. Após a aplicação dos ABCDE é crucial que se identifique em lesões de 
massa que necessitam de intervenção cirúrgica, isto é conseguido da melhor 
maneira pela realização de Tomografia do crânio. É importante que dados como a 
idade do doente, mecanismo de trauma, tempo decorrido do trauma, condições 
respiratória e cardiovascular, lesões associadas e tratamento da hipotensão e 
hipóxia, sejam relatados pelos médicos que prestam o primeiro atendimento aos 
pacientes com lesão de crânio. 

No traumatismo de crânio após as medidas iniciais de ressuscitação serem 
estabelecidas deve-se avaliar o nível de consciência e a reação das pupilas. Esse 
exame consiste em avaliar a Escala de Coma de Glasgow e a resposta pupilar ao 
estímulo doloroso. Os pacientes com Escala de Glasgow inferior a 9, devem ter a 
sua via aérea superior protegida pela realização de intubação traqueal. O nível do 
Glasgow e a resposta pupilar devem ser avaliados antes da utilização de sedativos 
ou curarizantes. Nos pacientes portadores de traumatismo cranioencefálico após a 
priorização das vias aéreas e restabelecimento da pressão arterial e de outros sinais 
de hipoperfusão serem corrigidos através da oxigenação e reposição volêmica, 
deve-se comunicar através do acionamento da Central de Regulação Médica do 
SAMU – 192, demonstrando a gravidade do caso. 

Nos pacientes com traumatismo cranioencefálico leve que não apresentam 
perda de consciência, intoxicação por álcool e drogas significativa, fratura de crânio, 
perda de líquor pelo nariz ou ouvido, traumatismos significativos associados, falta de 
acompanhante confiável em casa, vômitos, cefaleia e crise convulsiva são 
candidatos a receber alta com orientações. Nos demais casos os pacientes devem 
ser encaminhados para avaliação em hospital com capacidade para avaliação e 
segmento desses pacientes. 

O tratamento adequado de um doente com TCE começa com intervenções 
que obedecem a uma sequência priorizando o tratamento de lesões que 
comprometam a vida identificadas no exame primário. Uma vez tratadas as 
alterações, o doente deve ser rapidamente imobilizado e transportado para o hospital 
mais próximo com recursos para atender casos com TCE. 

 A-Vias Aéreas 

Doentes com rebaixamento do nível de consciência podem ser incapazes de 
proteger sua via aérea. Um estudo retrospectivo tem documentado diminuição da 
taxa de mortalidade em doentes com TCE que foram submetidos a intubação 
traqueal no atendimento pré-hospitalar. Assim todos os doentes com TCE grave 
(escore de Escala de Coma de Glasgow 8 ou menos) são candidatos a intubação 
traqueal, embora isto possa ser desafiador quando se trata de doentes agressivos, 
quando cerram os músculos da mandíbula (trismo), na presença de vômitos, e 
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devido à necessidade de manter a coluna cervical do doente alinhada e imobilizada. 
O uso de agentes bloqueadores neuromusculares (curarizantes) como parte do 
protocolo da seqüência de intubação rápida pode facilitar o procedimento de 
intubação. Com base em estudos com animais, uma dose intravenosa de lidocaína 
(1 mg/Kg) pode evitar o aumento da PIC durante a intubação. A intubação 
nasotraqueal às cegas pode ser uma técnica alternativa, mas a presença de trauma 
na região medial da face é contraindicação, deve-se evitar laringoscopias 
prolongadas, principalmente se o tempo de transporte for curto. O uso de cânula 
orofaríngea e ventilação com máscara facial, associada a balão dotado de válvula 
unidirecional ou ventilação transtraqueal percutânea, são alternativas possíveis. 

 Respiração 

Todos os doentes com suspeita de TCE moderado/grave devem receber 
oxigênio suplementar. O uso de oximetria de pulso é de extrema importância, pois a 
hipóxia pode piorar o quadro neurológico. A concentração de oxigênio pode ser 
titulada quando se usa a oximetria de pulso; no entanto, a saturação de oxigênio 
(SaO2) deve ser mantida em 95% ou mais. Se a oximetria de pulso não está 
disponível, o oxigênio deve ser fornecido por máscara facial unidirecional para os 
doentes que apresentam respiração 

espontânea. Para os doentes intubados, deve ser mantida a concentração de 
oxigênio de 100% (FiO2 de 1,0) com uso de máscara facial associada a balão dotado 
de válvula unidirecional. Se persistir a hipóxia mesmo com a oferta de oxigênio, o 
socorrista deve tentar identificar e tratar todas as prováveis etiologias, incluindo 
aspiração e pneumotórax hipertensivo. Uso de válvulas de pressão expiratória final 
positiva (PEEP) pode ser considerado para melhorar a oxigenação, no entanto, 
níveis de PEEP maiores do que 15 cm H2O podem produzir aumento da PIC. 

Como a hipocapnia e a hipercapnia podem agravar a lesão cerebral, o 
socorrista deve manter taxas normais de ventilação quando o doente com TCE 
estiver sob ventilação assistida – 10 respirações por minuto (RPM) para adultos, 20 
RPM para crianças e 25 RPM para bebês. Hiperventilação muito agressiva produz 
vasoconstrição cerebral que, por sua vez, leva à diminuição da oferta de oxigênio 
para o cérebro. Tem sido demonstrado que hiperventilação profilática de rotina piora 
o quadro neurológico e não deve ser utilizada. 

 Circulação 

Tanto a hipóxia quanto a hipotensão são causas importantes de lesão cerebral 
secundária, portanto devem-se prevenir e tratar estas condições. O controle da 
hemorragia é essencial. Pressão direta sobre o local ou curativos compressivos 
devem ser aplicados em qualquer hemorragia externa. Ferimentos complexos no 
couro cabeludo podem produzir sangramento externo significativo. Alguns chumaços 
de gaze colocados sobre o local e fixados com bandagem elástica tornam-se um 
curativo compressivo efetivo para controlar o sangramento; no entanto, esta 
compressão não deve ser aplicada em fraturas abertas ou com afundamento de 
crânio a menos que haja hemorragia significante, porque a compressão pode agravar 
a lesão cerebral e levar a aumento da PIC. Uma discreta pressão direta sobre o 
ferimento também pode limitar o tamanho de hematomas extra cranianos (couro 
cabeludo).  Manejo delicado e imobilização em prancha longa, mantendo 
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alinhamento anatômico, pode minimizar a perda sanguínea intersticial no local da 
fratura. 

Como a hipotensão piora ainda mais a isquemia cerebral, devem-se adotar 
medidas-padrão para combater o quadro de choque. Em doentes com lesão cerebral 
traumática, a combinação de hipóxia e hipotensão está associada com taxa de 
mortalidade de cerca de 75%. Na presença de choque e suspeita de sangramento 
interno importante, o transporte rápido para um centro de trauma tem prioridade com 
relação à lesão cerebral. O choque hipovolêmico e o neurogênico devem ser tratados 
por reanimação com soluções cristalóides isotônicas; no entanto o transporte não 
deve ser retardado para que se estabeleça um acesso venoso. Embora a avaliação 
do volume sanguíneo seja muito difícil no ambiente pré-hospitalar, o socorrista deve 
fazer com que o doente retorne ao estado de volume circulatório normal (euvolemia). 

Para preservar a perfusão cerebral, devem-se utilizar recursos para manter 
pressão sanguínea sistólica de pelo menos 90 a 100 mmHg; entretanto a reposição 
volêmica excessiva pode levar a sangramento interno descontrolado, aumento do 
edema cerebral e da PIC, portanto cuidado na reposição volêmica do traumatizado. 
Para doentes adultos com TCE e sinais vitais normais, sem suspeita de outras 
lesões, devem-se administrar fluidos intravenosos em velocidade não maior que 
125ml/h, e ajuste se surgirem sinais de choque. 

 Incapacidade - Avaliação neurológica 

Intervenções neurocirúrgicas para inserir dispositivos para monitoração da 
PIC ou drenagem de hematomas intracranianos não são realizadas no atendimento 
pré hospitalar. Como tem sido enfatizado, o tratamento pré-hospitalar da lesão 
cerebral traumática consiste primariamente em medidas que visam reverter e 
prevenir fatores que causem uma lesão cerebral secundária. Convulsões 
prolongadas ou de grande mal e múltiplas podem ser tratadas com a administração 
de benzodiazepínico intravenoso, como diazepam, ou midazolam. Estas drogas 
devem ser tituladas com cautela, pois podem provocar hipotensão e depressão 
respiratória. 

Devido à incidência significativa de fraturas de coluna cervical, doentes com 
suspeita de lesão cerebral traumática devem ter a coluna imobilizada. Deve haver 
muita cautela ao aplicar o colar cervical em vítima com TCE. Algumas evidências 
sugerem que manter o colar cervical firmemente ajustado pode impedir o retorno 
venoso da região cefálica, assim levando ao aumento da PIC. A colocação do colar 
cervical não é obrigatória desde que se mantenha imobilização adequada da coluna 
cervical. 

 Transporte 

Para que se alcance o melhor resultado possível, doentes com TCE moderada 
e grave devem ser transportados diretamente ao serviço hospitalar (centro de 
trauma) com recursos de tomografia computadorizada e equipe de neurocirurgia 
disponível no plantão. Freqüência cardíaca, pressão arterial, SaO2 e Escala de 
Coma de Glasgow do doente devem ser reavaliados e anotados em prontuário a 
cada 5 ou 10 minutos durante o transporte. Válvulas de PEEP podem ser utilizadas 
se houver persistência de hipóxia, desde que seu uso seja cauteloso, pois níveis de 
PEEP maiores que 15 cm H2O podem aumentar a PIC. Deve-se preservar o calor 
do corpo do doente durante o transporte (evitar hipotermia). 
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Existem controvérsias a respeito da melhor posição de um doente com TCE. 
Em geral, os doentes com TCE devem ser transportados em posição supina pela 
presença de outras lesões potenciais. Embora a elevação da cabeceira da maca ou 
da prancha longa (posição de Trendelemburg reversa) possa diminuir a PIC, a 
pressão de perfusão cerebral pode também ser prejudicada, especialmente se a 
cabeça for elevada em mais de 30º. 

O hospital de destino deve ser comunicado, o mais rápido possível, para que 
os recursos necessários já estejam disponibilizados no momento da chegada do 
doente. A comunicação por rádio ou telefone deve incluir informações sobre o 
mecanismo de trauma, o escore na Escala de Coma de Glasgow inicial, sinais vitais, 
outras lesões de gravidade e a resposta ao tratamento inicial adotado. 
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81.6.1. Notas: 

1 Ver algoritmo do Tratamento das Vias Aéreas. 

2 Ventile com as seguintes frequências: adultos 10/min, crianças 20/min, 
bebês 25/min. 

3 Instalações ideais devem ter cobertura neurocirúrgica e TC em 
funcionamento. 

4 Use benzodiazepínicos em pequenas doses (2 a 5 mg / dose) intravenosa. 

5 Sinais de possível aumento da PIC: diminuição de 2 pontos ou mais do 
escore de Glasgow, pupila lenta ou não reativa, desenvolvimento de hemiplegia ou 
hemiparesia, ou fenômeno de Cushing (HAS + Bradicardia). 

6 Pequenas doses de benzodiazepínicos titulada intravenosa. 

7 Considere agente bloqueador neuromuscular de longa duração 
(Pancurônio). 

8 Considere manitol (0,25 a 1g/Kg). 

9 Ventile nestas frequências: adultos 20/min, crianças 30/min, bebês 35/min. 

 

A Escala de Coma de Glasgow, é baseada na abertura dos olhos(AO), na 
melhor resposta motora(MRM) e melhor resposta verbal(MRV), é uma escala prática 
para se avaliar a evolução do nível de consciência do paciente, sendo mais utilizada 
no trauma. Cada resposta do paciente é relacionada um número que somados irão 
nos mostrar o nível em que o paciente está naquele 

momento. 
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* aplicar um estímulo no esterno; observar os braços. 

1 acordar o paciente com um estímulo doloroso, se necessário. 

 

 

82. TRAUMA RAQUIMEDULAR ATENDIMENTO INICIAL 

 Indicações para Imobilização da Coluna 

Uma possível lesão traumática da coluna vertebral com ou sem a presença 
de déficits neurológicos deve ser procurada e excluída em doentes vítimas de trauma 
multissistêmico. O médico e os outros profissionais de saúde que atendem doentes 
vítimas de trauma de coluna, devem estar atentos aos riscos implícitos à excessiva 
manipulação e a imobilização inadequada. Desde que a coluna do doente esteja 
devidamente protegida, o exame da coluna e a exclusão de traumas podem e devem 
ser postergados sem riscos. 

Portanto, é obrigação dos médicos e outros profissionais de saúde garantir a 
imobilização da coluna cervical. A responsabilidade pela retirada da imobilização 
deve ser feita em Unidades de Saúde e Hospitais, após a avaliação primária e 
secundária, garantindo que não existem outros riscos antes da retirada dos 
dispositivos de proteção da coluna. Em casos de impossibilidades de retirada do 
colar cervical e da prancha, estes pacientes deverão ser mantidos imobilizados. 

Os mecanismos de lesão podem auxiliar a determinar a necessidade de 
imobilização da coluna. O ponto-chave é lançar mão de boas práticas clínicas para 
fazer a avaliação e, em caso de dúvida, imobilizar. 

No caso de pacientes que tenham sofrido lesões penetrantes, como 
ferimentos com armas de fogo ou arma branca, deve-se suspeitar de mecanismo de 
lesão preocupante quando houver queixas, sintomas ou achados neurológicos, 
como dormência, formigamento, perda da função motora ou sensitiva, ou ainda 
perda da consciência. Se não houver queixas ou achados neurológicos, a coluna 
não precisa ser imobilizada (embora o uso de prancha longa ainda seja 
recomendado para o transporte). 

Algumas condições no trauma contuso apontam para a necessidade de 
imobilização espinhal: 

1. Alteração no nível de consciência (escore na Escala de Coma de Glasgow 
< do que 15), incluindo: 

 Reações de estresse agudo (REA) são respostas temporárias do sistema 
nervoso autônomo. REA simpática é a resposta “fugir ou lutar”, quando as funções 
do corpo aumentam e a dor fica mascarada. REA parassimpática retarda as funções 
do organismo e pode resultar em síncope. Se os sinais de REA simpática estão 
presentes, o doente é considerado não-confiável para obtenção de informações. 

 Lesão craniencefálica pode envolver perda temporária de consciência e 
exige que o doente seja tratado como portador de lesão raquimedular. Em alguns 
casos, o comportamento agressivo e não-cooperativo pode ser o único sinal de 
lesão. 
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 Estado Mental Anormal (EMA). Pacientes com estado mental anormal 
incluem doentes psiquiátricos, portadores de Alzheimer ou doentes com EMA 
causado por trauma. Eles devem ser completamente imobilizados. 

2. Dor ou sensibilidade na coluna. Incluem-se aí dor associada ou não ao 
movimento, sensibilidade em um ponto, deformidade e posição de defesa para evitar 
dor na região da coluna. 

3. Déficit ou sintoma neurológico. Sinais neurológicos incluem paralisia 
bilateral, paralisia parcial, paresia (fraqueza), dormência, formigamento ou cócegas, 
e déficit neurológico espinhal abaixo do nível de lesão. Em homens, uma ereção 
contínua do pênis, chamada priapismo, pode ser uma indicação adicional de lesão 
da medula. 

4. Deformação anatômica da coluna. Inclui qualquer deformidade perceptível 
através de exame físico do paciente. 

A ausência destes sinais não exclui, porém, a possibilidade de lesão da coluna 
(Quadro). 

No caso de pacientes com mecanismos de lesão preocupantes e ausência de 
condições relacionadas, o socorrista deve considerar a confiabilidade do paciente. 
Pacientes confiáveis são calmos, cooperativos e sóbrios. Pacientes não confiáveis 
incluem: 

 Embriaguez. Pacientes sob influência de drogas ou álcool devem ser 
imobilizados e tratados como portadores de lesão raquimedular até que estejam 
calmos, cooperativos e sóbrios. 

 Lesões que desviam a atenção. São lesões muito dolorosas ou com 
sangramento intenso que podem impedir o doente de dar respostas confiáveis 
durante a avaliação. Exemplos dessas lesões incluem a fratura de fêmur ou 
queimaduras profundas e extensas. 

 Barreiras de comunicação. Problemas que podem advir de barreiras de 
língua, surdez, pouca idade ou qualquer outro impedimento á comunicação. 

A confiabilidade do doente deve ser continuamente verificada em todas as 
fases de uma avaliação. Se em qualquer momento o doente exibir os sinais ou 
sintomas que foram mencionados, deve-se supor que o doente tenha lesão 
raquimedular e devem ser implementadas técnicas de atendimento e imobilização 
completa. 

Sinais e Sintomas de Lesão de Coluna 

Dor no pescoço ou nas costas 

Dor ao mexer o pescoço ou as costas 

Dor à palpação da região posterior do pescoço ou da linha média das costas 

Deformidade da coluna 

Defesa ou contratura da musculatura do pescoço ou das costas 
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Paralisia, paresia, adormecimento ou formigamento nas pernas ou nos 
braços, em qualquer momento após o incidente 

Sinais e sintomas de choque neurogênico 

Priapismo (no sexo masculino) 

 

Mecanismo de Trauma Preocupante 
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 Qualquer mecanismo com impacto violento de cabeça, pescoço, tronco ou 
bacia (por exemplo, colisões automobilísticas em velocidade moderada ou alta, 
envolvimento em explosão, etc). 

 Qualquer queda, especialmente no idoso 

 Ejeção ou queda de qualquer meio de transporte motorizado ou de 
propulsão humana (por exemplo, skate, bicicleta, automóvel, motocicleta ou veículos 
de recreação). 

 Vítima de incidente de mergulho em água rasa 

2 Lesão que Desvie a Atenção 

Qualquer lesão que possa alterar a capacidade do doente de prestar atenção 
em outras lesões. Exemplos de lesões que podem desviar a atenção:  

a) fratura de ossos longos;  

b)lesão visceral que necessite de avaliação cirúrgica; 

c) laceração extensa, desenluvamento ou esmagamento;  

d) queimaduras extensas, ou  

e) qualquer outra lesão que provoque alteração funcional aguda. 

3 Incapacidade de se comunicar.  

Qualquer paciente que, por razões não especificadas acima, não seja capaz 
de se comunicar com clareza, de modo a participar ativamente da sua avaliação. 
Exemplos: distúrbio da fala ou da audição, os que falam apenas língua estrangeira 
e crianças pequenas. 
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83. TRAUMA MUSCULO ESQUELÉTICO 

 IMOBILIZAÇÃO 

83.1.1. Bases para o Tratamento 

O socorrista deve seguir as seguintes prioridades sempre que estiver tratando 
um paciente com trauma de extremidades: 

1. Tratar todas as condições que põem em risco a vida. 

2. Tratar todas as condições que põem em risco os membros. 

3. Tratar todas as outras condições (se o tempo permitir). 

Seguir estas prioridades não implica que as lesões de extremidades devem 
ser ignoradas ou que extremidades traumatizadas não devam ser protegidas de 
danos adicionais. Isto significa que em pacientes com trauma multissistêmico com 
lesões nas extremidades que não apresentam risco de morte, cuidados básicos 
devem ser aplicados para tratar as lesões de extremidades. Isto permite que o 
socorrista focalize a sua atenção naquelas lesões que diretamente ameacem a vida 
do paciente. A maneira mais fácil e rápida de efetuar o cuidado básico das lesões de 
extremidade é imobilizar corretamente o paciente numa prancha longa. 

O socorrista precisa priorizar as lesões graves dos pacientes com riscos de 
morte além do trauma de extremidade. Isto permitirá a intervenção essencial para 
salvar uma vida quando e onde for mais benéfico ao paciente. Isto pode significar 
abreviar o tratamento das lesões específicas de extremidades para que a atenção 
possa permanecer nas condições que apresentam risco de morte ao paciente. 

Pacientes com trama de extremidades (hemorragia) com risco de morte, mas 
que não apresentam outros problemas críticos, devem ser identificados durante a 
avaliação primária. Estes pacientes devem sofrer intervenções apropriadas, 
incluindo o tratamento inicial do choque e o transporte rápido para um hospital, onde 
melhor possam ser atendidos. Em pacientes sem lesões ou condições de risco de 
morte, trauma de extremidades pode ser identificado e tratado durante o exame 
secundário. 

Se uma extremidade estiver sob estresse acima do normal por causa da 
posição do paciente ou da angulação patológica, o socorrista deve tentar alinhar a 
extremidade, o que significa mover a extremidade de volta a uma posição anatômica 
normal. Ter a extremidade novamente em posição normal facilita a imobilização e 
melhora a circulação. 

Uma extremidade traumatizada deverá ser manipulada o menos possível. O 
objetivo primário da imobilização é evitar o movimento do membro. Isto ajuda a 
diminuir a dor do paciente e evita maiores danos nos tecidos moles e hemorragia. 
Para isso, o local traumatizado deve ser apoiado manualmente enquanto a 
articulação e o osso acima (proximal) e a articulação e osso abaixo (distal) do local 
da lesão são imobilizados. 

Em caso de suspeita de fraturas, o tratamento inclui as seguintes etapas: 

1. Estancar qualquer sangramento e tratar o paciente em choque. 

2. Avaliar a função neurovascular distal. 
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3. Apoiar a área traumatizada. 

4. Imobilizar a extremidade traumatizada, incluindo a articulação acima e a 
articulação abaixo do local da lesão. 

5. Reavaliar a extremidade traumatizada depois de imobilizada á procura de 
alterações da função neurovascular distal. 

Três detalhes são importantes de se lembrar quando se realiza qualquer tipo 
de imobilização: 

1. Acolchoe os dispositivos rígidos para ajudar no ajuste das formas 
anatômicas e para aumentar o conforto do paciente. 

2. Remova jóias e relógios para que não bloqueiem a circulação quando 
ocorrer edema adicional. 

3. Avalie as funções neurovasculares distais ao local da lesão antes e depois 
de aplicar qualquer imobilização, e periodicamente, durante o período de observação 
do paciente. 

83.1.2. Imobilização do Politraumatizado 

A imobilização no politraumatizado é de fundamental importância, pois evita o 
agravamento das lesões e inicia o tratamento de algumas delas, alivia a dor e 
restabelece perfusão em fraturas de extremidades. 

A imobilização deve ser realizada precocemente no ambiente pré hospitalar e 
intra hospitalar. Consiste na imobilização da coluna cervical e extremidades. 

A coluna cervical deve ser protegida até que a lesão de coluna tenha sido 
descartada. Para garantir uma imobilização adequada, o paciente deve ser mantido 
em posição supina com o eixo da coluna alinhada. É sempre obrigatório o uso de 
colar cervical e nos casos de suspeita de lesões além do uso do colar, utilizar 
prancha longa, e atadura para evitar qualquer movimento de rotação da cabeça ou 
do tronco. Em crianças pequenas que apresentam a região occipital do crânio 
desproporcionalmente grande, necessitam de enchimento para elevar os ombros e 
o tronco com o objetivo de manter o alinhamento vertebral ao serem colocados em 
superfície plana. Em crianças que se apresentam com rotação lateral do pescoço, 
não deve ser realizado o alinhamento e devem ser mantidas na posição em que 
foram encontradas. 

Está indicada as medidas de imobilização em todos os pacientes com trauma 
aberto ou fechado que possa levar a lesão medular, o mecanismo de trauma, a 
sintomatologia e o exame físico devem ser realizados sistematicamente; deve-se 
interrogar sob presença de dor sob a região da coluna e pesquisar sinais e sintomas 
neurológicos. 

O erro mais comum na imobilização da coluna é assegurar a imobilização de 
cabeça e não do dorso, para evitar esta ocorrência os pacientes devem ser 
transportados em prancha longa com 4 pessoas participando do rolamento. Outro 
erro grave é a inadequada imobilização da coluna cervical durante intubação 
orotraqueal, para isso deve se utilizar duas pessoas na intubação, um fixando a 
coluna em posição neutra e outro procedendo a intubação orotraqueal. As 
complicações da imobilização de coluna cervical é a aspiração bronco pulmonar 
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(pois estão restritos e não podem manter as vias aéreas livres), podem ainda 
provocar dor e até escaras de decúbito, portanto os pacientes devem ser removidos 
ou colocados sob superfícies acolchoadas o mais rápido possível após avaliação do 
traumatismo raquimedular. 

O rolamento do paciente em bloco deve ser realizado durante o exame da 
superfície dorsal do paciente e para retirá-lo da prancha longa. Deve ser realizado 
por quatro pessoas. Três fazem o rolamento em bloco fixo da cabeça e pescoço; o 
tronco, a pelve e extremidades. O quarto elemento coordena o processo sendo 
responsável por retirar a prancha longa e examinar o dorso. 

A retirada do paciente da prancha longa somente deve ser realizado após 
excluída lesão raquimedular. A remoção deve ser conduzida por quatro pessoas 
mantendo a coluna alinhada como um  todo e evitando qualquer arqueamento da 
coluna. 

 Todos cuidados devem ser tomados para evitar lesão no processo de 
rolamento e remoção da prancha longa.  

A imobilização das extremidades devem ser realizadas, sempre que possível, 
após a estabilização dos pacientes. Em vítimas graves e instáveis não se deve deixar 
de realizar a imobilização quando várias pessoas estão prestando atendimento. 

O objetivo da imobilização nas lesões de extremidades é promover o 
alinhamento das extremidades o mais próximo possível da posição anatômica e a 
prevenção da movimentação do local de fratura. O atendimento inicial não deve ter 
objetivo de reduzir fraturas. 

O alinhamento é obtido com uso de tração e imobilização através do uso de 
talas, travesseiros, aparelhos gessados, faixas e mecanismos de tração contínua. 

As luxações articulares frequentemente exigem imobilização na posição em 
que foram encontradas e fraturas expostas não necessitam ser reduzidas, pois 
necessitam de tratamento cirúrgico obrigatoriamente. 

Antes da colocação das talas deve-se avaliar a condição neurovascular do 
membro afetado. A imobilização deve incluir as articulações acima e abaixo da 
fratura. Após a imobilização, o estado neurovascular deve ser reavaliado. 

Outros aspectos importantes sob a imobilização são as seguintes: cobrir com 
gaze estéril qualquer ferimento aberto, aplicar alguma forma de acolchoamento 
sobre as protuberâncias ósseos. Não deve-se esquecer de sempre documentar as 
condições neurovasculares da extremidade e realizar a profilaxia antitetânica. 

Os erros graves provocados pelas técnicas inadequadas de Imobilizações são 
as lesões neurovasculares e síndrome compartimental promovida por talas 
gessadas muito apertadas. 

As fraturas de fêmur podem ser imobilizadas temporariamente com talas de 
tração. A força de tração exercida pelo dispositivo é aplicada distalmente, ao nível 
do tornozelo, ou na superfície da pele. Na sua porção proximal, a tala é empurrada 
contra a coxa e o quadril por meio de um anel que se apoia nas nádegas, no períneo 
e na virilha. Uma tração excessiva pode provocar lesão da pele do pé, do tornozelo 
ou do períneo. O estiramento dos nervos periféricos pode resultar em 
comprometimento neurovascular. As fraturas de quadril podem ser imobilizadas de 
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maneira semelhante com um dispositivo de tração, mas é mais convenientes que 
sejam imobilizadas por meio de tração na pele ou em uma bota de tração feita de 
espuma, posicionando o joelho em ligeira flexão. Uma forma simples de imobilizar 
um membro inferior é enfaixando-o ao membro contralateral. 

Para garantir a estabilidade e oferecer conforto ao doente, podem ser usados 
dispositivos de imobilização de joelho disponível no comércio ou talas ou aparelhos 
gessados longos. A perna não deve ser imobilizada em extensão completa, mas 
permanecer em flexão de 10 graus aproximadamente, a fim diminuir o estiramento 
das estruturas neurovasculares. 

As fraturas da tíbia são imobilizadas, de forma adequada, por meio de talas 
em forma de goteira, longas e bem acolchoadas, feitas com papelão ou metal. Caso 
prontamente disponíveis, podem ser usados aparelhos gessados, de modo a 
imobilizar a perna, o joelho e o tornozelo. 

As fraturas de tornozelo podem ser imobilizadas com uso de talas de papelão 
ou outras, desde que acolchoadas para evitar seja exercida pressão sobre as 
proeminências ósseas. 

A mão pode ser imobilizada temporariamente em posição anatômica e 
funcional com o punho em ligeira flexão dorsal e os dedos gentilmente fletidos, em 
45º, a nível das articulações metacarpo-falangianas. Usualmente, essa posição pode 
ser obtida através da imobilização delicada da mão sobre um rolo grande de gaze, 
utilizando-se uma pequena tala de antebraço. 

O antebraço e o punho são imobilizados estendidos sobre talas acolchoadas. 
O cotovelo é imobilizado em posição fletida, utilizando-se talas acolchoadas ou 
imobilizando-o contra o corpo, por meio de uma tipóia e de bandagens. O braço 
costuma ser imobilizado apoiado contra o corpo ou utilizando-se tipóia ou faixas que 
podem ser ampliadas com uma bandagem toraco-abdominal. Lesões do ombro são 
tratadas com tipóia ou faixas ou por um curativo feito à moda de Velpeau. 

83.1.3. Tratamento da dor 

O controle pré-hospitalar da dor frequentemente não é conseguido; 
entretanto, o socorrista pode tentar obter o alívio da dor. Analgésicos são 
recomendados para lesões de articulações e de membros, mas não são incentivados 
em pacientes com trauma multissistêmico. Antes de administrar o medicamento para 
dor, o socorrista deve tentar diminuir a dor realizando em primeiro lugar o 
atendimento básico. Uma vez que a fratura ou luxação esteja estabilizada e 
imobilizada, o paciente deve sentir uma grande redução da dor. A estabilização da 
extremidade afetada diminui o movimento, o que reduz o desconforto. Se o paciente 
não estiver com muita dor  devido a lesões significativas, deve-se procurar por sinais 
de uso de álcool ou de drogas. 

Medicamentos para dor devem ser usados com cautela e de acordo com a 
tolerância do paciente. As circunstâncias em que analgésicos não devem ser 
administrados incluem: quando o paciente apresenta ou desenvolve sinais ou 
sintomas de choque; quando a dor é significativamente aliviada com estabilização e 
imobilização, ou quando o paciente parece estar sob a influência de drogas e/ou 

álcool. Medicação não deve ser administrada sem conhecer as complicações 
potenciais. Quando necessário dar preferência as medicações por via endovenosa. 
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Critérios para avaliação de técnica de imobilização 

O socorrista deve simular as 
técnicas de imobilização com 
voluntários antes de aplica-las a 
pacientes reais. Ao praticar ou ao 
avaliar novos métodos  equipamentos, 
servirão como ferramentas para medir 
a eficácia da imobilização os seguintes 
critérios genéricos: 

 A estabilização manual 
alinhada foi aplicada imediatamente e 
mantida até ser substituída pela 
estabilização mecânica? 

 O colar cervical de tamanho 
adequado foi colocado corretamente? 

 O tronco foi fixado antes da 
cabeça? 

 O dispositivo pode ser 
movimentado para cima e para baixo 
com relação ao tronco? 

 O dispositivo pode ser 
movimentado para esquerda ou para a 
direita em relação ao tronco superior? 

 O dispositivo pode ser 
movimentado para a direita em relação 
ao tronco inferior? 

 Alguma parte do tronco pode 
ser movimentada anteriormente em 
relação ao dispositivo rígido? 

 Existe alguma faixa 
atravessando o tórax que iniba a 
excursão do tórax, resultando em 
comprometimento da ventilação? 

 A cabeça está bem 
imobilizada de modo a não permitir 
qualquer movimento em qualquer 
direção, inclusive rotação? 

 Foi colocado acolchoamento 
correto atrás da cabeça? 

 A cabeça está em posição 
alinhada neutra? 

 Existe algo que impeça a 
abertura da boca? 

 As pernas estão imobilizadas 
de modo a impedir movimentação 
anterior, rotação ou movimentação 
lateral mesmo que seja necessário 
rodar a prancha e o paciente 
lateralmente? 

 A pelve e as pernas estão em 
posição alinhada neutra? 

 Os braços estão bem fixados 
à prancha ou ao tronco? 

 Existe alguma faixa que 
comprometa a circulação distal de 
algum membro? 

 O paciente foi sacudido ou 
manipulado de alguma forma que 
possa comprometer uma coluna 
instável durante a aplicação do 
dispositivo? 

 O procedimento foi realizado 
dentro de um prazo 

adequado? 

Há muitos métodos e variações 
capazes de atender a 

esses objetivos. O socorrista 
deve escolher o método 

e os equipamentos de acordo 
com a situação, com a 

condição do paciente e com os 
recursos disponíveis. 
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 Algoritmo de Tratamento de Choque por lesão de extremidades 

 

 Notas: 

1 A elevação deve ser considerada, a menos que esteja contra-indicada por 
causa de fraturas ou seja impossível elevar uma determinada parte do corpo. 

2 A compressão deve ser feita proximalmente ao local de sangramento, num 
dos seguintes pontos: artéria axilar, artéria braquial, artéria femoral ou artéria 
poplítea. 

3 Deve ser usado um material largo, como gravata, cinto ou manguito de medir 
a pressão arterial; não se deve usar torniquete distalmente ao cotovelo ou ao joelho. 

4 A avaliação da perfusão inclui: presença, qualidade e localização dos 
pulsos; coloração, temperatura e umidade da pele; tempo de enchimento capilar. 

5 Obtenha 2 acessos venosos por cateter de grosso calibre (14 ou 16). Deve 
ser administrado um bolo inicial de 1 a 2 litros de solução aquecida (39ºC) de Ringer 
lactato ou solução fisiológica. Na criança, o bolo inicial deve ser de 20 mL/Kg. 
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1 Tratamento das vias aéreas, suporte ventilatório, terapia de choque. 

2 Veja indicações para algoritmo de imobilização de coluna. 

3 Extremidades lesadas são imobilizadas em posição anatômica imobilizando 
o paciente à prancha longa. 

4 Transportar ao local adequado de atendimento mais próximo (centro de 
atendimento de trauma, se disponível); avaliar função neurovascular distal e aplicar 
tala de tração (se houver suspeita de fratura de fêmur), se houver tempo. 

5 Avaliar perfusão (pulsos e enchimento capilar) e função neurológica (motora 
e sensitiva) distal na suspeita de fratura ou luxação. 

6 Usar a técnica apropriada de imobilização para imobilizar a fratura ou 
luxação suspeita; se há suspeita de fratura na diáfise do fêmur, aplicar tala de tração. 

7 Transportar ao local apropriado de atendimento mais próximo. 
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84. ABDOME AGUDO – SEPSE 

 Introdução 

Define-se abdome agudo como uma situação clínica mórbida, inesperada e 
de instalação súbita em que a dor abdominal é o sintoma mais presente e 
predominante. Seu tratamento, cirúrgico ou não, requer decisão rápida, assim que o 
diagnóstico seja estabelecido. O amplo mosaico de doenças que podem ocasionar 
um quadro abdominal agudo abrange desde as mais corriqueiras, como a apendicite 
aguda e úlcera perfurada, A cavidade abdominal comporta vários órgãos de 
diferentes sistemas, e a sintomatologia do abdome agudo pode decorrer de alguma 
doença em qualquer uma de suas vísceras. Tamanha diversidade transforma o 
abdome numa autêntica “caixa de surpresas”, expressão antiga que permanece 
atual, não obstante a fantástica evolução dos métodos de diagnóstico por imagem. 
Embora o quadro clínico do abdome agudo se apresente com alguns sinais e 
sintomas (dor, febre e vômitos), comuns a diversas doenças, outros (massa pulsátil, 
vômitos fecalóides) praticamente são específicos de determinada etiologia. Para 
facilitar o encaminhamento diagnóstico, é mais simples tentar enquadra-lo em 
alguma das quatro grandes síndromes abdominais agudas: perfurativa, obstrutiva, 
inflamatória e vascular. 

Tal classificação é útil para entender a fisiopatologia e o quadro clínico do 
abdome agudo a partir de uma determinada doença, mas, na prática, com muita 
freqüência, essas síndromes se misturam durante a evolução do quadro. Para que 
elas tivessem um curso absolutamente separado, seria necessária uma situação 
hipotética na qual o diagnóstico e o tratamento fossem realizados de imediato, tão 
logo a doença abdominal aguda se manifestasse. Mas, como isso raramente 
acontece, por ocasião da intervenção já existem vários fenômenos ocorrendo ao 
mesmo tempo, ainda que as características de uma síndrome prevaleça sobre a 
outra. Apenas para citar alguns exemplos, é o caso das úlceras gastroduodenais 
perfuradas nas quais a peritonite química inicial evolui para o tipo bacteriano; os 
acidentes vasculares mesentéricos, cuja necrose pode resultar em perfuração; as 
obstruções intestinais em alça fechada que perfuram ou aquelas que progridem para 
a isquemia intestinal e necrose; a apendicite aguda com abscesso localizado 
causando obstrução intestinal. 

Além desses quatro grandes grupos, existem outras doenças abdominais 
agudas que não se 

enquadrariam em nenhum deles. É o caso das torções de vísceras maciças, 
dos grandes cistos ovarianos que sangram ou rompem, da prenhez tubária rota e 
seu característico quadro de anemia aguda. 

A complexidade dessa entidade é tal que aborda-la de forma metódica, 
meticulosa e objetiva é fundamental para um diagnóstico mais preciso. A história 
minuciosa e o exame físico completo continuam sendo os pontos mais importantes; 
todo e qualquer detalhe deve ser valorizado já que pode representar a grande 
diferença entre o erro e o acerto. Vale lembrar que os exames complementares, além 
de ajudarem a esclarecer o diagnóstico, servem para compor o quadro clínico como 
um todo e auxiliarem, quando for o caso, a definir o melhor momento operatório e a 
abordagem cirúrgica mais adequada. 
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O diagnóstico precoce é muito importante, mas não deve ser precipitado por 
conclusões rápidas e superficiais capazes de aumentar a margem de erro. Quando 
não for possível estabelece-lo, é boa norma que o exame físico seja repetido 
periodicamente, de preferência pelo mesmo médico , para comparar os achados e 
identificar outros não percebidos ou inexistentes nas avaliações anteriores. 

 ABDOME AGUDO PERFURATIVO 

A perfuração gastrointestinal para peritônio livre é uma das causas frequentes 
de cirurgia abdominal de urgência e pode ocorrer como consequência de várias 
doenças do sistema digestório, sendo a mais comum a úlcera péptica. Pode ser 
secundária a outros processos de natureza inflamatória ou neoplásica, assim como 
à evolução de outros estados mórbidos fora do sistema digestório, como nos 
queimados, nos traumas crânio-encefálicos e nos pacientes gravemente enfermos. 
A ingestão de corpos estranhos e de alguns medicamentos como corticosteroides, 
aspirinas e antiinflamatórios, é causa mais comum de perfuração, no nosso meio. 

O quadro clinico é caracterizado por dor abdominal de inicio súbito de forte 
intensidade. 

O exame físico geralmente mostra sinais de irritação peritoneal. 

 ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO 

Qualquer obstáculo que impeça de alguma maneira a progressão natural do 
conteúdo intestinal caracteriza uma obstrução intestinal do tipo mecânica. É uma 
condição abdominal aguda freqüente e se desenvolve como complicação de 
diversas doenças intraperitoneais, cuja mortalidade operatória depende de vários 
fatores, dentre os quais merecem destaque a causa da obstrução, a demora no 
diagnóstico e as condições gerais do paciente ao ser operado. Ela pode ocorrer em 
diferentes níveis do intestino, determinando um conjunto de manifestações comuns 
aos diversos tipos e outras, mais específicas, que influem no tratamento e na 
evolução. 

Todos esses pacientes apresentam distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos 
mais ou menos 

intensos de acordo com o tempo decorrido. Assim, mesmo com a indicação 
cirúrgica formalizada, a operação só deverá ser realizada após tomadas as diversas 
medidas de reposição de líquidos e suporte necessárias para equilibrar o paciente 
da melhor forma possível. 

As obstruções intestinais podem ser divididas em altas ou baixas, mas 
preferimos classifica-las em obstruções do intestino delgado e grosso. 

O quadro clínico é caracterizado pela presença de: dor em forma de cólica, 
vômitos, distensão abdominal e parada na eliminação de flatos e fezes. No exame 
físico observa-se distensão abdominal, RHA aumentados e ou metálicos, dor 
abdominal difusa. 

 ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO 

Dentre as quatro grandes síndromes de abdome agudo, a de origem 
inflamatória é a mais frequente, se considerarmos as diversas vísceras que podem 
estar comprometidas no processo. 
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O início de um quadro clínico de abdome agudo inflamatório pode ser 
decorrente da obstrução mecânica de vísceras ocas anatomicamente normais, como 
o apêndice cecal, vesícula biliar e vias biliares, para citarmos as mais frequentes, 
assim como de algumas outras vísceras ocas que apresentem alterações 
anatômicas congênitas ou adquiridas, tais como divertículos do cólon, do intestino 
delgado, do mesentério e tubas uterinas. Processos inflamatórios do parênquima ou 
da própria parede visceral, como nas pancreatites, retocolite ulcerativa, doença de 
Crohn, também devem ser mencionados. 

A fisiopatologia dos processos inflamatórios secundários às obstruções 
mecânicas da luz do órgão é aparentemente simples. Com o obstáculo ocorre estase 
no segmento situado acima da obstrução, originando assim diversos fenômenos 
inflamatórios e criando condições para a proliferação bacteriana. A tendência é 
progredir para a infecção franca, com comprometimento da vascularização do órgão 
e agravamento do quadro, se não houver tratamento, clínico ou cirúrgico, adequado 
e em tempo hábil. 

O quadro clínico dos pacientes com abdome agudo inflamatório em geral 
cursa com sinais e sintomas comuns. A dor é bem localizada, embora, algumas 
vezes, a referência inicial seja distante do foco, como pode acontecer com a dor 
epigástrica da apendicite. Náuseas, vômitos, febre e alterações do trânsito intestinal 
também são sintomas gerais, com eventuais características próprias de certas 
doenças, como a diarreia mucopiossanguinolenta da retocolite ulcerativa. 

O exame do abdome deve mostrar sinais de irritação peritoneal localizada ou 
mesmo difusa, dependendo do comprometimento da cavidade abdominal. A 
presença de massas à palpação é achado relativamente freqüente, sobretudo nas 
colecistites, apendicites e diverticulites do cólon esquerdo, e traduzem a grande 
capacidade do peritônio em reagir a esse tipo de agressão na tentativa de bloquear 
a víscera inflamada e preservar o restantes da cavidade. Nesse sentido, é possível 
observar, em alguns pacientes, bloqueios intensos, formados por omento e vísceras 
vizinhas, autolimitando a doença. É bom lembrar que, nos pacientes idosos e nos 
imunodeprimidos, esse tipo de resposta é menos frequente, resultando daí os casos 
de peritonite disseminada e diagnostico mais difíceis. 

 ABDOME AGUDO VASCULAR 

A insuficiência vascular intestinal aguda é causa de infarto intestinal, 
emergência gravíssima que representa uma verdadeira catástrofe abdominal, pela 
elevada mortalidade que ainda acarreta, não obstante a melhor compreensão da 
doença e de seus efeitos. As maiores facilidades diagnósticas e terapêuticas hoje 
existentes para tratar pacientes graves não têm impedido a alta letalidade dessa 
doença, felizmente pouco frequente, de tal modo que séries com mortalidade 
operatória próxima dos 50% podem ser consideradas satisfatórias, face às 
circunstâncias que cercam tais quadros. O mais usual é a mortalidade ultrapassar 
os 80% dos casos, como ocorreu com um grupo de pacientes, todos com mais de 
60 anos. Do mesmo modo, a morbidade também é elevada, pois muitos dos 
pacientes que sobrevivem ao tratamento cirúrgico são obrigados a conviver com as 
consequências da síndrome do intestino curto resultante das habituais ressecções 
intestinais maciças. 
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O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento, e as 
providências adequadas devem ser adotadas num período máximo de 8 horas antes 
que se estabeleçam os efeitos irreversíveis da isquemia intestinal. O quadro inicial é 
de um paciente com potenciais focos de obstrução vascular (arritmias cardíacas) e 
sinais e sintomas prévios de doença aterosclerótica. A dor abdominal geralmente 
aparece de início súbito e referida como de forte intensidade com evolução ,nas 
fases mais avançada rapidamente em horas, para choque séptico. 

A abordagem inicial de todo paciente com abdome agudo segue basicamente 
os mesmos princípios dos pacientes em sepse. 

 

SEPSE 

Definições 

Bacteremia Presença de bactérias viáveis no sangue 

Síndrome 
da 

Resposta 

Inflamatória 

Sistêmica 

(SIRS): 

Resposta clínica grave a uma série de condições, 
caracterizada por dois ou mais itens abaixo: 

• Temperatura > 38,5ºC ou < 35,0ºC 

• Freqüência cardíaca > 90 b.p.m. 

• Freqüência respiratória > 20 r.p.m./min. 

ou PaCO2 < 32 mmHg 

ou necessidade de ventilação mecânica 

• Leucocitose > 12.000 céls./mm3 
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ou < 4.000 céls./mm3 

ou > 10% de bastonetes 

Sepse: SIRS decorrente de infecção sistêmica grave. 
Caracteriza-se pelos 

mesmos critérios acima descritos para SIRS 

Sepse 
Grave: 

Sepse com pelo menos um sinal de hipoperfusão ou 
disfunção 

orgânica: 

• Hipoperfusão cutânea ou livedo reticular 

• Enchimento capilar periférico lento (≥ 3s) 

• Diurese < 0,5 ml/kg/h por pelo menos 1h ou 
necessidade de diálise 

• Lactato > 2 mmol/l 

• Alteração do nível de consciência 

• Plaquetopenia (< 100.000 / mm3) ou CIVD 

• Lesão pulmonar aguda – desconforto respiratório 
agudo (SARA) 

• Disfunção cardíaca no ecocardiograma 

Choque 
Séptico:  

Sepse grave com: 

• PAM < 60 mmHg (ou < 80 mmHg para hipertensos) 
após reposição  volêmica adequada (20 a 30 ml/kg de 
amido ou 40 a 60 ml/kg de SF0,9% ou Ringer) 

• Necessidade de drogas vasoativas para manter a 
PAM > 60 mmHg ou 80 mmHg para hipertensos (Dopamina 
> 5 μg/kg/min ou noradrenalina ou adrenalina até 0,25 
μg/kg/min) 

Refratário: maior necessidade de drogas vasoativas 
para manter a PAM > 60 mmHg ou 80 mmHg para 
hipertensos (dopamina > 15 μg/kg/min ou noradrenalina ou 
adrenalina > 0,25 μg/kg/min) 

A chave para obtenção de melhores resultados nos quadros sépticos, estão 
no reconhecimento precoce e início das medidas terapêuticas iniciais, o mais rápido 
possível. 

A sepse é considerada hoje uma das principais condições limitantes para o 
sucesso de terapias e conta com ampla variedade de doenças, notadamente aquelas 
que cursam com imunodepressão. Apesar dos grandes avanços nas terapias de 
suporte vital e na antibioticoterapia, a sepse permanece com taxas elevadas de 
morbidade e mortalidade. 
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Por ser uma doença de elevada letalidade e com grande potencial de 
morbidade, a sepse deve ser diagnosticada e tratada o mais precocemente possível. 
O diagnóstico baseia-se no alto grau de suspeita clínica frente a situações propícias, 
onde o risco de desenvolvimento de sepse é grande. Os fatores de risco para 
desenvolvimento de sepse são: internação prévia em UTI; uso de antimicrobianos 
de amplo espectro; imunossupressão; procedimentos invasivos; utilização de 
próteses; queimaduras; traumas; idade avançada ou prematuridade extrema; 
câncer; Aids; hipotensão arterial sistólica; neutropenia e plaquetopenia. 

Pacientes que apresentem quadro de SIRS (vide tabela) devem ser 
rapidamente investigados inicialmente para localizar a origem da infecção, através 
de minucioso histórico e exame físico e a seguir, coleta de culturas de sangue e 
outros materiais suspeitos e realização de exames de imagem para localizar o foco 
de infecção. Esses procedimentos devem ser realizados somente se as condições 
clínicas forem estáveis, após a ressuscitação inicial. A coleta de culturas, se possível, 
é feita antes da introdução do esquema antimicrobiano. Entretanto, a introdução de 
antibióticos deve ser rápida, não excedendo as primeiras horas do diagnóstico e 
sempre acompanhada de medidas de suporte vital, visando evitar deterioração do 
quadro clínico do paciente. 

Uma vez feito o diagnóstico sindrômico da sepse, é necessário aplicar 
medidas de ressuscitação e suporte vital. A hipotensão arterial sistêmica e sinais de 
hipoperfusão tecidual tem que ser tratada vigorosamente, através da reposição 
volêmica. 

As primeiras seis horas de ressuscitação são essenciais para o sucesso 
terapêutico final. É nesse período que se introduz a antibioticoterapia e é iniciado o 
tratamento da hipotensão arterial e hipoperfusão tecidual. Não se deve aguardar a 
transferência para a UTI ou a colocação de acesso venoso central para iniciar as 
medidas de ressuscitação, mesmo que para isso sejam utilizados acessos venosos 
periféricos. 

Neste período inicial devem ser tomadas medidas agressivas visando o 
controle do foco infeccioso, como por exemplo a drenagem de abscesso, 
desbridamento de tecidos necrosados e remoção de dispositivos infectados. 

A reposição volêmica é iniciada com infusão rápida de solução salina a 0,9%, 
na dose mínima de 20 ml/kg. A quantidade total de salina nessa fase pode chegar a 
50 ml/kg ou mais. 

Os pacientes que não respondem à reposição volêmica ou que apresentem 
hipotensão arterial profunda, que ameace a vida, devem receber vasopressores, 
como a dopamina ou a noradrenalina. O 

objetivo é manter a pressão arterial média (PAM) acima de 65 mm Hg. A 
dopamina é a precursora da noradrenalina e requer metabolização para sua 
transformação. Seu efeito é dose-dependente, mas à medida que as doses crescem, 
aumenta o risco de taquiarritmias cardíacas. É utilizada nas doses de 1 a 20 
μg/kg/min. 

A introdução de vasopressores deve ser precoce, principalmente nos casos 
onde a hipotensão ameaça a vida do paciente. Em não havendo melhora dos níveis 
pressóricos decorridos cerca de 30 a 45 minutos após o início da reposição volêmica, 
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introduz-se vasopressor em doses escalonadas, visando obter a meta de PAM maior 
que 65 mm Hg. 

Uma vez completada a abordagem inicial, e tendo sido alcançada estabilidade 
hemodinâmica, introduz-se uma série de medidas de manutenção que contribuem 
de maneira expressiva para a sobrevida dos pacientes sépticos e que serão descritas 
a seguir. 

Controle glicêmico associado ao suporte nutricional. 

Corticosteróides em baixas doses em pacientes não responsivos à drogas 
vasoativas.. 

Outras medidas, como diálise, profilaxia de trombose venosa profunda, 
ventilação mecânica protetora, profilaxia de sangramentos gastrointestinais, 
analgesia e sedação, devem ser aplicadas rotineiramente nos pacientes sépticos, 
mas seu escopo vai além deste protocolo. 
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A- Nos pacientes portadores de sepse + rebaixamento do nível de consciência 
(com Glasgow < 9), considere EOT. 

B- Dispor sempre de O2 em máscara 10 – 12 L/min nos pacientes sat. <90% 
(oxímetro de pulso). 

C- Cateterização de veia com abocath (14-20). 

Reposição de volume nos pacientes: 

Hipotensos – 2 Ls ou 20 ml/Kg de solução cristalóide (SF 0,9%). 

Normotenso = 1 L de solução cristalóide. 
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Hipotenso não responsivo ao primeiro bolus iniciar o segundo bolus e o início 
de Dopamina deve ser considerado. 

Outras medidas: 

Antibioticoterapia precoce por via endovenosa deve ser iniciada se possível, 
Gentamicina 80 mg EV (Gram -) ou Ampicilina 2g EV (Gram ). 

 

 

85. TRANSPORTE DO PACIENTE CRÍTICO 

 Transporte do paciente crítico. 

85.1.1. Introdução 

• A decisão de transportar um paciente crítico deve ser baseada na 
avaliação dos potenciais benefícios, contra os riscos. A razão para o transporte do 
paciente crítico é a necessidade de cuidados adicionais (tecnologias e/ou 
especialistas). 

• O transporte pode ser intra ou inter-hospitalar ou 

• O transporte intra-hospitalar é necessário para a realização de testes 
diagnósticos (TC, RM, angiografia, etc), intervenções terapêuticas (CC) ou UTI. 

• O transporte inter-hospitalar é realizado sempre que necessite maiores 
recursos diagnósticos, humanos, terapêutico, não presente no hospital ou Unidade 
de Saúde de origem. 

• O transporte do paciente crítico envolve riscos a mais comum é a falha 
no controle das funções respiratória, hipertensão severa, arritmia e obstrução aérea. 

• Alguns riscos nem sempre podem ser evitadas e independe do tempo 
ou distâncias percorridas, resultado do movimento do paciente, mudança de 
decúbitos, interrupção da infusão venosa de aminas vasoativas, perda de pressão 
nos cilindros de oxigênio. 

• Trabalhos demonstram uma mudança na conduta terapêutica em 
apenas 29 a 39% dos pacientes após exames, enquanto 68% tiveram alterações 
fisiológicas, por isso deve-se avaliar se os exames alterarão o resultado. 

• Os riscos podem ser minimizados através do planejamento cuidadoso, 
qualificação do pessoal e seleção dos equipamentos, alem da monitorização das 
funções vitais. 

• Os pacientes com maior chance de deterioração do quadro são os com 
falência respiratória e baixa complacência pulmonar, que necessitem de PEEP. 

• Não há consenso quanto à gravidade (alguns autores adotam o 
APACHE). Porem é comum considerar de maior risco aqueles que necessitem de 
PEEP>5 e em uso de DVA (Drogas Vasoativas). 

• O principal fator determinante na qualidade dos cuidados durante o 
transporte é o treinamento e a eficiência da equipe de transporte. 

Os passos a serem seguidos no transporte de pacientes críticos: 

• Fase preparatória; 

• Fase de transferência e 

• Fase de estabilização pós-transporte 
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 Fase preparatória(responsabilidade da Central de Regulação): 

✓ Coordenação e comunicação pré-transporte: certificar que o local de 
destino esteja pronto 

✓ Equipe de transporte: mínimo de 2 pessoas – em pacientes instáveis 
(médico, enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem). 

✓ Equipamentos necessários ao transporte: 
✓ Tubo endotraqueal: fixada, aspirada vigorosamente antes do transporte. 
✓ Ambu conectado ao cilindro de oxigênio: Ambu de volume adequado, 

freqüência igual ao do ventilador usado antes do transporte, volume de ar adequado 
à expansão e simétrica (6-8 ml/Kg).O principal erro são hiperventilação e alcalose 
respiratória. 

✓ O AMBU comumente fornece FiO2 de 60%, com reservatório 85 a 
100%com dispositivos capazes de ajuste de PEEP de até 15 cm H2O. O transporte 
intra-hospitalar para pacientes ventilados mecanicamente e sem níveis elevados de 
PEEP são relativamente seguros 

✓ Drogas: uma caixa de emergência acompanhando o paciente 
(adrenalina lidocaina,  atropina, bicarbonato). Deve-se antecipar a necessidade de 
medicações prescritas como sedação e bloqueadores musculares e possíveis 
complicações 

✓ Monitores de transporte: eletrocardiografia, oximetria, capnografo, PA 
não invasiva. Carregar bateria 

✓ Bomba de Infusão: deve ser levada no transporte de pacientes, fixada 
adequadamente e carregadas. 

✓ Dreno de Tx: fixado adequadamente, não clampear (a não ser para 
posicionar na maca). 

✓ Cateter venoso: fixado não tracionar pelo frasco de soro. 
✓ Sonda: fixação, clampeá-lo por curtos períodos. 
✓ É obrigatória a presença de equipamento de ressuscitação 

cardiopulmonar em pacientes graves. 

 Fase de transferência: 

✓ O objetivo é manter a estabilidade através de monitorização continua 
semelhante às usadas em UTI e prevenir iatrogenia. 

✓ O nível mínimo de monitorização deve ser: eletrocardiografia, freqüência 
cardíaca e respiratória, oximetria de pulso e Pressão arterial não invasiva. 

✓ Esta é a fase mais negligenciada, pois o paciente fica fora dos 
tratamentos intensivos, difícil monitorização e equipamentos insuficientes. 

✓ As intercorrências mais comuns são: deslocamento da cânula, perda do 
suprimento de oxigênio, mau funcionamento por falta de energia, bateria 
descarregada, perda de cateter venoso, etc. Durante a transferência de paciente do 
seu leito para outro, ou seu retorno, é neste momento que ocorrem a maior parte da 
intercorrências. 

 Estabilização do paciente: 

✓ O paciente crítico pode apresentar instabilidade ao longo do transporte 
permanecer com essas alterações após o final do processo. Deve-se considerar um 
período de meia à uma hora após o transporte como fase de extensão do mesmo. 
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86. DIARREIA AGUDA 

 Conceito 

A Diarreia Aguda (DA) é uma alteração do hábito intestinal com diminuição da 
consistência das fezes, geralmente com aumento da frequência ( três ou mais 
evacuações ao dia) , aumento do volume fecal e com duração inferior a duas 
semanas. Entretanto, mais de três episódios de fezes amolecidas no período de 24 
horas pode ser considerada uma DA. 

 Epidemiologia 

A Diarreia Aguda é uns dos principais problemas de saúde pública no mundo 
, principalmente em países subdesenvolvidos. Mais de um bilhões de pessoas 
sofrem de um ou mais de episódios de DA por ano. De acordo com dados da OMS , 
a DA é principal causa de mortalidade entre crianças menores de cinco anos de 
idade em países pobres, com cerca de três milhões de óbitos a cada ano e cerca de 
10.000 mortos de crianças por dia nesta faixa etária . 

Alimentos e água contaminados , juntamente com hábitos alimentares surgem 
diferentes não - higiênicos , sobre tudo a falta de saneamento básico, são os 
principais responsáveis pela alta incidência da DA . 

 Fisiopatologia 

Uma causa infecciosa é a principal etiologia de DA em pronto socorro, 
representa 90% dos casos, e a ingestão de água e alimentos contaminados com 
micro-organismos patogênicos é a principal fonte de transmissão da doença, o 
patógeno é ingerido e coloniza o intestino. Entretanto, temos sistemas de defesas 
que precisam ser vencidos pelo germe: ácido gástricos, sistema imunológico (tecido 
linfoide associado a mucosa e elaboração de imunoglobulinas) e a mobilidade do 
trato gastrointestinal. De forma geral, a diarreia ocorre devido a um aumento da 
secreção intestinal mediado por uma enterotoxina ou por lesão intestinal com 
diminuição da absorção, mediada por agressão direta pelo micro-organismo ou por 
uma citotoxina . 

 Classificação da Diarreia Aguda 

Por ser classificado tanto pelo mecanismo fisiopalógico, quanto pela 
localização anatômica do acometimento . Assim, denomina-se diarreia alta quando 
ela acomete predominantemente ou 

exclusivamente o intestino delgado; as fazes são volumosas, tem restos 
alimentares, odor pútrido e 

costuma se acompanhar de cólicas peri umbilicais . 

Já a diarreia baixa a comete predominantemente ou exclusivamente o 
intestino grosso, usualmente o hemicólon esquerdo ou retossigmóide. As fazes 
caracteristicamente, são de pequeno volume, com alta frequência, acompanhadas 
de puxo, urgência, tenesmo, muco, pus e sangue. A patologias que pode ter ambas 
as características mistas, como na doença de Crhon. A classificação quanto ao 
mecanismo fisiopatológico pode ser dividida em: 
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 Diarreia Osmótica 

Ocorre quando material intraluminal hiperosmolar promove um movimento de 
água para dentro a luz intestinal. As principais causas são: deficiência de 
dissacaridade, insuficiência pancreática e ingestão de manitol, sorbitol ou lactulose. 

86.5.1. A característica da diarreia osmótica é: 

•  Cessa com o jejum; 

•  O gap osmótico das fezes é elevado (maior que 125 mosm/Kg). O gap 
osmótico é  alculado pela fórmula 290-2 [(na+) + (K)], onde 290 seriam a 
osmolaridade das fezes normalmente encontrada no intestino distal, pois,.a este 
nível, haveria equilíbrio com a osmolaridade plasmática. 

Diarreia Secretora 

Nessa condição clínica os eletrólitos são secretados ativamente para o lúmen 
intestina, principalmente o cloro , acompanhado de sódio( devido a produção de um 
gradiente eletroquímico ) e de água ( por osmose) .O protótipo deste mecanismo e 
a diarreia por Vibrio cholerae. Por isso, essa forma de diarreia não cessa com o 
jejum. 

 Diarreia Inflamatória 

Causado por dano a mucosa intestinal, o que leva a liberação de medidores 
inflamatórios 

provocando exsudação de sangue, muco, leucócitos, má absorção e 
enteropátia perdedora de proteínas. Os medidores inflamatórios também estimulam 
a secreção de eletrólitos e água, tendo um componente de diarreia secretora, 
embora menos importante. 

No contexto de diarreia aguda as principais causas são infecciosas. Já em 
diarreias crônicas (mais de quatro semanas), as principais causas são doenças 
autoimunes (incluindo a doença inflamatória intestinal) radiação ou reações de 
hipersensibilidade. 

86.6.1. As principais características são: 

•  Presença de eritrócitos e leucócitos (três ou mais leucócitos por campo 
de grande aumento); 

•  Persistência da diarreia com jejum. 

 Diarreia Motora 

Ocorre devido a um aumento na mortalidade do trato gastrintestinal e mais 
frequentemente cursa como diarreia crônica. 

A síndrome do intestino irritável é o protótipo (afeta 14% a 24% das mulheres 
e 5% a 19% dos homens) e apresenta um curso crônico recorrente. 

Propedêutica Clínica e Laboratorial 

Diarreia Inflamatória X Não-Inflamatória 

1258



  
                                                   

 

221 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

A diarreia aguda deve ser classificada em duas síndromes clinicas distintas: 
síndrome diarreica inflamatória ou não-inflamatória. A partir desta divisão, pode-se 
definir a conduta clínica, estudos laboratoriais e decisão acerca da terapêutica. 

Nas UPAs , a principal distinção é se a diarreia inflamatória ou não-
inflamatória, já que isto deverá determinar a conduta terapêutica . A diarreia 
inflamatória usualmente é causada por um patógeno que poderá necessitar de 
antibióticos. A diarreia não inflamatória costuma apresentar-se com evacuações 
aquosas, sem sinais inflamatórios, ser auto limitada e necessita apenas de suporte 
clínico A maioria dos pacientes com diarreia não-inflamatória terá a doença 
autolimitada, requer apenas terapêutica de suporte, sem uso de antibióticos. Em 
contraste, pacientes com diarreia aguda inflamatória podem beneficiar-se de 
antibióticos específicos.  

A diarreia não-inflamatória é caracterizada por fezes aquosas, volumosas 
(mais de 1L/dia), sem sangue, muco, pus. Não costuma surgir febre, mas pode 
ocorrer. Nesta síndrome a mucosa intestinal permanece com morfologia normal ou 
discretamente alterada. As fezes não terão leucócitos aumentados (menos quatro 
leucócitos por campo) e a pesquisa de sangue oculto costuma ser negativa. 

 Avaliação Inicial e Exame Físico 

A história deve incluir informações precisas sobre o início do quadro, duração, 
gravidade, avaliar a presença ou ausência de febre, náuseas, vômitos, anorexia, dor 
abdominal, sangue e pus nas fezes. Em alguns casos, náuseas e vômitos são mais 
intensos e graves que a própria diarreia. Nestes pacientes, deve-se suspeitar de 
etiologia viral ou intoxicação alimentar por toxinas bacterianas pré-formadas. Deve-
se tentar estabelecer se o quadro é inflamatório ou não-inflamatório, e é importante 
a investigação epidemiológica (água, ovos, alimentos do mar, alimentos mal cozidos 
ou produtos lácteos não pasteurizados). História de diarreia em familiares ou 
pessoas em contato próximo, especialmente, se ingeriram alimentos em comum com 
o paciente, pode fornecer pistas diagnósticas importantes. 

Característica Clínicas e Tratamento de Acordo com a Etiologia 

Os micros organismos causadores de diarreia agudos são muitos amplos e 
serão discutidos aqueles mais encontrados na pratica clínica e nos principais 
estudos, sobre tudo, de países pobres. 

 Viral 

Os vírus mais frequente são: Rotavirus e Norwalk. A transmissão e por via 
fecal- oral, mais surtos  oriundos de água e alimentos também são comuns. 
Astrovirus e Picornavirus são causados comuns de diarreia em paciente com HIV. 

Os vírus destorcem as células abortivas do microsvirus do intestino delgado, 
diminuindo a absorção de água eletrólitos. Causa má absorção transitória de 
açucares e gordura (leite e derivados). 

 Bactérias Invasivas 

Shingella sp. 

O período de incubação é de um a dois dias e a transmissão por via fecal-
oral. Diferentemente da Salmonella sp., que exige grande inoculo para causar 
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infecção,a shigelose pode causar diarreia com um pequeno inoculo (50 a 100 
bacilos). A diarreia usualmente começa com fezes aquosas e pode progredir para 
diarreia inflamatória, com ou sem manifestação sistêmicas. A doença varia de leve 
a grave e pode invadir a mucosa intestinal. 

A infecção é geralmente superficial, e a bacteremia ou perfurações intestinais 
são muito raras. Ocorre sangramento devido a ulcerações superficiais da mucosa. 

Salmonella sp. 

Afeta todas as faixas etárias (especialmente crianças) e é adquirida através 
de comidas e bebidas contaminas, particularmente, aves e derivados (frango, pato, 
peru e ovos). 

Pessoas com diarreia por salmonelas é portadores assintomáticos podem 
continuar a eliminar bacilos pelas fezes por semana a meses e são fonte prolongada 
de contaminação. 

O inoculo capaz de produzir quadro clinico necessita ser grande ( de 10 a 10 
bactérias/mL). O período de incubação, é curto, de oito a 48 horas. O quadro clinico 
típico é de náuseas, vômitos, febre, dor abdominal, em cólicas e diarreia, 
ocasionalmente com muco e sangue. A melhora dos sintomas ocorre em cinco a oito 
dias. O quadro clinico, na maioria dos pacientes, é leve, mas pode ser grave em 
pacientes com neoplasias, imunossuprimidos, AIDS, anemia falciforme e doença de 
base grave. Também idosos e recém-nascidos podem ter manifestações graves. 

O tratamento pode ser feito com quilonolas ou cefalosporinas de terceira 
geração. Entretanto, só é indicado pacientes com manifestações graves ou devido à 
sua doença de base, e não deve ser indicado de rotina. 

Pessoas que trabalham manipulando alimentos e em áreas de saúde pública 
devem ser afastados do trabalho até que não sejam mais carreadores. 

 Diarreia Causada por Vibriões 

Os vibriões como foi descrito anteriormente para os V. parahaeaemoyticus, 
são micro-organismo disseminados na água do mar nas regiões costeiras , com 
surtos de diarréias em meses quentes e associados á ingestão de mariscos pouco 
cozidos ou crus. 

O período de incubação é de um a dois dias . Os vibriões , com exceção dos 
parahaemolyicus , causam doença pela produção de enterotoxina . Os vibriões não 
coléricos causam diarréias copiosa , dores abdominais, náuseas. O V. vulnificus , 
cuja principal fonte são as ostra cruas , podem causar gastrenterites evasivas com 
septicemia e alta mortalidade em pacientes com imunodeficiência ou graves doenças 
de base . 

Protozoários 

Giárdia é o parasita intestinal mais comum nos humanos. A água contaminada 
por fezes de 

pessoas ou animais contaminados infectados é responsável pela transmissão 
do protozoários . 
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A Giárdia infecta o duodeno, jejuno e íleo superior, e pode invadir a mucosa 
superficial , mas a 

maioria dos sintomas é devido a má absorção. 

Muitos pacientes são assintomáticos e o quadro clínico mais comum é 
distenção e dor abdominal , dispepsia , flatulência, diarréia com fezes pastosas, e 
que , se persistir pode levar a uma síndrome mal abortiva .Nos casos agudos o 
exame de três ou mas amostra de fezes tem sensibilidade . 

Não há eosinofolia. O tratamento é feito com metronidazol ( 250 mg três vezes 
ao dia por cinco dias ) , tínidazol ( 2 g dose única) ou com secnidazol ( 2 g dose 
única). 

 Tratamento De Suporte e Antibioticoterapia Empírica 

86.12.1. Manejo de Fluidos e Eletrólitos 

Os distúrbios de fluidos e eletrólitos são as consequências mais graves da 
diarreia aguda, sendo responsáveis por quase 50% das mortes em crianças menores 
de cinco anos de idade , sobretudo nos menores de um ano , em países 
subdesenvolvidos . 

Surpreendentemente, a simples reposição hidroeletrolítica por via oral evitaria 
a grande maioria dos casos fatais . De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
( OMS) , a reposição hidroeletrolítica é a base do tratamento para todos os graus de 
gravidade da diarreia. 

O uso disseminado de soluções para terapia de reidratação oral (TRO) 
começou em 1970 , como método efetivo e de baixo custo em países 
subdesenvolvidos . A base para a comprovação científica e clínica de sua eficácia 
deve-se ao co-transporte de glicose e sódio e ,conseqüência absorção de água por 
osmose, e o fato de que este co-transportes usualmente ser afetado pela toxinas 
bacterianas: 

Os distúrbios de fluidos e eletrólitos são as consequências mais graves da 
diarreia aguda, sendo responsáveis por quase 50 % das mortes em crianças 
menores de cinco anos de idade, sobretudo nos menores de um ano, em países 
subdesenvolvidos. Por isso, a reposição hidroeletrólitica é base do tratamento para 
todos os graus de severidade da diarréia. As formas de reidratação são: 

• Terapia de reposição via oral (TRO): via de escolha na grande maioria 
dos pacientes (cerca de 90%), com altas taxas de sucesso na correção da 
desidratação, obviamente, com menor custo e 

menor taxa de complicação do que o tratamento de reidratação endovenosa. 
O conceito de repouso alimentar na diarreia é errado e deve ser abandonado. 

•  Hidratação parenteral: algumas vezes há necessidade de hidratação 
parenteral. Esse grupo inclui pacientes com hipotensão, taquicardia, desidratação 
grave, falência da TRO após oito horas ou com vômitos intratáveis. 

•  Uma rápida expansão com soro fisiológico deve ser iniciada (em torno 
de 10 mL/Kg de peso em 10 a 15 minutos). 

• O requerimento de mais de 60mL/Kg sem melhora sugere outras 
condições clinicas como choque séptico ou perda para terceiro espaço. 
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Além da hidratação, outras medidas poderão ser importantes: 

• Vômitos: evitar a terapia de reidratação oral (TRO) de inicio e administrar 
um antiemético (metoclopramida 10mg IV; Após controle dos vômitos, reiniciar a 
TRO. 

• Dor abdominal: obviamente, todo cuidado é necessário para descartar 
um abdome agudo. No Brasil, a escolha é a associação hioscina-dipirona, pelo baixo 
preço e pela grande eficácia. Não é citado na literatura norte-americana, onde não 
se usa dipirona. 

• Eletrólitos: sobretudo, o potássio. Não deve ser dosado de rotina em 
diarreia aguda, apenas em casos graves com hipotensão, vários dias de diarreia ou 
com sintomas sugestivos. 

• Medicamentos anti-secretores: na grande maioria dos pacientes não tem 
indicação. Quando usados objetivam aliviar os sintomas da diarreia e diminuir a 
frequência das evacuações. O mecanismo de ação é a diminuição da motilidade, 
pronlongado o transito intestinal e em alguns casos com ação anti-secretora e pro 
absortiva, que são efeitos de menor importância. 

Loperamida: é a mais especifica para receptores opióides do intestino e 
diferentemente de outros opiáceos, não penetra no sistema nervoso central.A dose 
é de 2 mg de 6/6 horas. 

Codeína: dose de 15 a 30 mg de 6/6 horas.Riscos: bacteremia e ruptura de 
alça intestinal. Existem aumento do risco de síndrome hemolítica urêmica em 
pacientes com infecção por E. coli produtora de citotoxina e de megacólon tóxico nos 
casos de enterocolite por C. difficile .Beneficio: diminui a duração da diarreia, o 
número de evacuações e melhora os sintomas, com consequente diminuição da 
perda de fluidos e eletrólitos. 

•  Probióticos: são definidos como microrganismo não-patogênicos que, 
quando ingeridos, exercem uma influencia positiva na saúde do indivíduo.Os três 
probióticos mais estudados na diarreia são: Saccharomyces boulardii, lactobacillus 
rhamnosus e lactobacillus reuteri .Não se recomenda o uso rotineiro dessas 
medicações em diarréia agudas. Dose (Saccharomyces boulardii): floratil: 200mg de 
12/12 horas. 

•  Antibiocoterapia: o uso de antibióticos, assim como a hidratação 
parenteral, é desnecessário na maioria dos pacientes, e devem ser selecionados 
aqueles pacientes que realmente terão indicações, é importante ressaltar que maus 
de 50% dos pacientes com diarreia aguda terão a resolução completa do quadro em 
menos de três dias. Não indicar em diarreia não-inflamatórias. 

Indicação: deve ser restrito a pacientes com diarreia mucossanguinolenta e 
sem queda da importante do estado geral. Entretanto, o limiar para indicar antibiótico 
é mais baixo em indivíduos com doenças graves, tais como pacientes 
imunossuprimidos, idosos, cirróticos, pacientes com SIDA e pacientes com doença 
de base grave. 

Contra-indicação: deve-se evitar o uso de antibiótico empírico em pacientes 
com uso recente de antibióticos (colite pseudomembranosa) e em pacientes com 
diarreia sanguinolenta com leucócitos ausentes ou em pequena quantidade, já que 
sugere E.coli êntero-hemorrágica. Nestas duas situações o uso de antibióticos pode 
agravar o quadro clinico. 
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Opções terapêuticas: 

• Quinolonas: tratamento empírico de eleição , durante três a cinco dias. 
Não há evidência para prolongar o tratamento por mais do que cinco dias. Exemplo: 
ciprofloxacina (250 a 500 mg de 

12/12 horas) ou norfloxacino. Cefalosporinas de segunda ou terceira geração: 
são especialmente úteis em grávidas e alérgicos a quinolonas. Exemplo: cefaclor 
(500 mg de 8/8 horas), cefuroxima (250 a 500 mg de 12/12 horas). 
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87. PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE 

 FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE PNEUMONIA ADQUIRIDA NA 
COMUNIDADE EM ADULTOS 

87.1.1. DIAGNÓSTICO: 

Sintomas de tosse e um ou mais dos seguintes sintomas: expectoração, falta 
de ar e dor torácica, mais achados focais no exame físico do tórax e manifestações 
sistêmicas (confusão mental, cefaleia, mialgias e temperatura axilar maior que 37,8), 
os quais corroborados pela presença de uma opacidade pulmonar nova no Rx Toráx. 

Considerar que nos casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda 
Grave os profissionais devem seguir o protocolo do Ministério da Saúde vigente com 
início do Oseltamivir preferencialmente nas primeiras 48 horas. 

1265



  
                                                   

 

228 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

 

1266



  
                                                   

 

229 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

TRATAMENTO AMBULATORIAL: JÁ INICIAR ANTIBIOTICOTERAPIA VIA 
ORAL NO MOMENTO DO DIAGNÓSTICO (OFERECER A PRIMEIRA DOSE NA 
UNIDADE EM ATÉ 6 HORAS DO DIAGNÓSTICO), SOLICITAR RX TORAX 
(PRIORIDADE), ENCAMINHAR PARA UBS PARA SEGUIMENTO E AVALIAÇÃO 
DE RX (RETORNO O MAIS BREVE NA UBS).  

NA ALTA REALIZAR ORIENTAÇÃO QUANTO RETORNO IMEDIATO SE 
APRESENTAR OS SEGUINTES SINTOMAS: CONFUSÃO MENTAL, 
HIPOTENSÃO, PIORA FALTA DE AR, FEBRE PERSISTENTE POR MAIS DE 
48HS, BATEDEIRA (PALPITAÇÃO), ESCARRO OU TOSSE COM SANGUE; 

TRATAMENTO HOSPITALAR: INICIAR ANTIBIOTICOTERAPIA 
ENDOVENOSA NA UBS OU UPA OU SERVIÇO DE REFERÊNCIA ANTES DO 
ENCAMINHAMENTO E ATÉ 6H DO ATENDIMENTO, SE INSTABILIDADE 
HEMODINÂMICA, HIPOXEMIA OU DESCONFORTO RESPIRATÓRIO; SOLICITAR 
UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (USA).NA GUIA DE ENCAMINHAMENTO 
ANOTAR ANTIBIOTICO ADMINISTRADO, DOSE, DATA E HORA. 

APÓS ALTA HOSPITALAR: DAR ALTA PARA UBS OU SERVIÇO 
ESPECIALIZADO COM GUIA DE CONTRAREFERÊNCIA E COM PRESCRIÇÃO 
DE ANTIBIÓTICO VIA ORAL DA REMUME. 

TRATAMENTO : 

AMBULATORIAL: 

 PACIENTE PREVIAMENTE HÍGIDOS: 

1- PRIMEIRA ESCOLHA: AMOXICILINA 500 MG VO DE 8/8H POR 7 DIAS 

2- ALTERNATIVA: AZITROMICINA 500MG VO 1X DIA POR 7 DIAS 

PACIENTES COM DOENÇAS ASSOCIADAS ( DM, ICC, NEOPLASIA, 
HEPATOPATIA, DOENÇAS NEUROLÓGICAS, INSUFICIENCIA RENAL 
CRÕNICA, DPOC, ASMA, ALCOOLISMO, USO DE DROGAS ILÍCITAS, 
OBESIDADE OU DESNUTRIÇÃO GRAVE) OU USO DE ANTIBIÓTICOS NOS 
ÚLTIMOS 3 MESES: 

1- PRIMEIRA ESCOLHA: AMOXICILINA + CLAVULANATO 500/125MG VO 
8/8H POR 7 DIAS 

2- ALTERNATIVA: LEVOFLOXACINO 500MG VO 1X AO DIA POR 7 DIAS 

AO ENCAMINHAR PARA INTERNAÇÃO: 

1ª ESCOLHA - CEFTRIAXONA 1GR EV+ AZITROMICINA 500MG VO 

Bibliografia: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes 
Brasileiras para Pneumonia Adquirida na Comunidade em Adultos 
Imunocompetentes- 2009. J BrasPneumol. 2009; 35(6): 574- 601. 
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88. Abordagem Inicial do Paciente Grave nas 

 UNIDADES de PRONTO ATENDIMENTO 

Todos os pacientes que procuram atenção médica devem ser atendidos. No 
entanto, a função da unidade de emergência é priorizar o atendimento de urgências 
e emergências. Assim, define-se “emergência” a constatação médica de condições 
de agravo a saúde que implique em risco iminente de morte ou sofrimento intenso, 
exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Define-se “urgência” a ocorrência 
imprevista de agravo a saúde com ou sem potencial à vida, cujo portador necessita 
de assistência médica imediata. 

Nas Unidades de Pronto Atendimento da rede municipal, pacientes graves 
coexistem com indivíduos com problemas de menor complexidade. Saber diferenciar 
rapidamente tais situações torna-se ainda mais importante. 

A ideia deste protocolo é tentar caracterizar situações de potencial 
emergência ou urgência, para que possam ser rapidamente priorizadas e assim 
receber o atendimento adequado no menor tempo possível, buscando melhorar a 
qualidade do pronto atendimento à população. 

A)Identificação de Situações de Maior Gravidade. 

Indivíduos que apresentam os seguintes sintomas e/ou sinais encontram-se 
potencial situação de emergência e devem ser avaliados de forma prioritária: 

• Precordialgia ou dor torácica; 

• Febre com alterações hemodinâmicos ou Cefaleia; 

• Suspeita de obstrução de via aérea; 

• Alterações neurológicas agudas: déficit, motor, afasia, convulsão, delírio; 

• Intoxicação exógena aguda; 

• Politraumatizado. 

• Hematêmese, enterorragia ou hemoptise; 

• Dor intensa; 

• Rebaixamento agudo do nível de consciência (queda na escala de coma 
de Glasgow >2 pontos); 

• Alterações marcantes de sinais vitais: 

• Frequência respiratória (FR) > 36 ipm ou > 8 ipm ou uso de musculatura 
acessória; 

• Saturação arterial de oxigênio (Sat O²) < 90 %; 

• Frequência cardíaca (FC) > 120 bpm ou < 40 bpm; 

• Pressão arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg; 

• Enchimento capilar (EC) > 3 segundos. 

B) Manejo Inicial de Pacientes Potencialmente Graves 

•  Todos pacientes potencialmente em situação de emergência ou 
urgência devem ser avaliados imediatamente dentro da sala de emergência. Uma 
vez descartadas tais situações, o atendimento deve ser complementado fora da sala 
de urgência, a fim de permitir o uso do referido recinto para futuros atendimentos. 

• O atendimento inicial de uma situação de risco em potencial deve ser 
iniciado sempre pelas recomendações Suporte Avançado de Vida (ACLS): Avaliar 
uma possível PCR. 
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✓ Responsividade, ajuda, via aérea, respiração, pulso e monitorização. 
✓ A etapa de Solicitação de Ajuda com desfibrilador é fundamental em 

qualquer atendimento de emergência no pronto – socorro, refere-se a levar o 
paciente á sala de emergência e solicitar o carrinho de parada. Para esta fase do 
atendimento, é igualmente fundamental o acesso a materiais necessários e o auxílio 
de profissionais treinados. 

✓ Em casos de parada cardio – respiratória (PCR), proceda conforme os 
algoritmos padronizados. 

• Nos pacientes que não estão em PCR, a primeira medida é realizar o 
MOV (monitor, oxigênio e veia) seguido das orientações abaixo: 

•  Obtenha os sinais vitais (PA,FC,FR,Sat. de Oxigênio, temperatura) e 
glicemia capilar (dextro). 

• Esclareça a queixa e duração de forma objetiva. São dados 
fundamentais para a condução adequada de qualquer caso em pronto-socorro; 

• Perguntem de forma breve e direta por fatores associados, 
antecedentes, medicações em uso e resultados de exames complementares 
realizados anteriormente; 

• Realize o exame clinico dirigido para a queixa apresentada. Aprofunde o 
exame conforme as alterações encontradas: 

✓ Aspecto geral: avaliação de mucosas e estado geral do paciente; 
✓ Neurológico: escala de coma de Glasgow, presença de déficits motores, 

avaliação de pupilas e de sinais de meningismo; 
✓ Cardiovascular: ausculta cardíaca (ritmo, sopros, B3), presença de 

estase jugular, perfusão periférica e pulsos periféricos (presença e simetria); 
✓ Pulmonar: inspeção de uso de musculatura acessória e ausculta 

pulmonar (crepitações, sibilos, derrames, roncos) 
✓ Abdominal: ruídos, sinais de peritonismo, dor e visceromegalias; 
✓ Membros: edemas, sinais de empastamento de panturrilhas; 

C) Principais Síndromes em Situação de Emergência. 

 INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA 

São basicamente de 2 tipos: 

• Hipoxêmica (PaO2 < 60 mmHg): a principal fisiopatogenia está 
relacionada a um distúrbio entre a relação ventilação/perfusão (V/Q).O mais 
freqüente é o distúrbio do tipo SHUNT, quando o alvéolo está preenchido por 
transudato (edema pulmonar), exsudato (pneumonia) ou sangue (infarto pulmonar, 
hemorragia). 

• Hipercapnica (PaCO2 > 50 mmHg): o distúrbio principal envolvido é a 
hipoventilação alveolar. Pode ocorrer pela diminuição da (FR < 12), do volume 
corrente “respiração curta”. Dependendo do grau, pode levar á hipoxemia associada, 
mas, nessa situação, o gradiente alvéolo-arterial permanecerá normal. Nestes 
casos, salienta-se a fadiga respiratória, que cursa com exaustão da retenção de 
CO2. A hipoxemia será um evento tardio e mesmo antes do seu aparecimento, o 
paciente já se encontra em insuficiência respiratória. Clinicamente, são pacientes 
que se apresentam taquipnéicos (um mecanismo para tentar compensar a 
diminuição do volume corrente), com uso da musculatura acessória (tiragem sub-
diafragmática, intercostal, de fúrcula, batimento de asa de nariz, respiração 
paradoxal abdominal), muitas vezes sonolentos (pela retenção de CO2 ou por 
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encefalopatias tóxico-metabólicas diversas associadas). Necessitam de intervenção 
imediata, pois podem evoluir para parada respiratória. 
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 CHOQUE 

Choque é caracterizado por má perfusão. Caracterizar má perfusão é muito 
mais do que caracterizar hipotensão. Assim, uma vez realizados os passos iniciais 
para o atendimento ao paciente potencialmente grave conforme descrito 
previamente, o paciente com suspeita de choque deve ser avaliado especificamente 
para se obter o diagnóstico preciso, ao mesmo tempo em que recebe as primeiras 
medidas terapêuticas. 

Deve-se procurar por sinais indicativos de estados de má perfusão, em geral 
associados com disfunção orgânica aguda: 

• Sistema cardiovascular: hipotensão e taquicardia, e/ou acidose metabólica 
com aumento de lactato arterial; 

• Sistema respiratório: sinais de insuficiência respiratória conforme descrito 
previamente; 

• Sistema nervoso central: rebaixamento do nível de consciência e delirium; 

• Sistema urinário: oligúria aguda e aumento de escórias nitrogenadas; 

• Sistema digestório: aumento de bilirrubinas (colestase transinfecciosa) e íleo 
paralítico metabólico; 

• Sistema hematológico: coagulação intravascular disseminada. Deve-se 
ressaltar que tais sinais não são patognomônicos de estados de má perfusão. No 
entanto, em casos em que o restante do quadro clínico é compatível, devem ser 
interpretados desta forma. 

Intervenção precoce e agressiva é capaz de mudar a mortalidade de forma 
muito significativa, conforme será abordado no protocolo específico. 

Uma vez caracterizado o estado de má perfusão, deve-se então tentar 
esclarecer e etiologia do choque, a saber: 

• Choque hipovolêmico; 

• Choque distributivo; 

• Choque cardiogênico; 

• Choque obstrutivo. 

Sinais como enchimento capilar lentificado, extremidades frias, pulso fino, 
estase jugular, abafamento de bulhas cardíacas, diferença de ausculta entre 
hemitórax, febre, entre outros, devem ser cuidadosamente avaliados. 

História sugestiva de infecção ou dor torácica, assim como antecedentes 
como cardiopatias, DPOC, imunodeficiências ou uso de anticoagulantes orais podem 
ser muito valiosos para o esclarecimento da etiologia do choque. 
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O nível de consciência pode variar desde o indivíduo alerta, consciente e 
orientado até o coma, passando por confusão, letargia e estupor. Quadros agudos 
de confusão, com distúrbio de atenção associado e flutuação durante o dia 
caracterizam o delirium. Coma é o estado em que o indivíduo apresenta diminuição 
do nível de consciência, não responsivo a estímulos internos e externos e com os 
olhos fechados. Lesões focais supratentoriais somente levam ao coma caso levem 
à compressão do hemisfério contralateral ou de estruturas nobres de tronco cerebral. 
Já encefalopatias tóxico-metabólicas podem levar mais frequentemente ao coma ou 
delirium, especialmente em indivíduos com reserva orgânica diminuída, como os 
idosos, por exemplo. Em casos RNC, é deve-se distinguir os pacientes com suspeita 
de lesão supra-tentorial daqueles com suspeita de encefalopatias tóxico-
metabólicas. 

Assim, identificado o paciente potencialmente grave, realizado o atendimento 
inicial na sala de emergência e diagnosticado um RNC, algumas perguntas devem 
ser respondidas para que se possa conduzir adequadamente o caso. São elas: 

• A via aérea está protegida? 

• A oxigenação e a perfusão sistêmica estão garantidas? 

• Foi realizada uma glicemia capilar (dextro)? 

• Qual a causa do RNC ? 
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89. DENGUE 

 CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE (OMS) 

GRAU I: Estágio A – Paciente com suspeita de dengue, e sem 
manifestação hemorrágica espontânea. 

Fator de risco Conduta 

A1 - Sem fator 
de risco 

Prova do laço 
negativa 

• TRO 50ml/kg/dia (1/3 SRO e 2/3 líquidos) 

• Banho morno até redução da febre e não 
agasalhar 

• Medicamento: Paracetamol ou Dipirona 
✓ Criança até 12 anos: 1 gota/kg até de 6/6 

horas. 
✓ Adultos: 40 gotas ou 1 comprimido (de 

500mg a 750mg) até de 6/6 horas. 

• Retorno 24 horas ou no 1º dia sem febre, 
com orientação sobre sinais de alerta 

• Repetir exame físico complementar à 
história clínica 

• Todos os pacientes (adultos e crianças) 
devem retornar imediatamente para nova avaliação em 
caso de aparecimento de sinais de alerta 

• Orientar o paciente e familiares sobre as 
medidas para eliminação dos criadouros de vetor 

• Colher sorologia para dengue após o 6º dia 
do início da febre 

• Preencher ficha SINAN e Ficha de 
Investigação de Dengue 

✓  Utilizar o cartão de orientação ao cliente 
com suspeita de Dengue 

Fator de risco Conduta 

A2 - Com fator 
de risco: prova do laço 
positiva ou,  criança 
com menos de 1 ano, 
gestante, idoso, 
hipertensão arterial, 
anemia falciforme, 
asma brônquica, 
diabetes mellitus, 
DPOC, alergias, 
cardiopatias, passado 
de 

doença péptica, 
etc. 

• Colher hemograma com contagem de 
plaquetas imediatamente, e com o resultado 
encaminhar ao médico para avaliação. 

• TRO 60ml/kg/dia (1/3 SRO e 2/3 líquidos) 

• Banho morno até redução da febre e não 
agasalhar 

• Medicamento: Paracetamol ou Dipirona 
✓ o Criança: 1 gota/kg até de 6/6 horas. 
✓ o Adultos: 40 gotas ou 1 comprimido (de 

500mg a 750mg) até de 6/6 horas. 

• Colher sorologia para dengue no 6º dia do 
início da febre 

• Retorno em 24 horas para avaliação 

• Avaliar resultado do hemograma. Se 
hematócrito e plaquetas normais, orientar retorno em 
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24 horas. Se hemograma alterado, encaminhar para 
consulta médica 

• Todos os pacientes (adultos e crianças) 
devem retornar imediatamente para nova avaliação, 
em caso de aparecimento de sinais de alerta 

• Orientar o paciente e familiares sobre as 
medidas para eliminação dos criadouros de vetor 

• Preencher ficha SINAN e Ficha de 
Investigação de Dengue 

✓ Utilizar o cartão de orientação ao cliente 
com suspeita de Dengue 

 

GRAU II: Estágio B – Pacientes com dengue e com manifestação 
hemorrágica espontânea. 

Fator de risco Conduta 

B1 – Leve 
(petéquias, equimose, 
epistaxe, gengivorragia, 
hemorragia conjutival) 

• Encaminhar o paciente ao médico para 
avaliação e conduta 

• Prestar Assistência de enfermagem: 

• Banho morno até redução da febre e não 
agasalhar 

• Colher sorologia para dengue após o 6º dia 
de febre 

• Orientar o paciente e familiares sobre as 
medidas para eliminação dos criadouros de vetor 

• Preencher ficha SINAN e Ficha de 
Investigação de Dengue 

• Utilizar o cartão de orientação ao cliente 
com suspeita de Dengue 

Fator de risco Conduta 

B2 – Visceral 
(metrorragia, 

melena, 
hematêmese, 
hematúria, hemoptise) 

• Encaminhar o paciente ao médico para 
avaliação e conduta 

• Prestar Assistência de enfermagem: 

• Preencher ficha SINAN e Ficha de 
Investigação de Dengue 

• Avisar a Vigilância Epidemiológica por 
telefone 

• Colher sorologia para dengue após o 6º dia 
do início da febre 

• Orientar o paciente e familiares sobre as 
medidas para eliminação dos criadouros de vetor 

• Utilizar o cartão de orientação ao cliente 
com suspeita de Dengue 
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GRAU III: Estágio C – Dados de identificação do A ou B, acrescido de 
pelo menos um dos sinais de alerta: dor abdominal intensa e contínua, vômitos 
persistentes, hepatomegalia dolorosa, derrames cavitários (pleura, pericárdio 
ou ascite), sangramento importante, hipotensão arterial, hipotensão postural 
(variação da P.A. sentado/deitado ou sentado/ em pé ≥ 20mmHg), diminuição 
da pressão diferencial (P.A. sist./P.A. diast.), pulso filiforme, cianose, agitação 
e/ou letargia, queda brusca da temperatura, taquicardia e lipotímia, aumento 
repentino do hematócrito. 

Fator de risco Conduta 

C1 – Dor 
abdominal, 

hepatomegalia, 
queda brusca de 
temperatura, aumento 
do 

hematócrito e 
plaquetas menor que 
50.000/mm³ 

• Comunicar imediatamente ao médico e 
na ausência deste, chamar o SAMU 

• Prestar Assistência de enfermagem: 

• Providenciar acesso venoso 

• Não colher hematócrito no membro 
superior com acesso venoso (soro) 

• Colher sorologia para dengue 
independente da data de início dos sintomas 

• Orientar o paciente e familiares sobre as 
medidas para eliminação dos criadouros de vetor 

• Preencher ficha SINAN e Ficha de 
Investigação de Dengue 

• Comunicar imediatamente a Vigilância 
Epidemiológica por 

• Telefone Utilizar o cartão de orientação 
ao cliente com suspeita de Dengue 

Fator de risco Conduta 

C2 – Vômitos 
persistentes, com 
sangramento importante, 
mais confusão mental, 
hipotensão arterial 

• Comunicar imediatamente ao médico e 
na ausência deste, chamar o SAMU 

• Prestar Assistência de enfermagem: 

• Providenciar acesso venoso 

• Não colher hematócrito no membro 
superior com acesso venoso (soro) 

• Colher sorologia para dengue 
independente da data de início dos sintomas 

• Controlar os sinais vitais de 15 em 15 
minutos até a chegada do SAMU 

• Orientar o paciente e familiares sobre as 
medidas para eliminação dos criadouros de vetor 

• Preencher ficha SINAN e Ficha de 
Investigação de Dengue 

• Comunicar imediatamente a Vigilância 
Epidemiológica por telefone 

• Utilizar o cartão de orientação ao cliente 
com suspeita de Dengue 
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GRAU IV: CHOQUE 

Estágio D – 
Choque 

P.A. sistólica: 

Criança < 
80mmHg 

Adulto < 
90mmHg 

Hipertenso sem 
tratamento com PA 
60mmHg abaixo da 
média usual 

Pulso rápido e 
débil 

Pele fria, pálida 

• Comunicar o médico imediatamente e 
chamar o SAMU 

• Prestar Assistência de enfermagem: 

• Providenciar acesso venoso 

• Não colher hematócrito no membro 
superior com acesso venoso (soro) 

• Colher sorologia para dengue 
independente da data de início dos sintomas 

• Controlar os sinais vitais de 15 em 15 
minutos até a chegada do SAMU 

• Observar turgência jugular e diurese 

• Orientar os familiares sobre as medidas 
para eliminação dos criadouros de vetor 

• Comunicar imediatamente a Vigilância 
Epidemiológica por telefone 

• Preencher ficha SINAN e Ficha de 
Investigação de Dengue 

• Utilizar o cartão de orientação ao cliente 
com suspeita de Dengue 

 

 FLUXOGRAMA PARA CLASSIFICAÇÃO DO TRATAMENTO DE DENGUE 
PELO 

ENFERMEIRO 
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90. ANEXOS 

 PROVA DO LAÇO 

a) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos 
suspeitos de dengue  durante o exame físico; 

1. Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor do polegar) 
no antebraço da pessoa e verificar a PA (deitada ou sentada); 

2. Calcular o valor médio: (PAS+PAD); 

3. Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos 
(em crianças três minutos) ou até o aparecimento das petéquias; 

4. Contar o número de petéquias no quadrado. A prova será positiva se houver 
mais de 20 petéquias em adultos e 10 em crianças; 

b) A prova do laço é importante para a triagem do paciente suspeito de 
dengue, pois pode ser a única manifestação hemorrágica de casos complicados ou 
de FHD, podendo representar a presença de plaquetopenia ou de fragilidade capilar. 

 

 

91. GRIPE (H1N1) 

 Apresentação 

Em março de 2013, com base no perfil epidemiológico da influenza no Brasil, 
o Ministério da Saúde realizou, em parceria com a Sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI), a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), a 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), a Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP), a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade 
(SBMFC) e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), uma 
revisão do Protocolo de Tratamento de Influenza, com destaque para a importância 
do tratamento oportuno dos casos de Síndrome Gripal (SG) que têm indicação e de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Para tanto, foram revisadas e 
redefinidas algumas condutas a serem instituídas frente aos casos de influenza e 
atualizou-se de forma ampla as indicações de quimioprofilaxia. 

Este protocolo tem o objetivo de orientar a conduta terapêutica aos casos de 
SG e SRAG no país, bem como as medidas de controle a serem estabelecidas às 
pessoas e aos comunicantes de risco, tanto em ambientes domiciliares como em 
instituições fechadas, além das medidas de controle de infecção hospitalar. 

1. Influenza - Características gerais 

1.1 Aspectos epidemiológicos 

A influenza ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente nos meses do 
outono e do inverno, quando as temperaturas caem, principalmente no sul e sudeste 
do país. 

1.2 Aspectos clínicos 
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O período de incubação da doença dura de um a quatro dias. A 
transmissibilidade em adultos ocorre principalmente 24 horas antes do início dos 
sintomas e dura até três dias após o final da febre. Nas crianças pode durar em 
média 10 dias e por mais tempo nos pacientes imunossuprimidos. 

1.2.1 Sinais e sintomas 

Infecção aguda das vias aéreas que apresenta quadro febril (temperatura ≥ 
37,8°C), com a curva térmica usualmente declinando após dois a três dias e 
normalizando em torno do sexto dia de evolução. A febre geralmente é mais 
acentuada em crianças do que em adultos. 

Outros sinais e sintomas comuns são habitualmente de aparecimento súbito, 
como: 

• Calafrios; 

• Mal-estar; 

• Cefaleia; 

• Mialgia 

• Dor de garganta; 

• Artralgia 

• Prostração; 

• Rinorreia; 

• Tosse seca. 

• Podem ainda estar presentes: 

• Diarreia; 

• Vômito; 

• Fadiga; 

• Rouquidão; 

• Hiperemia conjuntival. 

As queixas respiratórias, com exceção da tosse, tornam-se mais evidentes 
com a progressão da doença e mantêm-se, em geral, por três a quatro dias após o 
desaparecimento da febre. A rouquidão e a linfadenopatia cervical são mais comuns 
em crianças. A tosse, a fadiga e o mal-estar frequentemente persistem pelo período 
de uma a duas semanas e raramente podem perdurar por mais de seis semanas. 

1.2.2 Complicações 

A evolução da gripe (influenza) é a resolução espontânea em sete dias, 
embora a tosse, o mal-estar e a fadiga possam permanecer por algumas semanas. 
Alguns casos podem evoluir com complicações. São sinais de agravamento: 

• Aparecimento de dispneia ou taquipneia ou hipoxemia – Spo2 < 95% 

• Persistência ou aumento da febre por mais de três dias ( pode indicar 
pneumonite primária pelo vírus influenza ou secundária a uma infecção bacteriana); 

• Exacerbação de doença pré-existente (Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica – DPOC, cardiopatia ou outras doenças com repercussão sistêmica); 

• Disfunções orgânicas graves (exemplo: insuficiência renal aguda); 

• Miosite comprovada por creatinoquinase – CPK (≥ 2 a 3 vezes); 

• Alteração do sensório; 

• Exacerbação dos sintomas gastrointestinais em crianças; 
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• Desidratação. 
ALERTA: Deve ser dada atenção especial a essas alterações quando 

ocorrerem em pacientes que apresentem fatores de risco para a complicação por 
influenza. 

1.2.3 São consideradas condições e fatores de risco para complicações 

• Grávidas em qualquer idade gestacional e puérperas até duas semanas 
após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal); 

• Adultos ≥ 60 anos; 

• Crianças < 2 anos; 

• Indivíduos que apresentem: 

• Pneumopatias (incluindo asma); 

• Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica); 

• Nefropatias; 

• Hepatopatias; 

• Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme); 

• Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus); 

• Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem 
comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção 
cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, Síndrome de Down, Acidente 
Vascular Cerebral - AVC ou doenças neuromusculares); 

• Imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/Aids ou 
outros; 

• Obesidade (Índice de Massa Corporal - IMC ≥ 40 em adultos); 

• Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido 
acetilsalicílico (risco de Síndrome de Reye); 

• População indígena aldeada. 

2. Definições de caso 

2.1 Síndrome Gripal 

Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, 
acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: 
cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. 

Em crianças com menos de dois anos de idade, considera-se também como 
caso de síndrome gripal: febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas 
respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de outro diagnóstico 
específico. 

2.2. Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

Indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição acima) 
e que apresente dispneia ou os seguintes sinais de gravidade: 

• Saturação de Spo2 < 95% em ar ambiente; 

• Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória 
avaliada de acordo com idade; 

• Piora nas condições clinicas de doença de base; 

• Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente.  
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Em crianças: além dos itens acima, observar também: batimentos de asa de 
nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

O quadro clínico pode ou não ser acompanhado de alterações laboratoriais e 
radiológicas 

listadas abaixo: 

• Alterações laboratoriais: leucocitose, leucopenia ou neutrofilia; 

• Radiografia de tórax: infiltrado intersticial localizado ou difuso ou 
presença de área de condensação. 

3. Manejo clínico 

3.1 Síndrome Gripal em pacientes com condições e fatores de risco para 
complicações  

Além dos medicamentos sintomáticos e da hidratação, está indicado o uso de 
fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®) de forma empírica (NÃO SE DEVE AGUARDAR 
CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL) para todos os casos de SG que tenham fator de 
risco para complicações, independente da situação vacinal. 

Esta indicação fundamenta-se no benefício que a terapêutica precoce 
proporciona, tanto na redução da duração dos sintomas quanto na ocorrência de 
complicações da infecção pelos vírus da influenza, para pessoas portadoras das 
condições elencadas em “Condições e fatores de risco para complicações”. 

Observação: Em pacientes com fatores de risco para complicações e com 
SRAG, o antiviral ainda apresenta benefícios mesmo se iniciado após 48 horas do 
início dos sintomas. 

Este benefício já foi amplamente comprovado por estudos clínicos, observado 
no manejo clínico de pacientes durante a pandemia de 2009 e reforçado no protocolo 
da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e em consultas referendadas pela 
Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), pela Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia (SBPT), pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira 
(AMIB), pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), pela Sociedade Brasileira de 
Medicina da Família e Comunidade (SBMFC) e pela Federação Brasileira de 
Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). 

3.2 Síndrome Gripal sem condições e fatores de risco para complicações 

Além dos medicamentos sintomáticos e da hidratação, a prescrição do fosfato 
de Oseltamivir (Tamiflu®) também pode ser considerada, excepcionalmente, 
baseada em julgamento clínico, se o tratamento puder ser iniciado nas primeiras 48 
horas do início da doença. 

Todos os pacientes de síndrome gripal devem ser orientados para retornar ao 
serviço de saúde em caso de piora do quadro clínico, quando deverão ser 
reavaliados quanto aos critérios de SRAG ou outros sinais de agravamento. 

Todos os pacientes que apresentarem sinais de agravamento devem também 
receber de imediato o tratamento com o antiviral. 

3.3 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
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• Realizar avaliação clínica minuciosa e, de acordo com a indicação, iniciar 
terapêutica imediata de suporte, incluindo hidratação venosa e oxigenioterapia sob 
monitoramento clínico; 

• Indicar internação hospitalar; 

• Iniciar o tratamento com o fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®) após a 
suspeita clínica, independentemente da coleta de material para exame laboratorial; 

• Na possibilidade de coleta de amostras para exame laboratorial, o 
procedimento deve ser realizado preferencialmente antes do início do tratamento e 
em pacientes com até 7 dias de início dos sintomas. 

• Para orientações sobre coleta de amostras acesse o Guia de Vigilância 
Epidemiológica no link  

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_vigilancia_epidemio_2010
_web.pdf 

• Observação: O antiviral traz benefícios mesmo se iniciado 48 horas após 
o início dos sintomas (há estudos que indicam haver algum efeito benéfico na 
introdução terapêutica até 10 dias após início dos sintomas). 

3.4 Indicações para internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Instabilidade hemodinâmica persistente após reposição volêmica; 

- Sinais e sintomas de insuficiência respiratória, incluindo hipoxemia com 
necessidade de suplementação de oxigênio para manter saturação arterial de 
oxigênio acima de 90%; 

- Evolução para outras disfunções orgânicas (Ex.: insuficiência renal aguda, 
insuficiência hepática, disfunção neurológica). 

3.5 Gestantes e puérperas 

Assim como vários grupos populacionais, as gestantes foram identificadas 
como de risco para desenvolver complicações por influenza, tendo em vista a maior 
mortalidade por influenza registrada neste segmento populacional, especialmente 
durante a pandemia de 2009. 

Tendo em vista a experiência adquirida no tratamento de gestantes frente 
àinfecção por influenza A(H1N1) pdm 09, recomenda-se que: 

• As gestantes devem ser tratadas preferencialmente com o fosfato de 
oseltamivir (Tamiflu®). 

• Não deve se protelar a realização de exame radiológico em qualquer 
período gestacional, quando houver necessidade de averiguar hipótese diagnóstica 
de pneumonia. 

O oseltamivir não é contraindicado na gestação (categoria C); não há relatos 
de malformações e há melhor risco/benefício (Tanaka,T.- Safety of neuraminidade 
inhibitors against novel influenza A(H1N1) in pregnant and breastfeeding women. 
CMAJ, 2009 Jul. 7;181:55-8.Epub 2009). 

4. Tratamento - Uso de antivirais na infecção por influenza 

Os antivirais fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®) e zanamivir são medicamentos 
inibidores de neuraminidase, classe de drogas planejadas contra o vírus influenza, 
bem reconhecidas pela enzima viral, agindo tanto no vírus influenza A quanto no B. 
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São pouco reconhecidas por enzimas humanas, o que diminui as chances de efeitos 
colaterais. 

Entre os benefícios relatados do uso do oseltamivir, dados clínicos e 
observacionais demonstram que o tratamento com o antiviral de maneira precoce 
pode reduzir a duração dos sintomas, principalmente em pacientes 
imunossuprimidos. Alguns estudos sugerem que o benefício neste grupo seja ainda 
superior. 

 

Nota: O Ministério da Saúde - MS disponibiliza o medicamento no Sistema 
Único de Saúde - SUS. O receituário utilizado para a prescrição do medicamento é 
o receituário simples. 

 

Observação: A indicação de Zanamivir somente está autorizada em casos de 
impossibilidade clínica da manutenção do uso do fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®). 

Informações adicionais 

Os pacientes que desenvolvem efeitos colaterais gastrointestinais graves 
podem ter a absorção oral do fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®) reduzida. 

A dose de fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®) para adultos é de 75mg, duas 
vezes ao dia, por cinco dias e atualmente não há evidência científica consistente 
para indicar o aumento da dose ou do tempo de utilização do antiviral. Entretanto, 

1286



  
                                                   

 

249 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

relatos de séries de casos sugerem possível benefício em casos graves ou em 
imunossuprimidos, com dose dobrada e prolongamento do tratamento acima de 
cinco dias. 

Para os pacientes que vomitam até uma hora após a ingestão do 
medicamento, deve ser administrada uma dose adicional. 

A dose deve ser ajustada no caso de insuficiência renal. Com clearence de 
creatinina menor que 30ml/min, a dose deve ser 75mg de 24/24h. Em hemodiálise, 
a dose deve ser 30mg após cada sessão de hemodiálise. Em diálise peritoneal, a 
dose, uma vez por semana, deve ser 30mg. 

O Zanamivir é contraindicado em menores de cinco anos para tratamento ou 
para quimioprofilaxia e para todo paciente com doença respiratória crônica pelo risco 
de broncoespasmo severo. 

O Zanamivir não pode ser administrado para paciente em ventilação mecânica 
porque essa medicação pode obstruir os circuitos do ventilador. 

Orientar o afastamento temporário, de acordo com cada caso, das atividades 
de rotina (trabalho, escola, etc.), avaliando o período de transmissibilidade da 
doença. 

Tratamento adjunto de antibiótico com o antiviral 

Recomenda-se que os médicos sigam as indicações dos 
protocolos/consensos divulgados pelas sociedades de especialidades, como 
Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia (SBPT), Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Medicina da Família e 
Comunidade (SBMFC) e Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 
(FEBRASGO). 

Medidas preventivas – Algumas considerações 

Controle de infecção relacionada à assistência à saúde 

A implementação das precauções padrão constitui a principal medida de 
prevenção da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser 
adotada no cuidado de todos os pacientes, independentemente dos fatores de risco 
ou doença de base. As precauções padrão compreendem: 

✓     Higienização das mãos antes e após contato com o paciente; 
✓ Uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI (avental e luvas ao 

contato com sangue e secreções); 
✓ Uso de óculos e máscara se houver risco de respingos; 
✓ Fazer descarte adequado de resíduos, segundo o regulamento técnico 

para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). Acesse o documento no link 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004
.html 

Precauções de contato 
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✓ Onde há risco de transmissão direta por contato ou transmissão indireta 
por meio de  objetos contaminados, deve-se: 

o Usar luvas e avental ao entrar no quarto; 
o Descartar luvas e avental ao sair do quarto; 
o Limitar transporte e movimentação do paciente; 
o Limitar compartilhamento de equipamentos; 
o Trocar as luvas após contato com cada paciente, 

independentemente de estarem aparentemente limpas; 
o Higienizar as mãos antes e após tocar o paciente, utensílios e mobiliário; 
o As luvas não dispensam a higienização das mãos. 

Nota: Além das precauções padrão e de contato, devem ser implementadas 
as precauções para gotículas, que são utilizadas para pacientes com doenças 
conhecidas ou suspeitas. 

Precauções para gotículas 

✓ As gotículas respiratórias que têm cerca de >5μm de tamanho, geradas 
por tosse, espirro ou fala, não se propagam por mais de 1 metro da fonte. 
Relacionam-se à transmissão de contato da gotícula com mucosa ou conjuntiva da 
boca ou nariz de indivíduo susceptível. Recomenda-se: 

✓ Uso de máscara cirúrgica ao entrar no quarto, a menos de 1 metro do 
paciente – substitui-la a cada contato com o paciente; 

✓ Higienização das mãos antes e depois de cada contato com o paciente 
(água e sabão ou álcool gel); 

✓ Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte; 
✓ Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, 

nebulização); 

Uso de dispositivos de sucção fechados.  
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AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE, ATRAVÉS DE COMISSÕES, 
SERVIÇOS E PROTOCOLOS CLÍNICOS 

 

PROPOSTAS DE REGIENTOS PARA COMISSÕES/COMITÊS/NÚCLEOS 

 

Introdução 

 

 Serão apresentados a seguir as propostas de regimentos internos para 

as comissões e comitês para hospital. A direção geral da unidade hospitalar 

emitirá documento com nomeação dos membros de cada uma das comissões e 

comitês, sendo que terão trinta dias para realizar revisão das propostas de 

regimento e aprovar em reunião ordinário o novo regimento. 

 Cada comissão deve manter um cronograma de reuniões e um plano 

anual de atuação, além de acompanhar resultados assistências que forem da 

obrigação da comissão. 

 Relatórios periódicos deverão ser enviados a direção das unidades que 

compõe, podendo esta convocar para reuniões de trabalho, a fim de 

esclarecimentos. Relatórios também devem estar à disposição da Secretaria 

Estadual da Saúde de Goiás e outros órgãos reguladores.   

 As reuniões serão registradas na ATA apresentada a seguir: 
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1. COMISSÃO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
- CGRSS 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Gerenciamento 

de Resíduos 
de Serviços de 

Saúde 

Coordenar, 
normatizar, 
supervisionar, 
orientar e fiscalizar 
todas as questões 
relativas ao 
gerenciamento de 
resíduos desta 
instituição. 
 

Dois enfermeiros 
Um nutricionista 
Um farmacêutico 
Um médico 
Dois 
representantes do 
serviço de 
higienização e 
hotelaria 
Um representante 
da gestão de 
pessoas 
Um representante 
da administração 
Um representante 
da manutenção. 

15 dias Mensal 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 

Considerando as definições e determinações contidas na Resolução RDC Nº 

306, de 7 de dezembro de 2004, publicada pelo Ministério da Saúde, que dispõe 

sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde. Constitui-se no Hospital a comissão para tratar das questões relativas ao 

gerenciamento de resíduos desta instituição. 
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Art. 1º. A Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - 

CGRSS.   

 

Art. 2° - OBJETIVOS  

De acordo com o regimento, a comissão tem como objetivos: 

a) Coordenar todas as ações que envolvem o manejo dos resíduos,  

b) Normatizar as rotinas e condutas para segregação, coleta e transporte 

dos resíduos hospitalares, condições de armazenamento interno e externo, bem 

como a disposição e destinação final. 

c) Elaborar o Plano de Ação para implementação, acompanhamento, 

avaliação e atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Hospitalares. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 3º A Comissão Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - CGRSS 

do Hospital está subordinada à Direção Técnica, que designa a nomeação dos 

membros da comissão conforme Regimento Interno e tem como núcleo básico 

uma equipe multiprofissional. 

A equipe multiprofissional deverá ser formada pelos profissionais das áreas 

assistenciais, de apoio e administrativas da instituição. Devendo ser 

minimamente composta por: enfermeiros, nutricionista, farmacêutico, médico, 

representante do serviço de higienização e hotelaria, representante da gestão 

de pessoas, representante da administração e representante da manutenção. 

 

Parágrafo 1º: Para ser Coordenador da Comissão, o profissional será nomeado 

pela Direção Técnica do Hospital. 

 

Parágrafo 2º: Além dos membros efetivos, a Comissão poderá contar com a 

participação de representantes de outras áreas do hospital, sempre que sejam 

convidados para colaborarem em assuntos específicos a serem analisados pelo 

grupo. 
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CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 4 º Compete a Comissão: 

a) Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde 

(PGRSS) e encaminhar para aprovação da Direção. 

b) Elaborar o Plano de Ação para implementação e acompanhamento do 

PGRSS. 

c) Estabelecer programas de metas, indicadores de desempenho e atividades 

para o gerenciamento dos resíduos. 

d) Promover atividades educativas visando qualificar os profissionais de saúde 

para o gerenciamento de resíduos. 

e) Estabelecer o mapeamento dos riscos dos processos/setores. 

f) Observar a prioridades e propor ações para elaboração e melhoria contínua 

dos indicadores de: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 

e disposição final dos rejeitos. 

g) Atualizar anualmente o PGRSS da Instituição. 

 

CAPITULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES E ESTABELECIMENTO DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º - São atribuições do Coordenador:  

a) Representar a Comissão de Gerenciamento de Resíduos 

Hospitalares na instituição.  

b) Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias. 

c) Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pela Comissão 

de Gerenciamento de Resíduos Hospitalares. 

d) Será o representante legal perante a Direção do Hospital;  

e) Deverá assinar toda correspondência enviada;  

f) Deverá assinar os relatórios oficiais a serem enviados a direção 

técnica do Hospital. 

 

Art. 6° - São atribuições do Vice Coordenador: 
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a) Todas as atribuições acima descritas na ausência do Coordenador. 

Art. 7° - São atribuições do Secretário: 

a) Estabelecer a pauta das reuniões; 

b) Registrar em ata todas as resoluções da Comissão; 

c) Redigir as atas das reuniões; 

d) Expedir documentação, mantendo as cópias em arquivo. 

 

Art. 8° - São atribuições dos demais membros da Comissão: 

a) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias; 

b) Promover e orientar os colaboradores da Instituição sobre as 

determinações do gerenciamento dos resíduos gerados no Hospital; 

c) Outras atividades afins, designadas pelo Coordenador da Comissão, para 

garantir o bom andamento dos trabalhos. 

  

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 9º - A Comissão reunir-se-á mensalmente e, extraordinariamente, de acordo 

com a convocação do Coordenador. 

Art. 10° - O membro que não comparecer às reuniões ordinárias por três vezes 

consecutivas sem justificativa por escrito, poderá ser excluído da Comissão. 

Art. 11° - As resoluções da Comissão serão tomadas com a participação de 

número mínimo igual a metade mais 01 (um) de seus integrantes em 1ª 

convocação e em 2ª convocação, quinze minutos após a primeira, com qualquer 

número de participantes. 

Art. 12º - Para cada reunião realizada, deverá ser lavrada ata, subscrita pelos 

presentes. 

 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13° - Este regulamento poderá ser modificado por proposição da Direção 

Técnica e dos membros da própria Comissão. 
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Art. 14° - Os casos omissos serão resolvidos pela própria Comissão em reunião 

convocada para este fim. 

Art. 15° - As deliberações da Comissão devem ser sempre realizadas com a 

avaliação do item através de análise técnica dos membros desta Comissão, 

obedecendo à área de formação e competência, fato este que motivou a equipe 

ser composta de forma multiprofissional;  

Art. 16° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

_________, ___ de _________ de 20___. 

 

 

 

_____________________ 

DIREÇÃO GERAL 

 
 
Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção 
técnica 

Nomear os membros da Comissão 15 dias Direção 
técnica 

Definir calendário anual de reuniões 15 dias Coordenador 

Elaborar o PGRSS 45 dias Todos 

Implementar o PGRSS  60 dias Todos 

Definir cronograma anual de educação 
permanente relacionado ao gerenciamento de 
resíduos 

45 dias Todos 

Desenvolver atividades de educação permanente 
relacionado ao gerenciamento de resíduos 

Mensal Todos 

Definir indicadores de acompanhamento das 
atividades desta comissão e do gerenciamento de 
resíduos na instituição 

60 dias Todos 

Elaborar roteiro de auditoria para avaliação da 
implantação do PGRSS 

60 dias Todos 

Monitorar e avaliar a implementação do PGRSS Mensal Todos 

Elaborar relatório mensal das atividades da 
comissão e de volume de resíduos gerados 

Mensal Todos 

Monitorar acidentes de trabalho relacionados ao 
manejo de resíduos 

Mensal Todos 
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*A partir do início do contrato de gestão. 
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2. PROPOSTA PARA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Ética Médica 

Supervisionar, 
orientar e fiscalizar, 
em sua área de 
atuação, o exercício 
da atividade médica, 
atentando para que 
as condições de 
trabalho do médico, 
bem como sua 
liberdade, iniciativa 
e qualidade do 
atendimento 
oferecido aos 
pacientes respeitem 
os preceitos éticos e 
legais 

Diretor Geral, 
Diretor Técnico, 
Diretor Clínico, 
Dois Representantes 
da Gestão. 

15 dias Mensal 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA 

 

CAPÍTULO I 

Conceituação e Objetivos 

 

Arti 1º - A Comissão de Ética Médica (CEM) do hospital, é vinculado ao Conselho 

Regional de Medicina do Estado, desempenha as seguintes atribuições:  

 

Parágrafo Único -  A Comissão de Ética Médica tem como objetivos 

I - Supervisionar, orientar e fiscalizar, em sua área de 

atuação, o exercício da atividade médica, atentando para 

que as condições de trabalho do médico, bem como sua 

liberdade, iniciativa e qualidade do atendimento oferecido 

aos pacientes respeitem os preceitos éticos e legais; 
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II - Comunicar ao Conselho Regional de Medicina 

quaisquer indícios de infração da lei ou dispositivos éticos 

vigentes; 

III - Comunicar ao Conselho Regional de Medicina o 

exercício ilegal da profissão; 

IV - Comunicar ao Conselho Regional de Medicina as 

irregularidades não corrigidas dentro dos prazos 

estipulados; 

V - 

 

Comunicar ao Conselho Regional de Medicina 

práticas médicas desnecessárias e atos médicos ilícitos, 

bem como adotar medidas para combater a má prática 

médica; 

VI -  Instaurar sindicância, instruí-la e formular relatório 

circunstanciado acerca do problema, encaminhando-o ao 

Conselho Regional de Medicina, sem emitir juízo; 

VII -  Verificar se a instituição onde atua está 

regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina e 

em dia com as suas obrigações; 

VIII -  Colaborar com o Conselho Regional de Medicina na 

tarefa de educar, discutir, divulgar e orientar sobre temas 

relativos à Ética Médica; 

IX -  Elaborar e encaminhar ao Conselho Regional 

Medicina relatório sobre as atividades desenvolvidas na 

instituição onde atua; 

X -  Atender as convocações do Conselho Regional de 

Medicina; 
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XI -  Manter atualizado o cadastro dos médicos que 

trabalham na instituição onde atua; 

XII -  Fornecer subsídios à Direção da instituição onde 

funciona, visando à melhoria das condições de trabalho e 

da assistência médica 

XIII -  Atuar preventivamente, conscientizando o Corpo 

Clínico da instituição onde funciona quanto às normas 

legais que disciplinam o seu comportamento ético; 

XIV -  Promover a divulgação eficaz e permanente das 

normas complementares emanadas dos órgãos e 

autoridades competentes; 

XV -  Encaminhar aos Conselhos fiscalizadores das 

outras profissões da área de saúde que atuem na instituição 

representações sobre indícios de infração dos seus 

respectivos Códigos de Ética; 

XVI -  Colaborar com os órgãos públicos e outras 

entidades de profissionais de saúde em tarefas 

relacionadas com o exercício profissional;  

XVII –  

 

 

 

 

Orientar o público usuário da instituição de saúde 

onde atua sobre questões referentes à Ética Médica. 

 

CAPÍTULO II 

Composição e funcionamento 

 

Art. 2° - A Comissão de Ética Médica deverá ser composta por no mínimo 5 

(cinco) membros efetivos e igual número de suplentes.  
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Art. 3º - A Comissão de Ética Médica será composta por 1 (um) Presidente, 1 

(um) Secretário e demais membros efetivos e suplentes.  

 

Parágrafo único. O Presidente e o Secretário serão eleitos dentre os 

membros efetivos, na primeira reunião da Comissão. 

 

Artigo 4º – São atribuições dos membros da Comissão de Ética Médica: 

I -  Eleger o presidente e secretário 

II -  Comparecer a todas as reuniões da Comissão de 

Ética Médica, discutindo e votando as matérias em pauta; 

III -  Desenvolver as atribuições conferidas à Comissão 

de Ética Médica prevista nesta resolução; 

IV -  Garantir o exercício do amplo direito de defesa 

àqueles que vierem a responder a sindicâncias. 

 

CAPÍTULO III 

Das atribuições e competências: 

 

Artigo 5º – São atribuições do presidente da Comissão de Ética Médica: 
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Art. 6° - São Atribuições do secretário da Comissão de Ética Médica:  

 

I -  Substituir o presidente em seus impedimentos 

eventuais; 

II -  Colaborar com o presidente nos trabalhos 

atribuídos à Comissão de Ética Médica; 

III -  Secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias 

da Comissão de Ética Médica; 

I -  Representar a Comissão de Ética Médica perante 

as instâncias superiores, inclusive no Conselho Regional de 

Medicina; 

II -  Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias 

da Comissão de Ética Médica; 

III -  Convocar o secretário para substituí-lo em seus 

impedimentos ocasionais; 

IV -  Solicitar a participação dos membros suplentes nos 

trabalhos da Comissão de Ética Médica, sempre que 

necessário; 

V -  Encaminhar ao Conselho Regional de Medicina as 

sindicâncias devidamente apuradas pela Comissão de Ética 

Médica; 

VI -  Nomear membros sindicantes para convocar e 

realizar audiências, analisar documentos e elaborar 

relatório à Comissão de Ética Médica quando da apuração 

de sindicâncias. 
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IV -  Lavrar atas, editais, cartas, ofícios e relatórios 

relativos à Comissão de Ética Médica; 

V -  Manter em arquivo próprio os documentos relativos 

à Comissão de Ética Médica. 

 

Artigo 7º – O mandato dos integrantes da Comissão de Ética Médica terá 

duração de 2 (dois) anos. 

 

Parágrafo 1º Cessará automaticamente o mandato do membro 

da Comissão de Ética Médica que deixar de fazer parte do 

Corpo Clínico do estabelecimento de saúde respectivo. 

Parágrafo 2º Nos casos de afastamento definitivo ou temporário 

de um de seus membros efetivos, a Comissão procederá à 

convocação do suplente, respeitando a ordem de votação 

para a vaga ocorrida, pelo tempo que perdurar o 

afastamento, devendo oficiar tal decisão ao Conselho 

Regional de Medicina imediatamente após o feito. 

Parágrafo 3º Nos casos de vacância do cargo de presidente ou 

secretário, far-se-á nova escolha, pelos membros efetivos, 

para o cumprimento do restante do mandato. 

Parágrafo 4º Quando ocorrer vacância em metade ou mais dos 

cargos da Comissão de Ética, será convocada nova eleição 

para preenchimento dos cargos vagos de membros efetivos 

ou suplentes. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Reuniões da Comissão: 
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Art. 8° Os membros efetivos da Comissão de Ética Médica reunir-se-á em 

reuniões ordinárias mensais e extraordinária quando necessária.   

 

Art. 9° - Os membros efetivos da Comissão de Ética Médica reunir-se-á com a 

presença da maioria de seus membros (metade mais um), sendo as deliberações 

tomadas por consenso. 

 

Art. 10° - As reuniões serão realizadas, normalmente, na sala de reuniões e, 

excepcionalmente, em qualquer outro local previamente estabelecido. 

 

Art. 11º - As reuniões deverão ser presididas pelo Presidente da Comissão ou, 

na ausência deste, por seu Suplente.  

 

Art. 12º - Em toda reunião será lavrada ata, pelo Secretário nomeado ou por seu 

respectivo suplente, constando a relação dos presentes, as justificativas dos 

ausentes, o registro das decisões tomadas e os encaminhamentos deliberados. 

 

CAPÍTULO V 

Das eleições: 

 

Art. 13 - A escolha dos membros da CEM será feita mediante voto secreto e 

direto, podendo ser reeleitos, dela participando os médicos que exercem 

atividade assistencial na Instituição. Cada votante terá o direito de votar em até 

3 (três) dos candidatos regularmente inscritos a ser definido pela comissão 

eleitoral.  

 

Art. 14 - Os nomes dos candidatos inscritos serão divulgados, pelo Diretor 

Clínico, por ordem alfabética, durante o período mínimo de uma semana antes 

da votação.  

Art. 15 - O Diretor Clínico designará uma Comissão Eleitoral com a competência 

de organizar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral, de acordo com as 

normas do Conselho.  
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Art. 16 - Os integrantes da Comissão Eleitoral não podem ser candidatos a CEM. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Das disposições gerais: 

 

Art. 17 - Os casos omissos serão discutidos e analisados pelo colegiado ou 

encaminhados ao CREMERJ para manifestação. 

 

 Art. 18 - Este Regimento Interno poderá ser alterado de acordo com futuras 

Resoluções do Conselho Federal de Medicina, do CREMERJ e quando a CEM 

julgar necessário. A Comissão de Ética Médica, de conformidade com a 

Resolução do Conselho Federal de Medicina nº. 1657/2002, das Resoluções nº. 

114/2005, 134/2006 e 161 do CREMERJ e do Manual das Comissões de Ética 

Médica (ed. 2005 – CREMERJ). 

 

Artigo 19° – O presente Regimento passa a vigorar a partir de sua aprovação em 

reunião ordinária e registro em ata. As alterações e atualizações seguem a 

mesma sistemática de aprovação.  

 

 

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 

 

 

___________________________ 

DIRETOR MÉDICO 

 

 
Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 
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Aprovar o regimento interno 15 dias Direção 
técnica 

Nomear os membros da Comissão 15 dias Direção 
técnica 

Definir calendário anual de reuniões 15 dias Secretário 

Estabelecer plano de debates entre os 
profissionais médicos a respeito de situação 
éticas 

Mensal Todos 

Analisar as denúncias dos casos éticos Mensal Todos 

Comunicar, se necessário o Conselho Regional 
de medicina 

Sempre 
que 

necessário 

Todos 

Elaborar relatório dos casos analisados e 
comunicar o CRM 

Mensal Todos 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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3. PROPOSTA PARA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Ética de 

Enfermagem 

Assegurar uma 
assistência de 
enfermagem ética, 
científica e 
comprometida com 
a qualidade na 
assistência prestada 
ao usuário, sem 
perder o foco na 
humanização da 
assistência. 

Dois Enfermeiros 
 
Quatro Técnicos em 
Enfermagem 
 
Um Auxiliar de 
Enfermagem (se 
houver) 
 

15 dias Mensal 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM 

 

CAPÍTULO I 

Conceituação e Objetivos 

 

Arti 1º - A criação da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) tem como 

finalidade de assegurar uma assistência de enfermagem ética, científica e 

comprometida com a qualidade na assistência prestada ao usuário, sem perder 

o foco na humanização da assistência, e, a atual CEE está inserida nesse 

contexto. 

 

Art. 2º - As Comissões de Éticas de Enfermagem são vinculadas ao COREN e 

devem manter a sua autonomia em relação às Instituições onde atuam, não 

podendo ter qualquer vinculação ou subordinação à Enfermeira Responsável 

Técnica ou a Gerência/Diretoria de Enfermagem da instituição. 

Parágrafo Único -  Cabe ao Enfermeiro Responsável Técnico prover condições 

necessárias ao desenvolvimento do trabalho da C.E.E. 
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Art. 3º - A atuação da CEE limita-se ao exercício ético-legal dos profissionais de 

Enfermagem nas áreas de assistência, ensino, pesquisa e administração. 

 

CAPÍTULO II 

Composição e funcionamento 

 

Art. 4º - A CEE deverá ser constituída por no mínimo, 2 (dois) Enfermeiro, 4 

(quatro) Técnico em Enfermagem ou (um) Auxiliar de Enfermagem com vínculo 

empregatício com a Instituição e seus respectivos suplentes.  

 

Art. 5º - A CEE será composta de 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário, seus 

respectivos suplentes, e demais membros, eleitos pelos componentes da 

profissão da referida instituição.  

Parágrafo Único -  O cargo de Presidente somente poderá ser ocupado por 

Enfermeiro lotado na instituição. 

Art. 6º - O tempo de mandato da CEE será de 02 (dois) anos, sendo admitida 

apenas uma reeleição pelos componentes de Enfermagem, por igual período.  

Art.7 - O afastamento dos membros integrantes da CEE poderá ocorrer por 

término de mandato, afastamento temporário, desistência ou destituição.  

Parágrafo Único - Diante de qualquer forma de afastamento, o Presidente da 

CEE comunicará o fato à Comissão de Ética do COREN. 

 

CAPÍTULO III 

Das competências: 

 

Art. 8º - Compreende as competências gerais da CEE: 

 

I -  Representar o Conselho Regional de Enfermagem 

de São Paulo no Serviço de Enfermagem da Instituição, 

com relação aos assuntos atinentes à ética profissional de 

enfermagem; 
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CAPÍTULO IV 

Reuniões da Comissão: 

 

Art. 8° Os membros efetivos da Comissão de Ética de Enfermagem reunir-se-á 

em reuniões ordinárias mensais e extraordinária quando necessária. 

   

II -  Divulgar e zelar pelo cumprimento da Legislação 

Profissional de Enfermagem, do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, do Código de Processo Ético 

dos Profissionais de Enfermagem e das demais 

normatizações emanadas pelo Conselho Federal de 

Enfermagem e pelo Conselho Regional de Enfermagem de 

São Paulo; 

III -  Identificar as ocorrências éticas e disciplinares no 

serviço de enfermagem onde atua; 

IV -  Receber denúncia de profissionais de enfermagem, 

usuários e membros da comunidade relativa ao exercício 

profissional de enfermagem; 

V -  Instaurar procedimento sindicante, apurar os fatos 

e anexar documentos comprobatórios relativos a indícios de 

infração ética, bem como os depoimentos colhidos 

VI -  Encerrar o procedimento sindicante, nos casos em 

que não for identificado indícios de infração ética ou 

disciplinar, apensando todos os documentos em processo 

individualizado e elaborando relatório para arquivo na 

instituição e ciência do arquivamento para o(a) 

enfermeiro(a) responsável técnico(a). 
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Art. 9° - Os membros efetivos da Comissão de Ética de Enfermagem reunir-se-

á com a presença da maioria de seus membros (metade mais um), sendo as 

deliberações tomadas por consenso. 

 

Art. 10° - As reuniões serão realizadas, normalmente, na sede do hospital e, 

excepcionalmente, em qualquer outro local previamente estabelecido. 

 

Art. 11º - As reuniões deverão ser presididas pelo Presidente da Comissão ou, 

na ausência deste, por seu Suplente.  

Art. 12º - Em toda reunião será lavrada ata, pelo Secretário nomeado ou por seu 

respectivo suplente, constando a relação dos presentes, as justificativas dos 

ausentes, o registro das decisões tomadas e os encaminhamentos deliberados. 

 

CAPÍTULO V 

Das eleições: 

 

Art. 13 - A escolha dos membros da CEE será feita mediante voto secreto e 

direto, podendo ser reeleitos, dela participando os médicos que exercem 

atividade assistencial na Instituição. Cada votante terá o direito de votar em até 

3 (três) dos candidatos regularmente inscritos a ser definido pela comissão 

eleitoral.  

 

Art. 14 - Os nomes dos candidatos inscritos serão divulgados, pelo Responsável 

Técnico, por ordem alfabética, durante o período mínimo de uma semana antes 

da votação.  

 

Art. 15 – O responsável técnico designará uma Comissão Eleitoral com a 

competência de organizar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral, de 

acordo com as normas do COFEN e COREN.  

 

Art. 16 - Os integrantes da Comissão Eleitoral não podem ser candidatos a CEE. 

 

CAPÍTULO VII 
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Das disposições gerais: 

 

Artigo 17° – O presente Regimento passa a vigorar a partir de sua aprovação em 

reunião ordinária e registro em ata. As alterações e atualizações seguem a 

mesma sistemática de aprovação.  

 

____________, __ de __________ de 20___ 

___________________________ 

PRESEIDENTE DA COMISSÃO 

 
Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção 
técnica 

Realizar eleição dos membros da Comissão 30 dias Direção 
técnica 

Definir calendário anual de reuniões 35 dias Secretário 

Estabelecer plano de debates entre os 
profissionais de enfermagem a respeito de 
situação éticas e legais da profissão 

60 dias Todos 

Analisar as denúncias dos casos éticos Mensal Todos 

Comunicar, se necessário, o Conselho Regional 
de Enfermagem 

Sempre 
que 

necessário 

Todos 

Elaborar relatório dos casos analisados e 
comunicar o COREN 

Mensal Todos 

Realizar encontros de debates entre os 
profissionais de enfermagem a respeito de 
situação éticas e legais da profissão 

Bimestral Todos 

Elaborar relatório anual de atividades da 
comissão 

Anual Todos 

   

   

   

   

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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4. PROPOSTA DE COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Revisão de 

Óbitos 

Analisar os óbitos 

ocorridos em 

instituições 

hospitalares e UPA 

para traçar o perfil das 

mortes nestes locais, 

permitindo que se 

estabeleçam 

protocolos preventivos 

e terapêuticos, a fim de 

diminuir o número de 

óbitos nestas unidades 

de saúde. 

 

Diretor Técnico 
Dois Enfermeiros 
Dois Médicos 
Um representante da 
equipe 
multiprofissional 
 

15 dias Bimestral 

 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS 

 

CAPÍTULO I 

Da Denominação, Definições, Composição e Duração 

 

Art. 1º - A Comissão de Verificação de Prontuários e Óbitos (CVPO) do hospital, 

atende a resolução CREMERJ No. 114/2005; de natureza consultiva, 

deliberativa, normativa e educativa, que tem por objetivo apoiar a Administração 

em todas as matérias relativas ao preenchimento documental dos prontuários e 

dos óbitos na instituição. 

 

Art. 2º - A comissão é constituída por uma equipe multiprofissional formalmente 

indicada pela Direção Geral, conforme a portaria supracitada; 
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Parágrafo Único -    Os membros da comissão poderão ser substituídos, a 

qualquer tempo, pelo(a) Diretor(a) Geral do hospital, 

mediante ato formal motivado, nas seguintes situações: 

 

I - Por iniciativa própria; 

 

II - Por provocação escrita, devidamente fundamentada, 

apresentada pelo Coordenador da Comissão; 

 

III - A pedido do membro interessado, mediante requerimento 

escrito com justificativa; 

 

IV - Se o membro deixar de comparecer sem justificativa por 

escrito a 03 (três) reuniões seguidas. 

 

Art. 3º. A CVPO, será a referência para orientação e informações, através da 

formulação de padronização para o preenchimento adequado dos prontuários, 

garantindo o sigilo e a ética profissional, sem prejuízo da documentação legal 

necessária, bem como que visem garantir a qualidade das informações e o 

fornecimento de dados que possam melhorar a assistência e na rede básica de 

saúde, através da elaboração de índices de morbi/mortalidade. 

 

Art. 4º. A CVPO atenderá as solicitações da Comissão de Ética Médica e de 

Enfermagem, no tocante aos óbitos e a informações sobre os prontuários. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Princípios e Diretrizes 

 

Art. 5º. A CVPO deve adotar os seguintes princípios e diretrizes: 

 

I - Preenchimento correto dos dados de identificação do 

paciente, conforme o preconizado pelo Núcleo de 

Segurança do Paciente; 
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II -  Assinatura dos termos de consentimento livre e esclarecido; 

III -  Elaboração do resumo de alta; 

IV -  Correto preenchimento das declarações. 

 

CAPÍTULO III 

Da Pertinência, Estratégias e Ações 

 

Art. 6º - É de pertinência da CVPO: 

 I - Revisar sistematicamente os prontuários dos pacientes 

atendidos na instituição, conforme amostra representativa; 

 

II -  Recomendar as medidas cabíveis para garantir o 

preenchimento adequado dos prontuários; 

III -  Promover ações para a gestão de armazenamento dos 

prontuários; 

IV -  Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência 

de não conformidades nos processos e procedimentos 

realizados, propondo ações preventivas e corretivas; 

V -  Elaborar indicadores de preenchimento de prontuários, bem 

como de causas de óbito; 

VI - Compartilhar e divulgar à Direção Geral os resultados da 

análise e avaliação dos dados sobre prontuários e óbitos; 

 

 

Art. 7º - Serão estratégias e ações da CVPO: 

 

I - Identificar, analisar, avaliar, monitorar e comunicar as 

fragilidades encontradas nos prontuários; 

II -  Implementar protocolos estabelecidos pelos órgãos 

sanitários; 

III -  Manter registro adequado dos dados encontrados; 

IV -  Encaminhar as não conformidades encontradas ao setor 

competente para regularização e/ou providencias. 
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CAPÍTULO IV 

Dos Deveres e Responsabilidades 

 

Art. 8º - Os membros da CVPO deverão exercer suas funções com celeridade e 

respeitando os seguintes princípios: 

 

  

I - Proteção à honra e à imagem dos pacientes e profissionais 

envolvidos; 

II -  Independência e imparcialidade de seus membros na 

apuração dos fatos; 

III -  Foco nos processos durante a apuração dos fatos e no 

processo decisório; 

                            

Art. 9º - Eventuais conflitos de interesse que possam surgir em função do 

exercício das atividades dos membros da CVPO, sejam efetivos ou potenciais, 

deverão ser informados aos demais integrantes da Comissão ao abrir o tema em 

pauta. 

 

Parágrafo Único - No caso de sabido interesse particular, o membro estará 

impedido de votar e/ou interferir no caso em pauta. 

 

Art. 10º. Até deliberação final e decisão sobre os encaminhamentos a serem 

adotados, as matérias examinadas nas reuniões da Comissão têm caráter 

sigiloso. 

 

Parágrafo Único - A divulgação de assuntos apreciados pela Comissão está 

condicionada à aprovação da Direção Geral. 

 

 

CAPÍTULO V 
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Das Competências 

 

Art. 11° - Compete ao Diretor Geral: 

 

I -  Apoiar a implementação da CVPO; 

 

II - Elaborar e disseminar o processo de implementação e 

manutenção da CVPO; 

 

III -  Constituir a CVPO e nomear a sua composição, conferindo 

aos membros responsabilidade e poder para executar as 

ações previstas; 

 

IV -  Disponibilizar recursos humanos, área física adequada, 

equipamentos, insumos e serviços de apoio para o 

desenvolvimento pleno das atividades da CVPO. 

 

Art. 12° - É de competência do Coordenador da CVPO: 

 

I -  Viabilizar o funcionamento da Comissão; 

 

II - Representar a Comissão em conselhos e convenções intra 

e extra hospitalares; 

 

III -  Despachar expedientes e subscrever documentos da 

Comissão; 

 

IV -  Dirigir os trabalhos da Comissão; 

 

V -  Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias 

da Comissão; 
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VI -  Definir em conjunto com os demais membros da Comissão 

as diretrizes para as ações da CVPO 

VII -  Comunicar periodicamente à Direção Geral, as fragilidades 

encontradas, bem como as sugestões definidas pela 

comissão como ações de melhoria 

 

Art. 13° - Compete a todos os membros da CVPO: 

 

I -  Participar das atividades e reuniões da comissão; 

 

II - Atuar na elaboração, educação e monitorização dos 

processos preconizados pela comissão, indicando à 

Direção Geral a demanda de recursos materiais e humanos 

e a implementação das medidas necessárias para garantir 

o funcionamento adequado; 

 

III -  Assegurar treinamentos apropriados para a equipe 

administrativa; 

 

IV -  Assegurar que todos os procedimentos operacionais 

estejam escritos, atualizados e disponíveis à equipe. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 14º. A CVPO deverá constituir anualmente um programa contemplando 

ações e metas pactuadas. 

 

Art. 15º. A CVPO se reunirá, no mínimo, a cada 02 (dois) meses. 
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Parágrafo Único - As reuniões, bem como as aprovações de matérias 

pertinentes à CVPO, serão realizadas com a participação 

mínima de metade mais um dos membros. 

 

Art. 16º. A CVPO manterá sob sua guarda os documentos e processos de sua 

pertinência, mantendo atualizados, minimamente, o Regimento Interno, o Livro 

de Atas para registro das reuniões, e as cópias dos relatórios enviados a Direção 

Geral; 

 

Art. 17º. As eventuais dúvidas ou conflitos que surgirem no decorrer dos 

trabalhos da CVPO serão dirimidas pelo Diretor Geral. 

 

Art. 18º. Este regimento entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 

 

___________________________ 

 

DIRETOR GERAL 

 
 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção 
técnica 

Nomear os membros da Comissão 15 dias Direção 
técnica 

Definir calendário anual de reuniões 15 dias Secretário 

Revisar sistematicamente os prontuários dos 
pacientes que tiveram o óbito como desfecho; 

Bimestral Todos 

Identificar os elementos que foram definidores 
para ocorrência do óbito  

Bimestral Todos 
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Elaborar e monitorar indicadores relacionados ao 
perfil de óbito na unidade 

Mensal Todos 

Sugerir e implementar protocolos preventivos a 
partir das causas de óbito 

Bimestral Todos 

Elaborar relatório anual de atividades Anual Todos 

   

   

   

   

   

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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5. COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Revisão de 
Prontuário 

Atende a resolução do 

CFM No. 1638/2002, 

que define o que é 

prontuário médico e 

torna obrigatória a 

criação da Comissão 

de Revisão de 

Prontuários. A 

comissão tem como 

finalidade a condução 

dos processos de 

avaliação dos aspectos 

éticos e legais dessas 

resoluções. 

 

Diretor Técnico 
 
Dois Enfermeiros 
 
Dois Médicos 
 
Um representante da 
equipe 
multiprofissional 
 
Responsável SAME 

15 dias Bimestral 

 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO 

CAPÍTULO I 

Finalidade 

 

Art. 1º. A Comissão de Revisão de Prontuários do hospital, atende a resolução 

CREMESP No. 70/1995 e a resolução CFM No. 1638/2002, que define o que é 

prontuário médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de 

Prontuários. A comissão tem como finalidade a condução dos processos de 

avaliação dos aspectos éticos e legais dessas resoluções. 

Parágrafo único – A Comissão é designado por ato executivo, devendo atuar em 

estreita relação com as Comissões de Ética Médica e de Enfermagem e segundo 

as disposições deste Regimento. 

 

CAPÍTULO II 
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Da composição e Mandato 

 

Art. 2° - A composição mínima da comissão deverá ser de 2 (dois) membros 

médicos, 1 (um) membro do Serviço de Arquivo Médico (SAME) e 1 (um) 

membro enfermeiro, que serão nomeados pelo Diretor Geral. 

Parágrafo único – A comissão definirá os cargos de vice-presidente e de 

secretário. 

 

 Art. 3º - O Presidente e o Secretário da Comissão serão eleitos pelos membros 

através de voto simples, aberto. 

 

Art. 4º - O mandato dos integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário terá 

duração de 2 (dois) anos. 

 

CAPÍTULO III 

Do funcionamento e organização 

 

Art. 5º - A Comissão de Revisão de Prontuários reunir-se bimestralmente e 

extraordinariamente quando convocada pelo presidente. 

Parágrafo único – O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pela 

Comissão. 

 

Art. 6º - A ausência de um membro em 3 (três) reuniões consecutivas sem 

justificativa ou ainda 6 (seis) reuniões não consecutivas sem justificativa durante 

12 (doze) meses acarretará sua exclusão automática da participação. 

 

Art. 7º - Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da comissão, 

definidos pela maioria presente, poderão realizar a reunião. 

 

Art. 8º - As decisões da comissão serão tomadas após aprovação, por meio de 

votação aberta e justificada por maioria simples dos membros presentes. 
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Art. 9º - As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata e arquivada 

cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros 

presentes. 

 

Art. 10º - Todos os membros deverão guardar sigilo ético no que se refere aos 

assuntos abordados pela Comissão. 

Parágrafo único – Além das reuniões ordinárias, poderão ser realizadas reuniões 

extraordinárias para tratar de assuntos que exijam discussões emergentes ou 

urgentes, podendo ser convocadas pelo Presidente ou Vice Presidente da 

Comissão. 

 

CAPÍTULO IV 

Das atribuições 

 

Art. 11º - São atribuições da Comissão de Revisão de Prontuário: 

I - Registrar em formulário próprio a avaliação dos itens que deverão 

constar obrigatoriamente: 

a) Identificação do paciente em todos os impressos, termo geral de 

internação, anamnese, exame físico, exames complementares, e seus 

respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo, 

consentimentos específicos quando necessários, tratamento efetuado e 

outros documentos pertinentes ao atendimento; 

b) Obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o paciente, 

bem como de assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e 

respectiva inscrição no conselho de classe; 

c) Obrigatoriedade da avaliação médica e de enfermagem e registro diário 

da evolução clínica do paciente, bem como a prescrição médica 

consignando data e hora e do atendimento; 

d) Preenchimento completo do sumário de alta; e 

e) Ordenação do prontuário. 

II - Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e nos 

sistemas, bem como divulgar a necessidade de conservação dos 

prontuários visando a qualidade dos mesmos. 
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III - Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica e de 

Enfermagem da Unidade com a qual deverão ser discutidos os resultados 

das avaliações feitas. 

IV - Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre 

buscando a qualidade com atuação de Educação Permanente. 

V - Coletar e processar os dados, proceder à análise estatística, divulgá-

los e avaliá-los a cada trimestre. 

VI - Detectar e avaliar as falhas de preenchimento. 

 

Art. 11º São atribuições do Presidente: 

I- Convocar e presidir as reuniões. 

II- Divulgar o calendário e o plano de ação anuais de atividades da 

Comissão. 

III- Representar a comissão junto à Direção Geral da Instituição, ou 

indicar seu representante. 

IV- Fazer cumprir o regimento. 

V- Oferecer aos membros da Comissão o apoio necessário à 

realização de suas atividades. 

VI- Zelar pela observação da Ética Profissional e dos Atos Normativos 

referentes ao Prontuário Médico. 

 

Art. 12º São atribuições e competências da secretária da Comissão: 

I- Receber e protocolar os processos e expedientes. 

II- Lavrar a ata das sessões/reuniões. 

III-  Convocar os membros da comissão para as reuniões 

determinadas pelo presidente. 

IV-  Organizar e manter o arquivo da comissão. 

V- Solicitar ao SAME (Serviço de Arquivo Médico) todos os 

prontuários que serão avaliados, assim como devolvê-los em 24 

horas após o trabalho realizado. 

VI- Elaborar relatório anual das atividades da Comissão. 

 

Art. 13º São atribuições de cada membro da Comissão: 
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I- Comparecer às reuniões para as quais tenha sido convocado. 

II- Participar de todo o processo da avaliação de prontuários e de 

qualquer outra atividade designada pelo Presidente. 

III- Zelar pelo sigilo ético das informações. 

IV- Emitir parecer técnico ou relatório, quando solicitado pelas 

Comissões de Ética Médica ou de Enfermagem ou outro serviço 

interessado. 

 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Gerais 

Art. 14º. A Comissão de Revisão de Prontuário deverá constituir anualmente um 

programa contemplando ações e metas pactuadas. 

Art. 15º. A Comissão de Revisão de Prontuário manterá sob sua guarda os 

documentos e processos de sua pertinência, mantendo atualizados, 

minimamente, o Regimento Interno, o Livro de Atas para registro das reuniões, 

e as cópias dos relatórios enviados a Direção Geral; 

Art. 16º. Este regimento entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 

 

___________________________ 

 

DIRETOR GERAL 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção 
técnica 

Nomear os membros da Comissão 15 dias Direção 
técnica 

Definir calendário anual de reuniões 15 dias Secretário 
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Revisar sistematicamente os prontuários dos 
pacientes atendidos na instituição, conforme 
amostra representativa; 

Bimestral Todos 

Identificar a necessidade de inclusão, exclusão 
ou alteração de formulários que compõem o 
prontuário do paciente 

Constante Todos 

Elaborar indicadores de conformidades e 
inconformidades dos prontuários 

30 dias Todos 

Debater com direção médica e de enfermagem 
necessidades de melhoria nos registros destas 
categorias 

Constante Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Monitorar indicadores de conformidades e 
inconformidades dos prontuários 

Bimestral Todos 

   

   

   

   

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
 

 

 

 

 

  

1330



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

41 

6. COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão 
Controle de 
Infecções 

Hospitalares 

Tem como finalidade 
o desenvolvimento 
das ações 
programadas de 
controle de 
Infecções. 

Diretor Geral 
Médico Infectologista, 
Diretor Clínico, 
Médico 
Enfermeiro. 
Farmacêutico 
Bioquímico, 
 
 

15 dias Mensal 

 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALARES 

 

CAPÍTULO I 

Conceituação e Objetivos 

Art. 1° - A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), ou 

atualmente denominada de Comissão de Controle de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS), é um órgão de assessoria 

da Direção e tem por finalidade a definição de ações que visem o 

controle e a prevenção das infecções hospitalares. 

 

Parágrafo Primeiro 

- 

Para aplicação de tal norma, conta com a atuação do 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), que está 

subordinado a mesma Direção, que tem por finalidade o 

desenvolvimento das ações programadas de controle de 

Infecções hospitalares. 

 

Parágrafo 

Segundo - 

A CCIH e SCIH, em razão de sua relevância e pelos seus 

membros, no exclusivo exercício de suas funções tem 

autonomia para praticar os atos a eles inerentes. 
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Parágrafo 

Terceiro - 

A CCIH deve estar representada nos conselhos de 

administração e formuladores da política da instituição 

como, por exemplo, conselho técnico. 

 

CAPÍTULO II 

Da posição da CCIH 

Art. 2° - O controle das infecções hospitalares será feito através do SCIH, 

conforme as orientações da CCIH, de acordo com a Portaria nº 2.616 

Ministério da Saúde, de 12 de maio de 1998. 

 

Art. 3º - O SCIH será desempenhado no mínimo pelo Enfermeiro, com a 

colaboração de um médico infectologista e de um Farmacêutico. 

 

Art. 4º - A CCIH será composta por todos os membros de SCIH e por 

representantes dos seguintes setores: 

- Direção Clínica  

- Direção Administrativa  

- Corpo Clínico, mais especificamente Corpo Médico 

- Serviço de Enfermagem  

- Serviço de Farmácia  

- Serviço de Microbiologia 

 

Parágrafo Único - O SCIH deverá manter uma secretária, como profissional 

burocrático. 

 

Art. 5º - Os membros do SCIH serão indicados pela Direção Técnica, 

após ouvir o presidente da CCIH e selecionados entre os profissionais 

de nível superior que tenham interesse ou formação na área, nomeados 

por escrito através de um serviço ou portaria. 

 

Art. 6º - Os Membros da CCIH serão indicados pelos respectivos 

serviços que eles representarão, homologados pela Direção Técnica. 
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Parágrafo Primeiro 

- 

O mandato dos representantes será de um ano, podendo 

ser reconduzidos. 

 

Parágrafo 

Segundo - 

Haverá convocação anual pela Direção Técnica para a 

indicação dos representantes dos serviços, com 30 (trinta) 

dias de antecedência da data da primeira reunião. 

 

Parágrafo Terceiro 

- 

Em caso de vacância definitiva de um dos representantes, 

deverá haver indicação de um novo representante pelo 

serviço correspondente dentro de 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo Quarto - Na eventualidade da ausência do Presidente na reunião da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, fica 

designado o Vice - presidente para dar andamento aos 

trabalhos; na ausência deste, os demais membros 

designarão um substituto, sempre que possível com 

antecedência. 

 

CAPÍTULO III 

Das atribuições 

Art. 8° - A CCIH compete: 

 

 Parágrafo 

Primeiro - 

Implantar um sistema de vigilância epidemiológica das 

Infecções Hospitalares. 

 

Parágrafo 

Segundo - 

Determinar diretrizes institucionais e operacionais para o 

controle das infecções hospitalares. 

 

Parágrafo Terceiro 

- 

Aprovar o programa anual de trabalho de SCIH. 

 

Parágrafo Quarto - Sugerir prioridades de ação para o controle das infecções 

hospitalares. 
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Parágrafo Quinto - Avaliar a efetividade do programa de controle de infecções 

hospitalares. 

 

Parágrafo Sexto Avaliar periodicamente os dados referentes à ocorrência de 

infecções hospitalares apresentados pelo SCIH. 

 

Parágrafo Sétimo Deliberar sobre as normatizações e medidas de controle 

elaboradas pelo SCIH, visando o controle das infecções das 

hospitalares. 

 

Parágrafo Oitavo Comunicar regularmente a Direção e as chefias dos 

serviços e/ou setores de todo o hospital a situação do 

controle das infecções hospitalares, promovendo seu amplo 

debate entre a comunidade hospitalar através dos meios 

disponíveis. 

 

Parágrafo Nono Cumprir, divulgar e promover o cumprimento das medidas 

aprovadas nas reuniões da CCIH. 

 

Parágrafo Décimo Cooperar com a ação de fiscalização do serviço de 

vigilância sanitária do órgão estadual municipal de saúde. 

 

Parágrafo Décimo 

Primeiro 

Propor a Direção do Hospital sobre a notificação, ao serviço 

de vigilância sanitária local, de casos de surtos, 

confirmados ou suspeitos, de infecções associadas à 

utilização de insumos e produtos industrializados e instalar 

medidas de controle quando for indicado. 

 

Parágrafo Décimo 

Segundo 

Treinamento dos profissionais da instituição no que diz 

respeito à prevenção de infecções hospitalares. 

 

Art. 9° - A SCIH compete: 
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Parágrafo Primeiro 

- 

Elaborar, implementar e manter um programa de controle 

de infecções hospitalares adequado às características e 

necessidades da instituição. 

 

Parágrafo 

Segundo - 

Implantar e manter um sistema de vigilância epidemiológica 

das infecções hospitalares. 

 

Parágrafo Terceiro 

- 

Elabora e divulgar relatórios periódicos sobre os principais 

indicadores epidemiológicos relacionados ao controle das 

infecções hospitalares, encaminhando-os a CCIH para 

apreciação a aos envolvidos, quando necessário. 

Parágrafo Quarto - Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, 

sempre que indicado, instituindo as medidas de controle 

necessárias. 

Parágrafo Quinto - Sugerir medidas que resultem na prevenção ou controle das 

infecções hospitalares. 

Parágrafo Sexto Propor e colaborar com os setores de treinamento no 

desenvolvimento de programa de capacitação de recursos 

humanos nas questões ou temas que possibilitem o 

controle e a prevenção das infecções hospitalares. 

Parágrafo Sétimo Elaborar, propor e implementar normas e rotinas técnico-

administrativas, em conjunto com os diversos setores do 

hospital que estejam envolvidos, visando o controle e a 

profilaxia das infecções hospitalares, bem como 

supervisionar sua aplicação (ou limitar a disseminação de 

agentes presentes nas infecções em curso no hospital 

através de medidas de isolamento e precauções). 

Parágrafo Oitavo Desenvolver um programa de controle do uso de 

antimicrobianos, em colaboração com vários setores. 

Parágrafo Nono Atuar em conjunto com o Núcleo Hospitalar de 

Epidemiologia, no monitoramento, identificação, 
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investigação, registro e comunicação aos órgãos 

competentes das doenças de notificação compulsória.  

 

CAPÍTULO IV 

Atribuições dos Membros 

Art. 10° - A competência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

abrange a instituição no que concerne a: 

 

            I -  Médico: 

O médico é a figura importante de controle das infecções 

hospitalares, sendo sua presença indispensável para a 

implantação, principalmente, da política de controle de 

antimicrobianos, dentro do controle das infecções. Algumas 

atividades são compartilhadas com outros profissionais da equipe, 

mas são atribuições próprias deste profissional. 

Proceder à investigação epidemiológica em conjunto com as 

equipes das unidades envolvidas e demais membros da 

CCIH/SCIH. 

Supervisionar e revisar os casos levantados pela vigilância 

epidemiológica e assessorar tecnicamente este sistema. 

Proceder à investigação epidemiológica dos surtos ou suspeitas de 

surtos, em conjunto com os demais membros da CCIH/SCIH. 

Recomendar os isolamentos nos pacientes com infecções 

transmissíveis. 

Assessorar em conjunto com o enfermeiro e farmacêutico, o corpo 

clínico sobre racionalização no uso de antimicrobianos, 

considerando seu tempo de ação e coeficiente, 

sensibilidade/residência. 

Assessorar em conjunto o enfermeiro, a Direção do Hospital nas 

questões relativas ao controle das infecções hospitalares. 

Rever e normatizar a indicação de procedimentos invasivos, 

juntamente com os demais membros da equipe. 
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Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa em controle de 

infecções hospitalares. 

Manter-se atualizado nas questões relativas ao controle das 

infecções hospitalares e uso de antimicrobiano. 

Monitorar diariamente os resultados de exames em andamento no 

laboratório de bacteriologia às clínicas, a respeito de pacientes 

internados, sob o uso de antimicrobianos ou não. 

Avaliar pacientes pré e pós-cirúrgicos, quanto ao risco de infecção 

hospitalar. 

Cumprir e fazer cumprir as decisões da CCIH. 

Cumprir e fazer cumprir as determinações da portaria nº 2.616 GM 

/ MS de 12 de maio de 1998.  

  

            II -  Enfermeiro: 

O enfermeiro é a figura chave no controle das infecções 

hospitalares, sendo a sua presença indispensável para a realização 

das tarefas básicas do controle de infecções. 

Algumas atividades são compartilhadas com outros profissionais da 

equipe, entre eles principalmente o médico e o farmacêutico, mas 

existem as atribuições que são próprias destes profissionais, 

devendo exercê-las com total autonomia: 

Realizar a vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, 

através do método de busca ativa; 

Fornecer a taxa mensal de infecção hospitalar das unidades sob 

vigilância; 

Fazer a investigação de surtos/revisão diária dos prontuários; 

Coletar materiais suspeitos de contaminação para investigação 

bacteriológica; 

Realizar visitas as unidades de internação e aos diversos setores 

do hospital para detectar inadequações, bem como fornecer 

recomendações, realizando o treinamento em serviço; 

Avaliar e orientar medidas de isolamento e precauções a equipe 

multiprofissional; 
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Verificar o funcionamento mensal, e sempre que necessário, das 

autoclaves, através do controle de temperatura, pressão e tempo do 

ciclo de esterilização; 

Controlar a quantidade da esterilização das autoclaves, através de 

testes biológicos, em intervalos pré-fixados; 

Elaborar planos de limpeza, desinfecção e esterilização para os 

diversos setores do hospital; 

Normatizar, junto com os outros membros da CCIH, o uso dos 

germicidas hospitalares; 

Fornecer, junto com os outros membros da CCIH/SCIH, parecer 

técnico quanto à aquisição de materiais e equipamentos, bem 

quanto a reformas de instalações prediais; 

Elaborar e fazer cumprir, em conjunto com a Direção Técnica e 

Clínica, normas para prevenção e controle das infecções 

hospitalares; 

Avaliar, treinar e orientar profissionais da saúde quanto a 

procedimentos de limpeza, desinfecções e esterilização; 

Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa em controle de 

infecções hospitalares; 

Manter-se atualizado na área de controle de infecções hospitalares; 

Executar outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de 

complexidade, conforme as atribuições inerentes ao enfermeiro 

previstas na lei nº 7498 de 25 de junho de 1986. 

 

III -  Farmacêutico: 

O farmacêutico é a complementação fundamental na formação 

da equipe multiprofissional para atuar no controle das infecções 

hospitalares, sendo sua presença muito importante para a 

implantação da política de controle de antimicrobianos. 

Algumas atividades são compartilhadas com outros profissionais da 

equipe, são atribuições próprias deste profissional. 

Elaborar relatórios periódicos sobre o consumo, custos e frequência 

de uso de antibióticos. 
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Elaborar, em conjunto com as unidades de internação, os 

protocolos para consumo de antimicrobianos, com a finalidade de 

racionalizar e melhorar o consumo de cada unidade. 

Elaborar rotinas para os usos dos antimicrobianos, em comum 

acordo com o corpo clínico, especialmente antibioticoprofilaxia em 

cirurgia e antimicrobianos especiais e não padronizados. 

Rever periodicamente a padronização dos antimicrobianos do 

hospital, em conjunto com a subcomissão de padronização de 

medicamentos. 

Verificar periodicamente o estoque de medicações que por ventura 

venham a ocorrer. 

Monitorar diariamente o consumo de antimicrobianos, em especial 

aqueles mais tóxicos e mais caros, acompanhamento farmacológico 

dos pacientes. 

Fornecer informações a respeito das incompatibilidades físico – 

químicas destes medicamentos. 

Manter-se atualizado sobre germicidas hospitalares e os 

antimicrobianos.  

Participar da investigação de casos suspeitos de contaminação por 

soluções parenterais e outros. 

Participar da padronização e formulação das soluções germicidas, 

bem como do uso e controle interno da qualidade destes produtos. 

Acompanhar os resultados bacteriológicos de culturas dos produtos 

manipulados no setor de germicidas e saneantes dos serviços de 

farmácia, monitorando o processo de validação de suas técnicas. 

Elaborar relatórios mensais do consumo de germicidas por clinicas 

e setores. 

Participar das reuniões da subcomissão de padronização de 

medicamentos, como membro. 

Fornecer informações a respeito das questões farmacêuticas no 

controle das infecções. 

Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa em controle de 

infecções. 
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Proceder à investigação epidemiológica dos surtos ou suspeitas de 

surtos. 

Analisar e avaliar a descrição dos produtos que vem para parecer 

ao SCIH. 

                               

        IV -  Microbiologista: 

Informar ao SCIH sobre a presença de microorganismos incomuns 

ou perigosos ao hospital. 

Realizar exames sorológicos, bacteriológicos e parasitológicos do 

hospital. 

Realizar culturas em locais mais propícios para ocorrência de 

infecções. 

Pesquisar sobre e atualizar os modelos de sensibilidade a 

antibióticos. 

Realizar o controle de qualidade dos exames. 

Identificar todos os materiais tidos como contaminados. 

Dar apoio e participar da investigação epidemiológica e treinamento 

de pessoal. 

Elo de ligação entre laboratório e Corpo Clínico do hospital. 

Estabelecer normas para coleta, transporte e manuseio de amostra 

para cultura. 

Padronizar critérios de aceitação e/ou rejeição de pedidos médicos 

para realização de cultura. 

Padronizar os antibiogramas realizados, adequando-se as 

circunstâncias clínicas. 

Implementar novos avanços no diagnóstico microbiológico, através 

da participação nos programas de controle de qualidade da 

sociedade Brasileira de Microbiologia. 

Cooperar na elaboração da padronização de antibióticos, soluções 

e desinfetantes. 

Participar das reuniões da CCIH. 

Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento. 

Desempenhar tarefas afins.  
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     V - Representante da Administração: 

Prever e prover local apropriado para o funcionamento do CCIH e 

do SCIH. 

Intermediar junto à administração superior das necessidades 

financeiras dos programas de controle de infecções Hospitalares. 

Estabelecer normas para os visitantes. 

Participar ativamente das campanhas educativas promovidas pelo 

SCIH. 

Assegurar a participação dos vários serviços do hospital na CCIH. 

Participar das reuniões da CCIH. 

Assegurar ligação continua com as autoridades de saúde e com 

outros órgãos relacionados ao controle de infecções hospitalares. 

Avaliar e agilizar as solicitações cabíveis que auxiliam no bom 

desempenho da CCIH e do SCIH. 

Propiciar recursos humanos e materiais para implantação dos 

programas de controle de infecções hospitalares. 

Apoiar e divulgar os boletins epidemiológicos elaborados pelo SCIH. 

Publicar, divulgar e implementar o Regimento da CCIH e do SCIH, 

visando a orientação e conhecimento de toda a comunidade 

hospitalar. 

Divulgar amplamente em todo a campanha de higienização das 

mãos. 

Avaliar, constantemente, a atuação da CCIH e do SCIH. 

Promover debates, no âmbito hospitalar sobre o controle de 

infecções. 

Facilitar pesquisas e a participação dos membros da CCIH em 

congressos, cursos orientados para profilaxia, controle e combate 

as infecções hospitalares. 

Prever serviços e instalações adequadas para as atividades 

relacionadas à microbiologia. 

Cumprir e fazer cumprir o presente regimento. 

Desempenhar tarefas afins. 
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     VI -  Secretário: 

Manter os arquivos e fichários em ordem e atualizados. 

Redigir as atas das reuniões da CCIH, em livros próprios. 

Expedir as correspondências do CCIH e do SCIH. 

Executar os serviços de datilografia e/ou digitação. 

Atender as determinações do Presidente de CCIH. 

Protocolar correspondências recebidas e enviadas. 

Por determinação do presidente da CCIH, convocar reuniões 

ordinárias e extraordinárias. 

Catalogar fontes bibliográficas. 

Atender telefonemas. 

Manter o quadro de avisos em ordem. 

Manter os boletins mensais manter os boletins mensais da CCIH. 

Manter atualizados os registros de dados para fins estatísticos. 

Desempenhar tarefas afins. 

 

 

CAPÍTULO V 

Do funcionamento 

Art. 11° A CCIH será dirigida por um presidente em um vice-presidente, 

ou secretário, que substituirá nos seus impedimentos, temporários, 

ambos escolhidos por e entre os membros da comissão.  

Art. 12º - O SCHI será dirigido por uma chefia eleita entre o serviço, 

considerada a experiência anterior e o conhecimento técnico e gerencial 

necessário. 

Art. 13º - Haverá pelo menos uma reunião semanal do SCIH e uma 

reunião mensal da CCIH. 

 

CAPÍTULO VI 

Das normas 

Art. 14º - Os membros da CCIH terão mandato de um ano, sendo 

permitida a sua recondução; 
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Art. 15º - O presidente e Vice-Presidente da CCIH serão indicados pela 

diretoria;  

Art. 16º - Aos membros da CCIH é assegurado o livre acesso em todas 

as dependências do hospital, desde que atitude implique em sua 

atividade fim: prevenção e controle das infecções hospitalares; 

 

Art. 17º - O SCIH deverá implantar rotinas para o controle bacteriológico 

da água e das vias de escoamento de matérias contaminados sendo que 

o controle deverá ser feito semestralmente; 

 

Art. 18º - As reuniões da CCIH serão marcadas com o mínimo de dois 

dias de antecedência e realizadas mensalmente; 

 

Art. 19º - As reuniões extraordinárias, ou de caráter de urgência poderão 

ser convocadas a qualquer tempo, e por qualquer meio de convocação; 

 

Art. 20º - Qualquer membro da CCIH ou SCIH poderá convocar reunião 

extraordinária, o que deverá ser feito através do Secretário; 

 

Art. 21º - A CCIH poderá, a seu critério, convocar membros do Corpo 

Clínico, da Enfermagem e/ou outros para participar das reuniões, 

sempre que o assunto assim o exigir; 

 

Art. 22º - As reuniões serão registradas em ata, através do resumo fiel 

dos assuntos discutidos e deliberados, redigidos pelo Secretário, e 

assinado por todos os participantes;  

 

Art. 23º - O quorum mínimo para a realização das reuniões é da metade 

dos membros, ou a critério do presidente; 

 

Art. 24º - O membro que falta a 3 (três) reuniões consecutivas, será 

automaticamente desligado da Comissão. O presidente deverá 
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comunicar, por escrito, o desligamento a Direção do Hospital, e 

encaminhar lista tríplice para nomeação do novo membro; 

Art. 25º - As decisões da CCIH serão tomadas mediante aprovação de 

um número igual à metade mais 1 (um) de seus integrantes; 

 

Art. 26º - Este regimento poderá ser modificado em todo ou em parte, 

por proposta da Direção do Hospital, ou dos membros da comissão, 

mediante aprovação em reunião convocada para esta finalidade; 

 

Art. 27º - A CCIH encaminhará mensalmente a Administração relatórios, 

que será pautado nos itens: 

 

a) Resumo das reuniões; 

b) Atividades: principais atividades desenvolvidas pelo SCIH, no 

período; 

c) Ocorrências: síntese das principais ocorrências internas relacionadas 

com as diretorias ou gerencias do hospital; 

d) Estatística: coleta e apresentação dos dados estatísticos; 

e) Críticas e sugestões: conjunto de críticas e sugestões visando a 

melhoria dos serviços prestados.  

 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Gerais 

Art. 28° CCIH e o SCIH têm absoluta autonomia de ação, devendo suas 

determinações serem seguidas por todas as pessoas que executam 

suas atividades profissionais, sem qualquer exceção dentro do hospital; 

 

Art. 29º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela 

Comissão, salvo competência específica de outro órgão.  

 

Art. 30° O presente Regimento passa a vigorar a partir de sua aprovação 

em reunião ordinária e registro em ata. As alterações e atualizações 

seguem a mesma sistemática de aprovação.  
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____________, __ de __________ de 20___ 

 

 

___________________________ 

DIRETOR DE ENFERMAGEM 

 

___________________________ 

DIRETOR MÉDICO 

 

 

Cronograma de atividade anual  
 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 15 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 15 dias  Todos 

Aprovar o Programa de Controle de 
Infecções Relacionadas à Assistência à 
Saúde 

45 dias Todos 

Monitorar as atividades desenvolvidas pelo 
Serviço de Controle de Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saúde 
(SCIRAS) 

Mensal Todos 

Monitorar as taxas de infecções da unidade 
geradas pelo SCIRAS  

Mensal Todos 

Monitorar o sistema de vigilância 
epidemiológica 

Mensal Enfermeiro 
Médico 

Aprovar os produtos saneantes utilizados 
na unidade 

Sempre que 
necessário 

Enfermeiro 
Médico 

Monitorar a qualidade da água e 
procedimentos relacionados (análise 
microbiológica, periodicidade de limpeza 
caixa d”água) 

Semestral Enfermeiro 

Monitorar processo de dedetização da 
unidade e aparecimento de vetores 

Mensal Enfermeiro 

Acompanhar os casos de acidentes de 
trabalho com exposição a material 
biológico 

Mensal Enfermeiro 
Médico 

Monitorar a atualização do manual de 
higienização e aplicação do mesmo 

Mensal Enfermeiro 
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Monitorar o processo de aplicação das 
normas do manual do Centro de Materiais 
e Esterilização 

Mensal Enfermeiro 

Elaborar manual de antibioticoprofilaxia Mensal Médico 

Desenvolver atividades educativas com 
vistas a prevenção e ao controle de 
infecções relacionadas à assistência à 
saúde 

Mensal Enfermeiro 
Médico 

   

* Após início do contrato de gestão. 
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7. PROPOSTA DE COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
– CIPA 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão 
Interna De 
Prevenção 

De Acidentes 

A CIPA é obrigatória 
em todas as 
organizações 
privadas ou públicas 
classificadas como 
grau de risco 3 (NR5 
da Portaria 
9.214/78) e que 
possuem 20 ou mais 
funcionários. Tem 
como finalidade 
treinar os membros 
tanto por parte do 
empregador como 
dos empregados, 
segundo orientação 
do Ministério do 
Trabalho, para 
alcançar o objetivo 
de acidente zero. 
 
 

Representantes da 
Gestão, 
Colaboradores eleitos. 

30 dias Mensal 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 

CAPÍTULO I 

Da Apresentação 

 

Art. 1º - A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma comissão 

composta pelos próprios funcionários do hospital e visa à prevenção de 

acidentes de trabalho dentro da organização.  

  

Art. 2º - Os membros da CIPA deverão manter um elevado nível de participação 

e colaboração, respeitando plenamente as disposições legais referentes ao 
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assunto e ao presente regimento, inclusive respondendo por seus atos à 

Administração do hospital. 

 

I - A CIPA é obrigatória em todas as organizações privadas ou 

públicas classificadas como grau de risco 3 (NR5 da 

Portaria 9.214/78) e que possuem 20 ou mais funcionários.  

 

CAPÍTULO II 

Da Importância 

 

Art. 3º - O único caminho para evitar acidentes é manter um programa de controle 

contínuo que dedique atenção constante a todas as causas de acidentes. A 

Vigilância total significa “Segurança sempre presente, sob todas as formas”. Daí 

resultam a importância e necessidade de uma CIPA bem estruturada e 

organizada.  

 

 

CAPÍTULO III 

Das Finalidades 

 

Art. 4º - Tem como finalidade treinar os membros tanto por parte do empregador 

como dos empregados, segundo orientação do Ministério do Trabalho, para 

alcançar o objetivo de acidente zero.  

 

Art.5º - Receber e analisar informações e sugestões referentes à prevenção de 

acidentes, vindas de membros da CIPA, assim como do empregador, de 

convidados e colaboradores.  

 

 Art. 6º - Promover a divulgação de assuntos referentes à prevenção de 

acidentes.  

  

Art. 7º - Orientar os funcionários quanto à prevenção de acidentes.  
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 Art. 8º - Discutir os acidentes ocorridos e solicitar medidas que previnam outros 

semelhantes.   

 

Art. 9º - Observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho. 

  

 Art.10º - Solicitar medidas para reduzir, e até eliminar os riscos existentes e/ou 

neutralizá-los.  

 

CAPÍTULO IV 

Da Estrutura Orgânica 

 

Art.11º - A localização da CIPA no organograma 

 

Parágrafo único -  A CIPA deve ficar como um órgão de assessoria, no 

organograma da Instituição, ligado diretamente à Diretoria.  

CAPÍTULO V 

Da Composição 

 

Art.12º - A CIPA é composta pelos seguintes membros:  

 

I -  Presidente;  

II -  Vice-presidente; 

III -  Secretário; 

IV -  Suplentes. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Comissão 

 

Art.13º - A CIPA será composta de representantes do empregador e dos 

empregados, nas seguintes proporções:  

 

I -  Havendo de 20 a 50 empregados na empresa, haverá dois 

(2) membros na CIPA;  
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II -  Havendo de 50 a 100 empregados na empresa, haverá 

quatro (4)  membros na CIPA;  

III -  Havendo de 101 a 500 empregados na empresa, haverá 

oito (8) membros na CIPA;  

IV -  Havendo d 501 a 1000 empregados na empresa, haverá 

doze (12)  membros na CIPA;  

V -  Havendo de 1001 a 2500 empregados na empresa, haverá 

dezesseis (16) membros na CIPA 

VI -  Havendo de 2501 a 5000 empregados na empresa, haverá 

vinte (20) membros na CIPA;  

VII -  Havendo mais de 5000 empregados na empresa, haverá 

vinte e quatro (24) membros na CIPA. 

 

 Parágrafo único -   O número de membros representantes dos empregados 

deverá ser igual ao número de membros representantes do 

empregador. Havendo de 20 a 50 empregados na empresa, 

haverá dois (2) membros na CIPA;  

 

Capítulo VII 

Das Eleições 

 

Art.17º - Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos 

por meio de votação secreta.  

 

 Art.18º - Assumirão a condição de membros titulares aos candidatos mais 

votados.  

 

Parágrafo Primeiro 

-   

Os demais candidatos assumirão a condição de suplentes, 

obedecendo à ordem decrescente de votos recebidos.  

Parágrafo 

Segundo - 

Os candidatos votados e não eleitos como titulares ou 

suplentes deverão ser relacionados no ato da eleição, em 

ordem decrescente de votos, possibilitando sua nomeação 

posterior, em caso de vacância de suplentes.  
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Art.19º - Em casos de empate, assumirá o candidato que tiver maior tempo no 

estabelecimento.  

 

 Art.20º - Para cada eleição deverá haver uma folha de votação que ficará 

arquivada na empresa por um período mínimo de 3 (três) anos.  

 

 Art.21º - O presidente da CIPA será designado pelo empregador, anualmente, 

dentre os seus representantes titulares.  

 

 Art.22º - A eleição para o novo mandato da CIPA deverá ser convocada pelo 

empregador, com prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término 

do mandato e realizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao término 

do mandato.  

 

 Art.23º - O vice-presidente da CIPA será escolhido pelos representantes dos 

empregados dentre os seus titulares.  

Art.24º - O secretário será escolhido de comum acordo entre os representantes 

dos empregados e do empregador.  

 

 Art.25º - A autoridade regional competente poderá anular a eleição quando 

constatar qualquer irregularidade na sua realização.  

 

Capítulo VIII 

Do Mandato 

 

Art.26º - O mandato dos membros eleitos da CIPA, terá a duração de 1 ano, 

permitida uma reeleição.  

 

 Art.27º - O disposto no artigo anterior não se aplicará ao membro suplente que 

durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de 

reuniões da CIPA.  
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 Art.28º - Durante o mandato, os titulares da representação dos empregados na 

CIPA não poderão ser transferidos para outras localizações, salvo quando 

houver concordância expressa dos mesmos.  

 

Art.29º - Os membros titulares da CIPA, designados pelo empregador, não 

poderão ser reconduzidos para mais de dois mandatos consecutivos.  

 

 Art.30º - Durante o mandato, os membros da CIPA não poderão sofrer 

despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo 

disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.  

 

Parágrafo Primeiro 

-   

Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso 

de reclamação à Justiça do Trabalho, comparar a existência 

de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob 

pena de ser condenado a reintegrar o empregado.  

Parágrafo 

Segundo - 

Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do 

empregado eleito para cargo de direção da CIPA desde o 

registro de sua candidatura até um ano após o final de seu 

mandato.  

 

 

Capítulo IX 

Art.31º - São atribuições da CIPA:  

 

I -  Discussão dos acidentes ocorridos;  

II -  Sugestões de medidas de prevenção de acidentes, julgadas 

necessárias, por iniciativa própria ou de outros 

empregados;  

III -  A promoção da divulgação e observância das normas de 

segurança e medicina do trabalho, ou de regulamentos e 

instrumentos e serviço, emitidos pelo empregador;  

1352



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

63 

IV -  A adoção de um comportamento preventivo durante o 

trabalho, estimulando o interesse dos empregados pela 

prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais;  

V -  Promoção, anualmente, da Semana Interna de Prevenção 

de Acidentes;  

VI -  A participação da Campanha permanente de prevenção de 

acidentes, promovida pela empresa;  

VII -  O registro em livro próprio das datas das reuniões da CIPA 

e o envio, mensalmente, ao SESMET e ao empregador, da 

cópia das mesmas;  

VIII -  Participação ou investigação das causas, circunstâncias e 

consequências dos acidentes e das doenças ocupacionais 

acompanhando a execução das medidas corretivas. 

IX -  Realização, quando houver denúncia de risco, ou por 

iniciativa própria e mediante aviso prévio ao empregador e 

ao SESMET, de inspeção nas dependências da empresa, 

dando conhecimento dos riscos encontrados ao 

responsável pelo setor, ao SESMET e ao empregador;  

X -  Sugestões para realização de cursos, treinamentos e 

campanhas que julgar necessários para melhorar o 

desempenho dos empregados quanto à segurança e 

medicina do trabalho;  

XI -  Convocação de pessoas, no âmbito da empresa, quando 

necessário, para a tomada de informações, depoimentos e 

dados ilustrativos e/ou esclarecedores, por ocasião da 

investigação dos acidentes de trabalho.  

 

Capítulo X 

Das Competências 

 

Art.32º - Compete ao Presidente da CIPA:  

 

I -  Convocar os membros para reunião da CIPA; 
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II -  Presidir as reuniões, encaminhando ao empregador e à 

SESMET, as reclamações aprovadas e acompanhar sua 

execução;  

III -  Designar membro da CIPA para investigar o acidente de 

trabalho ou acompanhar investigação feita pelo SESMET, 

imediatamente após receber a comunicação do 

encarregado do setor onde ocorreu o acidente;  

IV -  Determinar tarefas aos membros da CIPA;  

V -  Coordenar todas as atribuições da CIPA;  

VI -  Manter e promover o relacionamento da CIPA com o 

SESMET e demais seções da Instituição;  

VII -  Delegar atribuições ao Vice-presidente.  

 

Art.33º - Compete ao Vice-Presidente da CIPA:  

 

 I -  Executar atribuições que lhe forem delegadas;  

II -  Substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais 

ou nos seus afastamentos temporários.  

 

  Art.34º - Compete ao Secretário da CIPA:  

 

 I -  Elaborar as atas das eleições e das reuniões registrando-as 

em livro próprio;  

II -  Preparar a correspondência;  

III -  Manter o arquivo atualizado;  

IV -  Providenciar para que as atas de reuniões sejam lidas por 

todos os membros da CIPA.  

 

Art.35º - Compete aos membros da CIPA:  

 

 I -  Elaborar o calendário de reuniões da CIPA;  

II -  Participar das reuniões da CIPA, discutindo os assuntos em 

pauta e aprovando as recomendações;  
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III -  Investigar o acidente de trabalho isoladamente ou em 

grupo, e discutir os acidentes ocorridos;  

IV -  Frequentar os cursos sobre prevenção de acidentes de 

trabalho;  

V -  Cuidar para que todas as atribuições da CIPA previstas no 

Art.30 sejam cumpridas.  

 

Capítulo XI 

Das Reuniões 

 

Art.36º - A CIPA se reunirá com todos os seus membros, pelo menos 

trimestralmente, em local apropriado e durante o expediente normal da empresa, 

obedecendo ao calendário anual.  

Art.37º - Sempre que ocorrer acidentes que resultem em morte, perda de 

membros ou de função orgânica e ainda causem prejuízo, a CIPA se reunirá em 

caráter extraordinário no prazo máximo de 48 horas após a ocorrência do 

acidente, podendo ser exigida a presença do responsável pelo setor onde 

ocorreu o mesmo.  

 

Capítulo XII 

Das Normas 

 

Art.38º - A composição da CIPA deverá obedecer a critérios que permitam estar 

representada a maior parte dos setores do estabelecimento, não devendo faltar, 

em qualquer hipótese, a representação dos setores que ofereçam risco ou que 

apresentam maior número d acidentes.  

 

Art.39º - Organizada a CIPA, a mesma deverá ser registrada no órgão regional 

do Ministério do Trabalho – MTB, até 10 (dez) dias após a eleição.  

 

Art.40º - O registro da CIPA será feito mediante requerimento ao Delegado 

Regional do Trabalho ou Delegado do Trabalho Marítimo, acompanhado de 

cópia da eleição e da instalação e posse, contendo o calendário anual das 
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reuniões ordinárias da CIPA, onde constem dia, mês, hora e local de realização 

das mesmas.  

 

Art.41º - Após cada eleição, a empresa fica obrigada a encaminhar ao DRT ou 

DMT as atas e calendários referidos no artigo anterior.  

 

Art.42º - Nos impedimentos eventuais ou afastamentos temporários do 

Presidente da CIPA, o seu suplente assumirá o lugar de representante titular do 

empregador e não as funções do Presidente.  

 

Parágrafo Primeiro O mesmo se aplicará ao Vice-Presidente (empregado).  

Art.43º - Quando houver constatação de risco e/ou ocorrer acidente de trabalho, 

com ou sem vítimas, o responsável pelo setor, deverá comunicar a ocorrência 

de imediato, ao Presidente da CIPA, o qual, em função da gravidade, convocará 

reunião extraordinária ou a incluirá na pauta ordinária. 

 

  Art.44º - A CIPA deverá discutir o acidente e encaminhar ao SESMET e ao 

empregador o resultado e as solicitações de providências. 

 

 Art.45º - O empregador, ouvido o SESMET, terá 8 (oito) dias para responder à 

CIPA indicando as providências adotadas ou a sua discordância devidamente 

justificada.  

 

Art.46º - Quando o empregador discordar das solicitações da CIPA e esta não 

aceitar a justificativa, o empregador deverá solicitar a presença do MTB no prazo 

de 8 (oito) dias a partir da data da comunicação da não aceitação, pela CIPA. 

 

 Art.47º - O empregador deverá promover, para todos os membros da CIPA, 

titulares e suplentes, inclusive para o secretário e seu substituto, em horário de 

expediente normal da empresa, curso sobre prevenção de acidentes do trabalho, 

com carga horária mínima de 18 (dezoito) horas.   
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Art.48º - O curso referido no artigo anterior, de frequência obrigatória, deve ser 

promovido antes da posse dos membros de cada mandato, exceção feita ao 

mandato inicial de uma CIPA, quando o curso deverá ser realizado no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da eleição.  

 

Capítulo XI 

Das Disposições Gerais e Finais 

 

Art.49º - Todo membro integrante da CIPA deverá ter conhecimento do presente 

regimento.  

 

 Art.50º - É função do Presidente da CIPA manter este instrumento devidamente 

atualizado.  

Art.51º - Este Regimento deverá ser observado na íntegra por todos os membros 

da CIPA.  

 

 Art.52º - O presente Regimento entra em vigor a partir da data de sua 

implantação.  

 

 Art.53º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela 

Administração da Instituição, resguardando-se as disposições legais vigentes.  

 

 

 Local, _____de_____de 20__. 

 

_______________________ 

Presidente da C.I.P.A. 

 

 

 

 

Cronograma de atividade anual  
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Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Realizar eleição dos representantes dos 
empregados 

30 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 15 dias  Todos 

Aprovar o Programa de Prevenção de 
Acidentes 

45 dias Todos 

Monitorar a ocorrência de acidentes no 
ambiente de trabalho 

Mensal Todos 

Monitorar as taxas de acidentes 
relacionados ao trabalho e pedidos de 
afastamento das atividades laborais  

Mensal Todos 

Monitorar aplicação das medidas de 
prevenção previstas no Programa de 
Prevenção de Acidentes da instituição 

Mensal Todos 

Acompanhar os casos de acidentes de 
trabalho com exposição a material 
biológico 

Sempre que 
necessário 

Todos 

Monitorar a disponibilidade de EPI para os 
trabalhadores 

Semestral Todos 

Monitorar o uso correto dos EPI pelos 
trabalhadores 

Mensal Todos 

Desenvolver atividades educativas com 
vistas a prevenção de acidentes 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

   

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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8. COMISSÃO INTERNA DE QUALIDADE 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão 
Interna De 
Qualidade 

Realizar a avaliação 
e aprovação de 
todos os protocolos 
clínicos e 
regulamentos 
internos, bem como 
manuais de normas 
e rotinas para o 
hospital. Todas as 
decisões deverão 
ser baseadas nos 
relatórios de 
indicadores de 
desempenho por 
áreas e também 
indicadores 
relacionados a 
segurança do 
paciente, visando 
melhor atender as 
ações de melhoria 
da assistência ao 
paciente. 
 

Diretor Geral 
 
Diretor Técnico 
 
Coordenador de 
Enfermagem  
 
Enfermeiro do Núcleo 
Interno de Regulação 
(NIR) 
 
Coordenadores 
Unidades de Terapia 
Intensiva 
 

30 dias Mensal 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO INTERNA DE QUALIDADE 

 

 

CAPÍTULO I  

DA DEFINIÇÃO 

 

Art. 1º – A Comissão tem por finalidade realizar a avaliação e aprovação de todos 

os protocolos clínicos e regulamentos internos, bem como manuais de normas e 

rotinas para o hospital. Todas as decisões deverão ser baseadas nos relatórios 

de indicadores de desempenho por áreas e também indicadores relacionados a 
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segurança do paciente, visando melhor atender as ações de melhoria da 

assistência ao paciente. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 2º – A comissão terá as seguintes competências: 

I. Constituir ambiente estratégico para a governança corporativa e 

clínica das principais patologias de internação hospitalares;  

II. Discutir, validar e pactuar protocolos assistenciais e protocolos 

clínicos, acompanhando o seu gerenciamento; 

III. Aprimorar as ações regulatórias internas e qualificar as interfaces 

regulatórias multidisciplinares para melhor integração dos serviços de 

saúde;  

IV. Organizar e qualificar as ofertas em cuidados hospitalares por áreas 

de especialidades;  

V. Promover estratégias de educação permanente para qualificação 

profissional em conjunto com o serviço de educação da instituição; 

VI. Acompanhar o processo de cuidado do paciente, visando ao 

atendimento no local mais adequado às suas necessidades;  

VII. Articular o conjunto das especialidades clínicas e cirúrgicas, bem 

como as equipes multiprofissionais, garantindo a integralidade do 

cuidado intra-hospitalar e em rede;  

VIII. Manter a vigilância da taxa média de ocupação e da média de 

permanência em todas as unidades do hospital. 

IX. Garantir uso racional, universal e equitativo dos recursos 

institucionais, por meio do controle sobre os processos de trabalho;  

X. Atuar junto às equipes na responsabilização pela continuidade do 

cuidado, por meio da articulação com os demais serviços da rede.  

XI. Pactuar o cardápio de ofertas de exames de apoio diagnóstico e 

agilizar a realização de exames necessários;  

XII. Monitorar o agendamento cirúrgico com vistas à otimização da 

utilização das salas;  
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XIII. Definir critérios de internação e alta. 

 

CAPÍTULO III  

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º – A Comissão Interna de Qualidade terá, idealmente, a seguinte 

composição – sendo necessário, no mínimo, um representante de cada 

categoria: 

I. Diretor Geral do Hospital 

II. Diretor Técnico do Hospital  

III. Coordenador de Enfermagem do Hospital  

IV. Enfermeiro do Núcleo Interno de Regulação (NIR) do Hospital  

V. Coordenadores Unidades de Terapia Intensiva 

 

CAPÍTULO IV  

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 4º – A Comissão Interna de Qualidade será gerenciada por um coordenador, 

um subcoordenador e membros das comissões. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A duração de cada gestão da Comissão Interna de 

Qualidade será de dois (02) anos, podendo haver recondução por igual período. 

 

SEÇÃO I – DO COORDENADOR 

 

Art. 5º – Caberá ao Coordenador: 

a)   Coordenar as atividades do núcleo; 

b)   Convocar as reuniões Comissão Interna de Qualidade dando execução às 

respectivas deliberações; 

c)   Representar oficialmente a Comissão Interna de Qualidade; 

d)    Elaborar relatórios das atividades da Comissão Interna de Qualidade. 

 

SEÇÃO II – DO SUBCOORDENADOR: 
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Art. 6º – Caberá ao Subcoordenador:  

a)   auxiliar o coordenador nas atividades previstas acima; 

b)   substituir o Coordenador em suas faltas e impedimentos, bem como, nos 

casos de vacância; 

 

CAPÍTULO V  

DA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES 

 

Art. 8º – As reuniões acontecerão mensalmente. 

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Interna de 

Qualidade. 

 

Art. 13º – Este regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação 

direção técnica. 

 

 ____________, __ de __________ de 20___ 

___________________________ 

DIRETOR GERAL 

 

 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Elaborar modelos de documentos 45 dias Todos 

Elaborar indicadores de qualidade para a 
instituição 

60 dias Todos 

1362



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

73 

Revisar e aprovar documentos elaborados 
por profissionais do hospital  

Mensal Todos 

Publicar documentos aprovados Mensal Todos 

Manter arquivo de todos os documentos 
oficiais da instituição 

Constante Todos 

Estabelecer sistema de numeração de 
documentos da instituição 

60 dias Todos 

Definir forma de coleta dos dados para 
indicadores da comissão 

60 dias Todos 

Monitorar resultados de indicadores Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Propor ações para melhoria dos 
indicadores 

Mensal Todos 

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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9. NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO – NIR 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Núcleo 
Interno de 
Regulação 

constituir a interface 
com as Centrais de 
Regulação SISREG 
Ambulatorial e de 
Internação para 
delinear o perfil de 
complexidade da 
assistência, além de 
buscar vagas de 
internação e apoio 
diagnóstico e 
terapêutico fora do 
hospital para os 
pacientes 
internados, quando 
necessário. 

04 médicos 
reguladores 
 
04 enfermeiros 
reguladores 
 
02 assistentes 
administrativos 
 

30 dias Mensal 

 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO 

 

 

Capítulo I 

Da Legislação 

 

Art. 1.º O Núcleo Interno de Regulação - NIR - do Hospital será estruturado, 

considerando a Portaria n.º 3.390, de 30 de dezembro de 2013, do Ministério da 

Saúde que: 

I - Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde, estabelecendo- se as diretrizes para a organização do componente 

hospitalar da Rede de Atenção à Saúde; 

II - Determina em seu Artigo 11, parágrafo 6.º, que o gerenciamento dos leitos 

será realizado na perspectiva da integração da prática clínica no processo de 
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internação e de alta, preferencialmente por meio da implantação de um Núcleo 

Interno de Regulação. 

 

Capítulo II 

Da Finalidade e Objetivo 

 

Art. 2.º O Núcleo Interno de Regulação do HOSPITAL terá a finalidade de 

constituir a interface com as Centrais de Regulação SISREG Ambulatorial e de 

Internação para delinear o perfil de complexidade da assistência, além de buscar 

vagas de internação e apoio diagnóstico e terapêutico fora do hospital para os 

pacientes internados, quando necessário. 

 

Art. 3º. Objetivo: 

Aumentar a ocupação de leitos e otimizar a utilização da capacidade instalada, 

melhorando o atendimento ao usuário. 

 

Capítulo III 

Das Definições 

 

Art. 4.º O NIR  possuirá natureza técnico-administrativa permanente, com a 

finalidade de fiscalizar e deliberar sobre temas relacionados às atividades e 

atribuições na instituição, referentes à regulação, controle e avaliação dos 

serviços prestados, com vistas a: 

I - qualificar os fluxos e processos de trabalho internos; 

II - otimizar os recursos institucionais; 

III - responsabilizar todos os profissionais responsáveis pelo atendimento ao 

usuário e pelo uso dos recursos. 

 

Capítulo IV 

Da Composição e Funcionamento 

 

Art. 5.º O NIR será composto de equipe multidisciplinar, contando com:  

I –  04 médicos reguladores; 
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II – 04 enfermeiros reguladores; 

III – 02 assistentes administrativos; 

Art. 6.º O NIR funcionará em regime de 24h/dia; 

 

Capítulo V 

Das competências 

 

Art. 7º. Caberá ao NIR: 

I - apoiar as equipes das unidades no correto fluxo do paciente no hospital; 

II - conferir as etapas do tratamento para que o paciente receba cuidado integral 

às suas necessidades de saúde durante o processo terapêutico; 

III - auditar a regulação de leitos das unidades de internação, seguindo a lógica 

das necessidades sazonais e epidemiológicas próprias da população atendida; 

IV - auditar a regulação de procedimentos de todas as unidades, seguindo a 

lógica das necessidades sazonais e epidemiológicas próprias da população 

atendida e a contratualização estabelecida; 

V - acompanhar a efetividade clínica e, em caso de desequilíbrio entre a 

demanda e a oferta de leitos, utilizar critério de admissão por risco; 

VI - discutir com as equipes a ampliação da efetividade clínica para melhor 

aproveitamento de recursos 

VII - participar da criação e implementação de protocolos clínicos baseados no 

perfil de morbimortalidade hospitalar, na Medicina Baseada em Evidência, na 

Enfermagem Baseada em Evidência e na Saúde Pública Baseada em Evidência, 

com foco nas Linhas de Cuidado; 

VIII - monitorar o Tempo Médio de Permanência (TMP) das internações e 

identificar possíveis inconsistências e suas causas; 

IX - monitorar a taxa de reinternação hospitalar e identificar possíveis 

inconsistências e suas causas; 

X - participar da criação e implementação do Plano de Alta Hospitalar baseado 

no perfil de morbimortalidade hospitalar, na Medicina Baseada em Evidência, na 

Enfermagem Baseada em Evidência e na Saúde Pública Baseada em Evidência, 

com foco nas Linhas de Cuidado; 
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Capítulo VI 

Das Atribuições 

 

Art. 8º. Caberá ao Médico Regulador: 

I – acompanhar o Sistema SUS de urgência e emergência; 

II - acompanhar o cumprimento do fluxo adequado de pacientes nas diversas 

portas de entrada da instituição; 

III - estabelecer contato com a Regulação Externa para agilizar o fluxo de 

transferência de pacientes; 

IV - fazer contato com as equipes médicas e de chefias dos setores de métodos 

diagnósticos para agilizar transferências e permanências prolongadas de 

pacientes nos diversos setores da instituição; 

V - participar, juntamente com as equipes envolvidas no cuidado em saúde, da 

elaboração de fluxos de transferências internas com vistas a sua maior agilidade. 

Art. 9º. Caberá ao Enfermeiro Regulador: 

I - estar ciente de todos os leitos disponíveis na instituição e suas destinações; 

II - ser responsável pela priorização das transferências dos pacientes da unidade 

de Pronto Socorro para as Enfermarias e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

conforme a classificação de risco, em comum acordo com a equipe médica; 

III - ser responsável pela cessão de leitos em prioridade para os pacientes 

provenientes da UTI e Pronto Socorro; 

VI – redistribuir os leitos institucionais no caso de superlotação; 

VII - colaborar com os possíveis mutirões e campanhas de procedimentos 

através da disponibilização de leitos. 

Art. 10º. Caberá ao Auxiliar Administrativo do NIR: 

I – Captar as informações necessárias nos diversos setores e comunicar os 

membros responsáveis para que a equipe possa atuar; 

II – Elaborar relatório mensal das atividades do Núcleo Interno de Regulação; 

III – Realizar outras funções determinadas pelo médico e enfermeiro 

reguladores, relacionados ao serviço. 

 

Capítulo VII 

Disposições Gerais 
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Art. 11º. O NIR, observada a legislação vigente, estabelecerá normas 

complementares relativas ao seu funcionamento e a ordem dos trabalhos. 

Art. 12º. Os casos omissos serão resolvidos pelo NIR, em cotejo com a Direção 

Geral. 

_____________, ____ de ______ de ___20. 

 

 

_________________________________ 

Direção Geral 

 

 

 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros do Núcleo 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Descrever processos de trabalho 45 dias Todos 

Elaborar indicadores do NIR 60 dias Todos 

Elaborar modelo de relatório mensal  Mensal Todos 

Acompanhar e atualizar constantemente 
sistemas de disponibilidade de vagas da 
instituição 

Constante Todos 

Monitorar pacientes de longa permanência Constante Todos 

Realizar a regulação dos leitos Constante Todos 

Monitorar resultados de indicadores Mensal Todos 

Elaborar relatório mensal dos indicadores 
e atividades do NIR 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Propor ações para melhoria para maior 
ocupação dos leitos 

Mensal Todos 

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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10. NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - NQSP 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Núcleo de 
Qualidade e 
Segurança 
do Paciente 

Promover e apoiar a 
implementação de 
ações voltadas à 
qualidade da 
assistência e 
segurança do 
paciente. 

Representante do 
Serviço Médico; 
 
Representantes do 
Serviço de 
Enfermagem; 
 
Representante da 
Administração; 
 
Representante do 
Serviço de Farmácia; 
 
Representante do 
Serviço de 
Laboratório de 
Análises Clínicas; 
 
Representante do 
Serviço de Controle 
de Infecção 
Hospitalar. 
 

30 dias Mensal 

 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - NQSP 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Este regimento atenderá as normas instituídas pela ANVISA, autoridade 

regulamentar brasileira encarregada, entre outras responsabilidades, de 

acompanhar o desempenho de produtos da área da saúde quando são lançados 

no mercado e colocados à disposição do consumidor. A ANVISA define se um 

produto de saúde será mantido ou retirado do mercado. Todos os problemas 
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detectados pela ANVISA são comunicados à OMS, o que beneficia a saúde do 

Brasil e do mundo. 

 

Art. 2º As boas práticas de funcionamento do serviço de saúde são 

componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são 

ofertados com padrões de qualidade adequados. 

 

Art. 3º Para efeitos deste regimento a cultura da segurança é o conjunto de 

valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o 

comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa 

e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção 

à saúde. 

 

 

Art. 4º Considerar-se-á dano o comprometimento da estrutura ou função do 

corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, 

morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou 

psicológico. 

 

Art. 5º Evento adverso é o incidente que resulta em danos 

à saúde. 

 

I - Eventos graves relacionados aos procedimentos 

cirúrgicos 

a) Cirurgia ou outro procedimento invasivo realizado no sítio errado. 

b) Cirurgia ou outro procedimento invasivo realizado no paciente errado. 

c) Realização de cirurgia ou outro procedimento invasivo errado em um paciente. 

d) Retenção não intencional de corpo estranho em um paciente após cirurgia 

ou outro procedimento invasivo. 

e) Óbito intra-operatório ou imediatamente pós-operatório / pós-procedimento 

em paciente ASA Classe 1. 

 

II - Eventos relacionados a produtos: 
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a) Óbito ou lesão grave de paciente associados ao uso de 

medicamentos. 

b) Óbito ou lesão grave de paciente associados ao uso de produtos para 

saúde. 

c) Óbito ou evento grave associado ao uso de produtos biológicos (vacina e 

hemoderivados, sangue e hemocomponentes, outros tecidos e células) 

contaminados. 

d) Óbito ou lesão grave de paciente associados ao uso de produto em 

desacordo com a indicação do fabricante (conforme registrado na ANVISA). 

 

III - Eventos relacionados à proteção do paciente: 

 

a) Alta ou liberação de paciente de qualquer idade que seja incapaz de tomar 

decisões, para outra pessoa não autorizada. 

b) Óbito ou lesão grave de paciente associado à fuga do 

paciente. 

c) Suicídio de paciente, tentativa de suicídio ou dano auto infligido que resulte 

em lesão séria durante a assistência dentro do serviço de saúde. 

 

IV- Eventos relacionados à gestão do cuidado: 

 

a) Óbito ou lesão grave de paciente associados a erro de medicação (ex.: erros 

envolvendo prescrição errada, dispensação errada, medicamento errado, dose 

errada, paciente errado, hora errada, velocidade errada, preparação errada, via 

de administração errada). 

b) Óbito ou evento adverso grave associado a erro 

transfusional. 

c) Óbito ou lesão grave materna associada ao trabalho de parto ou parto em 

gestação de baixo risco. 

d) Óbito ou lesão grave de paciente associados à queda durante a assistência 

dentro do serviço de saúde. 
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e) Qualquer úlcera de pressão estágio 3, 4 ou não classificável adquirida após 

internação/ comparecimento no serviço de saúde. 

f)  Óbito ou lesão grave de paciente associados à embol ia gasosa 

durante a assistência dentro do serviço de saúde. 

g) Inseminação artificial com o esperma do doador errado ou com o óvulo 

errado 

h) Óbito ou lesão grave de paciente resultante de perda irrecuperável de 

amostra biológica insubstituível. 

i) Óbito ou lesão grave de paciente resultante de falha no seguimento ou na 

comunicação de resultados de exames de laboratório, patologia ou radiologia. 

 

V- Eventos Ambientais 

a) Óbito ou lesão grave de paciente ou colaborador associado a choque 

elétrico durante a assistência dentro do serviço de saúde. 

b) Qualquer incidente no qual sistema designado para fornecer oxigênio ou 

qualquer outro gás ao paciente não contenha gás, contenham o gás errado 

ou estejam contaminados com substâncias tóxicas. 

c) Óbito ou lesão grave de paciente ou colaborador associado à queimadura 

decorrente de qualquer fonte durante a assistência dentro do serviço de saúde. 

d) Óbito ou lesão grave de paciente associados ao uso de contenção física 

ou grades da cama durante a assistência dentro do serviço de saúde. 

 

VI - Eventos radiológicos que possam levar a óbito ou lesão grave de paciente 

ou colaborador associado à introdução de objeto metálico em área de 

Ressonância Magnética. 

 

VII – Eventos Criminais Potenciais 

 

a) Qualquer tipo de cuidado prescrito ou prestado por qualquer um se 

fazendo passar por médico, enfermeiro, farmacêutico ou por outro prestador de 

cuidado de saúde licenciado. 

b) Sequestro de paciente de qualquer idade. 
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c) Abuso ou agressão   sexual   de   paciente   ou   colaborador   dentro   ou   

nas proximidades do serviço de saúde. 

d) Óbito ou lesão grave de paciente ou colaborador resultante de agressão 

física (espancamento) que ocorra dentro ou nas proximidades do serviço de 

saúde. 

 

Art. 6º Considera-se incidente evento ou circunstância que poderia ter 

resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde. 

 

Art. 7º O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente visará a totalidade das 

ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam 

dentro dos padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem. 

 

Art. 8º A Gestão de risco será desenvolvida através da Aplicação sistêmica e 

contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, 

análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que 

afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio 

ambiente e a imagem institucional. 

 

Art. 9º O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente é a instância do serviço 

de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à 

qualidade da assistência e segurança do paciente. 

 

Art. 10º A criação do plano de segurança do paciente em serviços de saúde 

apontará as situações de risco e descreve as estratégias e ações definidas pelo 

serviço de saúde para a gestão de risco visando a prevenção e a mitigação dos 

incidentes, desde a admissão até a transferência, a alta ou o óbito do paciente 

no serviço de saúde. 

 

Art. 11º Define que a segurança do paciente é a redução, a um mínimo 

aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. 
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Art.12º Conceitua-se serviço de saúde estabelecimento destinado ao 

desenvolvimento de ações relacionadas à promoção, proteção, manutenção e 

recuperação da saúde, qualquer que seja o seu nível de complexidade, em 

regime de internação ou não, incluindo a atenção realizada em consultórios, 

domicílios e unidades móveis. 

 

Art. 13º Considera-se tecnologias   em   saúde   o   conjunto   de   equipamentos, 

medicamentos, insumos e procedimentos utilizados na atenção à saúde, bem 

como os processos de trabalho, a infraestrutura e a organização do serviço de 

saúde. 

 

CAPÍTULO II 

DO NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Art. 14º O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente terá a missão de 

proteger a saúde da população e intervir nos riscos advindos do uso de 

produtos e dos serviços a ela sujeitos, por meio de práticas de vigilância, 

controle, regulação e monitoramento sobre os serviços de saúde e o uso das 

tecnologias disponíveis para o cuidado. 

 

Art. 15º Objetiva promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à 

segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de 

serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de NQSP. 

 

Art. 16º Este Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, durante as ações 

de implantação e implementação e a manutenção obedecerá às seguintes 

normas: Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998. Estabelece as normas 

para o programa de controle de infecção hospitalar. Portaria nº 529, de 1º de 

abril de 2013. Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013. Resolução - RDC Nº 36, 

de 25 de julho de 2013. Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em 

Serviços de Saúde – Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de 

Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária– Brasília: ANVISA, 2014. 
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CAPÍTULO III 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 17º O NQSP será uma instância colegiada, de natureza consultiva e 

deliberativa, deve estar diretamente ligado a Direção Geral do Hospital. 

 

Art. 18º O NQSP terá por finalidade assessorar a Direção estabelecendo 

políticas e diretrizes de trabalho, a fim de promover uma cultura hospitalar 

voltada para a segurança dos pacientes, por meio do planejamento, 

desenvolvimento, controle e avaliação de programas, que visem garantir a 

qualidade dos processos assistenciais do Hospital. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 19º Será composto por equipe multiprofissional, de reconhecido saber e 

competência profissional, todos nomeados pela Direção Geral bem como os 

cargos de Coordenador, Vice - Coordenador e Secretário. O Núcleo de 

Qualidade e Segurança do Paciente será composto da seguinte forma: 

• Representante do Serviço Médico; 

•  Representantes do Serviço de Enfermagem; 

• Representante da Administração; 

• Representante do Serviço de Farmácia; 

• Representante do Serviço de Laboratório de Análises Clínicas; 

• Representante do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. 

Parágrafo Único: Além dos membros efetivos, o Núcleo de Qualidade e 

Segurança do Paciente poderá contar a participação de representantes das 

diversas áreas do hospital, sempre que sejam convidados para colaborarem 

em assuntos específicos a serem analisados pelo grupo. 

 

CAPÍTULO V 

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 
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Art. 20º Os membros do Núcleo deverão exercer suas funções com celeridade 

e seguindo os seguintes princípios: 

a)  Proteção à honra e à imagem dos pacientes envolvidos em incidentes em 

saúde; 

b)  Proteção à honra e à imagem dos profissionais envolvidos em incidentes 

em saúde; 

c)  Proteção à honra e à imagem dos fabricantes de produtos relacionados a 

queixas técnicas e incidentes em saúde; 

d)  Proteção à identidade do notificador; 

e)  Independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos fatos; 

f)   Foco nos processos durante na apuração dos fatos e no processo decisório. 

Art. 21º Eventuais conflitos de interesse, efetivos ou potenciais, que possam 

surgir em função do exercício das atividades dos membros do Núcleo deverão 

ser informados aos demais integrantes do Colegiado ao abrir o item de pauta. 

Parágrafo Único. O membro do Núcleo estará impedido, caso seja aberto para 

votação, de votar quaisquer itens de pauta envolvendo a área que representa. 

 

Art. 22º As matérias examinadas nas reuniões do Núcleo terão caráter sigiloso, 

ao menos até sua deliberação final, quando será decidida sua forma de 

encaminhamento. 

 

Parágrafo Único. Os membros do Núcleo não poderão manifestar-se 

publicamente sobre quaisquer assuntos tratados neste fórum, cabendo ao 

Coordenador do Núcleo o encaminhamento de assuntos a serem publicados 

para apreciação da Direção. 

 

Art. 23º As atribuições do Coordenador incluirão, entre outras, as seguintes 

atividades:  

a) Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias; 

b) Dirigir os trabalhos da comissão; 

c) Distribuir tarefas entre os membros da Comissão; 

d) Representar a Comissão perante os demais órgãos da Instituição, 

subscrevendo seus atos; 

1377



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

88 

 

Art. 24° - Serão atribuições do Vice Coordenador: 

a) Todas as atribuições acima descritas na ausência do Coordenador. 

 

Art. 25° - Serão atribuições do Secretário: 

a) Estabelecer a pauta das reuniões; 

b) Registrar em ata todas as resoluções da Comissão; 

c) Redigir as atas das reuniões; 

d) Expedir documentação, mantendo as cópias em arquivo. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS PRERROGATIVAS E COMPETÊNCIAS 

 

Art. 26º Serão princípios do NQSP: 

• A garant ia da proteção à honra e à imagem dos pacientes, 

profissionais, fabricantes de produtos e notificadores envolvidos em incidentes 

em saúde; 

• A garantia da independência e imparcialidade de seus membros na 

apuração dos fatos; 

• A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da 

saúde; 

• A disseminação sistemática da cultura de segurança; 

• A articulação e a integração dos processos de gestão de risco; 

• A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde; 

• A promoção da gestão do conhecimento sobre a segurança do paciente. 

 

Art. 27º Promover ações para a gestão do risco no âmbito da instituição tais 

como; 

• Prever a mitigação de EA’s, especialmente aqueles sabidamente 

evitáveis e os que   nunca devem ocorrer. 
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• Fazer uso de ferramentas de gestão de risco para o processo 

investigatório; 

• Conhecer o processo d e  t a l  forma que se antecipe aos problemas, 

identificando os pontos críticos de controle de cada uma dessas etapas. 

 

Art. 28º Desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional 

âmbito da instituição. 

 

Parágrafo Único - O processo de elaboração e desenvolvimento das ações e 

atividades do NQSP necessitará ser conduzido de forma participativa, com 

envolvimento da direção, de profissionais da assistência, do ambiente e da 

administração. 

 

Art. 29º Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não 

conformidades nos processos e procedimentos realizados, incluindo aqueles 

envolvidos na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos e propor 

ações preventivas e corretivas: 

I- O NQSP deverá promover a gestão de riscos e definir ações e estratégias no 

PSP, envolvendo as áreas de maior risco nos serviços de saúde. 

II - elaborar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente 

em Serviços de Saúde, divulgação delegáveis a outros serviços na instituição, 

bem como: 

a) Pequenas alterações no plano devem ser sinalizadas e 

amplamente divulgadas; 

b) A atualização periódica do instrumento deve ser realizada sempre que: existir 

risco iminente de problemas envolvendo novas tecnologias; houver uma 

drástica alteração na realização de procedimentos e processos. 

 

III - Acompanhar as ações vinculadas ao Núcleo de Qualidade e Segurança do 

Paciente: 

a) Os integrantes do NQSP deverão assumir uma postura proativa, identificando 

e procurando os vários setores dos serviços de saúde para a discussão das 

soluções possíveis para os problemas encontrados; 
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b)  Promover a melhoria dos processos de trabalho pelo estabelecimento de 

boas práticas; 

c)  Incorporar a participação do paciente na decisão do seu cuidado, sempre 

que   possível. 

 

IV - Implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o 

monitoramento dos seus indicadores. 

a)  Para subsidiar os profissionais do NQSP, os protocolos abordarão os 

seguintes temas:  higiene das mãos, cirurgia segura, prevenção de lesão por 

pressão, identificação do paciente, prevenção de quedas e prescrição, uso e 

administração de medicamentos. 

 

V - Estabelecer, avaliar e monitorar barreiras para a prevenção de incidentes 

nos serviços de saúde; 

a) As barreiras que impedem que o risco se torne EA podem ser: profissionais 

capacitados, uso de protocolos de segurança do paciente e dose unitária de 

medicamentos, entre outros. 

 

VI - Desenvolver, implantar, avaliar, monitorar, acompanhar e manter 

atualizado plano e os programas de capacitação em segurança do paciente e 

qualidade em serviços de saúde, sendo a etapa de implantação delegável a 

outros serviços do hospital; 

a)  O NQSP deve difundir conhecimentos sobre o tema, capacitando, 

periodicamente, profissionais que atuam nos serviços de saúde em ferramentas 

da qualidade e segurança do paciente. 

 

V - Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e EAs decorrentes da prestação 

do serviço de saúde 

a) Analisar através de ferramentas, como busca ativa em prontuários, work 

rounds, auditoria da qualidade e outras. 

VI - Compartilhar e divulgar a direção e aos profissionais do serviço de saúde 

os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes e EAs 

decorrentes da prestação do serviço de saúde 

1380



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

91 

a) O NQSP deve promover o retorno de informações à direção e aos 

profissionais de saúde, estimulando a continuidade da notificação. 

 

 VII – Notificar ao SNVS os EAs decorrentes da prestação do serviço 

de saúde: 

a) Em um local de aprendizado coletivo, os profissionais são estimulados a 

notificar os EAs sem ameaça e punição, criando um ambiente onde riscos, 

falhas e danos podem ser facilmente reportados. 

b) O registro das notificações deverão ser feito por meio do Sistema Nacional 

de Notificações para a Vigilância Sanitária (Notivisa) e os links para notificação 

estão disponibilizados no  Portal  da  ANVISA  (www.anvisa.gov.br) e  Hotsite  

Segurança  do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 

c) acompanhar o processo de notificação. 

d) analisar e   avaliar  as  notificações  sobre  e  queixas  técnicas  selecionadas  

pelo Setor/Unidade de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente; 

 

VIII - Manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade sanitária, quando 

requisitado, as notificações de EAs 

a) Se o serviço de saúde não detectar nenhum EA durante o período de 

notificação, o NQSP deverá arquivar como ocorrência relativa àquele mês 

ausência de EAs naquele estabelecimento, nesse caso, não há necessidade de 

notificação negativa ao SNVS; 

b) Em caso de denúncia, inspeção sanitária ou outro tipo de atuação 

regulatória, o serviço será responsabilizado, de acordo com a legislação 

sanitária vigente. 

IX - Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco 

divulgadas pelas autoridades sanitárias; 

X - Avaliar e monitorar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde. 

XI - Priorizar a implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente 

determinados pelo Ministério da Saúde, ANVISA e realizar o monitoramento 

dos respectivos indicadores, sendo a etapa de implantação delegável a outros 

serviços do hospital; 
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 XII - Desenvolver, implantar, avaliar, monitorar e  manter  atualizado  o  plano  

de comunicação social em saúde quanto aos temas referentes à segurança 

do paciente, sendo a etapa de implantação delegável a outros serviços do 

hospital; 

 XIII - Promover e acompanhar ações de disseminação sistemática da 

cultura de segurança com foco no aprendizado e desenvolvimento 

institucional; 

XIV - Promover e acompanhar ações de melhoria de qualidade alinhadas com 

a segurança do paciente, especialmente aquelas relacionadas aos processos 

de cuidado e do uso de tecnologias da saúde; 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS REUNIÕES 

Art. 30° - O Núcleo reunir-se-á mensalmente e, extraordinariamente, de acordo 

com a convocação do Coordenador.  

Art. 31° - O membro que não comparecer às reuniões ordinárias por cinco vezes 

consecutivas por escrito, poderá ser excluído do Núcleo. 

 

Art. 32° - As resoluções do Núcleo serão tomadas com a participação de número 

mínimo igual à metade mais 01 (um) de seus integrantes em 1ª convocação e 

em 2ª convocação, quinze minutos após a primeira, com qualquer número de 

participantes. 

 

Art. 33º - Para cada reunião realizada, deverá ser lavrada ata, subscrita pelos 

presentes. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DELIBERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Art. 34º As deliberações do NQSP serão preferencialmente estabelecidas por 

consenso entre os seus membros. 

§ 1º - As votações, quando necessárias, serão abertas e acompanhadas de 

defesa verbal registradas em ata. 
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§ 2º - As decisões serão tomadas em votação por maioria simples dos 

presentes. 

§ 3º - Em caso de empate na votação, a decisão final caberá ao Coordenador 

do NQSP. 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 35º Este regulamento poderá ser modificado no todo ou em parte, por 

proposta dos membros do núcleo, mediante aprovação em reunião convocada 

para esta finalidade. 

 

Art. 36º Os casos omissos serão resolvidos pelo núcleo em reunião para isto 

convocada com a presença do Superintendente. 

Art. 37º O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação e 

publicação. 

 

 

_________, ___ de _________ de 20___. 

 

_____________________ 

DIREÇÃO GERAL 

 

 

Cronograma anual de atividades 

Atividade Objetivo Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento 
interno 

Normatizar as 
atividades e 
composição do NQSP 

15 dias Direção 
técnica 

Nomear os membros do 
Núcleo de Segurança 
do Paciente 

Constituir o NQSP local 
que realizará o 
desenvolvimento das 
ações do NQSP 

15 dias Direção 
técnica 
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Definir calendário anual 
de reuniões 

Organizar agenda de 
reuniões de todos os 
membros 

15 dias Secretário 

Elaborar e aprovar o 
Plano de Segurança do 
Paciente institucional 

Analisar a 
programação das 
ações prevista para 
execução no período 
de doze meses 

45 dias Todos 

Elaboração e 
implantação do 
protocolo de 
identificação segura 

Implantar na instituição 
os protocolos de 
segurança do paciente 
de acordo com as 
necessidades locais 

60 dias Todos 

Elaboração e 
implantação do 
protocolo de 
comunicação segura 

Implantar na instituição 
os protocolos de 
segurança do paciente 
de acordo com as 
necessidades locais 

60 dias Todos 

Elaboração e 
implantação do 
protocolo de cirurgia 
segura 

Implantar na instituição 
os protocolos de 
segurança do paciente 
de acordo com as 
necessidades locais 

60 dias Todos 

Elaboração e 
implantação do 
protocolo de 
higienização das mãos 
e prevenção de 
infecções 

Implantar na instituição 
os protocolos de 
segurança do paciente 
de acordo com as 
necessidades locais 

30 dias Todos 

Elaboração e 
implantação do 
protocolo de prevenção 
de lesões por pressão 

Implantar na instituição 
os protocolos de 
segurança do paciente 
de acordo com as 
necessidades locais 

90 dias Todos 

Elaboração e 
implantação do 
protocolo de prevenção 
de quedas 

Implantar na instituição 
os protocolos de 
segurança do paciente 
de acordo com as 
necessidades locais 

90 dias Todos 

Elaboração e 
implantação do 
protocolo de segurança 
na prescrição, 
dispensação, preparo, 
uso e administração de 
medicamentos 

Implantar na instituição 
os protocolos de 
segurança do paciente 
de acordo com as 
necessidades locais 

120 dias Todos 

Monitorar as atividades 
educativas 

Identificar 
necessidades de 
melhoria e 

Mensal Todos 
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desenvolvidas na 
instituição 

aprimoramento das 
atividades 

Analisar e avaliar as 
notificações sobre 
incidentes e queixas 
técnicas notificadas ao 
NQSP 

Acompanhar os 
incidentes que ocorrem 
no serviço e propor 
melhorias 

Mensal Todos 

Monitorar a implantação 
dos Protocolos de 
Segurança do Paciente 

Garantir orientações e 
normatizações para a 
assistência segura 

60 dias Todos 

Desenvolver em 
colaboração com o 
Núcleo de Educação 
Permanente um plano 
de capacitação em 
segurança do paciente. 

Garantir qualificação 
técnica e científica para 
os profissionais de 
saúde atuarem a partir 
dos princípios da 
segurança do paciente 

Mensal Coordenador 

Elaborar o relatório 
anual de atividades do 
NQSP 

Prestar contas das 
atividades 
desenvolvidas 

Anual Todos 

    

    

    

    

*A partir do início do contrato de gestão. 
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11. COMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E ESTATÍSTICA 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Documentação 

Médica e 
Estatística 

Ordenar a formulação 

de diretrizes para a 

escolha e implantação 

de documentos a 

serem utilizados na 

composição dos 

prontuários médicos 

dos pacientes, orientar 

e sugerir a correta 

maneira de seu 

preenchimento e 

propor, a partir dos 

dados levantados nos 

atendimentos médicos 

registrados e nos 

prontuários, a geração 

de relatórios 

estatísticos úteis para 

o conhecimento 

qualitativo e 

quantitativo do 

funcionamento da 

instituição, 

subsidiando também a 

pesquisa científica em 

saúde 

Diretor Geral do 
Hospital 
 
Gerente de 
Enfermagem do 
Hospital  
 
Coordenador Médico 
do Pronto Socorro do 
Hospital  
 
Coordenador Médico 
Clínica Médica  
 
Coordenador Médico 
Unidade de Terapia 
Intensiva 

30 dias Mensal 

 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E ESTATÍSTICA 

 

 

CAPÍTULO I 

DA IMPORTÂNCIA 

 

Art. 1º  - Identificar dados referente ao atendimento do paciente, levantados nos 

atendimentos médicos registrados e nos prontuários, a geração de relatórios 

estatísticos úteis para o conhecimento qualitativo e quantitativo do 
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funcionamento da instituição, subsidiando também a pesquisa científica em 

saúde.  

 § 1º– A comissão terá seu funcionamento regulamentado por este 

regimento e pelas bases legais que lhe forem aplicáveis.  

 § 2º - A comissão é um órgão de assessoria vinculado à Direção Técnica, 

por meio da integração das Comissões Hospitalares da instituição. 

 

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 2º  - A comissão tem por finalidade: 

a) Definir regras de acesso e manuseio do prontuário, para os diversos fins: 

assistência, ensino, pesquisa, demanda judicial e do próprio paciente ou 

representante legal;  

b) Recomendar normas de arquivamento/guarda abrangendo os processos 

de trabalho e a estrutura física necessárias em conjunto com Serviço de Arquivo 

Médico; 

c) Definir quais dados, obtidos nos impressos preenchidos pelo corpo clínico 

e assistencial do hospital, deverão ser utilizados como fonte de dados para 

geração de informações estatísticas;  

d) Definir quais relatórios estatísticos deverão ser gerados regularmente pelo 

Planejamento e Informação em Saúde do Hospital;  

e) Orientar o Planejamento como obter os dados e como realizar os cálculos 

estatísticos a serem utilizados;  

f) Elaborar e implantar normas para a utilização da documentação médica 

como fonte de dados para pesquisa científica;  

g) Examinar e emitir parecer quando da solicitação de inclusão de novos 

impressos ou modificação dos já adotados pelo hospital;  

h) Definir quais informações deverão conter os arquivos informatizados de 

pacientes do hospital;  

i) Informar a obrigatoriedade dos registros com letra legível por todos os 

profissionais que atenderam ao paciente, bem como da assinatura e carimbo ou 

nome legível do profissional e respectiva inscrição no conselho de classe;  
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j) Normatizar o preenchimento das contrarreferências/resumos de altas 

hospitalares, conforme orientação da legislação do SUS e dos Conselhos de 

classe;  

k) Criar e aprovar normas que regulamentem o fluxo de prontuários da 

instituição;  

l) Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica e de 

Enfermagem, Comissão de Revisão de Prontuários, Comissão de Controle de 

Infecção, Núcleo de Segurança do Paciente. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º - A comissão se constitui com os seguintes membros:   

a) Diretor Geral do Hospital 

b) Gerente de Enfermagem do Hospital  

c) Coordenador Médico do Pronto Socorro do Hospital  

d) Coordenador Médico Clínica Médica  

e) Coordenador Médico Unidade de Terapia Intensiva 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 4º – A comissão será gerenciado por um coordenador, um vice-coordenador 

e membros das comissões. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A duração de cada gestão da comissão será de dois (02) 

anos, podendo haver recondução por igual período. 

 

SEÇÃO I – DO COORDENADOR 

Art. 5º – Caberá ao Coordenador: 

a)   Coordenar as atividades da comissão; 

b)   Convocar as reuniões da comissão dando execução às respectivas 

deliberações; 

c)   Representar oficialmente a comissão; 
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d)    Elaborar relatórios das atividades da comissão. 

 

SEÇÃO II – DO VICE-COORDENADOR: 

Art. 6º – Caberá ao vice-coordenador:  

a)   auxiliar o coordenador nas atividades previstas acima; 

b)   substituir o coordenador em suas faltas e impedimentos, bem como, nos 

casos de vacância; 

 

CAPÍTULO V  

DA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES 

 

Art. 8º – As reuniões acontecerão mensalmente. 

 

CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12º – Os casos omissos serão avaliados pela comissão. 

 

Art. 13º – Este regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pela 

comissão. 

 

_________, ___ de _________ de 20___. 

 

 

 

_____________________ 

DIREÇÃO GERAL 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da comissão 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 
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Descrever processos de trabalho 45 dias Todos 

Elaborar indicadores da comissão 60 dias Todos 

Definir regras de acesso e manuseio do 
prontuário, para os diversos fins: 
assistência, ensino, pesquisa, demanda 
judicial e do próprio paciente ou 
representante legal 

45 dias Todos 

Monitorar os acessos internos e externos 
aos prontuários 

Constante Todos 

Monitorar resultados de indicadores Mensal Todos 

Elaborar relatório mensal dos indicadores 
e atividades da comissão 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Propor ações para melhoria dos registros 
e do acesso aos prontuários dos pacientes 

Mensal Todos 

   

   

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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12. COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS 
PARA TRANSPLANTES - CIHDOTT 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão 
Intra-

Hospitalar de 
Doação de 
Órgãos e 

Tecidos para 
Transplantes 

Desenvolver 
atividades no 
processo de 
detecção de 
pacientes para 
doação e captação 
de órgãos e 
organizar atividades 
de orientação e 
conscientização para 
busca ativa diária de 
pacientes com morte 
encefálica e coração 
parado. 

Representante serviço 
de Enfermagem  
 
Representante serviço 
médico 
 
Representante do 
Serviço Social 
 
Representante do 
Serviço de Psicologia 

30 dias Trimestral 

 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS 

PARA TRANSPLANTES - CIHDOTT 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 

Considerando que o Ministro da Saúde, através da publicação da Portaria Nº. 

1.752/GM, de 23 de setembro de 2005, determina a constituição de Comissão 

Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes em todos os 

hospitais públicos, privados e filantrópicos com mais de 80 leitos. 
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Art. 1º. A Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes passa a ser denominada 

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante – 

CIHDOTT.   

 

Art. 2° - OBJETIVOS  

De acordo com o regimento, a comissão tem como objetivos: 

d) Desenvolver atividades no processo de detecção de pacientes para 

doação e captação de órgãos,  

e) Organizar atividades de orientação e conscientização para busca ativa 

diária com morte encefálica e coração parado.  

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 3º A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplantes do hospital está subordinada à Direção Técnica, que designa a 

nomeação dos membros da comissão conforme Regimento Interno e tem como 

núcleo básico uma equipe multiprofissional. 

A equipe multidisciplinar deverá ser formada pelos profissionais das seguintes 

áreas: Enfermagem, Médica, Serviço Social e Serviço de Psicologia. 

Parágrafo 1º: Para ser Coordenador da Comissão, o profissional nomeado 

deverá ter participado do Curso de Formação de Coordenadores Intra-

Hospitalares de Transplantes com certificado emitido pelo Sistema Nacional de 

Transplantes. 

 

Parágrafo 2º: Além dos membros efetivos, a Comissão poderá contar com a 

participação de representantes das diversas áreas do hospital, sempre que 

sejam convidados para colaborarem em assuntos específicos a serem 

analisados pelo grupo. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 
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Art. 4 º Compete a Comissão: 

a) Detectar possíveis doadores de órgãos e tecidos no hospital; 

b) Viabilizar o diagnóstico de morte encefálica, conforme a Resolução do 

Conselho Federal de Medicina – CFM sobre o tema; 

c) Criar rotinas para oferecer aos familiares de pacientes falecidos no 

hospital a possibilidade da doação de córneas e outros tecidos; 

d) Articular-se com a Central de Transplantes do Estado, para organizar o 

processo de doação e captação de órgãos e tecidos; 

e) Responsabilizar-se pela educação continuada dos funcionários da 

instituição sobre os aspectos de doação e transplantes de órgãos e tecidos; 

f) Articular-se com todas as unidades de recursos diagnósticos necessários 

para atender aos casos de possível doação; 

g) Capacitar, em conjunto com a Central de Notificação e Distribuição de 

Órgãos e Sistema Nacional de Transplantes, os funcionários do estabelecimento 

hospitalar para a adequada entrevista familiar de solicitação e doação de órgãos 

e tecidos; 

h) Coordenar os procedimentos de explante e implante conforme protocolo; 

i) Providenciar autorização para doação de órgãos; 

j) Prestar apoio psicológico aos familiares do Doador e Receptor de órgãos; 

k) Fornecer à Equipe de Retirada de Órgãos as informações necessárias 

para             realização do procedimento. Quando em descarte ou desistência de 

manutenção, passar estas informações a CIHDOTT. 

l) Tomar ciência e promover o registro de todos os casos de possíveis 

doadores de órgãos e tecidos com diagnóstico de morte encefálica e/ou de 

coração parado, mesmo que a doação não seja efetivada. 

 

CAPITULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES E ESTABELECIMENTO DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º - São atribuições do Coordenador:  

a) Será o responsável pelo desenrolar das atividades da Comissão, 

respondendo oficialmente por toda ação desenvolvida;  
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b) Será elo de ligação com o Coordenador da CNCDO;  

c) Será o representante legal perante a Direção do Hospital;  

d) Deverá assinar toda correspondência enviada;  

e) Deverá assinar os relatórios oficiais a serem enviados a CNCDO. 

 

Art. 6° - São atribuições do Vice Coordenador: 

a) Todas as atribuições acima descritas na ausência do Coordenador. 

 

Art. 7° - São atribuições do Secretário: 

a) Estabelecer a pauta das reuniões; 

b) Registrar em ata todas as resoluções da Comissão; 

c) Redigir as atas das reuniões; 

d) Expedir documentação, mantendo as cópias em arquivo. 

 

Art. 8° - São atribuições dos demais membros da Comissão: 

a) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias; 

b) Promover e orientar os colaboradores da Instituição sobre o registro de 

todos os casos de possíveis doadores de órgãos e tecidos com diagnóstico de 

morte encefálica e/ou de parada cardiorrespiratória, mesmo que a doação não 

seja efetivada; 

c) Outras atividades afins, designadas pelo Coordenador da Comissão, para 

garantir o bom andamento dos trabalhos. 

  

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 9º - A Comissão reunir-se-á trimestralmente e, extraordinariamente, de 

acordo com a convocação do Coordenador. 

Art. 10° - O membro que não comparecer às reuniões ordinárias por três vezes 

consecutivas sem justificativa por escrito, poderá ser excluído da Comissão. 
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Art. 11° - As resoluções da Comissão serão tomadas com a participação de 

número mínimo igual a metade mais 01 (um) de seus integrantes em 1ª 

convocação e em 2ª convocação, quinze minutos após a primeira, com qualquer 

número de participantes. 

Art. 12º - Para cada reunião realizada, deverá ser lavrada ata, subscrita pelos 

presentes. 

 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13° - Este regulamento poderá ser modificado por proposição da Direção 

Técnica e dos membros da própria Comissão. 

Art. 14° - Os casos omissos serão resolvidos pela própria Comissão em reunião 

convocada para este fim. 

Art. 15° - As deliberações da Comissão devem ser sempre realizadas com a 

avaliação do item através de análise técnica dos membros desta Comissão, 

obedecendo à área de formação e competência, fato este que motivou a equipe 

ser composta de forma multiprofissional;  

Art. 16° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

_________, ___ de _________ de 20___. 

 

 

_____________________ 

DIREÇÃO GERAL 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da comissão 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Descrever estratégias para 
operacionalização das atividades e 
processos de trabalho da comissão 

45 dias Todos 
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Elaborar indicadores da comissão 60 dias Todos 

Promover com o Núcleo de Educação 
Permanente ações educativas para 
aprimoramento e sensibilização da 
captação de possíveis doadores junto aos 
profissionais e a comunidade 

Mensal Todos 

Monitorar os pacientes potenciais 
doadores 

Constante Todos 

Monitorar resultados de indicadores Mensal Todos 

Elaborar relatório mensal dos indicadores 
e atividades da comissão 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Propor ações para melhoria para o 
processo de captação de doadores 

Mensal Todos 

Prestar assistência integral a família do 
doador durante todo o processo até 
liberação do corpo 

Constante Todos 

   

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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13. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL 

 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Equipe 
Multiprofissional 

de Terapia 
Nutricional 

Normatizar as 
indicações, o uso e 
o controle do 
suporte nutricional 
dentro do hospital. 

Representante 
serviço de 
Enfermagem  
 
Representante 
serviço médico 
 
Representante do 
Serviço de Nutrição 
 
Representante do 
Serviço de Farmácia 

30 dias Mensal 

 
 

 

 

PROPOSTA DE REGIME INTERNO 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL 
 

 

CAPÍTULO I 

Da Apresentação 

 

Art. 1º - A Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, é uma comissão 

composta pelos próprios funcionários do hospital e visa normatizar as 

indicações, o uso e o controle do suporte nutricional dentro do hospital.  

 

CAPÍTULO II 

Da Importância 

 

Art. 2º - Estabelecer protocolos de avaliação nutricional, indicação, prescrição e 

acompanhamento da terapia nutricional.  

 

CAPÍTULO III 
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Das Finalidades 

 

Art. 3º - Tem como finalidade estabelecer diretrizes técnicas e administrativas 

que devem nortear as atividades no serviço de nutrição. 

 

 

Art.4º - Garantir condições adequadas de indicação, prescrição, preparação, 

conservação, transporte, administração, controle clínico-laboratorial e avaliação 

final da terapia nutricional parenteral e ou enteral, visando obter os benefícios 

máximos do procedimento e evitando os riscos. 

  

Art. 5º - Avaliar o custo-benefício no processo de decisão que envolve a 

indicação, a manutenção ou a suspensão da terapia parenteral e ou enteral. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Composição 

 

Art.6º - A Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional é composta pelos 

seguintes membros:  

 

I -  Presidente;  

II -  Vice-presidente; 

III -  Secretário; 

IV -  Suplentes. 

 

CAPÍTULO V 

Da Comissão 

 

Art.7º - A Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional será constituída por: 

 

I -  01(um) representante da área de Medicina  

II -  01(um) representante da área de Enfermagem. 

III -  02(dois) representante da área de Nutrição. 
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IV -  01(um) representante da área de Farmácia. 

O presidente da comissão será um dos membros eleito pelos seus pares para 

mandato de um ano, podendo ser reeleito por mais um mandato de igual 

período.  

O representante da área de Medicina será o coordenador clínico da comissão, 

podendo acumular a função de presidente. 

 

  

Capítulo VI 

Do Mandato 

 

Art.8º - O mandato dos membros da Equipe Multiprofissional de Terapia 

Nutricional, terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição.  

  

 

Capítulo VII 

 

Art.9º - Competências:   

 

I -  Normatizar as indicações, uso e controle do suporte 

nutricional. 

II -  Analisar custo/benefício, maximizando os benefícios e 

minimizando as complicações. 

III -  Participar nas discussões sobre a necessidade de suporte 

nutricional nos casos propostos. 

IV -  Participar do desenvolvimento, introduções, modificações e 

revisões de protocolo e fichas utilizadas pela comissão. 

V -  Comparecer às reuniões convocadas e colaborar com o 

trabalho da comissão. 

VI -  Desenvolver pesquisas relativas ao tema nutricional; 

VII -  Acatar às condições de avaliação do estado nutricional do 

paciente, indicando, acompanhando e modificando a 

Terapia Nutricional, quando necessário, e em comum 
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acordo com o médico e nutricionista responsáveis pelo 

paciente, até que sejam atingidos os critérios de reabilitação 

nutricional preestabelecidos; 

VIII -  Garantir condições adequadas de indicação, prescrição, 

conservação, transporte e administração, controle clínico e 

laboratorial e avaliação final, da Terapia Nutrição 

Parenteral, visando obter os benefícios máximos do 

procedimento e evitar riscos; 

IX -  Capacitar os profissionais envolvidos, direta ou 

indiretamente, com a aplicação dos procedimentos 

relacionados à Terapia Nutricional, por meio de programas 

de educação continuada, devidamente registrados; 

X -  Documentar todos os resultados do controle e da avaliação 

da Terapia Nutrição Parenteral visando à garantia de sua 

qualidade; 

XI -  Elaborar Regimento Interno da Comissão e submetê-lo ao 

conhecimento e aprovação da Diretoria Geral. 

 

 

Capítulo VIII 

 

Das Reuniões 

 

Art.10º - A Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional se reunirá com todos 

os seus membros, uma vez ao mês, em local apropriado e durante o expediente 

normal da empresa, obedecendo ao calendário anual.  

 

Capítulo IX 

 

Das Disposições Gerais e Finais 

 

Art.11º - Todo membro integrante da Equipe Multiprofissional de Terapia 

Nutricional deverá ter conhecimento do presente regimento.  
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 Art.12º - É função do Presidente da Equipe Multiprofissional de Terapia 

Nutricional manter este instrumento devidamente atualizado.  

Art.13º - Este Regimento deverá ser observado na íntegra por todos os membros 

da equipe.  

 Art.14º - O presente Regimento entra em vigor a partir da data de sua 

implantação.  

   

Art.15º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela 

Administração da Instituição, resguardando-se as disposições legais vigentes.  

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 

_______________________ 

 

DIRETOR TÉCNICO 

 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da equipe 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Descrever estratégias para 
operacionalização das atividades e 
processos de trabalho da equipe 

45 dias Todos 

Elaborar indicadores das atividades da 
equipe 

60 dias Todos 

Monitorar os pacientes em terapia enteral 
e parenteral 

Constante Todos 

Monitorar resultados de indicadores Mensal Todos 

Elaborar relatório mensal dos indicadores 
e atividades da equipe 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Propor ações para melhoria para o 
processo de terapia nutricional 

Mensal Todos 
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*A partir do início do contrato de gestão. 
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14. COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Padronização 
de Produtos 
para Saúde 

Normatizar e 
regulamentar à 
padronização de 
medicamentos e 
materiais médico-
hospitalares. 

Representante serviço 
de Enfermagem  
 
Representante serviço 
médico 
 
Representante do 
Serviço de Farmácia 
 
Representante da 
Administração  
 
Representante do 
Almoxarifado 
 
Representante do 
Laboratório de 
Análises Clínicas  
 
Representante do 
Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar 

30 dias Mensal 

 
 

 

 

PROPOSTA DE REGIME INTERNO 

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 

Art. 1º - A Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde do hospital terá 

a finalidade de regulamentar à padronização de medicamentos e materiais 

médico-hospitalares. 

   

Art. 2° - OBJETIVOS 
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 De acordo com o regimento, a comissão terá como objetivos: 

a) Gerenciar a lista básica de medicamentos e materiais hospitalares de uso 

contínuo; 

b) Manter processo permanente de atualização da lista para realização dos 

procedimentos médicos, assistenciais e de enfermagem, através de 

consulta as áreas técnicas; 

c) Analisar, testar e emitir parecer técnico de medicamentos e materiais 

hospitalares de uso contínuo das áreas do Hospital; 

d) Elaborar a padronização de medicamentos e materiais hospitalares de 

uso contínuo, utilizando o método descritivo, possibilitando a orientação 

no processo de compras;  

e) Assegurar que os medicamentos e materiais hospitalares a serem 

adquiridos para os setores do Hospital estejam dentro dos padrões de 

qualidade estabelecidos pela comissão técnica; 

f) Manter processo permanente de avaliação da qualidade dos 

medicamentos e materiais hospitalares adquiridos para uso contínuo. 

 

CAPITULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 3º A Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde será 

subordinada à Direção Geral, que designa a nomeação dos membros da 

comissão conforme Regimento Interno e tem como núcleo básico uma equipe 

multiprofissional. 

A equipe multidisciplinar deverá ser formada pelos profissionais das 

seguintes áreas: Farmácia, Enfermagem, Administração, Médica, Almoxarifado, 

Laboratório de Análises Clínicas e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. 

 

Parágrafo único: Além dos membros efetivos, a Comissão poderá contar com 

a participação de representantes das diversas áreas do hospital, sempre que 

sejam convidados para colaborarem em assuntos específicos a serem 

analisados pelo grupo. 
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CAPITULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 4°- Os membros da Comissão poderão pleitear a inclusão ou exclusão de 

medicamentos e materiais médico-hospitalares que se fizerem necessários 

encaminhando solicitação por escrito, observando as seguintes normas: 

Parágrafo 1º - Pedido de inclusão de medicamento: 

a) Nome do princípio ativo; 

b) Apresentação, dose, indicação e posologia;                  

c) Consideração sobre ação terapêutica e uso clínico; 

d) Justificativa do motivo da escolha do princípio ativo sugerido, em 

relação a outro similar ou substituto, já incluído ou não na 

padronização; 

e) Previsão de consumo; 

f) Data e assinatura do responsável pela solicitação. 

Parágrafo 2º - Pedido de exclusão de Medicamento: 

a) Nome do medicamento padronizado que se mostrar tóxico ou 

ineficaz e a justificativa detalhada da solicitação de exclusão; 

b) Data e assinatura do responsável. 

Parágrafo 3º - Pedido de inclusão de materiais médico-hospitalares: 

a) Descrição detalhada dos bens de consumo. Se possível, sugerir 

marca ou similar; 

b) Motivo da solicitação da inclusão com justificativa da escolha do 

bem de consumo sugerido, em relação a outro similar ou substituto, 

já incluído ou não na padronização; 

c) Previsão de consumo; 

d) Data e assinatura do responsável pela solicitação. 

Parágrafo 4º - Pedido de exclusão de materiais médico-hospitalares: 

a) Nome do bem de consumo e o motivo da solicitação da exclusão; 

b) Data e assinatura do responsável. 

Parágrafo 5 º - O solicitante deverá entregar a solicitação de inclusão ou 

exclusão ao Coordenador da comissão. 
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 Parágrafo 6º - A inclusão ou exclusão da Padronização só se dará após 

parecer desta Comissão que avaliará a justificativa. No caso de exclusão 

levará em conta também o estoque disponível ou acordado em reunião. 

 

Art. 5° - Quando, em solicitação eventual ou emergencial, o médico necessitar 

prescrever algum medicamento não padronizado, deverá solicitar ao 

Coordenador da comissão, a aquisição do mesmo, utilizando impresso próprio 

com justificativa da necessidade e impossibilidade de substituí-lo por outro já 

padronizado. O pedido deverá ser devidamente assinado pelo médico 

solicitante. Se posteriormente for necessário acrescentá-lo na Lista de 

Padronização, o Coordenador da comissão solicitará o parecer da Comissão de 

Padronização. 

 

CAPITULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES E ESTABELECIMENTO DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 6° - São Atribuições do Coordenador: 

a) Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias; 

b) Dirigir os trabalhos da comissão; 

c) Distribuir tarefas entre os membros da Comissão. 

 

Art. 7° - São Atribuições do Vice Coordenador: 

a) Todas as atribuições acima descritas na ausência do Coordenador. 

 

Art. 8° - São Atribuições do Secretário: 

      a)  Estabelecer a pauta das reuniões; 

b) Registrar em ata todas as resoluções da comissão; 

c) Redigir as atas das reuniões; 

d) Expedir documentação, mantendo as cópias em arquivo.                         

 

Art. 9° - São atribuições dos demais membros da Comissão: 

a) Analisar e emitir parecer sobre os processos de compra, quando 

necessário; 
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b) Analisar os pareceres emitidos pelos diferentes Serviços do Hospital, 

referente à qualidade dos produtos; 

c) Levantar propostas para resolução de problemas encontrados; 

d) Outras atividades afins, designadas pelo Coordenador da Comissão, para 

garantir o bom andamento dos trabalhos. 

 

CAPITULO V 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 10° - A Comissão reunir-se-á mensalmente e, extraordinariamente, de 

acordo com a convocação do Coordenador. A pauta da reunião deverá constar 

na convocação. 

 

Art. 11° - O membro que não comparecer às reuniões ordinárias por cinco vezes 

consecutivas sem justificativa por escrito, poderá ser excluído da Comissão. 

 

Art. 12° - As resoluções da Comissão serão tomadas com a participação de 

número mínimo igual à metade mais 01 (um) de seus integrantes em 1ª 

convocação e em 2ª convocação, quinze minutos após a primeira, com qualquer 

número de participantes. 

 

Art. 13º - Para cada reunião realizada, deverá ser lavrada ata, subscrita pelos 

presentes. 

 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14° - Este regulamento poderá ser modificado por proposição da Direção 

Geral e dos membros da própria Comissão. 

 

Art. 15° - Os casos omissos serão resolvidos pela própria Comissão em reunião 

convocada para este fim. 
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Art. 16° - As deliberações da Comissão deverão ser sempre realizadas com a 

avaliação do item através de análise técnica dos membros desta Comissão, 

obedecendo à área de formação e competência, fato este que motivou a equipe 

ser composta de forma multiprofissional;  

 

Art. 17° - Revogam-se as disposições em contrário._ 

 

___________, __ de __________ de 20___ 

 

_______________________ 

 

DIRETOR TÉCNICO 

 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da equipe 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Elaborar e divulgar formulários de pedidos 
de padronização/ despadronização/ 
aquisição eventual de materiais ou 
medicamentos 

45 dias Todos 

Elaborar indicadores das atividades da 
comissão 

60 dias Todos 

Analisar e responder todas as solicitações 
de padronização/ despadronização/ 
aquisição eventual de materiais ou 
medicamentos 

Constante Todos 

Analisar notificações encaminhadas pelo 
NQSP sobre queixa técnica de produtos 

Constante Todos 

Elaborar relatório mensal dos indicadores 
e atividades da comissão 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Propor ações para melhoria no processo 
de aquisição e estoque dos materiais e 
medicamentos 

Mensal Todos 

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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15. COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA (CFT) 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica 

Monitorar e 
promover a 
qualidade no uso 
dos medicamentos, 
com segurança e 
efetividade, 
propondo ações 
voltadas à promoção 
do uso racional de 
medicamentos. 

Quatro 
Representantes 
serviço de 
Enfermagem  
 
Cinco Representantes 
serviço médico 
(Intensivistas, Diretor 
técnico, Diretor Clínico 
e Infectologista- 
CCIH) 
 
Dois Representantes 
do Serviço de 
Farmácia 
 
Representante da 
Administração  
 
Representante do 
setor de compras 
 
Representante do 
Serviço de educação 
permanente 

30 dias Trimestral 

 
 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA - CFT 

 

Capítulo I 

Da Natureza e Finalidade 

 

Art. 1.º A Comissão de Farmácia e Terapêutica é uma instância colegiada, de 

caráter consultivo e deliberativo, que tem por objetivo selecionar medicamentos 

a serem utilizados no sistema da saúde nos três níveis de atenção. 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), estabelecida pela Organização 

Mundial de Saúde como uma das estratégias para monitorar e promover a 

qualidade no uso dos medicamentos, com segurança e efetividade, é instância 
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de caráter consultivo e de assessoria do corpo clínico, vinculada à gestão, cuja 

ações devem estar voltadas à promoção do uso racional de medicamentos. 

 

Art. 2.º A CFT tem por finalidade Contribuir com informações e orientações à 

Equipe da Saúde para promoção do uso seguro e racional do medicamento, 

como um instrumento estratégico para gestão e melhoria da qualidade da 

prescrição.” 

 

Parágrafo único: A CFT Objetiva o desenvolvimento, supervisão e a 

consolidação das políticas e práticas de utilização de medicamentos no hospital, 

sempre objetivando o uso racional de medicamentos, assegurando resultados 

clínicos satisfatórios e um risco potencial mínimo para os pacientes assistidos. 

 

Capítulo II 

Das Atribuições 

 

Art. 3.º São atribuições da CFT: 

I - Seleção de medicamentos nos diversos níveis de complexidade do hospital; 

II - Desenvolver atividades de estudo sobre medicamentos padronizados no 

hospital, para a implantação de protocolos terapêuticos que assegurem o uso 

racional de medicamentos; 

II - Avaliar e emitir pareceres sobre as solicitações de inclusão, exclusão ou 

substituição de itens da padronização de medicamentos e Materiais; 

III - Desenvolver, propor estratégias e supervisionar todas as políticas e práticas 

de utilização de medicamentos, com intuito de assegurar resultados clínicos 

ótimos e um risco potencial mínimo, participando da elaboração de diretrizes 

clínicas e protocolos terapêuticos; 

IV - Estabelecer normas e procedimentos relacionados à seleção, 

distribuição/dispensação, utilização e administração de medicamentos; 

V - Propor ações educativas visando o uso racional de medicamentos;  

VI - Elaborar e manter atualizado o Manual Farmacoterapêutico e as normas 

para sua aplicação; 

VII - Elaborar materiais informativos sobre o uso racional de medicamentos, 
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VIII - Educação continuada para qualidade da prescrição. 

 

Capítulo III 

Da Composição 

 

Art. 4.º A CFT será composta por representantes dos segmentos: 

I - Assistência Farmacêutica – 2 membros (1 Farmacêutico responsável, 1 

Farmacêutico da Assistência);  

II - Assistência de Enfermagem – 4 membros (diferentes áreas); 

III – Serviço de educação permanente – 1 membro; 

IV - Assistência Médica – 5 membros (Intensivistas, Diretor técnico, Diretor 

Clínico e Infectologista- CCIH); 

V – Setor Administrativo – 2 membros (1 do setor de compras e 1 da Gestão). 

 

§ 1.º A representação dos membros de cada segmento ocorrerá através de 

designação em Portaria ou documento equivalente pela 

Superintendência/Direção Geral do Hospital. 

§ 2.º Enquanto pertencer à CFT, nenhum dos membros poderá ter vantagens 

pessoais, proporcionadas por indústrias produtoras de medicamentos ou 

distribuidoras. 

§ 3.º Será dispensado, automaticamente, o membro que deixar de comparecer 

a três reuniões consecutivas, ou cinco reuniões alternadas (num período de seis 

meses), sem justificativa relevante, devendo a chefia do segmento representado, 

nesta circunstância, indicar novo membro. 

§ 4.º A justificativa relevante de que trata o parágrafo anterior deverá ser 

encaminhada até quarenta e oito horas úteis após a reunião. 

Os membros serão nomeados para a comissão, conforme termo de nomeação. 

 

Capítulo IV 

Do Funcionamento 

Art. 5.º A CFT será presidida por um membro da assistência Médica ou por um 

Farmacêutico, coordenada por um membro da Assistência Farmacêutica e 

secretariada por um membro da assistência de enfermagem; 
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Parágrafo único. 

Caberá ao Presidente presidir as reuniões e representar a Comissão nas 

tomadas de decisões emergenciais, que colocam em risco a segurança do 

paciente. Ao Coordenador, cabe providenciar a organização da pauta das 

reuniões e preparação de cada tema nela incluída. Caberá ao secretário, 

confeccionar as atas e colher as devidas assinaturas e assessorar o presidente 

e o Coordenador no que for pertinente à comissão. 

 

Art. 6.º A CFT reunir-se-á, trimestralmente e, extraordinariamente, por 

convocação do seu Presidente e ou Coordenador ou por requerimento da 

maioria dos membros. 

 

Art. 7.º As reuniões serão iniciadas preferencialmente com a presença mínima 

de 2 membros da Assistência Farmacêutica, 2 membros da Assistência de 

Enfermagem, 2 membros da Assistência médica e 1 do administrativo. 

 

Art. 8.º Cada membro titular terá direito a um voto. 

 

Art. 9.º Na impossibilidade de consenso, depois de esgotada a argumentação 

técnica, consubstanciada em evidências científicas, as recomendações e 

pareceres da CFT serão definidas pela maioria simples do total dos seus 

membros presentes. 

 

Art. 10. Nas situações em que os membros da CFT julgarem necessário, serão 

consultados especialistas, inclusive podendo ser de outras instituições, os quais 

poderão eventualmente participar das reuniões, com direito à voz. 

 

Art. 11. As recomendações e pareceres da CFT a respeito das alterações na 

padronização de medicamentos serão submetidos à apreciação de todos da 

mesma comissão ou o mínimo já estipulado neste regimento; 

 

Art. 12. As reuniões da CFT serão registradas em atas, cuja elaboração ficará a 

cargo da Coordenação auxiliada pelo secretário (a), na ata deve constar os 
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membros presentes, os assuntos debatidos, as recomendações, deliberações e 

os pareceres emitidos. 

 

Capítulo V 

Fluxo de Trabalho 

Art. 13. Os Protocolos terapêuticos devem ser definidos e implantados, conforme 

deliberação da CFT; 

 

Art. 14. Os protocolos terapêuticos devem ser discutidos e concluídos com as 

chefias dos respectivos serviços médicos; 

 

Art. 15. As solicitações de inclusão, de exclusão ou de substituição de 

medicamentos e materiais da lista de Padronização do SUS, devem chegar à 

CFT através dos formulários de solicitações e documentos exigidos. 

 

Art. 16. Os formulários para as solicitações devem ser retirados no serviço de 

Farmácia e devolvidos para o mesmo assim que preenchidos. 

 

Art. 17. O Serviço de Farmácia fica responsável em encaminhar os formulários 

de solicitações preenchidos ao coordenador (a) da CFT. 

 

Art. 18. As solicitações de inclusão, substituição, exclusão ou de compra de Não 

Padronizado de medicamento e material encaminhadas à CFT, serão analisadas 

conforme os critérios de Avaliação e o Parecer Técnico estabelecido, será 

registrado em formulário próprio; 

 

Art. 19. A critério da CFT, a solicitação poderá retornar ao solicitante, para 

complementação das informações; 

 

Art. 20. Uma vez emitido o parecer pela CFT e homologado pelo Presidente, 

 

Art. 21. O formulário deve retornar ao solicitante através da Coordenação da 

Comissão; 
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Art. 22. Depois de homologado, novas solicitações sobre o mesmo produto 

somente serão aceitas decorrido um período de doze meses, salvo nos casos 

em que houver fato novo informando sobre possibilidade de risco aos usuários 

envolvidos. 

 

Art. 23. Apenas os medicamentos e materiais inclusos na relação de 

padronização são adquiridos de forma programada pelo Hospital, estando 

consequentemente disponíveis para uso, ao contrário dos medicamentos e 

materiais não padronizados que passam por um processo de compra específico. 

 

Art. 24. Medicamentos e materiais não padronizados são aqueles que, por 

possuírem um consumo muito baixo e irregular, e/ou por serem utilizados em 

situações excepcionais, não deverão ser mantidos em estoque, porém serão 

providenciados quando solicitados. 

 

Art. 25. As compras destes medicamentos e materiais deverão ser feitas através 

do preenchimento dos Formulários padronizados pela comissão, devidamente 

preenchidos e assinados pelo Médico responsável pelo paciente. 

 

Art. 26. Após entrega do formulário preenchido ao Serviço de Farmácia, o 

farmacêutico analisa se há algum medicamento ou material da mesma classe 

terapêutica padronizado, que possa atender à solicitação. 

 

Art. 27. A proposta será analisada imediatamente pelo Diretor técnico em caso 

de aprovação/autorização, o pedido é encaminhado, conforme Rotina para 

compra de medicamentos e materiais não padronizados. A solicitação depois de 

atendida ou não, deve ser encaminhada para CFT, para registro em ata. 

 

Capítulo VI 

Disposições Finais 
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Art. 28. Este Regimento pode ser alterado mediante decisão dos membros da 

comissão. 

 

Art. 29. O presente regimento entra em vigor a partir desta data. 

 

_____________, ____ de ______ de 20__. 

 

 

_________________________________ 

Direção Geral 

 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da equipe 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Definir a lista de medicamentos 
padronizados na instituição com estoques 
mínimos 

45 dias Todos 

Elaborar indicadores das atividades da 
comissão 

60 dias Todos 

Analisar e responder todas as solicitações 
de padronização/ despadronização/ 
aquisição eventual de medicamentos 

Constante Todos 

Analisar notificações encaminhadas pelo 
NQSP sobre queixa técnica e reações 
adversas relacionadas a medicamentos 

Constante Todos 

Elaborar relatório mensal dos indicadores 
e atividades da comissão 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Propor ações para melhoria no processo 
de uso de medicamentos 

Trimestral Todos 

Definir critérios de controle quanto a 
validade dos medicamentos 

45 dias Todos 

   

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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16. COMITÊ TRANSFUSICIONAL  

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comitê 
Transfusional 

Monitorar a prática 
hemoterápica no 
hospital, incluindo 
atividade 
educacional e de 
hemovigilância e a 
elaboração de 
protocolos de 
atendimento de 
rotina 
hemoterápica. 

Representante do 
serviço de 
Enfermagem  
 
Representante serviço 
médico  
 
Representante da 
Administração  
 
Representante do 
Laboratório de 
Análises Clínicas  
 

30 dias Mensal 

 
 

PROPOSTA REGIMENTO INTERNO 

COMITÊ TRANSFUSIONAL 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Estabelece que o Comitê tem como função o monitoramento da prática 

hemoterápica nas instituições de assistência à saúde, incluindo atividade 

educacional e de hemovigilância e a elaboração de protocolos de atendimento 

de rotina hemoterápica. 

 

Art. 2º Atender à resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC n 

34 de 11 de junho de 2014, que dispõe: Art. 145. Todos os serviços de saúde 

que realizem procedimentos transfusionais e possuam serviço de hemoterapia 

devem constituir comitê transfusional do qual faça parte um representante do 

serviço de hemoterapia.  
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Parágrafo único. O serviço de saúde que realize transfusão mas não possua 

serviço de hemoterapia deverá participar das atividades do comitê transfusional 

relacionado ao serviço de hemoterapia que o assiste ou constituir o seu próprio 

comitê. 

 

Art. 3º O regulamento técnico de que trata esta Portaria tem o objetivo de 

regulamentar a atividade hemoterapias, de acordo com os princípios e diretrizes 

da Política Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, no que se refere à 

captação, proteção ao doador e ao receptor, coleta, processamento, 

estocagem, distribuição e transfusão do sangue, de seus componentes e 

derivados, originados do sangue humano venoso e arterial, para diagnóstico, 

prevenção e tratamento de doenças. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 4º Será composto por equipe multiprofissional, de reconhecido saber e 

competência profissional, todos nomeados pela Direção Geral será composto 

da seguinte forma: 

• Representante do Serviço Médico; 

• Representantes do Serviço de Enfermagem; 

• Representante da Administração; 

• Representante do Serviço de Laboratório de Análises Clínicas; 

 

CAPÍTULO III 

CONTRIBUIÇÕES E ATRIBUIÇÕES 

 

Art 5º Compete ao Comitê:  

 

a) Organizar normas, analisar e emitir pareceres, realizar avaliações e auditorias, 

promover ações educativas e de divulgação sobre questões relativas ao 

processo de hemotransfusão;  
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b) Elaborar planos de ação e estabelecer estratégias de atuação para aumentar 

a segurança transfusional, dentro da área de abrangência estabelecida pela 

Secretaria Estadual de Saúde em consonância às disposições legais e às 

orientações normativas emanadas do Ministério da Saúde e da Secretaria de 

Estado da Saúde;  

c) Zelar pelo cumprimento das normas regionais, nacionais e internacionais 

relativas aos assuntos de sua competência;  

d) Monitorar as reações transfusionais;  

e) Promover educação continuada na área transfusional para profissionais de 

saúde integrantes da equipe assistencial; 

f) Revisar periodicamente a legislação relacionada à política transfusional e sua 

aplicação na legislação;  

g) Estabelecer critérios transfusionais em conhecimento científico adequado ao 

atendimento dos pacientes na instituição; e  

h) Desenvolver mecanismos para avaliação das requisições transfusionais.  

Artigo 06º Atribuições: ao Presidente caberá dirigir, coordenar e supervisionar as 

atividades do Comitê, especificamente:  

 

a) Representar o Comitê em suas relações internas e externas; 

 b) Instalar o Comitê e presidir as reuniões;  

c) Promover a convocação das reuniões;  

d) Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer o direito 

do voto de desempate;  

e) Aconselhar entre os membros do Comitê os relatores dos expedientes;  

f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de 

pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê; e  

g) Cabe ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus impedimentos.  

 

Artigo 07º aos membros do Comitê, caberá:  

a) Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem 

atribuídas pelo Presidente;  

b) Comparecer às reuniões, relatando os expedientes, proferindo votos ou 

pareceres e manifestando-se a respeito das matérias em discussão; 
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c) Requerer votação de matéria em regime de urgência; e  

d) Apresentar proposições sobre as questões atinentes ao Comitê.  

 

Artigo 08° Ao Secretário do Comitê caberá:  

a) Assistir as reuniões;  

b) Encaminhar e preparar o expediente do Comitê;  

c) Manter o controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos 

que devam ser examinados nas reuniões do Comitê;  

d) Providenciar por determinação do Presidente, a convocação das reuniões 

ordinárias e extraordinárias;  

e) Distribuir aos membros do Comitê as pautas das reuniões; e 

 f) Lavrar e assinar as Atas das reuniões do Comitê. 

 

CAPÍTULO IV 

DA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES 

 

Art. 9º – As reuniões acontecerão mensalmente. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10º Este regulamento poderá ser modificado no todo ou em parte, por 

proposta dos membros do núcleo, mediante aprovação em reunião convocada 

para esta finalidade. 

 

Art. 11º Os casos omissos serão resolvidos pelo núcleo em reunião para isto 

convocada com a presença do Superintendente. 

 

Art. 12º O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação e 

publicação. 

 

 

_________, ___ de _________ de 20___. 
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_____________________ 

DIREÇÃO GERAL 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da equipe 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Analisar e aprovar rotinas da agência 
transfusional 

45 dias Todos 

Elaborar indicadores das atividades do 
comitê 

60 dias Todos 

Aprovar protocolos de administração de 
sangue e hemoderivados 

Constante Todos 

Analisar notificações reações adversas 
relacionadas a sangue e hemoderivados 

Constante Todos 

Elaborar relatório mensal dos indicadores 
e atividades da comissão 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Propor ações para melhoria no processo 
de manuseio, administração e descarte de 
sangue e hemoderivados 

Trimestral Todos 

Monitorar aplicação dos protocolos de 
administração de sangue e 
hemoderivados 

45 dias Todos 

   

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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17. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Núcleo de 
Vigilância 

Epidemiológica 

Planejar e executar 
das atividades de 
epidemiologia 
hospitalar, 
incluindo a 
vigilância 
epidemiológica das 
doenças de 
notificação 
compulsória /ou 
outros agravos de 
interesse para a 
saúde pública. 

Representante do 
serviço de 
Enfermagem  
 
Representante 
serviço médico  
 
Representante da 
Administração  
 
Representante de 
estatística 
 

30 dias Mensal 

 

 

PROPOSTA REGIMENTO INTERNO 

NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NVE) tem como finalidade 

o planejamento e execução das atividades de epidemiologia hospitalar, 

incluindo a vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória 

/ou outros agravos de interesse para a saúde pública.  

 

Art. 2º A vigilância epidemiológica tem como finalidade fornecer orientação 

técnica permanente para os profissionais de saúde sobre doenças/agravos, 

fatores que a condicionam e medidas de controle. Além de constituir importante 

instrumento para subsidiar o planejamento, a organização, a operacionalização 

e a normatização de atividades técnicas correlatas no âmbito hospitalar. 
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Art. 3º Instituir a Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar como parte 

integrante do Subsistema de Vigilância Epidemiológica do Sistema Nacional de 

Vigilância em Saúde, em consonância com o inciso I do art. 17 e com os incisos 

III, IV, VII, IX, X e XIII do art. 21 da Portaria nº. 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro 

de 2009. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 4º Será composto por equipe multiprofissional, de reconhecido saber e 

competência profissional, todos nomeados pela Direção Geral será composto 

da seguinte forma: 

• Representante do Serviço Médico; 

• Representantes do Serviço de Enfermagem; 

• Representante da Administração; 

• Representante do Serviço de estatística. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5º – A comissão será gerenciada por um coordenador, um vice coordenador 

e membros das comissões. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A duração de cada gestão da comissão será de dois (02) 

anos, podendo haver recondução por igual período. 

 

SEÇÃO I – DO COORDENADOR 

Art. 6º – Caberá ao Coordenador: 

a)   Coordenar as atividades da comissão; 

b)   Convocar as reuniões da comissão dando execução às respectivas 

deliberações; 

c)   Representar oficialmente a comissão; 
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d)    Elaborar relatórios das atividades da comissão. 

 

SEÇÃO II – DO VICE COORDENADOR: 

Art. 7º – Caberá ao vice coordenador:  

a)   auxiliar o coordenador nas atividades previstas acima; 

b)   substituir o coordenador em suas faltas e impedimentos, bem como, nos 

casos de vacância; 

 

CAPÍTULO V  

DA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES 

 

Art. 8º – As reuniões acontecerão mensalmente. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 09º este regulamento poderá ser modificado no todo ou em parte, por 

proposta dos membros do núcleo, mediante aprovação em reunião convocada 

para esta finalidade. 

 

Art. 10º Os casos omissos serão resolvidos pelo núcleo em reunião para isto 

convocada com a presença do Superintendente. 

 

Art. 11º O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação e 

publicação. 

 

 

_________, ___ de _________ de 20___. 

 

 

 

_____________________ 

DIREÇÃO GERAL 
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Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da equipe 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Definir rotinas de busca ativa de casos 
passíveis de notificação compulsória 

45 dias Todos 

Elaborar indicadores das atividades do 
Núcleo e para a vigilância epidemiológica 
da instituição 

60 dias Todos 

Monitorar as oscilações de doenças e 
agravos notificados buscando identificar 
variações irregulares 

Constante Todos 

Elaborar relatório mensal dos indicadores 
e atividades da comissão 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Propor ações para melhoria o processo de 
vigilância epidemiológica da instituição 

Mensal Todos 

   

   

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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18. COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 

 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Proteção 

Radiológica 

Revisar de forma 
sistemática o Plano 
de Proteção 
Radiológica do 
Hospital para 
garantir que os 
equipamentos 
sejam utilizados e 
os procedimentos 
executados 
observando-se os 
regulamentos 
vigentes da 
proteção 
radiológica, além de 
recomendar as 
medidas cabíveis 
para o uso seguro 
dos equipamentos 
emissores de 
radiação existentes 
na instituição. 

Um Representante do 
serviço de 
Enfermagem  
 
Dois Representantes 
serviço médico com 
conhecimento em 
radiologia 
 
Um Representante 
serviço médico 
 
Um Representante da 
Administração  
 
Um Representante do 
SESMT 
 
Dois técnicos do 
serviço de radiologia 
 
Diretor clínico 

30 dias Mensal 

 

 

PROPOSTA REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares, Objetivos e Características 

 

Art. 1º Esta Comissão foi estruturada e organizada conforme determinação da 

Portaria MS nº 453, de 01 de junho de 1998, que aprova o Regulamento Técnico 

e estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 

médico e odontológico, dispõe sobre o uso de raios-X diagnóstico em todo 

território nacional e dá outras providências. E da Portaria Interministerial 

MEC/MS nº285 de 24 de março de 2015 que Redefine o Programa de 

Certificação de Hospital de Ensino e torna obrigatória a criação da 
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Comissão de Proteção Radiológica. 

 

Art. 2º A Comissão de Proteção Radiológica é um organismo de natureza 

multidisciplinar que possui como principais atribuições revisar de forma 

sistemática o Plano de Proteção Radiológica do Hospital para garantir que os 

equipamentos sejam utilizados e os procedimentos executados observando-se 

os regulamentos vigentes da proteção radiológica, além de recomendar as 

medidas cabíveis para o uso seguro dos equipamentos emissores de radiação 

existentes na instituição. 

 

Art. 3º As deliberações da Comissão de Proteção radiológica, visando a correção 

ou reparação de distorções, assim como recomendações de medidas cabíveis 

e/ou boas práticas após análises das conformidades contidas no Plano de 

Proteção Radiológica, devem ser encaminhadas às Gerências correspondentes 

e/ou Diretoria do Hospital para providências subsequentes. 

 

Parágrafo único: As diretrizes para as ações investigatórias e educativas, serão 

definidas nas reuniões da Comissão de Proteção Radiológica e desencadeadas 

pelo presidente. 

 

CAPÍTULO II 

Das Finalidades 

 

Art. 4º São finalidades da Comissão de Proteção Radiológica: 

 

I - Atender as determinações das Portarias MS nº 453, de 01 de junho de 1998 

e Portaria 

Interministerial MEC/MS nº285 de 24 de março de 2015. 

II - Analisar e revisar de forma sistemática o Plano de Proteção Radiológica do 

Hospital. 

III - Ser um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da 

instituição. 
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CAPÍTULO III 

Da Composição 

 

Art. 5º A Comissão de Proteção Radiológica terá composição mínima e será 

composta por membros do quadro funcional do Hospital, em Portaria da 

Diretoria, publicada em boletim de serviço da Instituição, abaixo representados: 

 

I – 03 (três) membros do Serviço Médico, sendo dois da área de conhecimento 

de radiologia 

e um dos demais serviços do Hospital; 

II – 02 (dois) membros do Serviço de Técnico de Radiologia; 

III – 01 (um) membro do Setor de Enfermagem; 

IV – 01 (um) membro da área de SESMET; 

V – 01 (um) membro da Administração; 

VI – Diretor Clínico. 

 

Parágrafo único: Poderão fazer parte como membros convidados, outros 

profissionais quando solicitadas para tratar de assunto pertinentes à Comissão. 

 

Art.6º O mandato dos membros da Comissão deverá ser de 24 meses, podendo 

ser renovável, conforme definição da própria Comissão. 

 

Parágrafo único: No caso de substituição de um ou mais membros, os nomes 

dos integrantes deverão ser encaminhados à Diretoria do Hospital para alteração 

da Portaria de nomeação. 

 

CAPÍTULO IV 

Funcionamento e Organização 

 

Art. 7º Deverão ocorrer reuniões mensais com data, local e horário, previamente 

definidos e informados. 
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§ 1º A ausência de um membro em três reuniões consecutivas, sem justificativa, 

ou ainda, a falta em seis reuniões não consecutivas, durante 12 meses, gera 

notificação e posterior exclusão automática. 

§ 2º Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da Comissão, a 

seus critérios, poderão realizar a reunião. 

§ 3º Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, poderá ser 

solicitado junto à administração a participação de um convidado ou consultor, o 

qual apresentará parecer sobre o assunto. 

§ 4º As reuniões da Comissão deverão ser registradas em ata resumida e 

arquivada em pasta física contendo data, horário, nome e assinatura dos 

membros presentes, resumo do expediente e decisão tomada, devendo estar 

sob guarda do núcleo de comissões da instituição. 

§ 5º Os assuntos tratados pela Comissão deverão ser guardados em sigilo ético 

por todos os membros. 

§ 6º Além das reuniões ordinárias, poderão ser realizadas reuniões 

extraordinárias para tratar de assuntos que exijam discussões urgentes, sendo 

convocada pelo presidente e, na sua ausência, pelo vice-presidente. 

 

CAPÍTULO V 

Das Atribuições 

 

Art. 8º São atribuições dos membros da Comissão de Proteção Radiológica: 

 

I - Analisar e emitir parecer sobre os assuntos que lhes forem enviados; 

II - Realizar revisão de forma sistemática do Plano de Proteção Radiológica do 

Hospital; 

III - Convocar os serviços envolvidos caso existam informações conflitantes; 

IV - Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos 

serviços; 

V - Assessorar a Diretoria em assuntos de sua competência; 

VI - Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando 

a qualidade com atuação de educação permanente; 
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VII - Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes à Instituição. 

 

Art. 9º São atribuições do presidente da Comissão e do vice, na ausência do 

presidente: 

 

I - Convocar e presidir as reuniões; 

II - Representar a Comissão junto à governança da Instituição, ou indicar seu 

representante; 

III - Subscrever todos os documentos e resoluções da Comissão, previamente 

aprovada pelos membros; 

IV - Fazer cumprir o regulamento; 

 

Art. 10 São atribuições da Secretária da Comissão: 

 

I - Organizar a ordem do dia; 

II - Lavrar ata das reuniões; 

III - Convocar os membros da Comissão para as reuniões ordinárias ou 

extraordinárias; 

IV - Solicitar dos serviços de apoio diagnóstico e/ou terapêutico que utilizam 

equipamentos que emitem radiação ionização, e gerências administrativas e/ou 

de assistência à saúde o fornecimento de documentação necessária para 

análise da Comissão. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais 

 

Art. 11 Este regulamento poderá ser alterado por eventuais exigências de 

adoção de novas legislações pertinentes ao assunto. 

Art. 12 O regulamento entrará em vigor após a aprovação da Direção e 

publicação no Boletim de Serviço do Hospital. 

 
___________, ___ de _________ de 20___. 
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_____________________ 

DIREÇÃO GERAL 

 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da equipe 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Elaborar o plano de proteção radiológica da 
instituição 

45 dias Todos 

Elaborar indicadores das atividades da 
comissão 

60 dias Todos 

Monitorar adoção das medidas de 
proteção radiológicas individuais e 
coletivas 

Mensal Todos 

Elaborar relatório mensal dos indicadores 
e atividades da comissão 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Monitorar exposição individual dos 
colaboradores expostos a radiação 

Mensal Todos 

Monitorar atualizações das legislações 
aplicáveis a proteção radiológica e 
proceder atualizações nas normas e 
rotinas institucionais 

Constante Todos 

   

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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19. COMISSÃO DE PREVENÇÃO E CUIDADOS COM INTEGRIDADE DA 
PELE 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Prevenção e 

Cuidados com 
Integridade da 

Pele 

Tem como 
finalidade oferecer 
um atendimento 
de qualidade ao 
paciente portador 
de lesões, através 
da padronização 
de saberes entre 
os profissionais do 
Hospital, assim 
como, prevenir o 
surgimento de 
lesões evitáveis 
nos pacientes 
desta instituição. 

Um Representante 
do serviço de 
fisioterapia; 
 
Um representante 
do serviço de 
farmácia 
  
Um Representante 
do serviço de 
nutrição 
 
Três 
Representantes do 
serviço de 
Enfermagem;  
 
Um Representante 
do serviço Médico; 
 

30 dias 
 

Mensal 

 

 

PROPOSTA REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE PREVENÇÃO E CUIDADOS COM INTEGRIDADE DA PELE 

 

Capítulo I  

Das definições 

Art. 1º. O presente Regimento disciplina a organização e o funcionamento da 
Comissão de Cuidados com a Pele. Esta comissão tem por finalidade oferecer 
um atendimento de qualidade ao paciente portador de lesões, através da 
padronização de saberes entre os profissionais do Hospital, assim como, 
prevenir o surgimento de lesões evitáveis nos pacientes desta instituição. 

§ 1º – A Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele é de 
natureza técnico-científica permanente. 

 

Capítulo II Da finalidade 
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Art. 2º. A Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele é um 
órgão de assessoria e de autoridade da instituição e tem por finalidade o 
desenvolvimento de ações para a prevenção e tratamento de feridas, com o 
compromisso de oferecer qualidade na assistência e otimizar recursos. 

§ 1º. Considera-se como atividade desta comissão o conjunto de ações 
desenvolvidas deliberada e sistematicamente para a redução da incidência e 
da gravidade das feridas. 

§ 2º. Entende-se por ferida qualquer perda da continuidade da pele 

§ 3º. Entende-se por curativo o tratamento, utilizando técnicas com produtos 
químicos, físicos e mecânicos no local da ferida. 

 

Capítulo III - Da composição e estrutura 

Art. 3º. A Comissão terá composição multiprofissional e multidisciplinar, 
contando com membros titulares. 

Parágrafo único. A Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da 
Pele poderá contar com consultores “ad hoc”, que não fazem parte da comissão 
como membro titular, podendo auxiliar em uma reunião determinada, sendo 
convidado formalmente para esta. Os consultores são pessoas pertencentes ou 
não à instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos a determinado 
assunto. 

Art. 4º. Os membros titulares, serão representantes do serviço de enfermagem, 
medicina, nutrição, fisioterapia e farmácia. 

Art. 5º. A Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele deve 
contar com, no mínimo, 07 (sete) membros titulares, podendo ser ampliado este 
número conforme a necessidade da Comissão. 

Parágrafo Único. Para o bom funcionamento da Comissão, é imprescindível a 
nomeação de um secretário, com função exclusiva, mesmo não sendo um 
membro da mesma. 

 

Capítulo IV Nomeação 

Art. 6º. . Os membros titulares da Comissão de Prevenção e Cuidados com 
Integridade da Pele serão escolhidos por indicação direta pelo Gerente de 
enfermagem, sendo contemplado cada setor do hospital, para exercerem estas 
funções por um período de 2 (dois) anos, permitindo-se recondução.  

Art. 7º. A Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele deverá 
ser formada por profissionais da área de saúde, que prestem assistência direta 
ao paciente com lesão de pele, seja no cuidado ambulatorial ou em uma 
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unidade de internação e que atuem como sujeitos na prevenção do surgimento 
de lesões e atuem na evolução de feridas nesses indivíduos. 

Art. 8º. O coordenador da Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade 
da Pele deve necessariamente ser um enfermeiro. 

Art. 9. Qualquer membro da comissão poderá solicitar afastamento no período 
do mandato, desde que comunique o Coordenador da comissão com 
antecedência mínima de 30 dias. 

Parágrafo Único: Para alterar ou incluir algum membro na Comissão de 
Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele deverá ser feita comunicação 
direta pelo Presidente da comissão a Gerência de Enfermagem para que seja 
alterada a portaria de nomeação. 

Art. 10. Qualquer membro da comissão poderá solicitar afastamento no período 
de mandato, desde que comunique a direção com antecedência mínima de 30 
dias. 

Art. 11. O mandato poderá ter um período inferior, desde que por motivo de 
força maior que justifique o término do vínculo com a Comissão ou por ausência 
em 03 (três) reuniões consecutivas, sem aviso prévio, ou 06 (seis) alternadas. 

§ 1º. As ausências justificadas e não computadas são: férias, licença 
maternidade ou paternidade, licença médica ou odontológica, licença gala, 
licença por morte de familiar, licença para capacitação ou possibilidade de 
prejuízo assistencial. 

 

 Capítulo V - Das competências da Comissão 

Art. 12. À Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele compete: 

a)    Garantir aos pacientes um cuidado biopsicossocial no tratamento de 
suas lesões. 

b)         Amenizar o estresse do paciente durante a sua internação, através do 
uso de coberturas e produtos para curativos que otimizem a cicatrização e 
melhorem sua qualidade de vida. 

c)    Implantar ações sistematizadas para a realização de curativos e o 
tratamento do paciente com feridas. 

d)    Reduzir o período de internação dos pacientes com lesões de pele, 
sempre que possível. 

e)   Decidir sobre o produto utilizado na ferida, após a avaliação da mesma. 

f)    Reduzir os custos hospitalares. 
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g)   Alterar, sempre que necessário, o produto escolhido para o tratamento 
da lesão do paciente, após comprovado seu malefício e acordado com o 
médico. 

h)    Capacitar a equipe multiprofissional no tratamento de feridas. 

i)    Elaborar protocolos e implantá-los com o intuito de melhorar a 
assistência ao paciente com lesões de pele dentro do 

j)   Supervisionar o cumprimento do protocolo elaborado pela comissão. 

k)    Acompanhar a evolução das feridas dos pacientes do Hospital, quando 
solicitado pela equipe multidisciplinar, após a análise da real necessidade de 
acompanhamento do paciente pelo enfermeiro supervisor do setor ou do 
médico, e após a avaliação da lesão por esta comissão. 

l)          Promover subsídios que forneçam uma assistência qualificada e efetiva, 
proporcionando reabilitação dos pacientes com lesões de pele. 

m)    Orientar os pacientes e/ou cuidadores acompanhados por esta comissão 
no momento da sua alta hospitalar em relação aos cuidados domiciliares com 
as suas lesões. 

n)            Acompanhar os pacientes com lesões que receberam alta hospitalar 
da instituição ambulatorialmente, e os demais pacientes encaminhados de 
outros serviços de saúde. 

 

 Capítulo VI - Das atribuições dos integrantes 

Art. 13. Atribuições do Presidente (coordenador): 

I – Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da Comissão de 
Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele;  

II – Instalar a comissão e presidir suas reuniões; 

III – Promover convocação formal das reuniões; 

IV – Representar a Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele 
em suas relações internas e externas; 

V – Tomar parte das discussões e, quando for o caso, exercer o direito de voto 
de desempate; 

VI – Indicar, dentre os membros da comissão, os relatores dos expedientes, 
quando da ausência do secretário; 

VII– Indicar os membros para a realização de estudos, levantamento de 
pareceres e outros, quando necessários ao cumprimento da finalidade da 
comissão; 
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VIII – Promover a interação da comissão com a equipe multidisciplinar da 
instituição e demais comissões. 

IX- Solicitar, quando necessário e na ausência de um médico disponível, 
exames complementares para melhor acompanhamento do paciente, 
respeitando competências para cada profissional, sendo que estes exames 
serão posteriormente avaliados conjuntamente com o médico do paciente e 
cabe ao médico a prescrição de medicamentos para uso sistêmico; 

Art. 14. Atribuições do vice-presidente: 

I – Auxiliar na direção, coordenação e supervisão das atividades da Comissão 
de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele; 

II – Auxiliar na promoção da comissão com a equipe multidisciplinar da instituição 
e demais comissões. 

III - Na ausência do presidente, o vice-presidente realizará suas atribuições.  

Art. 15. Atribuições do secretário:  

I – Assistir às reuniões; 

II – Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos estudos de 
casos ou outros que devam ser examinados nas reuniões da comissão; 

III – Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata;  

IV – Fazer registros de atas, deliberações, entre outros; 

V – Lavrar e assinar as atas de reuniões da comissão; 

VI – Auxiliar administrativamente as atividades da comissão; 

VII – Na ausência do secretário, o presidente nomeará um dos membros 
presentes para redigir a ata. 

VIII– Encaminhar as atas das reuniões anteriores com antecedência de 48 horas 
da próxima reunião para o presidente e/ou vice-presidente. 

Art. 16. Atribuições dos enfermeiros da Comissão de Prevenção e Cuidados com 
Integridade da Pele do Hospital: 

I – Avaliar as feridas dos pacientes desta instituição em parceria com a Comissão 
de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele quando solicitado; 

II- Comunicar ao presidente ou vice-presidente da Comissão a admissão de 
pacientes com lesões; 

III- Comunicar ao presidente ou vice-presidente da Comissão a alta de pacientes 
com lesões; 

IV – Acompanhar, quando solicitado pela Comissão, os pacientes com lesões de 
pele, sendo que este acompanhamento não exime a equipe de enfermagem 
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assistencial das unidades de internação da responsabilidade de execução de 
curativos e da avaliação da ferida. 

Art. 17. Atribuições comuns aos membros da Comissão de Prevenção e 
Cuidados com Integridade da Pele: 

I – Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhe forem 
atribuídas; 

II – Comparecer às reuniões, proferindo votos ou pareceres e manifestando-se 
a respeito do assunto em discussão; 

III – Desempenhar as ações atribuídas pela comissão; 

IV – Requerer a votação de assuntos em regime de urgência; 

V – Auxiliar na formação, treinamento e aprimoramento de pessoal na realização 
de curativos 

 

Capítulo VII - Do funcionamento da Comissão  

Art.18. A Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele irá 
realizar acompanhamento dos pacientes internados na instituição após 
solicitação de parecer do enfermeiro ou médico responsável pelo paciente ou 
através da busca ativa de pacientes nas unidades. 

Art. 19. As respostas de parecer, ou seja, a avaliação das lesões pode ser 
realizada por qualquer enfermeiro ou médico membro titular da Comissão de 
Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele. 

Art. 20. As solicitações de parecer do período noturno e final do período 
vespertino, serão realizadas com prazo máximo de 48 horas, salvo se os 
integrantes da comissão estiverem envolvidos em outras atividades. 

Art. 21. Das reuniões: 

I – As reuniões ordinárias da Comissão de Prevenção e Cuidados com 
Integridade da Pele serão realizadas em sala previamente agendada, 
localizada dentro do Hospital, mensalmente. 

II– Poderá haver reuniões extraordinárias requeridas pela maioria de seus 
membros. 

Art. 22. Os assuntos que demandarem decisão da Comissão serão colocados 
em pauta para votação pelo Presidente. 

§ 1º. Após entrar em pauta, o assunto deverá ser estudado e votado no prazo 
máximo de 02 (duas) reuniões. 

§ 2º. Os membros consultores, quando convocados, terão direito ao voto. 
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§ 3º. Será considerado “quórum”, para votação, a maioria simples dos membros 
desta comissão. 

§ 4º. Em caso de empates nas votações, caberá ao Presidente o desempate 
(“voto Minerva”). 

 

Capítulo VIII - Das disposições gerais 

Art. 28. Este regimento poderá ser alterado, mediante proposta, através da 
aprovação de 3/5 de seus membros executores. 

Parágrafo Único. A proposta para alteração regimental poderá ser feita por 
qualquer membro titular da Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade 
da Pele. 

Art. 29. Os casos omissos neste Regimento serão decididos pelo presidente 
desta comissão, ouvidos os membros desta e demais atores envolvidos. 

Art. 30. Este Regimento entra em vigor na data de sua votação. 

 

___________, ___ de _________ de 20___. 

 

_____________________ 

DIREÇÃO GERAL 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da equipe 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Elaborar o protocolo de tratamento e de 
prevenção de lesões de pele 

45 dias Todos 

Elaborar indicadores das atividades da 
comissão 

60 dias Todos 

Monitorar os pacientes com lesões de pele Mensal Todos 

Elaborar relatório mensal dos indicadores 
e atividades da comissão 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Monitorar pacientes com risco potencial 
para o desenvolvimento de lesões de pele 

Mensal Todos 

Monitorar aplicação das medidas de 
prevenção de cuidados com integridade 
da pele 

Constante Todos 
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Definir produtos para tratamento e 
prevenção de lesões de pele 

Mensal Todos 

Desenvolver atividades de educação 
permanente com a equipe multiprofissional 
visando aplicação do protocolo de 
tratamento e de prevenção de lesões de 
pele 

Mensal Todos 

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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20. COMITÊ DE INVESTIGAÇÃO DO ÓBITO MATERNO E INFANTIL 

 

Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comitê de 
Investigação do 
Óbito Materno e 

Infantil 

Tem como 
finalidade 
identificar todos os 
óbitos maternos e 
neonatais e 
apontar medidas 
de intervenção 
para a sua 
redução na 
instituição. 

Um Representante 
do serviço de 
assistência social; 
 
Um representante 
do núcleo de 
qualidade e 
segurança do 
paciente 
  
Quatro 
Representantes do 
serviço de 
Enfermagem - 
pronto-
atendimento da 
obstetrícia, 
maternidade, do 
centro obstétrico e 
da neonatologia 
  
Dois 
Representante do 
serviço Médico - 
obstetra da 
maternidade e  
neonatologista da 
pediatria 

30 dias 
 

Mensal 

 

 

PROPOSTA REGIMENTO INTERNO 

COMITÊ DE INVESTIGAÇÃO DO ÓBITO MATERNO E INFANTIL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art 1º. O Comitê de Investigação do Óbito Materno e Infantil tem natureza 
institucional, multiprofissional e confidencial que visa identificar todos os óbitos 
maternos e neonatais e apontar medidas de intervenção para a sua redução na 
instituição, além da articulação com a Rede de Atenção à Saúde e Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
Art 2º. A atuação do Comitê de Investigação do Óbito Materno e Infantil será 
técnica, científica, sigilosa, não coerciva e educativa. 
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CAPITULO II 
DOS OBJETIVOS 
 
Art 3º. São Objetivos do Comitê de Investigação do Óbito Materno e Infantil: 
I. Conscientizar os formuladores de políticas, as instituições de assistência, as 
equipes de saúde e a comunidade sobre a gravidade da morte materna e 
perinatal, seus efeitos sociais e de saúde e as formas de evitá-la; 
II. Aumentar a quantidade e a qualidade do conhecimento disponível sobre os 
níveis da morte materna e Perinatal, suas causas e os fatores de risco 
associados; 
III. Avaliar o efeito das intervenções sobre a morbidade, mortalidade e a 
qualidade da assistência à saúde da mulher e do concepto durante o pré-natal, 
o parto e o pós-parto; 
IV. Recomendar ações adequadas de prevenção às mortes maternas e 
perinatais a todas as unidades de saúde que fazem parte da cadeia do binômio 
mãe-feto; 
V. Garantir a comparabilidade de dados de mortalidade materna e Perinatal em 
níveis nacional, regional e local colaborando para uma estatística real e assim 
tornando possível avaliar as tendências da mortalidade e identificar os 
subgrupos mais vulneráveis da população. 
 
CAPITULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 4º. São atribuições da Comissão: 
I. Investigar dos óbitos maternos e perinatais ocorridos dentro do Hospital, 
verificando a natureza do óbito, as circunstâncias em que ocorreu e a análise 
dos aspectos de prevenção da morte na identificação dos fatores de 
evitabilidade; 
II. Divulgar de relatórios para todas as instituições e órgãos competentes que 
possam interferir na redução das mortes maternas e perinatais; 
III. Promover da discussão de casos clínicos nas comissões hospitalares; 
IV. Promover de debate sobre a problemática da mortalidade materna e Perinatal 
mediante a realização de eventos de prevenção e de educação continuada; 
V. Elaborar de propostas de medidas de intervenção para a redução de óbito 
materno e Perinatal a partir dos estudos dos casos avaliados; 
VI. Estimular as autoridades competentes a atuar sobre o problema, tomando as 
devidas medidas. 
 
 
CAPITULO IV 
DA COMPOSIÇÃO 
 
Art. 5º. O comitê será formada por, no mínimo, 08 (oito) membros, a saber: 
I. 01 Representante médico obstetra da maternidade; 
II. 01 Representante médico neonatologista da pediatria; 
III. 01 Representante enfermeiro(a) do pronto-atendimento da obstetrícia, da 
maternidade, do centro obstétrico e da neonatologia; 
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IV. 01 Assistente social; 
V. 01 Representante do Núcleo de Segurança do Paciente. 
 
Art. 6º. O mandato dos membros do Comitê será de 02 (dois) anos, podendo ser 
reconduzidos uma única vez. 
 
Art. 7º. O presidente, o vice-presidente e o secretário serão eleitos pelos 
membros da comissão. 
 
Art. 8º. Os membros não terão dedicação exclusiva para exercerem as atividades 
do Comitê. 
 
Art. 9º. O Comitê reunir-se-á, mensalmente, conforme cronograma pré-
estabelecido. 
§ 1º O calendário anual de reuniões ordinárias será aprovado pelo Comitê de 
Investigação do Óbito Materno e Infantil até o mês de dezembro do exercício 
anterior; 
§ 2º – O Comitê de Investigação do Óbito Materno e Infantil instalar-se-á e 
deliberará com a presença da maioria simples dos seus membros, devendo ser 
verificado o “quorum” em cada sessão antes de cada votação; 
§ 3º – As deliberações do Comitê de Investigação do Óbito Materno e Infantil 
serão consubstanciadas em resoluções endereçadas à Superintendência e, 
após aprovação, publicadas no Boletim de Serviço do Hospital; 
§ 4º – É facultado ao Presidente e aos membros do Comitê solicitar o reexame 
de qualquer decisão exarada na reunião anterior, justificando possível 
ilegalidade, inadequação técnica ou de outra natureza; 
§ 5º – A depender da matéria, conforme julgamento dos membros presentes na 
reunião, a votação poderá ser nominal; 
§ 6º - As decisões do Comitê serão aprovadas por maioria absoluta dos membros 
presentes. 
 
Art. 10º. A rotina das reuniões do Comitê de Investigação do Óbito Materno e 
Infantil será a seguinte: 
I. Verificação da presença do Presidente e, em caso de sua ausência, abertura 
dos trabalhos pelo vice-presidente; 
II. Verificação de presença e existência de “quorum”; 
III. Votação e assinatura de ata da reunião anterior; 
IV. Inclusão e/ou exclusão de itens da pauta da reunião; 
V. Informes da Presidência e do Núcleo de Comissões Hospitalares, quando for 
o caso; 
VI. Apresentação, discussão e votação de matérias constantes em pauta; 
VII. Organização da pauta da próxima reunião; 
VIII. Encerramento da reunião. 
§ 1º – Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, o Comitê de 
Investigação do Óbito Materno e Infantil por voto da maioria simples, poderá 
alterar a sequência estabelecida neste artigo. 
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Art. 11º. Em reuniões extraordinárias, o membro que não se julgar 
suficientemente esclarecido quanto à matéria em exame poderá pedir adiamento 
da votação. 
Parágrafo Único – O prazo da votação da matéria será definido pelos membros, 
conforme a urgência. 
 
CAPITULO VI 
DA COMPETENCIA 
 
Art. 12º. São atribuições do Presidente do Comitê e do Vice, na ausência do 
presidente: 
I. Convocar e presidir as reuniões; 
II. Indicar seu substituto; 
III. Representar a comissão junto à alta governança da Instituição, diante dos 
órgãos competentes, comitês municipal e estadual afins ou bem como indicar 
seu representante; 
IV. Subscrever todos os documentos e resoluções do Comitê, previamente 
aprovados pelos membros; 
V. Fazer cumprir o regimento; 
VI. Ter o voto de qualidade nas decisões da comissão, além do seu voto. 
 
Art. 13º. Ao (à) secretário(a) compete: 
I. Assistir as reuniões; 
II. Preparar e encaminhar o expediente; 
III. Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos 
que devam ser reexaminados nas reuniões do Comitê; 
IV. Providenciar o cumprimento das diligências determinadas; 
V. Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros ou similares de protocolo, 
de registro de atas, e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendo-os 
sob vigilância; 
VI. Elaborar relatório anual das atividades do Comitê; 
VII. Lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê; 
VIII. Providenciar, por determinação do Presidente, a convocação das sessões 
extraordinárias; 
Parágrafo único – Na ausência do secretário, no início da reunião, será eleito um 
membro pelos seus pares para exercer a função de secretariar a reunião. 
 
Art. 14º. São atribuições dos membros do Comitê: 
I. Analisar e emitir parecer sobre os assuntos que lhes forem enviados; 
II. Elaborar, conjuntamente com o Comitê de Documentação Médica e Estatística 
e Comissão de Revisão de Prontuários, normas para auditoria e revisão dos 
prontuários de pacientes que foram a óbito; 
III. Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos; 
IV. Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados 
de óbitos; 
V. Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam 
conflitantes; 
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VI. Criar, conjuntamente com as Comissões de Documentação Médica e 
Estatística e a Comissão de Revisão de Prontuários instruções necessárias para 
melhorar a qualidade das informações dos prontuários de óbito; 
VII. Zelar pelo sigilo ético das informações; 
VIII. Emitir parecer técnico ou relatório, quando solicitado pela Comissão de Ética 
Médica ou outro serviço interessado; 
IX. Assessorar a alta governança da Instituição em assuntos de sua 
competência; 
X. Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando 
a qualidade com atuação de educação permanente; 
XI. Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar 
conhecimentos relevantes à Instituição. 
 
CAPITULO VII 
DA EXECUSÃO 
 
Art. 16. Será dispensado o membro que deixar de comparecer a três reuniões 
consecutivas ou a cinco intercaladas no período de um ano e não apresentar 
justificativa da sua ausência até o início da reunião. 
Parágrafo único – No caso da saída de qualquer membro do Comitê de 
Investigação do Óbito Materno e Infantil, deverá haver indicação de novo 
membro por meio do Núcleo de Comissões Hospitalares Hospital. 
 
CAPITULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 17º. Os casos omissos desse regimento serão discutidos e resolvidos pela 
comissão. 
 

___________, ___ de _________ de 20___. 

 

 

_____________________ 

DIREÇÃO GERAL 

 

 

Cronograma de atividade anual  

 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da equipe 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Analisar todos os casos de óbito materno e 
infantil 

Mensal Todos 
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Elaborar indicadores das atividades do 
comitê 

Mensal Todos 

Identificar possibilidades de melhoria da 
assistência visando a redução da 
ocorrência de óbitos maternos e infantil 

Mensal Todos 

Elaborar relatório mensal dos indicadores 
e atividades da comissão 

Mensal Todos 

Elaborar relatório anual de atividades 12º mês Todos 

Divulgar os dados da análise dos óbitos 
materno e infantil com os serviços 
relacionados a especialidade na instituição 

Mensal Todos 

Comparar os dados visando identificar 
variações irregulares dos indicadores 

Mensal Todos 

Promover o debate científico com a equipe 
de assistência sobre práticas baseada em 
evidências para reduzir o número de 
óbitos materno e infantil 

Bimestral Todos 

   

   

   

*A partir do início do contrato de gestão. 
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21. COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA 

 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Biossegurança 

Tem como 
finalidade o 
desenvolvimento 
das ações 
direcionadas a 
definição de 
procedimentos de 
biossegurança. 

Representante da 
Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar - CCIH;  
Representante da 
Comissão de 
Prevenção de 
Riscos de 
Acidentes com 
Perfurocortantes;  
Representante da 
Comissão Interna 
de Prevenção de 
Acidentes – CIPA;  
Representante da 
Comissão de 
Proteção 
Radiológica;  
Representante do 
Laboratório 
Clínico;  
Representante da 
Agência 
Transfusional;  
Representante da 
Divisão de 
Enfermagem;  
Representante da 
Divisão Médica; 
Responsável pelo 
Plano de 
Gerenciamento de 
Resíduos de 
Serviços de Saúde 
da instituição. 
 

30 dias Trimestral 

 
 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS 
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Art. 1° - A Biossegurança é definida como condição de segurança alcançada por 

um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos 

inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o 

meio ambiente. 

 

Art. 2º - A Comissão de Biossegurança tem como objetivo conscientizar as 

equipes de trabalho na prevenção, em especial, por agentes biológicos, ou 

mesmo pela incorporação de novas tecnologias e insumos que afetem 

diretamente os aspectos de saúde, mitigando os riscos gerados. 

 

Art. 3º - Promover a conscientização na redução dos riscos e danos potenciais à 

saúde, seja na proteção do meio-ambiente pela manipulação e descarte de 

resíduos químicos, tóxicos e infectantes.  

 

Art. 4º - Promover ações voltadas à prevenção, minimização ou eliminação de 

riscos inerentes às atividades prestadas na instituição.  

 

Art. 5º - Monitoramento por meio de outras comissões que fiscalizam as 

atividades laboratoriais e controle de risco (saúde humana e ambiente), como a 

Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde, Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, 

entre outras. 

 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO 

Art. 6º - A Comissão de Biossegurança terá composição multiprofissional de 

membros efetivos, com representantes de diversos segmentos, na forma que 

segue:  

• Representante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH;  
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• Representante da Comissão de Prevenção de Riscos de Acidentes com 

Perfurocortantes;  

• Representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;  

• Representante da Comissão de Proteção Radiológica;  

• Representante do Laboratório Clínico;  

• Representante da Agência Transfusional;  

• Representante da Divisão de Enfermagem;  

• Representante da Divisão Médica; 

• Responsável pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde da instituição. 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES 

Art. 7º - O mandato desta Comissão de Biossegurança será indeterminado, 

podendo ser substituído a qualquer tempo quando a Superintendência achar 

conveniente, ou por justificativa pertinente.  

 

Art. 8º - As atribuições da Comissão são de promover e desenvolver, de forma 

articulada com todos os setores do hospital, ações coletivas que permitam a 

partir da problematização do processo e da qualidade do trabalho, identificar as 

necessidades de qualificação dos profissionais.  

Parágrafo único – O Presidente, Vice-Presidente e o secretário serão escolhidos 

através de votação simples dos membros da comissão.  

 

Art. 9º - São atribuições do Presidente da Comissão, além de outras instituídas 

neste regimento ou que decorram de suas funções ou prerrogativas:  

• Encaminhar a pauta da reunião e convocação para os demais membros, 

com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedências das 

reuniões ordinárias;  

• Presidir as reuniões;  
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• Representar a Comissão junto às Gerências ou Direção Geral da 

instituição, ou indicar seu representante;  

• Subscrever todos os documentos e resoluções da Comissão, previamente 

aprovados pelos membros desta;  

• Fazer cumprir o regimento.  

 

Art. 10º - São atribuições do Vice-Presidente:  

• Executar atribuições que lhe forem delegadas; 

• Substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus 

afastamentos temporários.  

 

Art.11º - O Presidente e o Vice-Presidente, em conjunto, terão as seguintes 

atribuições:  

• Cuidar para que a Comissão disponha de condições necessárias para o 

desenvolvimento de seus trabalhos;  

• Coordenar e supervisionar as atividades da Comissão, zelando para que 

os objetivos propostos sejam alcançados;  

• Delegar atribuições aos membros da Comissão;  

• Divulgar as decisões da Comissão a todos os trabalhadores do 

estabelecimento.  

 

Art. 12º - São atribuições do Secretário:  

• Acompanhar as reuniões e redigir as atas apresentando-as para 

aprovação e assinatura dos membros presentes;  

• Encaminhar cópias das atas das reuniões da Comissão, cronograma de 

atividades e o calendário semestral/anual de todas as reuniões, relatórios 

das atividades desenvolvidas e os indicadores mensais determinados 

pela Comissão até o dia 15 do mês seguinte para a direção da instituição. 
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CAPÍTULO IV 

FUNCIONAMENTO 

Art. 13º - A sede da Comissão será a sala definida e disponibilizada pela unidade 

hospitalar, com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

 

Art. 14º - Deverão ocorrer reuniões trimentrais, de acordo com o calendário 

preestabelecido.  

 

Art. 15º - As reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão serão realizadas 

durante o expediente normal da empresa, somente em dias úteis, em local 

apropriado e suas convocações ficarão ao cargo do Presidentes da Comissão;  

 

Art. 16º - As reuniões da Comissão terão atas assinadas pelos presentes, com 

encaminhamento de cópias para todos os membros e para a Direção da 

instituição, para que as mesmas fiquem à disposição de qualquer fiscalização.  

 

Art. 17º - Reuniões extraordinárias poderão ser solicitadas a qualquer momento 

pelo Presidente ou Vice-Presidente ou membro da comissão, desde que haja 

denúncia de situação de risco grave e iminente que determine aplicação de 

medidas corretivas de emergência, e também quando houver solicitação 

expressa de uma das representações.  

 

Art.18º Será necessário o quórum, calculado pela maioria simples, de membros 

efetivos para a edição de resoluções.  

 

Art. 19º - A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem 

justificativa ou ainda quatro reuniões não consecutivas sem justificativa durante 

12 meses gera sua exclusão automática, devendo o mesmo ser substituído de 

acordo com sua representação. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20º - Este Regimento poderá ser aprimorado mediante necessidade 

constatada pelos membros da Comissão, com anuência da direção da 

instituição.  

 

Art. 21º - As resoluções da Comissão terão caráter normativo e deverão ser 

cumpridas por todos os integrantes da instituição.  

 

Art. 22º - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Art. 23º - Este Regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de 

adoção de novas legislações pertinentes ao assunto. 

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 

___________________________ 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

___________________________ 

DIRETOR TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO 
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Cronograma de atividades 
  

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 15 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Todos 

Elaborar e aprovar o plano anual de 
atividades da comissão 

45 dias Todos 

Definir indicadores para acompanhamento 
das atividades inerentes a esta comissão 

60 dias Todos 

Monitorar as taxas dos indicadores  Trimestral Todos 

   

   

Monitorar a qualidade da água e 
procedimentos relacionados (análise 
microbiológica, periodicidade de limpeza 
caixa d”água) 

Semestral Todos 

Monitorar processo de dedetização da 
unidade e aparecimento de vetores 

Trimestral Todos 

Acompanhar os casos de acidentes da 
instituição que envolvam a biossegurança 
das pessoas, animais ou meio ambiente 

Constante Presidente 

Desenvolver atividades educativas com 
vistas a biossegurança na instituição 

Mensal Todos 

   

* Após início do contrato de gestão. 
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22. COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME 

 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Residência 

Médica - 
COREME 

Tem como 
finalidade o 
desenvolvimento 
das ações 
direcionadas a 
definição de 
normas e 
procedimentos 
para 
regulamentar e 
acompanhar o 
desenvolvimento 
das Residências 
Médicas. 

Um Coordenador Geral, 
que será o Presidente, e 
seu respectivo Vice;  
 
Um supervisor de cada 
área dos Programas de 
Residência Médica e seu 
respectivo vice 
supervisor;  
 
Um representante dos 
residentes de cada área 
dos Programa de 
Residência Médica e 
seus respectivos 
suplentes, escolhidos 
entre seus pares;  
 
Um representante da 
Direção do hospital e seu 
respectivo suplente; 
 
Um representante da 
instituição de ensino 
superior.  
 

30 dias Bimestral 

 
 

 
PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E FINALIDADES 
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Art. 1° - A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, 

destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização lato sensu 

organizados em Programas de Residência, caracterizada por treinamento em 

serviço sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética 

e profissional de acordo com a Lei n.º 6.932 de 07 de julho de 1981.  

 

Art. 2º - Os Programas de Residência Médica são coordenados pela Comissão 

de Residência Médica (COREME), e supervisionados pela Pró-Reitora de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) da Instituição de Ensino Superior 

conveniada, cumprindo as disposições emanadas da Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM), o Regimento Interno da Instituição.  

 

Art. 3º - Os Programas de Residência Médica têm como objetivos fundamentais 

o aperfeiçoamento progressivo do padrão profissional e científico do médico; e 

a melhoria da assistência médica à comunidade nas áreas profissionalizantes.  

 

Art. 4º Os Programas de Residência Médica tem como finalidade:  

• Aprimorar habilidades técnicas e práticas clínicas para a capacidade de 

tomar decisões;  

• Desenvolver atitudes que permitam identificar fatores somáticos, 

psicológicos e sociais que interferem na manutenção da saúde;  

• Desenvolver ações de prevenção e promoção em saúde e qualidade de 

vida nas diferentes áreas de conhecimento;  

• Promover a integração dos residentes em equipe médica e 

multiprofissional, guardada a diversidade das competências e 

habilidades de cada profissão; 

• Estimular a capacidade de aprendizagem independente e de 

participação em Programas de Educação Continuada; 
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• Estimular a capacidade crítica da atuação profissional, considerando 

seus aspectos científicos, éticos e sociais.  

 

Art. 5º - Os Programas de Residência Médica terão início e término conforme 

calendário vigente da CNRM. 

 

Art. 6º - A Comissão de Residência Médica (COREME) é uma instância auxiliar 

da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), estabelecida em 

instituição de saúde que oferece Programa de Residência Médica para planejar, 

coordenar, supervisionar e avaliar os Programas de Residência Médica da 

Instituição e os processos seletivos relacionados, nos termos do Decreto nº 

7.562 de 15 de setembro de 2011. 

 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO 

Art. 7º - A Comissão de Residência Médica será composta por:  

I. Um Coordenador Geral, que será o Presidente, e seu respectivo 

Vice;  

II. Um supervisor de cada área dos Programas de Residência Médica e 

seu respectivo vice supervisor;  

III. Um representante dos residentes de cada área dos Programa de 

Residência Médica e seus respectivos suplentes, escolhidos entre 

seus pares;  

IV. Um representante da Direção do hospital e seu respectivo suplente; 

V. Um representante da instituição de ensino superior.  
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Art.8º - Substituir-se-á compulsoriamente o representante de qualquer categoria 

que se desvincule do grupo representado, ou que não compareça a 3 reuniões 

seguidas ou no prazo de 1 (um) ano por mais de 4 vezes alternadas, sem 

justificativa legal; 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES 

Art. 9º - Compete à COREME:  

I. Planejar a criação de novos programas de residência médica na 

instituição, manifestando-se sobre a conveniência em fazê-lo, o seu 

conteúdo programático e o número de vagas a serem oferecidas;  

II. Coordenar e supervisionar a execução de processo seletivo para os 

programas de residência médica da instituição, de acordo com as 

normas em vigor; 

III. Avaliar periodicamente os programas de residência médica da 

instituição de saúde;  

IV. Elaborar e revisar o seu regimento interno e/ou regulamento;  

V. Participar das atividades e reuniões da CNRM, sempre que 

convocada;  

VI. Tomar ciência e providências em relação às resoluções dos órgãos 

superiores;  

VII. Zelar pela adequação do residente à estrutura de funcionamento da 

instituição e pelo bom relacionamento com a administração do 

hospital, exercendo o papel mediador sempre que necessário;  

VIII. Tomar providências cabíveis em relação a eventuais faltas 

disciplinares cometidas por residentes, quando encaminhadas pelos 

supervisores ou preceptores;  

IX. Conduzir o processo eleitoral, nomeação e substituição de 

supervisores dos Programas de Residência Médica;  
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X. Propor normas para avaliação do desempenho dos residentes 

baseadas em conceitos de Andragogia, com a garantia de devolutiva, 

permitindo o crescimento dos residentes no transcurso do programa;  

XI. Discutir e aprovar a lista de oferta de professores, a grade curricular 

e as ementas das disciplinas, obedecendo às regras emanadas da 

CNRM;  

XII. Manifestar-se sobre questões de matrícula, avaliação de 

desempenho e disciplinar;  

XIII. Promover integração técnica dos Programas de Residência;  

XIV. Intermediar as propostas de convênios com outras Instituições;  

XV. Responder a todos os questionamentos da CNRM;  

XVI. Divulgar, cumprir e fazer cumprir todas as normas emanadas deste 

Regimento, da CNRM, do serviço de saúde e da instituição de ensino 

superior.  

Parágrafo único. As instituições de saúde que oferecem programas de 

Residência Médica devem prover espaço físico, recursos humanos e materiais 

necessários ao adequado funcionamento da COREME. 

 

Art.10º - O Coordenador da COREME deverá ser médico especialista integrante 

do corpo docente da instituição de saúde, com experiência na supervisão de 

médicos residentes e domínio da legislação sobre Residência Médica  

Parágrafo único. O Coordenador da COREME será eleito pelo conjunto de 

supervisores de programas de Residência Médica da instituição.  

 

Art.11º - A presidência da Comissão será exercida pelo Coordenador, na 

ausência deste, pelo Vice Coordenador.  

 

Art.12º - Compete ao Coordenador da COREME:  
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• Coordenar as atividades da COREME; 

• Convocar e presidir as reuniões;  

• Encaminhar à instituição de saúde as decisões da COREME;  

• Coordenar o processo seletivo dos programas de Residência Médica da 

instituição;  

• Representar a COREME junto à CEREM;  

• Encaminhar trimestralmente a CEREM informações atualizadas sobre os 

programas de Residência Médica da instituição;  

• Divulgar, coordenar e organizar as reuniões;  

• Exercer voto de qualidade quando houver empate nas votações;  

• Estar sempre atualizado com as Normas e Resoluções dos Órgãos 

Superiores;  

• Participar, ou fazer-se representar, nas reuniões convocadas pelos 

Conselhos Nacionais; 

• Participar, ou fazer-se representar, nas reuniões convocadas pela GEP;  

• Cumprir e fazer cumprir o Regimento dos Programas de Residência;  

• Responsabilizar-se, junto à Pró-reitoria de Ensino de Pós-Graduação e 

Pesquisa da instituição de ensino superior ao CNRM, pela 

documentação do programa;  

• Encaminhar a relação dos residentes da Unidade, bem como mantê-la 

atualizada em relação a possíveis desistências, remanejamentos, férias, 

licenças, para a direção da instituição, pró-reitoria de pesquisa e pós-

graduação e a CNRM.  

 

Art. 13º - Compete ao Vice Coordenador da Comissão:  

• Representar o Coordenador em sua ausência e impedimento;  

• Realizar as atividades determinadas pela Comissão. 
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CAPÍTULO IV 

FUNCIONAMENTO 

 

Art. 14º - A Comissão de Residência Médica reger-se-á por este Regimento 

Interno após sua aprovação pela autoridade competente.  

 

Art. 15º - A Comissão de Residência Médica reunir-se-á, ordinariamente, com 

periodicidade mínima bimestral, ou extraordinariamente, a qualquer momento, 

com prévia divulgação da pauta da reunião e registro em ata.  

Parágrafo único. Qualquer membro da comissão poderá solicitar a realização de 

reunião extraordinária.  

 

Art. 16º - Salvo nos casos de aprovação de proposta de alteração deste 

Regimento, nos quais serão necessários 2/3 de votos favoráveis do total de seus 

membros, as demais deliberações serão tomadas por voto favorável da maioria 

simples dos membros presentes. 

 

Art. 17º - De toda decisão da Comissão de Residência Médica caberá recurso 

aos órgãos superiores competentes.  

 

Art. 18º - Os recursos serão interpostos dentro do prazo corrido e improrrogável 

de 10 (dez) dias (quando outro prazo não for estabelecido em norma específica), 

não tendo efeito suspensivo, a não ser que, a critério do Conselho Gestor, da 

imediata execução do ato ou deliberação, possa resultar lesão irreparável de 

direitos. 
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Art. 19º - Cada Programa de Residência Médica (PRM) ficará sob a 

responsabilidade de um SUPERVISOR e seu vice, que devem ser médicos 

especialistas de cada área de atuação e integrantes do corpo docente da 

instituição.  

Parágrafo único. Os supervisores serão indicados por seus pares em pleito 

coordenado e homologado pela COREME.  

 

Art. 20º - Compete ao supervisor do Programa de Residência Médica:  

• Coordenar, organizar e supervisionar a implantação do Programa de 

Residência em conformidade com a legislação;  

• Manter atualizadas as fichas dos residentes e todas as normas e 

resoluções emanadas pelos respectivos Conselhos Nacionais;  

• Zelar pelo bom andamento das atividades práticas e didáticas;  

• Aplicar a avaliação de cada residente, a partir dos critérios 

estabelecidos;  

• Participar das reuniões da COREME, sempre que convocado; 

• Fazer cumprir todas as determinações provenientes dos respectivos 

Conselhos Nacionais e locais;  

• Verificar junto aos preceptores o resultado da avaliação individual dos 

residentes sob sua responsabilidade ao final de cada estágio;  

• Elaborar escalas de plantão e férias no início de cada ano do PRM;  

• Elaborar, anualmente, o Programa de Residência Médica em sua 

especialidade;  

• Promover a integração dos residentes com a equipe de saúde, usuários 

(indivíduos, família e grupos) e demais serviços;  

• Deliberar quanto a licenças e afastamentos solicitados por residentes, 

que só podem ser concedidos se de acordo com as normas da 

COREME;  
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• Avaliar e tomar providências cabíveis em relação a eventuais faltas 

cometidas por residentes ou preceptores, que comprometam o bom 

funcionamento dos Programas de Residência, resguardados os direitos 

e as atribuições dos coordenadores dos serviços do hospital;  

• Encaminhar a sua respectiva Comissão as faltas de maior gravidade;  

• Encaminhar ao Coordenador Geral da COREME: Frequência mensal 

dos residentes; Os casos de cancelamento da Bolsa de Residência em 

tempo hábil; A relação anual de residentes com as respectivas férias; A 

avaliação de aprendizado trimestral individual de cada residente de 

acordo com a área; As solicitações quanto as questões disciplinares; Os 

pedidos de licença para afastamento dos residentes. 

 

Art. 21º - Os preceptores dos PRM desempenharão a função de supervisores 

durante o treinamento em serviço (estágio), exercendo papel de orientador de 

referência para os residentes. Deverá ser graduado em medicina, especialista, 

e ter experiência na área de atuação e ser integrante do Corpo Clínico do 

hospital, ou docente da instituição de ensino superior.  

 

Art. 22º - Compete aos preceptores:  

• Orientar e supervisionar diretamente o treinamento do residente em sua 

área;  

• Acompanhar o treinamento do residente em todas as etapas;  

• Auxiliar o residente na resolução de problemas de natureza ética, 

surgidas durante o treinamento;  

• Participar das tarefas de avaliação do aprendizado, determinadas pelo 

supervisor; 

• Observar a pontualidade e a frequência do residente de acordo com o 

cronograma de atividades, e comunicar a COREME e o supervisor do 

PRM eventuais irregularidades como atrasos e faltas;  
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• Avaliar em conjunto com o supervisor o desempenho do residente na 

sua área;  

• Organizar e participar das atividades didático-teóricas, como seminários, 

protocolos, sessões anátomo-clínicas;  

• Fornecer a avaliação do residente, em formulário estipulado pela 

COREME, assim que encerrar o estágio do residente sob sua 

preceptoria. 

 

CAPÍTULO V 

ADMISSÃO E MATRÍCULA 

 

Art. 23º - O Programa de Residência Médica tem como pré-requisitos diploma 

de graduação em instituição de ensino superior reconhecida ou validada pelo 

MEC e registro no respectivo conselho profissional da área. 

 

Art. 24º - O ingresso no PRM se dará por meio de concurso público, composto 

por prova teórica e análise de currículo.  

 

Art. 25º - Os candidatos aprovados serão classificados conforme as notas 

obtidas e serão convocados conforme o número de bolsas disponíveis para o 

Programa de Residência em que concorreram.  

 

Art. 26º - O prazo de validade do concurso depende de norma especifica a ser 

divulgada pelo CNRM;  

 

Art. 27º - No ato da matrícula o candidato deverá assinar termo de compromisso 

individual.  
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Art. 28º Ao médico residente será concedida a bolsa garantida pelo Art. 4º da Lei 

Nº. 6.932/1981. 

 

CAPÍTULO VI 

AVALIAÇÃO DOS RESIDENTES 

 

Art. 29º A frequência exigida nas atividades teóricas-práticas é de 100%, com 

exceção dos períodos em que foram concedidas licenças para as quais não se 

exige reposição.  

 

Art. 30º - No programa deverá ser cumprido pelo residente um total de 2880 

horas por ano referentes às atividades teóricas-práticas.  

 

Art. 31º - Cabe a cada supervisor definir os critérios de avaliação de cada médico 

residente, em conformidade com as normas da COREME e da CNRM, 

contemplando avaliações teóricas, práticas e conceituais de preceptores de cada 

estágio.  

 

Art. 32º - As avaliações deverão ser trimestrais, devendo o médico residente 

estar ciente dos critérios e nota da avaliação, sendo que a mesma deverá ser 

encaminhada à COREME para arquivo na ficha do médico residente.  

 

Art. 33º - A média final obtida pelo médico residente deverá ser igual ou superior 

a sete (07) para sua aprovação para o ano subsequente de treinamento do PRM. 
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Art. 34º - Todos os residentes obrigatoriamente deverão elaborar Trabalho de 

Conclusão de Curso de acordo com a regulamentação específica de cada PRM, 

ou elaboração e publicação de artigo científico em revista indexada. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 35º - Este Regimento Interno poderá ser alterado sempre que houver 

necessidade de adequações para aprimoramento do serviço, após aprovação da 

COREME e dos Conselhos superiores competentes.  

 

Art. 36º - Os casos omissos serão resolvidos pela COREME, e em caso de 

necessidade serão encaminhados a CNRM.  

 

Art. 37º - O presente Regimento entrará em vigor na data da sua aprovação. 

____________, __ de __________ de 20___ 

___________________________ 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

___________________________ 

DIRETOR TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO 

 
 
Cronograma de atividades  

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 15 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Todos 
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Organizar as etapas e critérios do concurso 
de seleção de residentes 

45 dias Todos 

Realizar o concurso conforme prazos 
definidos pela CNRM 

Quando 
definido pela 

CNRM 

Todos 

Acompanhar desempenho dos residentes  Trimestral Todos 

Responder as solicitações da CNRM  Constante Presidente 

Acompanhar definição supervisor de cada 
PRM 

Início de cada 
ano 

Todos 

   

   

   

   

   

* Após início do contrato de gestão. 
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23. COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU 

 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Residência 

Multiprofissional 
- COREMU 

Tem como 
finalidade o 
desenvolvimento 
das ações 
direcionadas a 
definição de 
normas e 
procedimentos 
para 
regulamentar e 
acompanhar o 
desenvolvimento 
das Residências 
Multiprofissionais. 

Um coordenador e um 
vice coordenador, que 
responderão pela 
Comissão;  
Os coordenadores de 
todos os Programas 
de Residência 
Multiprofissionais - 
PRMU;  
Representante e 
suplente de 
Profissionais de 
Saúde Residentes de 
cada PRMU;  
Representante e 
suplente de tutores de 
cada PRMU;  
Representante e 
suplente de 
preceptores de cada 
PRMU;  
Representante do 
gestor local de saúde.  

30 dias Bimestral 

 
 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE 

 

Art. 1º Os Programas de Residência Multiprofissional constituem modalidade de 

ensino de pós-graduação lato sensu, destinados às profissões da saúde, 
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excetuada a médica, sob a forma de curso de especialização, caracterizado por 

ensino em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, duração 

mínima de 02 (dois) anos e em regime de dedicação exclusiva. 

 

Art. 2º - Os Programas de Residência Multiprofissional serão orientados pelos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das 

necessidades e realidades locais e regionais identificadas.  

 

Art. 3º - Os Programas de Residência Multiprofissional são credenciados pela 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde – CNRMS, e têm 

como objetivos o aperfeiçoamento progressivo do padrão profissional e científico 

dos residentes e a melhoria da assistência à saúde da comunidade nas áreas 

profissionalizantes. 

 

Art. 4º - A Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde tem pôr finalidade 

desenvolver o planejamento, coordenação, supervisão e avaliação da 

Residência Multiprofissional em Saúde, bem como deliberar sobre os programas 

de residência oferecidos anualmente.  

 

Art. 5º - A COREMU é o órgão deliberativo ligado a Comissão Nacional de 

Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) do Ministério da Educação 

(MEC). 

 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO 

Art. 6º A COREMU será composta por: 
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• Um coordenador e um vice coordenador, que responderão pela 

Comissão, escolhidos dentre os membros do corpo docente-assistencial 

do serviço de saúde e da instituição de ensino superior;  

• Os coordenadores de todos os Programas de Residência 

Multiprofissionais - PRMU;  

• Representante e suplente de Profissionais de Saúde Residentes de cada 

PRMU, escolhidos entre seus pares;  

• Representante e suplente de tutores de cada PRMU, escolhidos entre 

seus pares;  

• Representante e suplente de preceptores de cada PRMU, escolhidos 

entre seus pares;  

• Representante do gestor local de saúde.  

 

Art. 7º - Os membros eleitos desta Comissão, exceto os profissionais de saúde 

residentes, terão mandato de 02 (dois) anos, podendo haver duas reconduções. 

 

Art. 8º - Os membros da COREMU elegerão o Coordenador e Vice Coordenador, 

que responderão pela Comissão, encaminhando os respectivos nomes para 

homologação da instituição de ensino superior e direção do serviço de saúde.  

 

Art. 9º - O Coordenador é o membro Executivo da COREMU. Os cargos de 

Coordenador e Vice Coordenador deverão ser ocupados por Docentes do 

quadro da instituição de ensino superior que participem da Residência 

Multiprofissional em Saúde.  

 

Art. 10º - O Vice Coordenador substituirá o Coordenador em suas ausências e 

impedimentos.  
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Art. 11º - Os residentes elegerão, anualmente, seu representante, encaminhando 

o nome por escrito à COREMU. Para os representantes discentes não será 

permitido recondução. 

 

CAPÍTULO III 

COMPETÊNCIAS 

 

Art. 12º - É competência da COREMU:  

I. Fazer cumprir este Regimento;  

II. Zelar pela manutenção da qualidade dos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde;  

III. Avaliar periodicamente os Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde, a fim de apreciar as alterações nos 

projetos pedagógicos dos Programas existentes;  

IV. Avaliar as propostas de inclusão de outras profissões ou novos 

programas, sugerindo as modificações necessárias para adequá-

los aos padrões de ensino da Instituição e à legislação vigente, ou 

mesmo, extinguir programas ou áreas profissionais, apresentando-

as a Comissão de Pesquisa e Pós Graduação da instituição de 

ensino superior;  

V. Solicitar Credenciamento e Recredenciamento de Programas junto 

à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS/MEC);  

VI. Supervisionar a implantação e execução dos novos Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde;  

VII. Empreender esforços junto às áreas competentes para a obtenção 

de recursos necessários à execução dos Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde;  
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VIII. Coordenar a realização dos exames de seleção de todos os 

Programas de Residência Multiprofissional em Saúde;  

IX. Aplicar junto aos residentes dos diferentes programas instrumento 

de avaliação semestral dos Programas em vigência.  

 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONAMENTO 

 

Art. 13º - A COREMU reunir-se-á trimestralmente de acordo com calendário 

aprovado na primeira reunião do ano letivo.  

 

Art. 14º - As convocações para as reuniões ordinárias deverão ser realizadas 

com 5 (cinco) dias de antecedência.  

 

Art. 15º - Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas em qualquer data, 

pelo Coordenador ou por solicitação de qualquer representante da COREMU, 

por meio de correio eletrônico, com anuência de pelo menos 51% de seus 

membros e com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.  

 

Art. 16º - Para efeito de votação será considerado o quórum de 50% mais um, 

dos membros presentes.  

 

Art. 17º - O Coordenador da COREMU deverá propor o calendário anual de 

reuniões, o qual deverá ser aprovado previamente pelos membros da COREMU 

em reunião ordinária.  
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Art. 18º - Perde o mandato o membro da COREMU que faltar, no período de um 

ano, a três reuniões sem justificativa ou com justificativa não aceita pela 

COREMU ou a quatro reuniões ordinárias, mesmo com justificativas aceitas pela 

COREMU.  

 

Art. 19º - Perde automaticamente o mandato o membro que deixar de integrar a 

categoria ou o órgão que o levou a pertencer à COREMU e o servidor que se 

afastar da Instituição para qualificação em dedicação integral.  

 

Art. 20º - No caso do desligamento de um dos membros da COREMU deverá ser 

solicitada imediatamente a reposição da vaga junto ao segmento pertinente. 

 

Art. 21º - A cada reunião deverá ser lavrada Ata que, lida e aprovada, será 

assinada pelos presentes na reunião. Após assinada, a ata deverá ser 

disponibilizada em site institucional. 

 

Art. 22º - Poderão compor ainda a COREMU outras instituições participantes 

como as campo de prática dos residentes do Programa, membros convidados, 

com direito à voz e não a voto.  

 

Art. 23º - As decisões serão tomadas em reunião da COREMU por votação pelo 

sistema de maioria simples, com o quorum presente. 

 

CAPÍTULO V 

ESTRUTURA DOS PROGRAMAS 
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Art. 24º - Cada Programa de Residência Multiprofissional em Saúde constituirá 

uma estrutura interna de funcionamento, a qual deverá ser encaminhada à 

COREMU para aprovação. Esta estrutura será composta por: coordenador, vice 

coordenador, professores, tutores e preceptores.  

 

Art. 25º - Cada Programa de Residência Multiprofissional em Saúde deve ser 

constituído por no mínimo 2 (duas) e no máximo 13 (treze) profissões.  

 

Art. 26º - A titulação mínima exigida para a função de Coordenação do Programa 

de Residência Multiprofissional em Saúde é de mestre e com experiência 

profissional de, no mínimo, 03 (três) anos nas áreas de formação, atenção ou 

gestão em saúde.  

 

Art. 27º - A titulação exigida para a função de Preceptor deverá ser no mínimo 

de especialista. A função de preceptor caracteriza-se por supervisão direta das 

atividades práticas realizadas pelos residentes nos serviços de saúde onde se 

desenvolve o programa, exercida por profissional vinculado à instituição 

formadora ou executora. O preceptor deverá, necessariamente, ser da mesma 

área profissional do residente sob sua supervisão, estando presente no cenário 

de prática em tempo integral. 

 

CAPÍTULO VI 

ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 28º - É de responsabilidade do Coordenador de Programa:  

I. Representar o programa na COREMU;  
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II. Coordenar a equipe responsável pela elaboração e revisão do Projeto 

Pedagógico do Programa;  

III. Coordenar as atividades de tutores e preceptores de seu Programa;  

IV. Encaminhar documentos sobre frequência, avaliações e notas dos 

residentes para a Secretaria da COREMU;  

V. Informar à COREMU, em caso de desistência de Residente, o nome e 

o ano em que está matriculado para que possam ser tomadas as 

medidas administrativas cabíveis;  

VI. Garantir o cumprimento da programação estabelecida;  

VII. Manter informações atualizadas de seu Programa junto à secretaria 

da COREMU, assim como informar sobre intercorrência que interfiram 

no andamento do Programa;  

VIII. Zelar pelo comportamento ético dos tutores, preceptores e residentes 

sob sua responsabilidade; 

IX. Responsabilizar-se pela elaboração e encaminhamento do 

cronograma anual de atividades práticas e teóricas do R1 e R2;  

X. Elaborar a pauta e convocar reuniões mensais ou sempre que 

necessário;  

XI. Aplicar aos residentes sanções disciplinares previstas pela COREMU;  

XII. Participar do processo de seleção do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde;  

XIII. Manter reuniões sistemáticas com os respectivos Representantes das 

Áreas Profissionais envolvidas em seu Programa;  

XIV. Encaminhar à COREMU relatórios sobre o desenvolvimento das 

atividades dos residentes elaborados pelos preceptores e tutores sob 

sua responsabilidade;  

XV. Encaminhar solicitação de ampliação ou alteração dos Programas à 

COREMU que, após análise e deliberação dará sequência ao 

processo; 
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XVI. Encaminhar à COREMU, oportunamente a indicação ou manutenção 

do nome do(s) Tutor (es) e Preceptor(es) para o ano letivo 

subsequente.  

 

Art. 29º - O Tutor profissional da carreira docente ou não, que detém o maior 

grau de experiência em uma determinada área de conhecimento, tendo como 

função estabelecer, coordenar e desenvolver o conteúdo teórico e ou teórico-

prático que fundamenta sua profissão. Cabe a ele:  

I. Estimular a atualização constante dos preceptores que atuam na sua 

área de especialidade identificando as necessidades de capacitação 

pedagógica;  

II. Estimular a aplicação da teoria na prática;  

III. Participar juntamente com o preceptor na avaliação do residente;  

IV. Assessorar as atividades científicas dos preceptores e residentes;  

V. Atuar na revisão da prática profissional;  

VI. Elaborar, juntamente com o coordenador do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde, ao qual esteja inserido, o planejamento 

anual das atividades teóricas do conteúdo específico;  

VII. Avaliar sistematicamente o processo ensino-aprendizado durante o 

curso;  

VIII. Participar do processo de seleção do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde, quando solicitado pela COREMU.  

 

Art. 30º - O Preceptor é o profissional do serviço de saúde que atua no programa 

de Residência Multiprofissional, exercendo a função de facilitar a inserção e a 

socialização do residente no ambiente de trabalho, estreitando a distância entre 

a teoria e a prática profissional. Cabe a ele:  

I. Participar com o Tutor do planejamento anual das atividades teóricas 

e práticas para os R1 e R2 referentes à sua área de atuação;  
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II. Operacionalizar as atividades práticas para R1 e R2. Atividades 

práticas são aquelas relacionadas ao treinamento em serviço para a 

prática profissional, de acordo com as especificidades das áreas de 

concentração e das áreas profissionais da saúde, obrigatoriamente 

sob supervisão de docente ou preceptor;  

III. Elaborar escala mensal de atividades e encaminhar ao Tutor até 10 

(dez) dias antes do final do mês; 

IV. Encaminhar ao Coordenador do Programa, mensalmente as fichas de 

frequência, produtividade e de avaliação dos residentes sob sua 

responsabilidade; 

V. Capacitar o residente por meio de instruções formais, com objetivos e 

metas pré-determinados;  

VI. Participar do processo de seleção do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde, quando solicitado pela COREMU. 

 

CAPÍTULO VII 

ADMISSÃO E INGRESSO 

 

Art. 31º - O candidato ao Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 

deverá:  

I. Estar inscrito no Conselho de Classe correspondente à sua área 

profissional;  

II. Apresentar diploma profissional devidamente registrado ou declaração 

comprobatória de conclusão de curso expedida pela Instituição de 

Ensino de origem.  

III. Apresentar o curriculum vitae relacionando as atividades escolares, 

profissionais e científicas;  
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IV. Se estrangeiro, apresentar Cédula de Identidade de Estrangeiro que 

comprove ser portador de visto provisório ou permanente, resultando 

em situação regular no País;  

V. Submeter-se ao processo seletivo público adotado pela COREMU, 

visando classificação dentro do número de vagas existentes. Na 

hipótese de candidato que tenha concluído o curso de graduação em 

Instituição estrangeira, somente será deferida sua matrícula no 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde mediante 

apresentação do diploma, devidamente revalidado por Instituição 

competente.  

Art. 32º - Poderão ingressar no Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde, os profissionais de saúde formados por Instituições oficiais ou 

reconhecidas pelo Conselho Nacional de Educação, ou em Instituições 

estrangeiras, desde que o diploma esteja devidamente validado.  

 

Art. 33º - O Ingresso ao Programa Residência Multiprofissional em Saúde se 

dará por meio de processo seletivo público realizado conforme Edital, elaborado 

especificamente com esta finalidade e amplamente divulgado.  

 

Art. 34º - A COREMU preencherá as vagas que porventura surgirem 

posteriormente, convocando, por ordem de classificação, os candidatos até 60 

(sessenta) dias após o início dos programas.  

 

Art. 35º - Os candidatos aprovados terão prazo para efetuar a matrícula, 

conforme o edital; Vencido o prazo estabelecido em edital, serão convocados os 

candidatos por ordem de classificação. 

 

CAPÍTULO VIII 
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AVALIAÇÃO 

 

Art. 36º - Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde deverão 

seguir os critérios de avaliação definidos pela COREMU para aprovação ou 

reprovação.  

 

Art. 37º - Os residentes serão avaliados, mensalmente, nas atividades teóricas 

e semestralmente nas atividades práticas pelo tutor e preceptor.  

 

Art. 38º - A nota de aproveitamento para aprovação nas atividades teóricas e nas 

práticas deve ser igual ou maior a 7,0 (sete).  

 

Art. 39º - Os residentes com aproveitamento insatisfatório em no máximo duas 

áreas temáticas das atividades práticas deverão realizá-la(s) novamente para 

obter conceito satisfatório e aprovação.  

 

Art. 40º - Será permitida, apenas uma vez, a realização das atividades práticas 

em que houver reprovação.  

 

Art. 41º - Os Residentes deverão ter no mínimo 85% de presença nas atividades 

teóricas e 100% de presença nas atividades práticas. Na ocorrência de faltas, 

estas serão repostas contemplando as atividades não frequentadas.  

 

Art. 42º - Para aprovação no Programa de Residência é obrigatória a entrega de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em formato de artigo.  
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Art. 43º A avaliação do TCC será realizada por uma banca examinadora, 

indicada pelo Colegiado Interno do Programa, e aprovada pela COREMU, 

constituída pelo orientador e mais 2 (dois) integrantes, todos com no mínimo 

Título de Mestre.  

 

Art. 44º - Poderão compor a banca examinadora integrantes de diferentes áreas 

profissionais, desde que relacionadas ao tema do TCC.  

 

Art. 45º - O Orientador do TCC deverá ser docente, tutor ou preceptor do 

Programa e ter, no mínimo, título de Mestre.  

 

Art. 46º - Somente poderá entregar seu TCC o residente que obtiver nota igual 

ou superior a 7,0 (sete) nas atividades práticas e teóricas.  

 

Art. 47º - O TCC deverá ser entregue e apresentado a banca no formato de 

artigo, 60 dias antes do encerramento do Programa de Residência, e seguir as 

normas de qualquer periódico indexado, estas normas devem estar anexadas ao 

mesmo.  

 

Art. 48º - O prazo de entrega do TCC aprovado pela banca examinadora é de 30 

(trinta) dias antes do encerramento do Programa de Residência, com a 

comprovação de protocolo de envio à publicação.  

 

Art. 49º - Solicitações de prorrogação de prazo para entrega do TCC deverão ser 

encaminhadas à COREMU com justificativa do Orientador para deliberação.  
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Art. 50º - Ao término da Residência Multiprofissional em Saúde, a COREMU, 

mediante lista de aprovação de cada um dos Programas, conferirá o certificado 

de conclusão emitido pela Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da 

instituição de ensino superior conveniada. 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 51º - O presente Regimento somente poderá ser alterado mediante proposta 

aprovada por maioria absoluta dos membros da COREMU.  

 

Art. 52º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela COREMU.  

 

Art. 53º - Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 

___________________________ 

COORDENADOR DA COMISSÃO 

 

___________________________ 

DIRETOR TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO 

 
 
Cronograma de atividades  
 

Atividade* Prazo* Responsável 
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Aprovar o regimento interno 15 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 15 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Organizar as etapas e critérios da seleção 
de residentes 

45 dias Todos 

Realizar a seleção de novos residentes 
conforme prazos definidos pela CNRMS 

Quando 
definido pela 

CNRMS 

Todos 

Acompanhar desempenho dos residentes  Trimestral Todos 

Responder as solicitações da CNRMS  Constante Presidente 

Acompanhar definição supervisor de cada 
PRMU 

Início de cada 
ano 

Todos 

   

   

   

   

   

* Após início do contrato de gestão. 
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24. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA EM 
MEDICINA DO TRABALHO 

 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Serviço 
Especializado 
em Engenharia 
de Segurança 
em Medicina do 
Trabalho 

 

Tem como 
finalidade 
promover a 
saúde e proteger 
a integridade do 
trabalhador no 
local de trabalho. 

Um enfermeiro do 
trabalho 
 
Um médico do trabalho 
 
Um engenheiro de 
segurança do trabalho 
 
Quatro técnicos de 
segurança do trabalho 
 
Um Auxiliar de 
enfermagem do trabalho  

5 dias Mensal 

 

 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA EM 

MEDICINA DO TRABALHO 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE 

 

Art. 1º - As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração 

direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam 

empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, manterão, 

obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a 

integridade do trabalhador no local de trabalho. 
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Art. 2º - O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho (SESMT), vinculado à NR 4, faz parte das Normas 

Regulamentadoras elaboradas pelo MTE. O principal objetivo é proteger o 

funcionário em seu local de atuação, promovendo a saúde e integridade física e 

reduzindo acidentes ou doenças ocupacionais. 

 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º - O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da, 

atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento. 

Serviços de assistência hospitalar como atividade principal possuem gradação 

de risco grau 3.  

 

Art. 4º - Os profissionais integrantes do SESMT devem possuir formação e 

registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da 

profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo Conselho 

Profissional, quando existente. 

 

Art. 5º - Os profissionais que os integram o SESMT devem comprovar que 

satisfazem os seguintes requisitos: 

 

• Engenheiro de segurança do trabalho - engenheiro ou arquiteto portador 

de certificado de conclusão de curso de especialização em Engenharia 

de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação; 
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• Médico do trabalho - médico portador de certificado de conclusão de 

curso de especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-

graduação, ou portador de certificado de residência médica em área de 

concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, 

reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, do 

Ministério da Educação, ambos ministrados por universidade ou 

faculdade que mantenha curso de graduação em Medicina; 

• Enfermeiro do trabalho - enfermeiro portador de certificado de conclusão 

de curso de especialização em Enfermagem do Trabalho, em nível de 

pós-graduação, ministrado por universidade ou faculdade que mantenha 

curso de graduação em enfermagem; 

• Auxiliar de enfermagem do trabalho - auxiliar de enfermagem ou técnico 

de enfermagem portador de certificado de conclusão de curso de 

qualificação de auxiliar de enfermagem do trabalho, ministrado por 

instituição especializada reconhecida e autorizada pelo Ministério da 

Educação; 

• Técnico de segurança do trabalho: técnico portador de comprovação de 

registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho. 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 6º - Compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho: 

• aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do 

trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, 

inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os 

riscos ali existentes à saúde do trabalhador; 
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• determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a 

eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo 

trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual-EPI, de acordo 

com o que determina a NR 6, desde que a concentração, a intensidade 

ou característica do agente assim o exija; 

• colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas 

instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência 

disposta na alínea "a"; 

• responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao 

cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas 

pela empresa e/ou seus estabelecimentos; 

• manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo 

de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme 

dispõe a NR 5; 

• promover a realização de atividades de conscientização, educação e 

orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho 

e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de 

programas de duração permanente; 

• esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho 

e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; 

• analisar e registrar em documento(s) específico(s) todos os acidentes 

ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos 

os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as 

características do acidente e/ou da doença ocupacional, os fatores 

ambientais, as características do agente e as condições do(s) 

indivíduo(s) portador(es) de doença ocupacional ou acidentado(s); 

• registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, 

doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no 
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mínimo, os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos 

Quadros III, IV, V e VI da NR 4, devendo a empresa encaminhar um 

mapa contendo avaliação anual dos mesmos dados à Secretaria de 

Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 31 de janeiro, através do 

órgão regional do Ministério do Trabalho; 

• manter os registros das informações na sede dos Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho ou facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre 

escolha da empresa o método de arquivamento e recuperação, desde 

que sejam asseguradas condições de acesso aos registros e 

entendimento de seu conteúdo, devendo ser guardados somente os 

mapas anuais por um período não- inferior a 5 (cinco) anos; 

• as atividades dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho são 

essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento 

de emergência, quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração 

de planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de 

meios que visem ao combate a incêndios e ao salvamento e de imediata 

atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de acidente estão 

incluídos em suas atividades. 

 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONAMENTO 

 

Art. 7º - O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho deverão ser chefiados por profissional qualificado, segundo os 

requisitos especificados no capítulo II deste regimento com formação de nível 

superior. 
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Art. 8º - Ao profissional especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho 

é vedado o exercício de outras atividades na empresa, durante o horário de sua 

atuação nos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho. 

 

Art. 9º - O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho deverão manter entrosamento permanente com a CIPA, dela 

valendo-se como agente multiplicador, e deverão estudar suas observações e 

solicitações, propondo soluções corretivas e preventivas. 

 

Art. 10º - Os dados e indicadores relacionados a segurança e medicina do 

trabalho deverão ser atualizados e analisados mensalmente pelo Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

 

Art. 11º - Na identificação de situações problemas e oportunidades de melhoria 

o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho deverá elaborar plano de ação para cada situação. 

 

Art. 12º - Todas as reuniões do Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho devem ser registradas por meio de atas, 

com assinatura de todos os presentes. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 51º - O presente Regimento somente poderá ser alterado mediante proposta 

aprovada por maioria absoluta dos membros seguindo a legislação vigente e 

suas alterações e atualizações.  

 

Art. 52º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.  

 

Art. 53º - Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 
___________________________ 
COORDENADOR DA COMISSÃO 

 
___________________________ 

DIRETOR TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO 
 
 
 
Cronograma de atividades  
 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 5 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 5 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 10 dias  Coordenador 

Elaborar plano anual de atividades 20 dias Todos 

Definir indicadores de acompanhamento da 
segurança e medicina do trabalho 

30 dias Todos 

Analisar situação vacinal dos colaboradores 
e indicar necessidades de atualização 

Mensal Enfermeiro 

Realizar acompanhamento periódico de 
saúde de todos os empregados 

Constante Médico 

Acompanhar os casos de acidente de 
trabalho 

Constante Todos 

Notificar as instâncias superiores sobre os 
acidentes de trabalho ocorridos no âmbito 
da empresa 

Constante Todos 
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Realizar avaliação dos riscos de cada local 
de trabalho 

Trimestral ou 
sempre que 
necessário 

Engenheiro 

Definir medidas preventivas de acordo com 
os riscos identificados em cada local 

Trimestral ou 
sempre que 
necessário 

Todos 

Supervisionar a aplicação das medidas 
preventivas preconizadas para cada local 

Mensal Todos 

   

* Após início do contrato de gestão. 
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25. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comitê de Ética 
em Pesquisa 

 

Tem como 
finalidade 
defender os 
interesses dos 
participantes da 
pesquisa em sua 
integridade e 
dignidade e para 
contribuir no 
desenvolvimento 
da 
pesquisa dentro 
dos padrões 
éticos. 

Um representante da 
direção 
 
Cinco profissionais da 
equipe multidisciplinar 
com experiência em 
pesquisa 
 
Um representante dos 
usuários 
 
Um funcionário 
administrativo 

30 dias Mensal 

 
 
 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE 

Art. 1º - O Comitê de Ética em Pesquisa é um colegiado interdisciplinar e 

independente criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa 

em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro dos padrões éticos. 

 

Art. 2º - Compete ao Comitê de Ética em Pesquisa a avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, 

de acordo com o estabelecido nas diretrizes éticas internacionais (Declaração 

1488



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

199 

de Helsinque, Diretrizes Internacionais para as Pesquisas Biomédicas 

envolvendo seres humanos – CIOMS) e brasileiras (Res. nº 466/12 e 

complementares), diretrizes estas que ressaltam a necessidade de revisão ética 

e científica das pesquisas envolvendo seres humanos, visando a salvaguardar a 

dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar do participante da pesquisa. 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º - O Comitê de Ética em Pesquisa será composto por, no mínimo, sete 

membros, dentre eles, pelo menos, um representante de usuários, respeitando-

se a proporcionalidade pelo número de membros. Ainda contará com a 

designação de um funcionário administrativo. 

 

Art. 4º - Os membros deverão comprovar ter experiência em pesquisa.  

 

Art. 5º - Poderá variar na sua composição, de acordo com as especificidades da 

instituição e dos temas de pesquisa a serem analisados. Terá, sempre, caráter 

multidisciplinar, não devendo haver mais que a metade dos seus membros 

pertencente à mesma categoria profissional, participando pessoas dos dois 

sexos.  

 

Art. 6º - Poderá, ainda, contar com consultores "ad hoc", pertencentes, ou não, 

à instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos. 

 

Art. 7º - Os membros do CEP não poderão ser remunerados no desempenho de 

sua tarefa, podendo, apenas, receber ressarcimento de despesas efetuadas com 

transporte, hospedagem e alimentação, sendo imprescindível que sejam 
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dispensados, nos horários de seu trabalho nos CEP, de outras obrigações nas 

instituições e/ou organizações às quais prestam serviço, dado o caráter de 

relevância pública da função. 

 

Art. 8º - O representante dos usuários não deverá ser funcionário da instituição. 

Deve ser pessoa interessada no estudo da ética na pesquisa e na defesa dos 

direitos dos cidadãos e usuários de serviços, representando os interesses e 

preocupações da comunidade e sociedade local. A indicação da representação 

de usuários é feita, preferencialmente, pelos Conselhos Municipais ou Estaduais 

de Saúde. A indicação do usuário também poderá ser feita por movimentos 

sociais, entidades representativas de usuários e encaminhadas para a análise e 

aprovação da CONEP. 

 

Art. 9º - A nomeação dos membros do Comitê de Ética em Pesquisa será através 

de ato do Diretor Técnico da Instituição, a partir da inscrição voluntária de 

pessoas que tenham relação com atividades de pesquisa. 

Parágrafo Único - O mandato dos membros do Comitê de Ética em Pesquisa 

será de 3 anos, sendo permitida a recondução. 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES 

Art. 9º - São atribuições do Comitê de Ética em Pesquisa: 

• avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com 

prioridade nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da 

agenda de prioridades do SUS, com base nos indicadores 

epidemiológicos, emitindo parecer, devidamente justificado, sempre 

orientado, dentre outros, pelos princípios da impessoalidade, 

transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, dentro dos 
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prazos estabelecidos em norma operacional, evitando redundâncias que 

resultem em morosidade na análise; 

• desempenhar papel consultivo e educativo em questões de ética; 

• elaborar seu Regimento Interno; 

• checar documentos no prazo máximo de 10 dias; 

• emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, após checagem documental.  

 

Art. 10º - A revisão de cada protocolo culminará com seu enquadramento em 

uma das seguintes categorias: 

 

• Aprovado: quando o protocolo encontra-se totalmente adequado para 

execução. 

• Com pendência: quando a decisão é pela necessidade de correção, 

hipótese em que serão solicitadas alterações ou complementações do 

protocolo de pesquisa. Por mais simples que seja a exigência feita, o 

protocolo continua em "pendência", enquanto esta não estiver 

completamente atendida. O pesquisador terá o prazo de trinta (30) dias, 

contados a partir de sua emissão na Plataforma Brasil, para atendê-la. 

Decorrido este prazo, o CEP terá trinta (30) dias para emitir o parecer 

final, aprovando ou reprovando o protocolo. as pendências meramente 

documentais serão previamente apreciadas pelo corpo técnico-

administrativo e/ou pela coordenação do CEP, e comunicadas, 

diretamente, ao pesquisador. 

• Não Aprovado: quando a decisão considera que os óbices éticos do 

protocolo são de tal gravidade que não podem ser superados pela 

tramitação em "pendência". 
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• Arquivado: quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as 

respostas às pendências apontadas ou para recorrer. 

• Suspenso: quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser 

interrompida por motivo de segurança, especialmente referente ao 

participante da pesquisa. 

• Retirado: quando o Sistema CEP/CONEP acatar a solicitação do 

pesquisador responsável mediante justificativa para a retirada do 

protocolo, antes de sua avaliação ética. Neste caso, o protocolo é 

considerado encerrado. 

 

Art. 11º - Verificar, junto ao pesquisador, o cumprimento das recomendações 

feitas nos pareceres da CONEP, antes de autorizar o início da pesquisa. Ao 

verificar o não cumprimento dessas recomendações, cabe ao CEP manter o 

protocolo em "pendência" ou, em casos justificáveis, não aprová-lo, obedecendo 

ao prazo estabelecido para a tramitação de respostas a pendências. 

 

Art. 12º - Aprovar, no primeiro bimestre de cada ano, um plano de capacitação 

permanente dos seus membros, podendo articular-se com outros Comitês para 

a execução desse plano. 

indicar, qualitativamente, como ocorreu a dinâmica de atuação do Comitê entre 

seus membros, bem como, junto a pesquisadores, participantes de pesquisa e 

instituição mantenedora. Devem ser enviados para a CONEP no primeiro 

bimestre de cada semestre, apontando os dados qualitativos das atividades dos 

últimos 6 meses, conforme orientação da página eletrônica da CONEP. 

 

Art. 13º - Manter, sob sua guarda e responsabilidade, os protocolos de pesquisa 

e demais documentos, inclusive digitalizados, pelo prazo mínimo de cinco (5) 

anos a contar do encerramento do protocolo. Decorrido este tempo, o CEP 
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deverá avaliar os documentos com vistas a sua destinação final, de acordo com 

a legislação vigente. 

 

Art. 14º - Comunicar à CONEP e à Anvisa a ocorrência de eventos adversos 

graves. 

 

Art. 15º - Ao Coordenador incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as 

atividades do Comitê de Ética em Pesquisa e especificamente: 

I - instalar e presidir suas reuniões. 

II - suscitar o pronunciamento do Comitê de Ética em Pesquisa 

quanto às questões relativas aos projetos de pesquisa; 

III - tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, 

exercer direito do voto de desempate; 

IV - indicar membros para realização de estudos, levantamentos 

e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade 

da comissão, ouvido o plenário; 

V - convidar entidades, cientistas, técnicos e personalidades 

para colaborarem em estudos ou participarem como consultores 

"ad hoc" na apreciação de matérias submetidas ao CEP, ouvido 

o plenário; 

VI - propor diligências consideradas imprescindíveis ao exame 

da matéria, ouvido o plenário; 

VII - encaminhar plano de trabalho anual e relatórios parciais ou, 

no mínimo, anual ao Diretor Técnico da instituição; 

VIII - assinar os pareceres finais sobre os projetos de pesquisa, 

denúncias ou outras matérias pertinentes ao CEP, segundo as 

deliberações tomadas em reunião. 
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IX - emitir parecer "ad referendum" em matérias consideradas 

urgentes, dando conhecimento aos membros para deliberação 

na reunião seguinte. 

X – estimular o contínuo aperfeiçoamento dos membros 

do Comitê de Ética em Pesquisa em ética na pesquisa ou 

mesmo designar membros com a responsabilidade de cuidar de 

forma especial desta tarefa. 

XI -  representar o Comitê de Ética em Pesquisa em suas 

relações internas e externas. 

 

Art. 16º - Ao Vice-Coordenador incumbe: 

I – substituir o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos; 

II - prestar assessoramento ao Coordenador em matéria de 

competência do órgão; 

III - assistir às reuniões; 

IV - encaminhar e providenciar o cumprimento das deliberações 

do Comitê de Ética em Pesquisa; 

V - organizar a pauta das reuniões; 

VI - receber as correspondências, projetos, denúncias ou outras 

matérias, dando os devidos encaminhamentos; 

VII - designar, conforme critérios estabelecidos e aprovados pelo 

plenário, relatores para os projetos protocolados, e enviar cópia 

dos mesmos para apreciação, com antecedência mínima de dez 

dias da reunião; 

VIII - preparar, assinar, distribuir aos membros e manter em 

arquivo a memória das reuniões; 
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I X - coordenar as atividades da Secretaria Executiva, como 

organização de banco de dados, registro de deliberações, 

protocolo e outros; 

X - manter controle de prazos legais e regimentais referentes 

aos processos em análise; 

XI - elaborar relatório semestral das atividades do O Comitê de 

Ética em Pesquisa a ser encaminhado a CONEP. 

 

Art. 17º - Aos membros incumbe: 

I - estudar uma questão ou analisar um protocolo de pesquisa 

nos prazos estabelecidos e apresentar um relatório que permita 

ampla discussão dos aspectos éticos e metodológicos 

envolvidos e uma tomada de decisão pelo colegiado; 

II - comparecer às reuniões, relatando projetos de pesquisa, 

proferindo voto e manifestando-se a respeito das matérias em 

discussão; 

III - requerer votação de matérias em regime de urgência; 

IV - apresentar proposições sobre as questões atinentes 

ao Comitê de Ética em Pesquisa; 

V - desempenhar atribuições que lhes forem conferidas; 

VI - manter o sigilo das informações, conforme define a 

Resolução CNS nº 466/12: "o conteúdo tratado durante todo o 

procedimento de análise dos protocolos tramitados no Sistema 

CEP/Conep é de ordem estritamente sigilosa; suas reuniões 

serão sempre fechadas ao público. Os membros do CEP e da 

Conep e todos os funcionários que terão acesso aos 

documentos, inclusive virtuais, e reuniões, deverão manter sigilo 
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comprometendo-se, por declaração escrita, sob pena de 

responsabilidade"  

 

Art. 18º – Ao funcionário administrativo incumbe: 

I – atender aos pesquisadores e outros interlocutores; 

II – receber os protocolos de pesquisa adequadamente 

elaborados em português e registrá-los. 

III – não receber e nem registrar protocolos de 

pesquisa  incompletos; exceção feita ao documento de 

aprovação no CEP do país de origem, no caso de protocolos 

multicêntricos internacionais, quando as avaliações são feitas 

simultaneamente. 

IV – apresentar os protocolos registrados ao Coordenador e/ou 

ao Vice-Coordenador para determinação dos membros relatores 

que procederão à análise ética. 

V – encaminhar os protocolos de pesquisa completos para 

apreciação dos relatores designados pelo Coordenador e/ou 

Vice-Coordenador; 

VI - manter controle dos prazos legais e regimentais referentes 

aos processos de que devem ser examinados nas reuniões 

do Comitê de Ética em Pesquisa. 

VII – registrar a participação de membro relator "ad hoc", quando 

houver, na análise ética dos protocolos; 

VIII - lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata, 

de protocolo, de registro de atas, e de registro de deliberações, 

rubricando-os e mantendo-os sob vigilância; 
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IX - assistir às reuniões, distribuir a pauta da reunião, lavrar e 

assinar as atas de reuniões, sem direito a voto; 

X - encaminhar o expediente; 

XI - providenciar, por determinação do coordenador, a 

convocação das sessões extraordinárias; 

XII -  providenciar o cumprimento das diligências determinadas; 

XIII – receber e expedir a correspondência do Comitê de Ética 

em Pesquisa. 

 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONAMENTO 

Art. 19º - O Comitê de Ética em Pesquisa será coordenado por um dos membros 

indicado pelos seus pares na primeira reunião plenária de cada nova 

composição. 

 

Art. 20º - O Comitê de Ética em Pesquisa contará com um funcionário 

administrativo contratado pelo hospital. 

 

Parágrafo Único - O apoio logístico e administrativo ao Comitê de Ética em 

Pesquisa será viabilizado pelo hospital. 

 

Art. 21º - Os membros efetivos, bem como os membros consultores  "ad hoc" 

não poderão exercer atividades que possam caracterizar conflito de interesse. 

 

Art. 22º - Os membros do Comitê de Ética serão excluídos nas seguintes 

hipóteses: 
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• A pedido, feito expressamente pelo peticionário; 

• Por morte ou incapacidade; 

• Por deixar de comparecer sem comunicação prévia a três reuniões 

consecutivas ou a quatro intercaladas durante um ano; 

• Por falta de decoro. 

 

Parágrafo Primeiro – a exclusão pelos motivos das alíneas a pedido, morte ou 

incapacidade, deixar de comparecer, será automática. A exclusão por motivo de 

decoro será regida pelo disposto neste regimento. 

 

Parágrafo Segundo – o cargo vago de um membro excluído deverá ser 

preenchido por indicação de qualquer um dos membros restantes, aprovado por 

maioria simples e empossado no período máximo de trinta dias após a exclusão. 

 

Art. 23º - O Comitê de Ética em Pesquisa reunir-se-á ordinariamente, 

mensalmente, de fevereiro a dezembro, e extraordinariamente por convocação 

do seu Coordenador ou em decorrência de requerimento de metade mais um 

dos seus membros. 

 

Art. 24º - As reuniões serão realizadas com quórum mínimo de cinquenta por 

cento mais um dos membros. Controle de presença é realizado no início de cada 

sessão com a lista gerada pela Plataforma Brasil e assinatura dos presentes no 

início. Os documentos ficam arquivados em pasta, para auditoria, se necessário. 

 

Art. 25º - As reuniões do Comitê de Ética em Pesquisa serão iniciadas com 

quórum mínimo de cinquenta por cento mais um de todos os membros, quórum 

este também necessário para todas as deliberações do CEP. 

1498



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

209 

 

Art. 26º - As deliberações serão consignadas em pareceres assinados pelo 

Coordenador ou pelo Vice-Coordenador. 

 

Art. 27º - A pauta será preparada incluindo as matérias definidas na reunião 

anterior e com os protocolos de pesquisa apresentados para apreciação, em 

ordem cronológica de chegada. 

 

Art. 28º - A discussão será iniciada pelo relatório e parecer do relator, seguidas 

de outros membros que voluntariamente poderão apresentar seu ponto de vista. 

 

Parágrafo Único - Sempre que julgada necessária poderá ser solicitada à 

apreciação de um consultor "ad hoc ". 

 

Art. 29º - Os relatores poderão solicitar as diligências necessárias ao 

esclarecimento da matéria proposta para análise. 

 

Parágrafo Único - Após entrar em pauta, a matéria deverá ser obrigatoriamente 

votada no prazo máximo de até duas reuniões. 

 

Art. 30º - O membro que não se julgar suficientemente esclarecido quanto à 

matéria em exame, poderá pedir vistas do expediente, propor diligências ou 

adiamento da discussão ou da votação, devendo oferecer parecer até a reunião 

seguinte. 
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Art. 31º - Não deverão participar das deliberações do Comitê de Ética em 

Pesquisa no momento da apreciação dos projetos de pesquisa, os membros do 

Colegiado neles diretamente envolvidos. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 32º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 

Regimento Interno serão dirimidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

reunião com a presença de dois terços dos membros. 

 

Art. 33º - O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta 

de maioria simples dos membros do CEP ou alteração das legislações aplicadas. 

 

Art. 34º - O presente Regimento entrará em vigor após aprovação por maioria 

simples dos membros do CEP. 

 

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 
___________________________ 
COORDENADOR DO COMITÊ 

 
___________________________ 

DIRETOR TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO 
 
 
 
Cronograma de atividades  
 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 30 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 30 dias Direção técnica 
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Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 

Elaborar plano anual de atividades 40 dias Todos 

Definir indicadores de acompanhamento 
das atividades do comitê 

60 dias Todos 

Analisar todas as propostas de pesquisa 
realizadas na instituição que envolvam 
seres humanos 

Mensal Enfermeiro 

Realizar acompanhamento das pesquisas 
em andamento 

Constante Médico 

Supervisionar aplicação dos critérios éticos 
na realização de pesquisas envolvendo 
seres humanos 

Constante Todos 

Notificar as instâncias superiores sobre 
qualquer problema ocorrido em decorrência 
da realização de pesquisa 

Constante Todos 

   

   

   

   

* Após início do contrato de gestão. 
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26. COMITÊ DE GERENCIAMENTO DOS PACIENTES COM RISCO PARA 
LONGA PERMANÊNCIA HOSPITALAR 

 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comitê de 
Gerenciamento 
dos Pacientes 
com Risco para 
Longa 
Permanência 
Hospitalar 

Tem como 
finalidade 
realizar o 
gerenciamento 
dos pacientes 
com risco para 
longa 
permanência 
hospitalar. 

Um representante do 
NIR 
 
Um representante do 
serviço médico 
 
Um representante do 
serviço de enfermagem 
 
Um representante do 
serviço de assistente 
social 
 
Um enfermeiro 
 
Um assistente social 
 

30 dias Semanal 

 
 
 

 
PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DOS PACIENTES COM RISCO PARA LONGA 

PERMANÊNCIA HOSPITALAR 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE 

Art. 1º - O Comitê de Gerenciamento dos Pacientes com Risco para Longa 

Permanência Hospitalar tem por finalidade definir critérios para identificação de 

pacientes com risco para longa permanência hospitalar, realizando o 

acompanhamento destes pacientes, bem como intervindo de modo a viabilizar o 

processo de alta destes pacientes. 
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Art. 2º - A longa permanência de um paciente é definida como o prazo maior do 

que o esperado para o tratamento da patologia pela qual se procedeu a 

internação do paciente. 

 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO 

Art. 3º - O Comitê de Gerenciamento dos Pacientes com Risco para Longa 

Permanência Hospitalar será composto por: 

• Um representante do NIR 

• Um representante do serviço médico 

• Um representante do serviço de enfermagem 

• Um representante do serviço de assistente social 

• Um enfermeiro 

• Um assistente social 

 

Art. 4º - A definição dos representantes de cada serviço será realizada pela 

coordenação do mesmo. 

 

Art. 5º - O mandato de cada membro tem duração de dois anos, sendo permitida 

a recondução por tempo indeterminado. 

 

Art. 6º - Prioritariamente deve ser garantida a permanência de 50% dos membros 

a cada troca de membros para garantir o pleno desenvolvimento das atividades 

deste comitê. 
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Art. 7º - Em caso desligamento de algum membro deverá ser indicado substituto 

pela coordenação do serviço a que o membro representa. 

 

Art. 8º - Os membros deste comitê atuam de modo consultivo (representantes 

dos serviços) e executivo (enfermeiro e assistente social). 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES 

 Art. 9º - O Comitê de Gerenciamento dos Pacientes com Risco para Longa 

Permanência Hospitalar deve definir critérios de identificação de pacientes com 

risco para longa permanência no hospital. 

 

Art. 10º - O comitê deverá definir, implementar, monitorar e avaliar o fluxo de 

identificação dos pacientes com risco para longa permanência hospitalar. 

 

Art. 11º - O comitê deverá definir, implementar, monitorar e avaliar o fluxo de 

acompanhamento dos pacientes com risco para longa permanência hospitalar. 

 

Art. 12º - O comitê deverá elaborar, alimentar e monitorar os indicadores para 

acompanhamento das atividades deste comitê. 

 

Art. 13º - O Comitê de Gerenciamento dos Pacientes com Risco para Longa 

Permanência Hospitalar deve atuar de modo a articular a comunicação com os 

acompanhantes dos pacientes e demais pontos da Rede de Atenção à Saúde 

na qual o paciente possui vínculo inicial, buscando viabilizar a continuidade da 

assistência requerida e alta do paciente. 
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Art. 14º - O Comitê de Gerenciamento dos Pacientes com Risco para Longa 

Permanência Hospitalar deve atuar de modo a identificar fatores relacionados à 

assistência hospitalar que possam contribuir para a longa permanência dos 

pacientes, bem como apresentar e debater estas informações com os serviços 

e unidades relacionadas aos fatores identificados. 

 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONALIDADE 

Art. 15º - Os membros deste comitê atuam de modo consultivo (representantes 

dos serviços) e executivo (enfermeiro e assistente social), sendo indicado pelos 

membros do comitê um coordenador do mesmo. 

 

Art. 16º - O Comitê de Gerenciamento dos Pacientes com Risco para Longa 

Permanência Hospitalar se reunirá em reuniões ordinárias semanalmente. 

 

Art. 17º - Todas as reuniões devem ser registradas por meio de atas e assinadas 

por todos os presentes. 

 

Art. 18º - Os membros executores devem elaborar relatório mensal sobre as 

atividades desenvolvidas e indicadores definidos para acompanhamento das 

atividades deste comitê. 

 

Art. 19º - Os membros executores devem realizar visitas periódicas às unidades 

com pacientes identificados como de risco para longa permanência hospitalar, 

bem como debater o caso com a equipe assistencial. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 32º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 

Regimento Interno serão dirimidas pelo Comitê de Gerenciamento dos Pacientes 

com Risco para Longa Permanência Hospitalar em reunião com a presença de 

dois terços dos membros. 

 

Art. 33º - O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta 

de maioria simples dos membros do Comitê de Gerenciamento dos Pacientes 

com Risco para Longa Permanência Hospitalar. 

 

Art. 34º - O presente Regimento entrará em vigor após aprovação por maioria 

simples dos membros do comitê. 

 

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 
___________________________ 
COORDENADOR DO COMITÊ 

 
___________________________ 

DIRETOR TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO 
 
 
 
Cronograma de atividades  
 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 30 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 30 dias  Coordenador 
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Elaborar o fluxo de identificação de 
pacientes com risco de longa permanência 
hospitalar 

40 dias Todos 

Elaborar o fluxo de acompanhamento de 
pacientes com risco de longa permanência 
hospitalar 

40 dias Todos 

Definir indicadores de acompanhamento 
das atividades do comitê 

60 dias Todos 

Realizar acompanhamento dos indicadores 
de atividades deste comitê 

Mensal Todos 

Apresentar os dados mensais deste comitê 
para a direção técnica e direção geral da 
instituição 

Mensal Coordenador 

Aplicar os fluxos de identificação e 
acompanhamento de pacientes com risco 
de longa permanência hospitalar 

Constante Membros 
executores 

   

   

   

   

* Após início do contrato de gestão. 
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27. COMISSÃO DE ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO – CAMB 

 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Acidentes com 
Material 
Biológico 
(CAMB) 

Tem como 
finalidade realizar 
o 
acompanhamento 
dos acidentes 
com material 
biológico, definir 
estratégias para 
reduzir ou 
eliminar os riscos 
relacionados à 
ocorrência de 
acidentes com 
material biológico. 

Um representante do 
SESMT 
 
Um representante da 
CIPA 
 
Um representante do 
serviço de enfermagem 
 
Um representante da 
comissão de 
biossegurança 
 
Um representante do 
serviço de médico 
 
Um representante da 
direção 
 
Um representante da 
CCIH 

30 dias Mensal 

 
 
 

 
PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO – CAMB 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE 

Art. 1º - A Comissão de Acidentes com Material Biológico (CAMB) tem por 

finalidade acompanhar os casos de acidentes com material biológico, atuar de 

modo preventivo e corretivo implementando medidas que evitem ou reduzam os 

riscos de ocorrência de acidentes com material biológico, bem como monitorar a 

implementação por todos os colaboradores e setores do hospital das medidas 
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recomendadas para minimizar a ocorrência de acidentes com materiais 

biológicos. 

 

Art. 2º- O acidente com material biológico consiste na exposição de uma pessoa 

a sangue ou secreções através da pele, das mucosas (olhos, boca e nariz) ou 

de lesão perfuro-cortante com agulhas, instrumental cirúrgico e vidros contendo 

secreções.  

 

Art. 3º - Considera-se sempre a possibilidade desses fluidos estarem 

potencialmente contaminados, principalmente pelos vírus da Hepatite B e C e do 

HIV.  

 

Art. 4º - Todo acidente com material biológico é considerado EMERGÊNCIA 

MÉDICA devendo, o profissional ser encaminhado e/ou procurar atendimento, 

no menor tempo possível, já que são necessárias medidas pós-exposição. 

 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO 

Art. 5º - A Comissão de Acidentes com Material Biológico (CAMB) será composto 

por: 

• Um representante do SESMT 

• Um representante da CIPA 

• Um representante do serviço de enfermagem 

• Um representante da comissão de biossegurança 

• Um representante do serviço de médico 

• Um representante da direção 

• Um representante da CCIH. 
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Art. 6º - A definição dos representantes de cada serviço será realizada pela 

coordenação do mesmo. 

 

Art. 7º - O mandato de cada membro tem duração de dois anos, sendo permitida 

a recondução. 

 

Art. 8º - Em caso desligamento de algum membro deverá ser indicado substituto 

pela coordenação do serviço a que o membro representa. 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES 

Art. 9º - Realizar a avaliação de risco de atividades que tenham exposição a 

material biológico. 

 

Art. 10º - Definir medidas para prevenir, reduzir ou eliminar os riscos de acidentes 

nas atividades que tenham exposição ou risco de exposição a material biológico. 

 

Art. 11º - Estabelecer em conjunto com a CIPA, SESMT e Comissão de 

Biossegurança medidas preventivas para a ocorrência de acidentes envolvendo 

exposição a materiais biológicos. 

 

Art. 12º - Monitorar a implementação das medidas preventivas recomendadas. 

 

Art. 13º - Monitorar os casos de acidente com material biológico. 

1510



 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

221 

 

Art. 14º - Definir indicadores de acompanhamento das atividades desta 

comissão. 

 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONALIDADE 

Art. 15º - Os membros deste comitê deverão eleger por maioria simples um 

coordenador e vice-coordenador das atividades. 

 

Art. 16º - Os membros devem se reunir em reuniões ordinárias no mínimo 

mensalmente. 

 

Art. 17º - Os membros podem se reunir em reuniões extraordinárias por 

solicitação de qualquer membro da comissão. 

 

Art. 18º - Todas as reuniões devem ser registradas por meio de atas e assinadas 

por todos os presentes. 

 

Art. 19º - Deve ser elaborado relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas 

e indicadores definidos para acompanhamento das atividades desta comissão. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 51º - O presente Regimento somente poderá ser alterado mediante proposta 

aprovada por maioria absoluta dos membros seguindo a legislação vigente e 

suas alterações e atualizações.  
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Art. 52º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão 

de Acidentes com Material Biológico.  

 

Art. 53º - Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 
____________, __ de __________ de 20___ 

 
___________________________ 
COORDENADOR DA COMISSÃO 

 
___________________________ 

DIRETOR TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO 
 
 
 
Cronograma de atividades  
 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 30 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 40 dias  Coordenador 

Elaborar plano anual de atividades 45 dias Todos 

Definir indicadores de acompanhamento 
das atividades do comitê 

60 dias Todos 

Realizar análise da aplicação das medidas 
preventivas nas atividades com exposição a 
material biológico  

Mensal Todos 

Realizar acompanhamento dos casos de 
acidente com material biológico 

Constante Todos 

Realizar avaliação dos riscos de cada local 
de trabalho 

Trimestral ou 
sempre que 
necessário 

Todos 

Definir medidas preventivas de acordo com 
os riscos identificados em cada local 

Trimestral ou 
sempre que 
necessário 

Todos 
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* Após início do contrato de gestão. 
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28. COMISSÃO REGIONAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER - 
CRSINC 

 
 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão 
Regional de 
Sistemas de 
Informação do 
Câncer 
(CRSINC) 

Tem como 
finalidade realizar 
a supervisão 
regional do 
Sistema Nacional 
de Informação de 
Câncer (SISCAN) 
e 
acompanhamento 
do paciente 
oncológico do seu 
diagnóstico ao 
primeiro 
tratamento. 

Coordenador ou pessoa 
equivalente do serviço 
de oncologia 
 
Um representante do 
serviço médico de 
oncologia 
 
Um representante do 
serviço de enfermagem 
da oncologia 
 
Um representante da 
equipe multidisciplinar 
da oncologia 
 
Um representante da 
regional de saúde em 
que a instituição está 
inserida 
 
Um representante da 
secretaria municipal de 
saúde. 
 

30 dias Mensal 

 
 
 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO REGIONAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER 

(CRSINC) 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE 
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Art. 1º - A Comissão Regional de Sistemas e Informação do Câncer (CRSINC), 

tem natureza consultiva e caráter permanente. 

 

Art. 2º - A Comissão Regional de Sistemas e Informação do Câncer (CRSINC) 

tem por finalidade, respectivamente, a supervisão regional do Sistema Nacional 

de Informação de Câncer (SISCAN) e acompanhamento do paciente oncológico 

do seu diagnóstico ao primeiro tratamento. 

 

Art. 3º - Compreende-se por Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), uma 

versão em plataforma web, que permite a solicitação de cinco exames 

(mamografia, citopatológico de mama e colo do útero e histopatológico de mama 

e colo do útero), seguimento dos exames alterados e gerar dados que subsidiam 

o monitoramento e a avaliação de tempo de início do primeiro tratamento de 

todas as neoplasias malignas. 

 

Art. 4º - É compulsória a alimentação do SISCAN, que integra os bancos de 

dados desenvolvidos pelo Ministério da Saúde – MS. 

 

 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO 

Art. 5º - A Comissão Regional de Sistemas e Informação do Câncer (CRSINC) 

será composta por: 

• Coordenador ou pessoa equivalente do serviço de oncologia 

• Um representante do serviço médico de oncologia 

• Um representante do serviço de enfermagem da oncologia 

• Um representante da equipe multidisciplinar da oncologia 
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• Um representante da regional de saúde em que a instituição está inserida 

• Um representante da secretaria municipal de saúde. 

 

Art. 6º - A participação na comissão é de caráter voluntário sem remuneração 

atrelada a esta função. 

 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES 

Art. 7º - Gerenciar e autorizar os acessos ao Sistema de Informação em Câncer 

(SISCAN) para os perfis da unidade hospitalar; 

 

Art. 8º - Treinar os usuários da instituição responsáveis por manusear o sistema; 

 

Art. 9º - Dar suporte aos Prestadores de Serviço do SISCAN (Laboratórios e 

Radiologias), bem como ambulatórios e unidades especializadas vinculadas a 

esta instituição; 

 

Art. 10º - Gerenciar seguimento, realizado pelas unidades no SISCAN, das 

pacientes com alterações dos exames citopatológicos do colo do útero e 

mamografias; 
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Art. 11º - Cadastrar, em planilha web todos os laudos histopatológicos com 

diagnósticos de neoplasias malignas (inclusive in situ), realizados no Laboratório 

de Anatomia Patológica que atende esta instituição dos exames oriundos deste 

serviço; 

 

Art. 12º - Acompanhar todos os pacientes cadastrados na planilha web até o seu 

primeiro tratamento, com preenchimento dos dados específicos contidos da 

planilha; 

 

Art. 13º - Emitir relatórios mensais acerca dos indicadores do tratamento 

oncológico da instituição; 

 

Art. 14º - Promover reuniões periódicas e registrá-las em ata. 

 

 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONAMENTO 

Art. 11º - Os membros da comissão deverão eleger um coordenador para a 

comissão. 

 

Art. 12º - Os membros devem se reunir em reuniões ordinárias no mínimo 

mensalmente. 
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Art. 13º - Os membros podem se reunir em reuniões extraordinárias por 

solicitação de qualquer membro da comissão. 

 

Art. 14º - Todas as reuniões devem ser registradas por meio de atas e assinadas 

por todos os presentes. 

 

Art. 15º - Deve ser elaborado relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas 

e indicadores definidos para acompanhamento das atividades desta comissão. 

 

Art. 16º - O mandado dos membros da comissão será de dois anos, podendo 

haver recondução pelo mesmo período. 

 

Art. 17º - Os membros da comissão que faltarem a 2 reuniões consecutivas ou 3 

alternadas serão automaticamente desligados da comissão e substituídos por 

outro representante do mesmo segmento. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18º - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Art. 19º - Este Regimento poderá ser revisto sempre que a maioria dos membros 

da comissão acharem pertinente, sendo que sua posterior alteração deverá ser 

submetida à aprovação da direção.  

 

Art. 20º - Eventuais omissões deste regimento e dúvidas de interpretação serão 

resolvidas pela comissão. 
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____________, __ de __________ de 20___ 

 
___________________________ 
COORDENADOR DA COMISSÃO 

 
___________________________ 

DIRETOR TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO 
 

 
Cronograma de atividades  
 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 30 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 40 dias  Coordenador 

Elaborar plano anual de atividades 45 dias Todos 

Definir indicadores de acompanhamento 
das atividades da comissão 

60 dias Todos 

Gerenciar e autorizar os acessos ao 
Sistema de Informação em Câncer 
(SISCAN) para os perfis da unidade 
hospitalar 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Treinar os usuários da instituição 
responsáveis por manusear o sistema, bem 
como serviços que utilizam o mesmo 

Mensal Todos 

Gerenciar seguimento, realizado pelas 
unidades no SISCAN, das pacientes com 
alterações dos exames citopatológicos do 
colo do útero e mamografias 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Cadastrar, em planilha web todos os laudos 
histopatológicos com diagnósticos de 
neoplasias malignas (inclusive in situ), 
realizados no Laboratório de Anatomia 
Patológica que atende esta instituição dos 
exames oriundos deste serviço 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Acompanhar todos os pacientes 
cadastrados na planilha web até o seu 
primeiro tratamento, com preenchimento 
dos dados específicos contidos da planilha 

Mensal Coordenador 

Elaborar relatório mensal de atividades e 
pareceres 

Mensal Coordenador 
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* Após início do contrato de gestão. 
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29. COMISSÃO DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDE (CPPS) 

 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Processamento 
de Produtos de 
Saúde (CPPS) 

Tem como 
finalidade 
estabelecer 
normas e rotinas 
para o 
processamento 
de produtos para 
a saúde no 
âmbito 
hospitalar, bem 
como prover 
meios de 
rastreabilidade 
em todas as suas 
etapas; e 
assessorar as 
demandas dos 
serviços que 
realizam o 
processamento 
de produtos para 
a saúde, visando 
à segurança do 
paciente e dos 
profissionais 
envolvidos, 
seguindo os 
requisitos de 
boas práticas. 

Um representante da 
diretoria do serviço de 
saúde; 

Responsável pelo CME; 

Um representante do 
serviço de enfermagem; 

Um representante da 
equipe médica; 

Um representante da 
CCIH. 

30 dias Mensal 

 
 
 
 
PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDE (CPPS) 

 

 

CAPÍTULO I 
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CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE 

Art. 1º - A Comissão de Processamento de Produtos para Saúde (CPPS) é 

regulamentada pela Resolução RDC nº 15, de 15 de março de 2012, que dispõe 

sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde 

e dá outras providências. 

 

Art. 2º - A CPPS tem caráter consultivo e deliberativo, diretamente subordinado 

a direção do hospital em decorrência de sua transversalidade por tratar de 

questões relacionadas a pesquisa, ensino e assistência. 

 

Art. 3º - Tem como objetivos estabelecer normas e rotinas para o processamento 

de produtos para a saúde no âmbito hospitalar, bem como prover meios de 

rastreabilidade em todas as suas etapas; e assessorar as demandas dos 

serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde, visando à 

segurança do paciente e dos profissionais envolvidos, seguindo os requisitos de 

boas práticas. 

 

Parágrafo único: Só podem processar produtos para saúde regularizados junto 

à Anvisa. 

 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO 

 

Art. 4º - A Comissão de Processamento de Produtos de Saúde (CPPS) será 

composta minimamente por: 

• Um representante da diretoria do serviço de saúde; 
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• Responsável pelo CME; 

• Um representante do serviço de enfermagem; 

• Um representante da equipe médica; 

• Um representante da CCIH. 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 5º - A Comissão de Processamento de Produtos de Saúde (CPPS) tem como 

atribuições: 

I - Definir os produtos para saúde a serem processados no CME ou que 

devem ser encaminhados a serviços terceirizados contratados; 

II - Participar da especificação para a aquisição de produtos para saúde, 

equipamentos e insumos a serem utilizados no processamento de 

produtos para saúde; 

III - Participar da especificação para a aquisição de produtos para saúde 

a serem processados pelo CME; 

IV - Estabelecer critérios de avaliação das empresas processadoras 

terceirizadas, para a contratação desses serviços e proceder a sua 

avaliação sempre que julgar necessário; 

V - Analisar e aprovar os indicadores para o controle de qualidade do 

processamento dos produtos propostos pelo responsável pelo CME; 

VI - Manter registros das reuniões realizadas e decisões tomadas. 
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VII – A Comissão de Processamento do serviço de saúde poderá definir 

critérios de aceitabilidade de produtos para saúde, não pertencentes ao 

serviço, esterilizados em empresas processadoras quando a tecnologia 

necessária para a esterilização do produto não estiver disponível na CME 

do serviço de saúde. 

 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONALIDADE 

 

Art. 6º - O coordenador da comissão será o representante do CME. 

 

Art. 7º - Os membros devem se reunir em reuniões ordinárias no mínimo 

mensalmente. 

 

Art. 8º - Os membros podem se reunir em reuniões extraordinárias por solicitação 

de qualquer membro da comissão. 

 

Art. 9º - Todas as reuniões devem ser registradas por meio de atas e assinadas 

por todos os presentes. 

 

Art. 10º - Deve ser elaborado relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas 

e indicadores definidos para acompanhamento das atividades desta comissão. 

 

Art. 11º - O mandado dos membros da comissão será de dois anos, podendo 

haver recondução pelo mesmo período. 
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Art. 12º - Os membros da comissão que faltarem a 2 reuniões consecutivas ou 3 

alternadas serão automaticamente desligados da comissão e substituídos por 

outro representante do mesmo segmento. 

 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13º - O presente Regimento somente poderá ser alterado mediante proposta 

aprovada por maioria absoluta dos membros seguindo a legislação vigente e 

suas alterações e atualizações.  

 

Art. 14º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão 

de Processamento de Produtos de Saúde (CPPS).  

 

Art. 15º - Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 
___________________________ 
COORDENADOR DA COMISSÃO 

 
___________________________ 

DIRETOR TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO 
 
 
 
Cronograma de atividades  
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Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 30 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 40 dias  Coordenador 

Elaborar plano anual de atividades 45 dias Todos 

Definir indicadores de acompanhamento 
das atividades do comitê 

60 dias Todos 

Definir os produtos para saúde a serem 
processados no CME ou que devem ser 
encaminhados a serviços terceirizados 
contratados 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Participar da especificação para a aquisição 
de produtos para saúde, equipamentos e 
insumos a serem utilizados no 
processamento de produtos para saúde 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Participar da especificação para a aquisição 
de produtos para saúde a serem 
processados pelo CME 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Estabelecer critérios de avaliação das 
empresas processadoras terceirizadas 

Semestral Todos 

Elaborar relatório mensal de atividades e 
pareceres 

Mensal Coordenador 

   

   

   

* Após início do contrato de gestão. 
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30. COMITÊ DE COMPLIANCE 

 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comitê de 
Compliance 

Tem como 
finalidade 
aconselhar, 
apoiar e 
identificar pontos 
de 
aprimoramento 
do programa de 
Compliance e 
violações de 
Compliance 
dentro da 
instituição. 

Um membro 
independente 
 
Um membro eleito  
 
Quatro membros 
nomeados pelo conselho 
de 
administração/direção 
 
Um membro do 
conselho/direção 

30 dias Bimestral 

 
 
 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMITÊ DE COMPLIANCE 

 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE 

 

Art. 1º - O Comitê de Compliance é um comitê independente e autônomo, 

reportando-se a direção da instituição, e seu funcionamento será regido pelo 

presente Regimento Interno. 

 

Art. 2º - O Comitê de Compliance tem por finalidade aconselhar, apoiar e 

identificar pontos de aprimoramento do programa de Compliance e violações de 

Compliance dentro da instituição, com o objetivo de assegurar que os processos 

sejam conduzidos de forma íntegra e ética, em conformidade com os parâmetros 
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da Lei Anticorrupção brasileira e demais legislações, Código de Conduta e 

controles internos.  

 

Art. 3º - O Comitê deverá seguir e respeitar os objetivos para os quais foi criado, 

mantendo-se fiel aos assuntos que lhe compete, evitando tratar de temas alheios 

a seus objetivos. 

 

 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO 

 

Art. 4º - O Comitê de Compliance será composto por no mínimo, 7 (sete) 

membros efetivos, devendo ser composto por: 

• Um membro independente 

• Um membro eleito  

• Quatro membros nomeados pelo conselho de administração/direção 

• Um membro do conselho/direção.  

 

Art. 5º - Todos os membros devem ser formalmente nomeados, inclusive o seu 

Coordenador.  

 

Art. 6º - A nomeação de seus membros ocorrerá em reunião do conselho de 

administração, sendo o mandato de dois anos, permitidas renomeações, com 

renovação de, pelo menos, um terço dos membros. 

 

Art. 7º - Preferencialmente, pelo menos um dos membros do Comitê deve 

possuir sólido e comprovado conhecimento na área financeira/contábil, bem 

como em controles internos e gestão de riscos. 
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Art. 8º - Preferencialmente, pelo menos um dos membros do Comitê deve ser da 

área jurídica, com prática na advocacia, visando subsidiar em questões 

relacionadas à área. 

 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 9º - O Comitê é responsável por subsidiar a instituição na tomada de 

decisões relativas às estratégias, às políticas e às normas de Compliance. 

Também é responsável pela observância e o pelo cumprimento dos princípios 

éticos definidos pelas leis nacionais vigentes, pelos documentos internos da 

instituição e seu código de conduta, em quaisquer relações comerciais ou 

profissionais estabelecidas pela mesma. 

 

Art. 10º - Monitorar a efetividade e a qualidade dos controles internos da 

instituição;  

 

Art. 11º - Disseminar a cultura de gerenciamento de riscos e controles internos 

na instituição;  

 

Art. 12º - Acompanhar, exigir, monitorar e zelar pelo cumprimento das leis, 

regulamentos, normas, regras, manuais e sistemas de conformidade 

(compliance) da instituição;  

 

Art. 13º - Monitorar a consistência das ações e medidas disciplinares tomadas 

em relação aos princípios estabelecidos pelo código de conduta da instituição;  
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Art. 14º - Conduzir as ocorrências recebidas e resolver os conflitos que não estão 

previstos no código de conduta da instituição;  

 

Art. 15º - Supervisionar a estrutura e as atividades de gerenciamento de riscos, 

incluindo os riscos operacionais, financeiros, estratégicos e de imagem, em linha 

com as diretrizes e políticas da instituição;  

 

Art. 16º - Monitorar aspectos de ética e conduta, e denúncias recebidas e 

eventual existência de irregularidade;  

 

Art. 17º - Monitorar a qualidade do processo contábil e respectivas práticas 

contábeis selecionadas, da preparação das demonstrações financeiras e outras 

informações divulgadas a terceiros;  

 

Art. 18º - Supervisionar as atividades da auditoria interna no âmbito do 

compliance, incluindo a qualidade dos seus trabalhos, estrutura existente, plano 

de trabalho e resultados dos trabalhos realizados;  

 

Art. 19º - Opinar e prestar esclarecimentos a direção da instituição, quando 

solicitado, fazendo as recomendações que entender necessárias;  

 

Art. 20º - Rever e propor atualização deste Regimento, quando necessário. 

 

 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONALIDADE 
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Art. 21º - O Comitê poderá, no âmbito de suas atribuições, solicitar a contratação 

do trabalho de terceiros especialistas, o que não o eximirá de suas 

responsabilidades. 

 

Art. 22º - A função de membro do Comitê é indelegável.  

 

Art. 23º - O Comitê poderá ter acesso diretamente à Diretoria, a informações 

relevantes e, quando necessário, aos colaboradores e terceiros da Rede para 

esclarecimento de assuntos de competência do Comitê.  

 

Art. 24º - É vedado aos membros nomeados do Comitê, direta ou indiretamente, 

receber qualquer tipo de remuneração pela prestação de serviços que 

configurem impedimento ou incompatibilidade com as obrigações e 

responsabilidades de membro do Comitê.  

 

Art. 25º - Os membros do comitê deverão indicador um coordenador e um 

secretário. 

 

Art. 26º - O Secretário do Comitê, registrará em ata os principais fatos ocorridos, 

assuntos tratados e deliberações tomadas. Estas atas serão remetidas a direção 

da instituição. 

 

Art. 27º - O comitê se reunirá minimamente bimestralmente. 

 

Art. 28º - As deliberações do Comitê serão tomadas pela maioria de seus 

membros e registradas em ata. 
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Art. 29º - As atas de reuniões serão assinadas pelos membros presentes, 

registrando-se os ausentes, bem como a participação extraordinária dos 

convidados às reuniões do Comitê. 

 

 

CAPÍTULO V 

CONFLITO DE INTERESSE 

 

Art. 30º - Uma vez constatado conflito de interesses ou interesse particular de 

qualquer dos membros do Comitê em relação a determinado assunto em pauta, 

tal membro deverá manifestar-se ao Secretário, sendo que caso este não se 

manifeste, qualquer dos presentes à reunião que tenha conhecimento do fato 

deverá fazê-lo.  

 

Art. 31º - Sempre que identificado o conflito de interesses ou interesse particular, 

o membro do Comitê não poderá ter acesso a informações, participar de 

reuniões do Comitê, exercer voto ou de qualquer forma intervir nos assuntos em 

que esteja, direta ou indiretamente, até que cesse a situação de conflito de 

interesse. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 32º - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 
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Art. 33º - Este Regimento poderá ser revisto sempre que a maioria dos membros 

do Comitê acharem pertinente, sendo que sua posterior alteração deverá ser 

submetida à aprovação da direção.  

 

Art. 34º - Os membros do Comitê terão total independência no exercício de suas 

atribuições, devendo manter sob caráter de confidencialidade as informações 

recebidas.  

 

Art. 35º - Eventuais omissões deste Regimento e dúvidas de interpretação de 

seus dispositivos serão objeto de análise e decisão da direção. 

 

Art. 36º - Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 

___________________________ 

COORDENADOR DO COMITÊ 

 

___________________________ 

DIRETOR DA INSTITUIÇÃO 

 

 
 
Cronograma de atividades  
 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 30 dias Direção 

Nomear os membros da Comissão 30 dias Direção 

Definir calendário anual de reuniões 40 dias  Coordenador 

Elaborar plano anual de atividades 60 dias Todos 
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Definir indicadores de acompanhamento 
das atividades do comitê 

60 dias Todos 

Monitorar a efetividade e a qualidade dos 
controles internos da instituição 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Definir estratégias para disseminar a cultura 
de gerenciamento de riscos e controles 
internos na instituição 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Acompanhar, exigir, monitorar e zelar pelo 
cumprimento das leis, regulamentos, 
normas, regras, manuais e sistemas de 
conformidade (compliance) da instituição 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Analisar e conduzir as ocorrências 
recebidas e resolver os conflitos e 
denúncias recebidas  
 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Elaborar relatório mensal de atividades e 
pareceres 

Bimestral Coordenador 

   

   

   

* Após início do contrato de gestão. 
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31. COMISSÃO DE GESTÃO DE RISCO 

 
Proposta de constituição (membros, finalidade) 
 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
gestão de risco 

Tem como 
finalidade 
assessorar a 
Direção do Hospital 
na formulação de 
políticas nas áreas 
de tecnovigilância, 
farmacovigilância, 
hemovigilância, 
controle de infecção 
hospitalar, resíduos 
e saneantes, saúde 
ocupacional e para 
riscos relacionados 
aos processos. 

Um representante da 
direção 
 
Um representante do serviço 
de enfermagem 
 
Um representante do serviço 
médico 
 
Um representante da gestão 
de pessoas 
 
Um representante do Núcleo 
de Segurança do Paciente 
 
Um representante da CCIH 
 
Um representante da equipe 
multidisciplinar 
 

30 dias Mensal 

 
 
 
 
PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE GESTÃO DE RISCO 

 

CAPÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE 

 

Art. 1º - A Comissão de Gestão de Risco é uma instância de assessoramento para 

supervisão e monitoramento do gerenciamento de riscos, no âmbito da instituição. 

 

Art. 2º - A Comissão de Gestão de Risco tem por finalidade assessorar a Direção do 

Hospital na formulação de políticas nas áreas de tecnovigilância, farmacovigilância, 

hemovigilância, controle de infecção hospitalar, resíduos e saneantes, saúde ocupacional 
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e para riscos relacionados aos processos, além de auxiliar na disseminação de conceitos 

de Gerenciamento de Risco para o corpo técnico do hospital. 

 

 

CAPÍTULO II 

COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º - A Comissão de Gestão de Riscos será composta por:  

 

• Um representante da direção 

• Um representante do serviço de enfermagem 

• Um representante do serviço médico 

• Um representante da gestão de pessoas 

• Um representante do Núcleo de Segurança do Paciente 

• Um representante da CCIH 

• Um representante da equipe multidisciplinar. 

 

Art. 4º - Os representantes de cada área são profissionais do quadro efetivo de 

empregados. 

 

Art. 5º - Não haverá alterações das atribuições ou cargos durante a participação do 

empregado nesta Comissão. 

 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 6º - Apoiar a implementação da Política de Gestão de Risco da instituição. 
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Art. 7º - Definir metas para implementação da metodologia de Gestão de Riscos, no âmbito 

da instituição. 

 

Art. 8º - Apoiar as unidades organizacionais na elaboração de planos de contingência para 

os principais processos de trabalho do hospital. 

 

Art. 9º - Monitorar os incidentes dos riscos e as medidas corretivas e preventivas adotadas. 

 

Art. 10º - Monitorar a evolução dos níveis de riscos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONAMENTO 

Art. 11º - Os membros da comissão deverão eleger um coordenador para a comissão. 

 

Art. 12º - Os membros devem se reunir em reuniões ordinárias no mínimo mensalmente. 

 

Art. 13º - Os membros podem se reunir em reuniões extraordinárias por solicitação de 

qualquer membro da comissão. 

 

Art. 14º - Todas as reuniões devem ser registradas por meio de atas e assinadas por todos 

os presentes. 

 

Art. 15º - Deve ser elaborado relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas e 

indicadores definidos para acompanhamento das atividades desta comissão. 
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Art. 16º - O mandado dos membros da comissão será de dois anos, podendo haver 

recondução pelo mesmo período. 

 

Art. 17º - Os membros da comissão que faltarem a 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas 

serão automaticamente desligados da comissão e substituídos por outro representante do 

mesmo segmento. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18º - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Art. 19º - Este Regimento poderá ser revisto sempre que a maioria dos membros da 

comissão acharem pertinente, sendo que sua posterior alteração deverá ser submetida à 

aprovação da direção.  

 

Art. 20º - Eventuais omissões deste regimento e dúvidas de interpretação serão resolvidos 

pela comissão de gestão de risco. 

 

____________, __ de __________ de 20___ 

 
___________________________ 
COORDENADOR DA COMISSÃO 

 
___________________________ 

DIRETOR TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO 
 
 
 
Cronograma de atividades  
 

Atividade* Prazo* Responsável 

Aprovar o regimento interno 30 dias Direção técnica 

Nomear os membros da Comissão 30 dias Direção técnica 

Definir calendário anual de reuniões 40 dias  Coordenador 

Elaborar plano anual de atividades 45 dias Todos 

1538



                                                                                                                                                                                                        

 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | contato@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

Página 249 de 249 

Definir indicadores de acompanhamento 
das atividades do comitê 

60 dias Todos 

Definir metodologia para o gerenciamento 
de risco 

60 dias Todos 

Alterar, atualizar ou melhorar a metodologia 
de gerenciamento de risco 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Apoiar as unidades organizacionais na 
elaboração de planos de contingência para 
os principais processos de trabalho do 
hospital. 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Monitorar os incidentes dos riscos e as 
medidas corretivas e preventivas adotadas 

Constante/ 
Sempre que 
necessário 

Todos 

Elaborar relatório mensal de atividades e 
pareceres 

Mensal Coordenador 

Monitorar a evolução dos níveis de riscos. Bimestral Todos 

   

   

* Após início do contrato de gestão. 
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1. FINALIDADE 

Normatizar e disciplinar os procedimentos para um efetivo controle de entrada, 

circulação e saída de pessoas / bens materiais e acolhimento dos usuários da Unidade 

de Saúde.  

 

2. CONCEITOS BÁSICOS 

Autoridades: Pessoas que representam o poder público ou que estão investidas de 

cargo público podendo ser: policiais e membros dos Poderes Executivo, Jurídico ou 

Legislativo. 

Colaboradores: Pessoas que contribuem com a missão e o negócio do Hospital 

(servidores, professores, residentes, voluntários, discentes, e de empresas 

terceirizadas). 

Usuários: Pessoas da comunidade que necessitam ter acesso a Unidade Hospitalar. 

Crachá: Documento de identificação que permite o controle de acesso, circulação e 

saída de pessoas do ambiente físico do Hospital. 

Horário Hospitalar: período de tempo determinado para atendimento ao público 

externo  

Portarias: Vias de acesso ao complexo hospitalar. 

Visitas extraordinárias: São aquelas fora do horário hospitalar e do horário de visita 

aos clientes internados feitas por prestadores de serviços (externos) e visitas extras 

aos clientes internados. 

Visitas normais: São todas as demais não caracterizadas como visitas 

extraordinárias. As visitas nas enfermarias serão realizadas diariamente, em período 

determinado pela administração, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

Permitido um número específico de visitante por vez. A troca de acompanhantes será 

realizada diariamente nos horários definidos pela administração hospitalar, inclusive 

aos sábados, domingos e feriados. Visitantes fora do horário previsto deverão ser 

encaminhados ao Serviço Social. O vigilante deverá fazer a ronda na hora das visitas 
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em todos os setores, e fazer a retirada de visitantes que eventualmente não tenham 

saído, após o horário de visita definido. 

Visita oficial: Pessoas de órgãos públicos ou entidade civil que, no exercício de suas 

atividades, necessitam ter acesso às dependências da Unidade Hospitalar. 

 

3. NORMAS 

3.1. ACOLHIMENTO DOS USUÁRIOS E ACOMPANHANTES 

Para se alcançar a integralidade das ações é preciso trabalhar com um conceito 

mais amplo de saúde como trabalho em equipe, cuidado ao paciente e suas 

necessidades buscando uma assistência maior, transformadora, centrada no 

individuo, envolvendo a valorização do cuidado e o acolhimento. 

Todos os usuários e acompanhantes que procurarem a Unidade de Saúde 

devem ser atendidos e direcionados ao setor de referência, devendo ser indicado o 

profissional que dará continuidade a este atendimento. O objetivo desta ação é que 

os usuários se sintam acolhidos pelos profissionais, e sejam atendidos de forma 

resolutiva.  

Os profissionais devem se identificar, questionar o motivo da procura pela 

unidade, abrir a ficha de atendimento/ internação/ procedimento e orientar o usuário 

qual o setor e sua localidade este deve se dirigir. 

Considerando a importância do acesso, a unidade de saúde deverá dispor de 

cadeiras de rodas ou macas, para auxiliar ou promover a locomoção do usuário.  

3.2. VIAS DE ACESSO DE PESSOAS (PORTARIAS) / PERMISSÃO DE ACESSO. 

O acesso de pessoas às dependências internas do complexo hospitalar 

somente poderá ocorrer pelas portarias de acesso de usuários.  

OBS: As entradas do Depósito de Lixo, Oxigênio e Coleta de Material para 

Exames Laboratoriais não se constituem vias de acesso ao Hospital e são de uso 

exclusivo desses serviços. 
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3.3. CRITÉRIOS PARA TER ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL 

Todos os visitantes deverão passar pelas Portarias, para terem acesso ao local 

desejado. 

3.3.1. Comunidade Interna (Funcionários e Prestadores de Serviços lotados) 

a) Estar portando seu próprio crachá, o qual deve estar posicionado no peito, em 

situação visível sem nada a encobri-lo, para efeito da perfeita identificação e estar 

com vestimenta adequada ao ambiente hospitalar (evitando saia curta, decote grande, 

roupas transparentes, bermuda, camiseta sem mangas, entre outras). 

b) Estar na portaria pertinente (autorizada) à sua entrada. 

c) Atender às condições contidas nas letras “e, g, h” do item 5.2.2. abaixo. 

3.3.2. Comunidade Externa 

 a) Ser previamente identificado no Serviço de Recepção e ter recebido o crachá 

correspondente ao seu local da visita. 

b) Estar portando no peito, em situação visível, desprovido de qualquer obstáculo que 

concorra para encobri-lo, parcial ou totalmente, o crachá correspondente à sua área 

(setor/enfermaria) de destino. 

c) Estar no horário de visita ou devidamente autorizado pela chefia do setor/ 

enfermaria. 

d) Ser comprovadamente maior de 18 anos, em caso de acompanhante, e maior de 

14 anos, para visitação. 

e) Apresentar-se com vestimenta adequada ao ambiente hospitalar. 

f) Não estar portando qualquer gênero alimentício, exceto quando aprovado 

formalmente pelo Serviço de Nutrição e Dietética. 

g) Não apresentar sintomas de embriaguez ou transparecer que tenha utilizado drogas 

ilícitas. 

h) Não estar fumando. 
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i) Não estar abalado emocionalmente de forma a prejudicar o cliente internado a ser 

visitado. 

j) Militar policial ou membro de Poder Judiciário devem apresentar sua “carteira 

funcional”, que comprove tal situação, e ter justificativa para entrar. 

l) Os representantes comerciais somente poderão ter acesso às dependências do 

Hospital, quando sua presença for autorizada e responsabilizada pela chefia a ser 

visitada. 

Observações: 

- os representantes comerciais não poderão circular pelas dependências do Hospital 

para outros fins que não seja contato comercial com as unidades responsáveis pela 

Instituição; 

- não será permitido o comércio de produtos ou serviços dentro do espaço físico da 

Instituição, quer seja realizado por representantes comerciais ou pelos próprios 

servidores da Instituição. 

m) Os visitantes oficiais poderão ter acesso às dependências do Hospital, desde que 

estejam acompanhados de um colaborador designado pela direção. 

 

3.4. CONTROLE DAS RECEPÇÕES / FISCALIZAÇÃO 

a) Quando não estiverem devidamente trancadas, as portarias do complexo hospitalar 

não poderão ficar “descobertas” em momento algum. Havendo necessidade do 

recepcionista ou o vigilante se ausentar por qualquer motivo do seu posto (mesmo 

que por alguns instantes), ele deverá solicitar outro servidor para substituí-lo 

imediatamente. 

b) É de responsabilidade dos recepcionistas e vigilantes: 

- Verificar se nas dependências do Hospital as pessoas estão portando o crachá de 

forma visível. Caso não estejam, solicitar a correção e / ou apresentação; 

- Controlar as entradas / saídas das portarias, não permitindo o acesso de pessoas 

sem identificação; 
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- Exigir a identificação, quando julgar necessário. 

c) Na atividade de controle da portaria, se o servidor for ofendido, desacatado ou 

ocorrer outra situação que agrida sua integridade física ou moral e em casos de 

indisciplina no cumprimento desta Norma Procedimental, solicitar de imediato a 

presença de sua chefia. 

 

4. PROCEDIMENTOS GERAIS 

4.1. DA RECEPÇÃO. 

a) Receber cordialmente todas as pessoas que se dirigem ao Guichê da Recepção. 

b) Identificar o cidadão: 

- Solicitar identificação do usuário e/ ou acompanhante, no caso de visita a pacientes 

internados; 

- Analisar pasta de documentos, atentando para as ordens em vigor, tirando todas as 

dúvidas com o colega ou a coordenação que está saindo de serviço, para garantir a 

sequência normal das atividades. 

c) Os recepcionistas e vigilantes que estejam entrando em serviço (turno de trabalho) 

deverão ler o livro de ocorrência logo após o recebimento do serviço, fazer as 

anotações que se fizeram necessárias, liberando em seguida o colega que está saindo 

de serviço, pois, caso contrário, assumirão total responsabilidade sobre o mesmo. 

d) Prestar, respeitosamente, informações sobre as rotinas do Hospital. 

 

4.2. DO RECEPCIONISTA E VIGILANTE/ CONTROLADOR DE ACESSO. 

a) Agir com respeito e cordialidade no trato com os colaboradores, funcionários e 

comunidade em geral, mantendo atitude, postura e comportamentos condizentes com 

o decoro da profissão. 

b) Somente permitir o acesso de pessoas da comunidade interna/externa, 

devidamente identificadas (pela recepção, quando for o caso). 
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c) Fornecer um crachá provisório ao colaborador, quando este não estiver de posse 

do seu, mediante o preenchimento Comunicado Interno Colher a assinatura do 

colaborador no Comunicado Interno; Informar a necessidade de entrega do crachá 

por ocasião da saída. 

Obs: Na Recepção Principal este procedimento deverá ser realizado pelos 

recepcionistas e vigilantes, cabendo ao recepcionista o recebimento do crachá, 

quando da saída do colaborador. 

d) Controlar a entrada de autoridades, no caso de autoridades jurídicas (Juizado de 

Menores, Juizado da Vara da Infância e Juventude, Conselhos Tutelares, etc), Casas 

de Apoio e policiais não fardados, solicitar a apresentação de suas “identidades 

funcionais”, verificando se eles estão em missão oficial; neste caso, solicitar a 

apresentação dos respectivos mandados ou documentos comprobatórios. 

- estando a serviço de sua instituição, as autoridades terão acesso a quaisquer horas, 

de acordo com o horário de funcionamento do setor interno (onde deseja ir), do 

Hospital; 

- não estando a serviço de sua instituição, a autoridade obedecerá à mesma condição 

dos visitantes em geral. 

OBS: Estando a serviço ou não, as autoridades deverão receber o crachá de visitantes 

(exceto militares fardados) e obedecer às regras previstas para este caso. 

e)Orientar os clientes, fornecedores e visitantes, quando solicitado. 

f) Avisar aos visitantes que o hospital não se responsabiliza por valores e pertences 

deixados na Recepção, assim como por qualquer tipo de aparelho eletroeletrônico 

trazido por acompanhantes ou visitantes. 

g) Indicar a localização de cada setor / enfermaria a ser visitado (a). 

h) Não permitir a entrada de equipamentos (para filmagem e fotografia), TV acima de 

14 polegadas, ventiladores, salvo quando houver autorização por escrito da Diretoria 

Médica, Coord. de Enfermagem ou Serviço Social. 

i) Impedir a entrada de pessoas que estejam fumando, alcoolizadas, suspeitas de 

estarem drogadas e com roupas inadequadas. 
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j) Conferir permanentemente o crachá de identificação com o seu portador, para 

verificar se uma pessoa não está utilizando o crachá de outra. 

k) Impedir a saída de qualquer cliente internado, sozinho ou acompanhado, visto que 

o “interno” só pode sair do Hospital acompanhado por alguém da equipe de 

enfermagem devidamente identificado para tal. 

l) Em caso de extravio do crachá do servidor, encaminhar a pessoa à Coord. Pessoal 

para ser destinado à confecção de um novo crachá. 

m) Controlar a saída dos visitantes e recolher os respectivos crachás, os quais 

posteriormente deverão ser entregues no Guichê de Recepção, quando for o caso. 

n) Fazer rondas internas e externas, exercendo a vigilância ostensiva, as quais 

deverão ser realizadas constantemente, com o objetivo de evitar tumultos e/ ou 

circulação de acompanhantes em locais não autorizados após horário determinado. 

OBS: VIGILANTES/CONTROLADORES DE ACESSO, nas rondas, verificar se todas 

as portas e janelas estão devidamente fechadas, luzes apagadas, quando for o caso, 

se não há violação de grades ou cerca, torneiras abertas, vazamento de água e gás, 

se há avarias visíveis em máquinas, equipamentos, móveis e veículos, se há pessoas 

estranhas no ambiente vigiado, se há suspeitos rodando o hospital. 

- Qualquer anormalidade observada quando da realização da ronda, entrar em contato 

imediato com a sede e coordenação de vigilância ou responsável pelo posto, adotando 

as primeiras medidas de segurança, fazendo o devido registro no livro de ocorrência. 

Para melhorar o sistema de segurança do Hospital. 

o) Impedir, caso não haja autorização por escrito, a saída de aparelhos, equipamentos 

e outros bens patrimoniais da Instituição, mesmo que portado por servidores. 

Observações: 

- Caso não haja autorização por escrito (“Autorização para Saída de Bens 

Patrimoniais” – ASBP), reter o bem patrimonial e comunicar imediatamente o fato à 

Coord. De Patrimônio; 

- Todo bem patrimonial do hospital somente poderá sair (mesmo para conserto, 

manutenção, descarte, substituição, etc), mediante a apresentação da ASBP, 
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preenchido, carimbado e assinado pelo Setor de Patrimônio ou pelo responsável pela 

guarda do mesmo; 

- Quando da retirada de um bem patrimonial, o porteiro deverá conferir o equipamento 

com a ASBP, verificando se os dados e o preenchimento estão de acordo; 

- Reter uma cópia da ASBP, a qual deverá ser datada, assinada e encaminhada ao 

setor que autorizou a saída (para o devido controle). 

p) Impedir e/ou inibir a ação de agentes funerários, não permitindo suas presenças na 

área do complexo hospitalar, exceto no caso de retirada de cadáveres. 

OBS: Se necessário, acionar a Polícia Militar. 

q) Elaborar relatório diário de ocorrências (registrado em livro próprio), caso exista 

qualquer irregularidade durante seu horário de trabalho, além de comunicar, 

imediatamente, à sua Coord. e a Diretoria Administrativa. 

r) Não fumar, quando estiver no seu posto de trabalho, principalmente se estiver 

atendendo ao público. 

s) Caso o recepcionista for agredido moralmente ou fisicamente, deverá: 

- relatar o fato no “Livro de Ocorrência da Recepção; 

- Os fatos ocorridos em relação aos colaboradores deverão ser encaminhados, via 

CIs, para as respectivas chefias para as providências cabíveis; 

- Conforme o grau da ocorrência, as chefias superiores também deverão ser 

chamadas, imediatamente. 

 

4.3. DOS COLABORADORES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE 

a) Usar o crachá de identificação no peito, em situação visível. 

b) Exibir ao porteiro de serviço, quando solicitado, qualquer volume que estiver 

portando, ao entrar ou sair do Hospital. 

c) Utilizar somente as vias de acesso determinadas por essa Norma Procedimental. 

d) Trajar-se adequadamente no ambiente hospitalar. 
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e) Não trazer gêneros alimentícios de qualquer natureza para o interior do Hospital. 

f) Seguir fielmente as normas e rotinas previstas nesta NP. 

h) Devolver o crachá ao recepcionista ou vigilante, quando sair das dependências do 

Hospital (exceto os colaboradores que não estão utilizando o crachá provisório). 
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Títulos para indexação:
Em inglês: Clinical Practice Guidelines in Oncology
Em espanhol: Guías de práctica clínica en oncología

ApRESENTAçãO

O Ministério da Saúde, sempre objetivando a qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibiliza este 
volume de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia, completando o ciclo de dois triênios, desde 
2009, no âmbito dos Projetos de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde – PROADI-SUS. 

Este é mais um resultado do trabalho articulado das áreas técnicas da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), 
do Ministério da Saúde, e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC). Graças a esse 
trabalho e as parcerias com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), do Ministério da Saúde, núcleos universitários e 
sociedade civil foi possível a elaboração de novos protocolos e diretrizes que apoiam a assistência oncológica.

Este volume reafirma o compromisso do Ministério da Saúde com a qualidade técnica e científica das condutas 
diagnósticas, terapêuticas e de cuidados assistenciais que se disponibilizam no SUS.

Que esta edição venha para somar na consolidação do reconhecimento que os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas têm tido entre usuários, profissionais da saúde, gestores do SUS, agentes públicos e privados da 
assistência à saúde e operadores do direito.

Ministério da Saúde

51556



6
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia

1557



7LINFOMA FOLICULAR

A equipe da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS tem a satisfação de publicar “Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas em Oncologia” com objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado dos pacientes oncológicos. 

Na elaboração destas Diretrizes adotam-se os mesmos critérios e passos que garantam eficácia, segurança, 
efetividade e reprodutibilidade dos procedimentos de diagnóstico e tratamento de um determinado tipo de câncer.

Os critérios são internacionalmente estabelecidos e utilizados para a avaliação dos estudos derivados da pesquisa 
clínica (avaliação de tecnologias em saúde – ATS), com vistas à sua incorporação no Sistema Único de Saúde (SUS).

Em oncologia, recomenda-se a adoção de diretrizes terapêuticas, que apontam o que é válido técnico-
cientificamente, para orientar condutas e protocolos institucionais.

Em função da grande variedade de situações tumorais e clínicas em que se podem encontrar os pacientes 
com um determinado tipo de câncer e a disponibilidade de múltiplas escolhas terapêuticas para uma mesma situação 
tumoral, na maioria dos casos, torna-se impróprio, se não indevido, estabelecer protocolos em oncologia, reiterando 
a importância das diretrizes terapêuticas.

 A assistência oncológica no SUS, por esses mesmos motivos, inclui um conjunto de ações que extrapolam a 
assistência farmacêutica; seu financiamento inclui-se no bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade 
(MAC), com ressarcimento mediante produção de procedimentos específicos (cirúrgicos, radioterápicos, 
quimioterápicos e iodoterápicos). 

Importante ressaltar três pontos que fizeram esse processo avançar: primeiro, a participação de vários setores, 
internos e externos ao Ministério da Saúde, em um trabalho harmonioso e produtivo; segundo, a expansão da cultura 
da utilização de evidências científicas para balizar decisões de incorporação, desincorporação ou ampliação de uso 
de tecnologias; e, terceiro, pela disseminação do uso de protocolos e diretrizes nas diversas secretarias do Ministério 
da Saúde, tidos como estratégicos para as adequadas oferta e gestão de ações e serviços de saúde disponibilizados 
para os usuários do SUS.

A SAS agradece a todos os nominados neste volume que contribuíram, e continuam a contribuir, com o trabalho 
de elaboração e atualização dos protocolos e diretrizes em oncologia, demonstrando o quanto todos nos imbuímos 
no objetivo maior de melhorar o acesso e a qualificar os processos assistenciais do SUS.

ApRESENTAçãO

Secretaria de Atenção à Saúde
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O Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), desde sua fundação, em 1897, sustenta a vocação para cuidar das 
pessoas, sempre aliando acolhimento, precisão e excelência assistencial. A base desse cuidado é o atendimento 
integral à cadeia da saúde, que engloba educação, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, com foco nas 
áreas circulatórias, digestivas, osteomusculares, oncológicas e atenção ao idoso.

 A atuação de seu corpo clínico e assistencial contribuiu para que o Hospital recebesse as chancelas de 
certificações no âmbito internacional como a Joint Commission International – JCI (2009 / 2012), TEMOS – Quality in 
Medical Care Worldwide  (2007 / 2009 / 2013) e Surgical Review Corporation - SRC (2009).

A trajetória da Instituição é orientada pelo tripé da sustentabilidade – obtenção de resultados financeiros 
somados a benefícios sociais e ambientais. Com esse direcionamento, o HAOC, ao zelar pela qualidade da assistência, 
alcança eficiência do seu sistema de gestão e garante que os seus resultados coexistam com ações para promover 
o desenvolvimento da sociedade.

Resultante do posicionamento estratégico em desenvolver a educação e a pesquisa na área da saúde, foi criado 
no ano de 2006 o Instituto de Ciências que evoluiu, em 2010, para o atual Instituto de Educação em Ciências em 
Saúde (IECS). Em setembro de 2013, teve início a Escola Técnica de Educação em Saúde, autorizada pela Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo. No dia 11 de setembro de 2014, o Ministério da Educação credenciou a 
Faculdade de Educação e Ciências da Saúde do HAOC. Com estas estruturas, o HAOC busca a consecução de 
seus objetivos na área da educação e pesquisa, promovendo atividades de capacitação e formação profissionais 
presenciais e à distância, através de seus Programas de Educação Continuada, Graduação e Pós-Graduação Lato 
Sensu. As atividades de pesquisa e de avaliação de tecnologias são realizadas pelas Unidades de Pesquisa em Saúde 
(UPS) e de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) do IECS.

SuStentabilidade Social
Em 2008, ao lado de outras cinco entidades privadas, o HAOC foi habilitado pelo Ministério da Saúde como 

“Hospital de Excelência”. Criado esse vínculo formal com o poder público, em novembro de 2008, foi assinado o 
Termo de Ajuste para o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (SUS), na 
condição de Entidade Beneficente de Assistência Social, para o triênio 2009-2011. Em dezembro de 2011, novo 
termo de ajuste foi assinado para o triênio 2012-2014, totalizando neste período de 2009 a 2014 a execução de 32 
projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS. 

O projeto de “Elaboração, Revisão e Implementação de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas”, parte 
integrante deste Programa neste período de 2009-2014, é desenvolvido pelo HAOC e visa, conforme as prioridades 
definidas pelo Ministério da Saúde (MS), à qualificação da assistência e à orientação da organização dos fluxos, 
otimizando o uso de recursos em correspondência ao quadro epidemiológico, assim como uso racional dos 
medicamentos de alto custo. Neste triênio (2012-2014) parte dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, assim 
como as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas foram desenvolvidos especificamente para Doenças Oncológicas. 

Neste novo livro, em volume especial para Doenças Oncológicas, o HAOC reafirma a importância do 
relacionamento com o Ministério da Saúde, com agradecimento particular à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e 
à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), cujo comprometimento foi fundamental para o 
sucesso e andamento do Projeto. 

Por fim, a instituição acredita que, com o apoio aos projetos acordados com o Ministério da Saúde, sua 
contribuição torna-se mais efetiva para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde.

ApRESENTAçãO

Hospital Alemão Oswaldo Cruz
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ApRESENTAçãO

A oncologia é uma das especialidades médicas mais relevantes pelo enfrentamento diário do clássico dilema 
da luta entre a vida e a morte. Médico e paciente assumem riscos maiores de comum acordo, na busca por algum 
benefício de um novo tratamento, mesmo que este seja de resultado pequeno. A especialidade é uma das mais 
carentes de ensaios clínicos de grande porte, muitas vezes pela raridade da condição clínica outras vezes pela 
gravidade dela, que impõe a necessidade de respostas rápidas, ou pela presença de múltiplas comorbidades ou de 
diferentes estágios da evolução e dos tratamentos da neoplasia. Assim, novas estratégias de tratamento recebem 
atenção especial (“fast track”) de agências reguladoras ou dos próprios profissionais da saúde, que permanecem, 
porém, sempre à espera de um novo tratamento ou método preventivo.

O risco desta situação é a incorporação precoce e acrítica de tecnologias não seguras ou pouco eficazes e 
efetivas. Esta tem sido uma das grandes preocupações da comunidade científica internacional, em especial das 
instituições responsáveis pela elaboração de políticas públicas. A conversão da melhor evidência científica em prática 
clínica é um desafio internacional em todas as áreas da medicina e toma proporções ainda maiores na oncologia 
pelos motivos acima expostos e pelo grande impacto financeiro dos novos tratamentos ou intervenções, em especial 
a chamada terapia biológica.

Ao aceitar o desafio de desenvolver protocolos clínicos ou diretrizes diagnósticas e terapêuticas em oncologia, 
o Ministério da Saúde faz um esforço enorme na direção da criação de políticas públicas baseada nas melhores 
evidências científicas. Aliada à dimensão continental do nosso país e a decisão de estabelecer normas ou protocolar 
intervenções sabidamente eficazes e efetivas e que tenham sido incorporadas pelo SUS e, portanto, com financiamento 
assegurado por esse Ministério, este desafio toma proporções únicas no mundo. Nas diretrizes, optou-se por textos 
abrangentes, em que a prevenção, detecção, redução de risco, tratamento ativo ou paliativo pudesse ser abordado 
de acordo com a necessidade e com a neoplasia maligna em foco.

A partir da sua criação, em 2011, e implantação, em 2012, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
do SUS (CONITEC) passou a ter vital importância no processo de elaboração dos PCDT.

Os textos dos protocolos e diretrizes são criados por especialistas nas áreas específicas da oncologia, com a 
assessoria direta de internistas com experiência em Medicina Baseada em Evidências, cirurgiões, radioterapeutas, 
oncologistas clínicos e uma equipe de farmacêuticos, todos externos ao Ministério da Saúde.

Uma das principais estratégias para a obtenção de consenso interno, a partir das primeiras versões dos 
protocolos e diretrizes propostos pelos grupos elaboradores é a manutenção de um grupo técnico multissetorial 
e multiprofissional desse Ministério (GT/MS), formado por profissionais de várias áreas da saúde, representantes 
do Departamento de Gestão da Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS) e do Departamento de Ciência 
e Tecnologia (DECIT) – ligados à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) –; do 
Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET) e do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência 
- da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS); e por membros da Equipe da Coordenação Técnica e Executiva 
(CTE) do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), parceiro do Ministério da Saúde no âmbito dos “Projetos para o 
Desenvolvimento Institucional do SUS”.

O GT/MS tem a liderança executiva de médica da Assessoria Técnica da SAS/MS e conta com a consultoria 
técnica de dois médicos com experiência na criação de protocolos e diretrizes, um deles ligado à CTE/HAOC, sendo 
a edição das versões de todos os textos, pré-consultas públicas, uma responsabilidade conjunta. A CTE/HAOC 
age proativamente na formação dos grupos elaboradores, no repasse a eles das normas editoriais publicadas e no 
auxílio contínuo nos processos de busca da literatura, de estabelecimento de padrões de qualidade e de relevância 
dos estudos encontrados, bem como na interpretação técnica das evidências científicas disponíveis. A CTE/HAOC 
encarrega-se da organização e estruturação do trabalho e dos contratos com os grupos elaboradores dos protocolos 
e diretrizes. Nesses contratos, ficam claramente expressos a declaração de conflitos de interesses de todos os 

Os Editores
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autores e os acordos de confidencialidade para preservação de todos os envolvidos e dos textos até a publicação em 
livro. Tais acordos visam a preservar os consultores e o Ministério da Saúde em esferas tão relevantes como sigilo e 
independência intelectual, fatores indispensáveis para a validade e fidedignidade das recomendações técnicas.

Todos os grupos elaboradores são compostos por médicos especialistas nos respectivos assuntos. A revisão 
da literatura é realizada por médicos especialistas ou por médicos internistas com treinamento em Epidemiologia e 
conhecimento de Medicina Baseada em Evidências. As buscas são realizadas de maneira estruturada, ou seja, pela 
revisão ampla nas bases Medline (a maior base de dados disponível), no Embase e Cochrane. Optou-se pelo processo 
ágil da revisão estruturada com definição de desfechos clínicos relevantes estabelecidos pelos médicos especialistas. 
Além disso, são enfatizadas a busca e a leitura de ensaios clínicos randomizados (ECR) metodologicamente 
bem planejados e conduzidos, com desfechos relevantes para os pacientes. ECR com desfechos intermediários 
(laboratoriais) são frequentemente excluídos da leitura crítica. Todas as revisões sistemáticas (RS) encontradas são 
incluídas na análise, exceto as inconclusivas ou as que tratam de intervenções ou desfechos irrelevantes. Somente 
por vezes, uma busca ampla da literatura é realizada, e o caráter de restrição à inclusão dos artigos utilizado baseia-se 
na experiência dos autores.

Os textos apresentados pelos elaboradores são inicialmente enviados para o GT/MS. Lidos previamente, são 
discutidos em detalhes nas reuniões periódicas do GT/MS, ocasiões em que são feitas verificações técnicas ou 
propostas adequações às formas de funcionamento e de financiamento do SUS. Todas as sugestões voltam aos 
grupos elaboradores para nova revisão, que resulta na primeira versão do protocolo ou das diretrizes. As situações de 
discordância são resolvidas com a participação de todos os envolvidos, sempre mantendo o foco no interesse maior, 
que é o bem público, de se adotar no SUS a melhor prática assistencial e os mais qualificados e seguros métodos 
diagnósticos e terapêuticos. Em algumas situações, o texto é reapresentado ao GT/MS e novas sugestões retornam 
ao grupo elaborador. Neste caso, é a partir de, pelo menos, uma segunda versão que a Assessoria Técnica da SAS/
MS edita e formata a minuta das consultas públicas ou das portarias a serem encaminhadas para publicação, pela 
SAS/MS, no Diário Oficial da União.

Quando publicados em consulta pública, os protocolos e diretrizes passam para uma segunda etapa. As 
sugestões de usuários, médicos, empresas farmacêuticas e entidades representativas de classes profissionais e 
de pacientes, independentemente de sua forma de entrada no Ministério da Saúde, são encaminhadas para 
avaliação pelos grupos elaboradores. Sugestões validadas e referendadas por estudos científicos com adequação 
metodológica para avaliação de eficácia e segurança são incorporadas aos textos postos à consulta. Quando se trata 
de nova tecnologia, um parecer técnico-científico é solicitado ao grupo elaborador do protocolo ou diretrizes, para 
submissão à CONITEC. Esta Comissão avalia a relevância, a pertinência, a análise econômica e o impacto financeiro 
da incorporação da tecnologia em pauta: se recomendada pela CONITEC e aprovada pelo Secretário de Ciência e 
Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde, fica inserida no novo texto do protocolo ou diretrizes, com 
ou sem a necessidade de criação de procedimento específico.

Assim, os protocolos e diretrizes em oncologia publicados em portarias da SAS resultam de um extenso trabalho 
técnico de pessoas e instituições e da própria sociedade brasileira. Durante este árduo processo, manifestações de 
satisfação de todos os envolvidos em sua elaboração e de usuários finais – pacientes e profissionais da saúde e do 
direito – puderam ser testemunhadas, comprovando que a solidez e fidedignidade técnicas dos protocolos e diretrizes 
têm impacto positivo nas políticas públicas de saúde.
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ESTRuTuRA E MONTAgEM DOS pROTOcOlOS clíNIcOS  
E DIRETRIzES TERApêuTIcAS EM ONcOlOgIA

A estrutura do livro é composta dos textos de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia 
e de Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas em Oncologia.  Cada um deles segue uma padronização de formato 
que é explicada a seguir.

Opta-se por Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), quando há possibilidade de se estabelecer 
critérios, parâmetros e padrões. Na impossibilidade, pela multiplicidade de opções, adotam-se Diretrizes Diagnósticas 
e Terapêuticas (DDT) para orientar o que é válido e não válido técnico-cientificamente e, com isso, orientar condutas 
e protocolos institucionais. Em ambos os casos, com base em evidências que garantam a segurança, a efetividade e 
a reprodutibilidade do que se protocola ou orienta.

Os textos foram publicados no Diário Oficial da União. Alguma variação entre eles decorre das particularidades 
de cada neoplasia maligna.

1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Descreve detalhadamente a estratégia de busca utilizada na revisão de literatura, citando as bases de dados 

consultadas (Pubmed/Medline, Embase e Cochrane, entre outras), palavras-chave, período no tempo e limites de 
busca (se utilizados), tipos e número de estudos identificados, critérios de inclusão dos estudos. Somente por vezes, 
uma busca ampla da literatura é realizada, e o caráter de restrição à inclusão dos artigos utilizado baseia-se na 
experiência dos autores.

 Todo PCDT e DDT que indicar a incorporação de novas tecnologias deverá ser elaborado considerando-se, 
primordialmente, ensaios clínicos randomizados, meta-análises, revisões sistemáticas e, quando não houver, a melhor 
evidência disponível. Sempre acompanhada de uma análise da qualidade dos estudos mencionados.

2 introdução 
Corresponde à conceituação da situação clínica a ser tratada, com a revisão de sua definição e epidemiologia, 

potenciais complicações e morbi-mortalidade associada à doença. Dados epidemiológicos nacionais podem ser 
obtidos no site do Instituto Nacional de Câncer (INCA), do Ministério da Saúde. Quando pertinente, abordam-se 
aspectos relevantes da prevenção e fatores de risco buscando informações do INCA.

3 claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS relacionadoS à Saúde 
(cid-10)

Utiliza a classificação da doença ou condição segundo a CID-10.

4 diagnóStico e eStadiaMento
Apresenta as formas e critérios de diagnóstico para a doença, subdivididos em diagnóstico por imagem, clínico, 

cirúrgico e laboratorial, quando necessário. 
Descreve as categorias de estadiamento ou graduação histológica no texto, se definidoras para tratamento. 

Se não, remete aos critérios TNM, disponível em http://www1.inca.gov.br/tratamento/tnm/tnm2.pdf. O termo 
estadiamento pode ser substituído por Classificação, dependendo das características da neoplasia.

5  critérioS de incluSão e excluSão
Presente somente nos protocolos e nas diretrizes com indicação terapêutica específica de algum antineoplásico, 

corresponde aos critérios a serem preenchidos pelos pacientes para serem incluídos e excluídos no tratamento. Estes 
critérios podem ser clínicos ou incluir exames laboratoriais e de imagem.

15
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6 opçõeS terapêuticaS 
Discute-se o embasamento científico das opções de tratamento (cirurgia, radioterapia e tratamento farmacológico) 

para todos os estádios da doença em questão e as evidências que as embasam. Sempre que indicados, relata ou cita 
os tratamentos não farmacológicos (mudanças de hábitos, dieta, exercícios físicos, psicoterapia e fototerapia, entre 
outros). 

7 Monitorização do trataMento/SeguiMento

7.1  AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

Descreve de forma precisa quando e como monitorizar a resposta terapêutica durante o tratamento (marcadores 
de eficácia, exames de imagem).

7.2  cRITÉRIOS DE INTERRupçãO DO TRATAMENTO

Menciona os critérios de interrupção e de mudança de esquema terapêutico. Devem ser inseridos efeitos 
adversos significativos que possam influenciar na morbi-mortalidade e orientar uma mudança de opção terapêutica 
ou mudança de dose.

8 acoMpanhaMento póS-trataMento
Relata as formas de acompanhamento após o tratamento, descrevendo a necessidade e periodicidade de 

exames laboratoriais e de imagem, bem como de avaliações clínicas. 

9 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Esclarece ao gestor do SUS quais os passos administrativos que devem ser seguidos especificamente para 

cada doença, se houver alguma particularidade. Informa sobre como se dá o fornecimento de antineoplásicos e 
os respectivos procedimentos quimioterápicos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais do SUS.

10 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade 
Presente somente nos protocolos, refere-se à necessidade de informação ao paciente ou ao seu responsável 

legal, dos potenciais riscos, benefícios e efeitos adversos relacionados aos tratamentos preconizados nos protocolos 
e nas diretrizes com indicação terapêutica específica de algum antineoplásico.

11 referênciaS bibliográficaS
São numeradas e listadas segundo a ordem de aparecimento no texto, sendo identificadas por algarismos arábicos. 
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Para a elaboração deste Protocolo foram realizadas buscas, em 08/02/2013, nas bases de dados Medline/

Pubmed, Embase e sistema Cochrane, sem restrição de data de publicação.
Na base Medline/Pubmed foram utilizados os unitermos thyroid cancer, radioiodine therapy in thyroid cancer, 

EBRT in thyroid cancer, ultrasound in thyroid nodule. A busca foi limitada a humanos e artigos na língua inglesa. Não 
houve restrição de data. Esta busca resultou em 350 artigos que foram revisados. 

Os mesmos unitermos foram utilizados para pesquisa na base de dados Embase e não foram encontrados 
artigos adicionais com esta estratégia. Foi também acessada a base de dados da Crochane, na qual não foi 
encontrada nenhuma revisão sistemática.

Foram excluídos estudos similares, com delineamento inadequado do desfecho analisado ou com tempo de 
seguimento curto e relatos de casos.

Além disso, foram consultados livros-texto de endocrinologia, diversos artigos publicados em revistas 
indexadas, consensos e guidelines nacionais e internacionais.

No total, 102 referências foram utilizadas e acrescidas duas publicações, uma sobre a incidência do câncer 
no Brasil e a outra, sobre a classificação de tumores malignos, todas devidamente referidas neste Protocolo.

2 introdução
O Carcinoma Diferenciado da Tireoide (CDT) é a neoplasia maligna endócrina de maior prevalência no mundo 

(1). Entende-se como CDT, o tumor maligno da tireoide de origem epitelial, sendo o carcinoma papilífero o principal 
representante desta categoria. Além do carcinoma papilífero, incluem-se dentro do grupo de CDT o carcinoma 
folicular e o carcinoma de células de Hürthle.

Estudos epidemiológicos recentes mostram um aumento progressivo na incidência de CDT em diferentes 
regiões do mundo ao longo das últimas décadas (2,3,4). Este aumento é observado tanto em homens quanto em 
mulheres e envolve casos de diferentes tamanhos de tumores. Segundo Brito e cols., a incidência de casos no 
Brasil é de 1,16 e 5,27 por 100.000 habitantes na população masculina e feminina, respectivamente (5). Estimativa 
recente da incidência do câncer, feita pelo INCA, prevê um total de 10.590 novos casos para 2012, também 
válido para 2013, representando o câncer da tireoide, excluindo-se o câncer não melanótico de pele, a terceira à 
sexta neoplasia maligna mais frequente entre a população feminina brasileira, dependendo da região geográfica 
considerada (6).

Segundo consensos de especialistas da Associação Americana de Tireoide (ATA), da Associação Europeia 
de Tireoide (ETA) e do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o 
tratamento inicial do CDT consiste de ressecção da tireoide (tireoidectomia), seguida de tratamento complementar 
com iodo radioativo (radioiodoterapia - RIT) em casos selecionados (7,8,9).

Portaria SAS/MS nº 7, de 03 de janeiro de 2014.
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A radioterapia externa e a quimioterapia têm papel restrito no tratamento do CDT e serão comentadas 
especificamente.

A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado 
para o atendimento especializado dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico 
e prognóstico dos casos.

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 »  C73 – Neoplasia maligna da glândula tireoide

4 diagnóStico
O câncer da tireoide apresenta-se comumente como nódulo detectado pela palpação ou detectado pela 

ultrassonografia cervical. Embora os nódulos tireoidianos sejam comuns, com prevalência entre 4% a 50%, 
dependendo dos procedimentos diagnósticos utilizados e da idade das pessoas, o câncer da tireoide é raro 
(10). Os nódulos impalpáveis ao exame físico e diagnosticados por meio da ultrassonografia ou outro método de 
imagem são denominados de “incidentalomas”. Os nódulos impalpáveis têm a mesma chance de malignidade 
do que nódulos palpáveis do mesmo tamanho (11). Em geral, somente nódulos com 1 cm ou mais de diâmetro 
devem ser investigados, pois têm maior potencial de albergar uma neoplasia maligna. No entanto, indivíduos 
com nódulos de dimensões inferiores com características suspeitas à ultrassonografia, tais como, a presença 
de linfonodomegalia cervical, história de irradiação da cabeça e pescoço ou história de câncer em parentes 
de primeiro grau devem ser submetidos à propedêutica (7,12). É fundamental um exame físico cuidadoso com 
palpação da região cervical, caracterização do nódulo quanto à consistência, fixação a outras estruturas cervicais 
e avaliação da presença de disfonia secundária à paralisia de corda vocal (13,14). O objetivo da avaliação do 
nódulo tireoidiano é estabelecer o risco de câncer por meio de métodos que sejam acurados, precisos, além de 
seguros e custo-efetivos (12).

O paciente com diagnóstico de doença nodular tireoidiana deve ter a dosagem de hormônio tireotrófico 
(TSH), com o objetivo de avaliar a função tireoidiana. Na presença de níveis inferiores aos valores considerados 
normais, recomenda-se a realização de captação e cintilografia com radioisótopo para investigar a possibilidade 
de hiperfunção tireoidiana. A incidência de neoplasia maligna neste tipo de nódulo é rara, não havendo indicação 
de realização de punção guiada pela ultrassonografia (12). 

Os níveis de TSH têm sido relacionados ao risco de câncer da tireoide em pacientes com doença 
nodular. Boelaert e cols. (15), em um estudo prospectivo no Reino Unido, no qual foram avaliados 1.500 
pacientes, concluíram que o nível de TSH em pacientes com doença nodular tireoidiana, mesmo nos limites 
da normalidade, constituiu-se em fator preditivo independente da presença de malignidade tireoidiana. O 
mesmo estudo concluiu que o gênero, idade e tipo de bócio ao diagnóstico são também fatores preditores 
independentes para neoplasia maligna. 

Inexistem evidências que apoiem a recomendação da dosagem rotineira de tireoglobulina na avaliação pré-
operatória dos pacientes com doença nodular tireoidiana. Quanto à calcitonina, embora recomendados por alguns 
autores, com o objetivo de diagnosticar o câncer medular da tireoide em estágios iniciais, ainda é objeto de debate na 
literatura no que tange ao custo-efetividade (7,9).

A ultrassonografia é uma técnica disseminada e, na atualidade, o exame de primeira linha para detectar e 
caracterizar a doença nodular tireoidiana, devendo ser realizada em todos pacientes com diagnóstico ou suspeita de 
doença nodular. Algumas características ultrassonográficas são associadas com malignidade: hipoecogenicidade, 
microcalcificações, ausência de halo periférico, bordas irregulares, aspecto sólido, fluxo intranodular e a forma (altura 
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maior que a profundidade nos eixos longitudinal e transversal, respectivamente). Com exceção da linfonodomegalia 
cervical suspeita, nenhum achado à ultrassonografia isolado ou em combinação é suficientemente sensível ou 
específico na identificação de nódulos malignos. Cada uma destas características isoladamente tem baixo valor 
preditivo positivo (7,11). 

Na avaliação de um nódulo tireoidiano, os seguintes elementos deverão constar na descrição do laudo 
ultrassonográfico:

 » volume da glândula, ecogenicidade e vascularidade; 
 » número de nódulos e com as seguintes descrições para cada um deles: dimensões, forma, 

ecogenicidade, presença e quantificação do conteúdo líquido, características das bordas, presença 
de halo periférico, ocorrência de calcificações e suas características, padrão vascular ao doppler 
(periférico ou central) e presença e caracterização de linfoadenomegalia(s) (16). 

Moon and cols. demonstraram em estudo retrospectivo que a presença de pelo menos um achado sugestivo 
de malignidade à ultrassonografia teve sensibilidade de 83,3%, especificidade de 74% e acurácia diagnóstica de 
78,0%, sendo que esta última foi dependente do tamanho do nódulo (17).

Em relação às dimensões dos nódulos, um estudo retrospectivo publicado em 2013, envolvendo 4.955 
pacientes e 7.000 nódulos tireoidianos puncionados, analisou a relação entre o tamanho do nódulo à ultrassonografia 
e o risco de malignidade, por meio dos resultados da citologia e da cirurgia. O tamanho do nódulo relacionou-se com 
o risco absoluto de malignidade em um modelo não linear para diâmetros até 2,0 cm, o que não foi demonstrado 
para nódulos com diâmetros maiores. No entanto, a ocorrência dos tipos histológicos raros e do carcinoma folicular 
aumentou proporcionalmente com as dimensões dos nódulos (diâmetro igual ou maior do que 4,0 cm), sendo que 
a ocorrência da histologia papilífera prevaleceu nos menores (18).

Há grande discussão na literatura sobre a relação entre tireoidite de Hashimoto e carcinoma da tireoide, 
com diferentes prevalências entre estudos populacionais. Esta discordância se deve às diferentes metodologias 
de avaliação adotadas, pois aquelas que utilizaram a citologia obtida por meio de punção por agulha fina não 
comprovam esta associação. No entanto, as baseadas nos resultados histológicos das tireoidectomias sugerem 
uma relação entre as duas condições, provavelmente devido a viés de seleção (19).

Outra controvérsia relaciona-se à prevalência de malignidade e a conduta nos pacientes com múltiplos 
nódulos tireoidianos. Frates e cols., por meio de estudo de coorte prospectivo de 1.985 pacientes e 3.483 punções 
dirigidas pela ultrassonografia de nódulos com diâmetros acima de 10 mm, concluíram que a probabilidade de 
câncer da tireoide não difere entre pacientes com nódulos únicos daqueles que apresentam nódulos múltiplos. 
(20) A chance de malignidade foi independente do número de nódulos. Para uma exclusão segura de malignidade 
em uma glândula com múltiplos nódulos com 10 mm ou mais de diâmetro, os autores não recomendam a punção 
de um único nódulo. (20) Segundo a orientação da ATA, em seu último guideline, na presença de dois ou mais 
nódulos com mais de 10 mm devem ser puncionados preferencialmente aqueles que apresentam características 
ultrassonográficas suspeitas (7). 

A biópsia por agulha fina (PAAF) guiada pela ultrassonografia é um importante meio diagnóstico dos 
nódulos tireoidianos, sendo um método sensível no diagnóstico diferencial entre lesões malignas e benignas. É o 
procedimento de escolha na avaliação dos nódulos tireoidianos (7,9). Trata-se de um método efetivo na identificação 
de pacientes candidatos à cirurgia com suspeita de presença de malignidade. A PAAF mostrou-se igualmente 
factível e com acurácia semelhante independente das dimensões dos nódulos, incluindo a proporção de aspirados 
não diagnósticos, que não diferiu nos nódulos com diâmetros maiores (18).

No estudo retrospectivo de Boelaert e cols., a PAAF demonstrou uma sensibilidade de 88% e especificidade de 
82% e apenas 1% de resultados falsos negativos no diagnóstico de doença maligna e maior chance de doença maligna 
no nódulo isolado (15).

Uma coorte retrospectiva da Clínica Mayo avaliou o valor preditivo da PAAF nos pacientes com citologia 
suspeita ou indeterminada submetidos à cirurgia, e a conclusão foi que tanto nódulos isolados ou múltiplos estão 
associados ao aumento do risco de malignidade. Confirmou que a PAAF é uma ferramenta efetiva para definir os 
candidatos à cirurgia neste grupo de pacientes, com valor preditivo positivo de 76% (21). 
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CATEGORIA DIAGNÓSTICA
RISCO DE 

MALIGNIDADE (%)

Não diagnóstica ou insatisfatória 1-4

Benigna 0-3

Atipia de significado indeterminado ou lesão folicular de significado indeterminado 5-15

Neoplasia folicular ou suspeita de neoplasia folicular 15-30

Suspeita de malignidade 60-75

Maligna 97-99

Quadro 1 - Sistema Bethesda: correlação do resultado citopatológico e o risco de malignidade em tireoide.

A ULTRASONOGRAFIA COMO MÉTODO DE AVALIAÇÃO
O nódulo de tireoide é um achado frequente na população. São clinicamente evidentes em cerca de 4% 

a 7% das mulheres e 1% dos homens adultos. Grande parte destes nódulos é de natureza benigna, porém 
malignidade pode ser encontrada em cerca de 10% nos adultos e em até 26% nas crianças. (7,25,26)

A ultrassonografia é o método de escolha para a avaliação dos nódulos tireoideanos. Possui sensibilidade 
de quase 100%, sendo superior aos outros métodos de imagem. Apresenta custo relativamente baixo, é de 
fácil execução, não necessita preparo para o exame e não apresenta riscos para o indivíduo. Permite diferenciar 
nódulos sólidos, nos quais a incidência de malignidade é maior do que nos nódulos císticos e mistos, nos 
quais prevalece a benignidade. Quando associado ao uso do doppler, observa-se que determinados padrões 
de vascularização, como, por exemplo, predomínio vascular na periferia do nódulo, sugerem benignidade. Por 
outro lado, os carcinomas diferenciados se apresentam com vascularização periférica e central, em geral com 
predomínio desta última. As informações obtidas pelo exame ultrassonográfico podem conduzir à suspeita 

Gharib e cols. em revisão da literatura sobre os resultados da PAAF encontraram uma sensibilidade média de 
83%, especificidade de 92%, 5% de falsos positivos e 5% de falsos negativos (22).

Com o objetivo de padronizar a terminologia dos laudos citológicos das punções da tireoide, tem sido adotado 
nos EUA desde 2007, e também no Brasil, o denominado Sistema de Bethesda para os laudos de citopatologia da 
tireoide. Esta medida foi de grande importância, pois facilitou a comunicação entre os citopatologistas, endocrinologistas 
e outros profissionais da saúde. Além disso, tem permitido pesquisas na área de epidemiologia, patologia, diagnóstico 
e tratamento das doenças tireoidianas, especialmente as neoplasias. São seis categorias gerais, e para cada uma 
delas há uma estimativa do risco de malignidade, conforme demonstrado no Quadro 1 (23). Não serão discutidas 
neste Protocolo as características de cada categoria diagnóstica e as condutas a serem adotadas em cada uma 
delas. Vale ressaltar, no entanto, que a tireoidectomia total está indicada nos pacientes categorizados como “suspeita 
de malignidade” e “malignos”, e cirurgias menos extensas, como a lobectomia, são preconizadas para pacientes com 
exames citológicos classificados na categoria “suspeita de neoplasia folicular”. Nesta categoria, têm sido utilizados 
marcadores moleculares (BRAF, RAS, RET/PTC e outros) para auxiliar na definição diagnóstica. No Brasil, esta conduta 
está restrita a alguns centros de pesquisas (7,12).

Bongiovanni e cols. em meta-análise publicada em 2012 avaliaram o impacto desta nova classificação na 
conduta frente aos indivíduios com nódulos, a variabilidade das categorias entre as instituições e a variação do 
percentual de malignidade em cada uma delas. A conclusão foi de que o Sistema Bethesda tem alta sensibilidade e 
alto valor preditivo negativo, comprovando seu valor na conduta clínica destes pacientes. (24) 

Modificado de Cibas ES, Ali S Z, 2009. (23)
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de malignidade e devem constar em todo laudo de ultrassonografia na avaliação de um nódulo tireoideano. A 
presença de nódulo tireoideano impalpável em indivíduos de alto risco, cuja tireoide foi previamente irradiada 
(radioterapia externa da região cervical por outras causas, como linfoma e tumor de laringe) ou com exposição 
a acidentes radiológicos ou radioativos, cursa com maior risco de malignidade. Nos indivíduos que receberam 
radioterapia externa em cabeça e pescoço, sugere-se que seja realizada ultrassonografia anual até 5 anos após 
o término da radioterapia. (7,8,27,28)

Características do nódulo: tamanho, multinodularidade e vascularização:
Nódulos únicos com contornos irregulares, nódulo dominante em bócios multinodulares, nódulos 

com tamanho maior que 4 cm, vascularização intranodular e relação entre a medida transversa do nódulo 
e a longitudinal maior que 1 cm sugerem tratar-se de nódulo suspeito, com grande chance de malignidade 
(7,8,28,29).

Ecogenicidade:
A baixa ecogenicidade (nódulo sólido hipoecoico) é uma característica relevante, com valor preditivo 

positivo para malignidade que pode variar de 50% a 63%. Os isoecoicos podem ser malignos em 7% a 25% 
dos casos, e a malignidade está presente em apenas 4% dos casos de nódulos hiperecoicos. Os carcinomas 
diferenciados de tireoide totalmente sólidos podem ser malignos em até 95% dos casos (25,30-32).

Presença de halo:
Um halo bem definido e completo sugere benignidade. Quando ele é irregular e parcial, a possibilidade de 

malignidade deve ser considerada (27,31).
Calcificações:
As calcificações no nódulo tireoideano podem ser observadas tanto em nódulos benignos quanto  

malignos. As macrocalcificaçoes, especialmente na periferia do nódulo (sinal da casca do ovo), são características 
de benignidade. Já as microcalcificações encontradas no carcinoma papilíifero de tireoide representam  
os corpos psamomatosos formados pela calcificação de trombos intratumorais ou infarto das extremidades  
de papilas malignas. A presença de microcalcificações tem alto valor preditivo positivo para malignidade. (27,31)

Presença e aspecto dos linfonodos cervicais:
Os linfonodos cervicais aumentados são achados frequentes, muitas vezes decorrentes de infecções 

crônicas do trato respiratório superior. Nos tumores diferenciados da tireoide, em especial o carcinoma papilifero, 
cuja disseminação é por via linfática, a presença de linfonodos aumentados pode indicar acometimento 
metastático. O estudo ultrassonográfico da região cervical é útil na avaliação de linfonodo suspeito de 
malignidade; confirma o diagnóstico, quando associado à punção aspirativa e dosagem de tireoglobulina no 
aspirado; e é importante no seguimento e avaliação da resposta terapêutica. (33)

As diferenças observadas à ultrassonografia entre linfonodos reacionais e os suspeitos de malignidade 
já estão bem esclarecidas (34,35): Linfonodos ovalados ou alongados (razão eixo curto/eixo longo menor do 
que 0,5 ou 0,7), apresentando hilo hiperecogênico central, de ecotextura hipoecogênica uniforme e localizados 
no 1/3 superior do pescoço (regiões submentoniana, submandibular e jugular superior) são compatíveis com 
linfonodos reacionais. Os linfonodos arredondados (razão eixo curto/eixo longo maior do que 0,5 ou 0,7), com 
estrutura heterogênea, hipoecoico com perda do hilo, localizados no 1/3 inferior do pescoço (níveis IV, V e VI) 
são fortemente suspeitos de metástases de carcinoma diferenciado. Calcificações finas podem ser encontradas 
em metástases de carcinoma papilífero em 50%–69% dos casos. (7,36)

5 eStadiaMento e claSSificação de riSco
A classificação da extensão neoplásica pelo sistema TNM tem como objetivo o prognóstico do CDT (37). 

Nesta classificação, os pacientes são divididos de acordo com faixa etária: acima ou abaixo de 45 anos. Os 
quadros 2 e 3 descrevem os critérios desse estadiamento.
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ESTÁGIO IDADE ABAIXO DE 45 ANOS IDADE ACIMA DE 45 ANOS
I Qualquer T, qualquer N, M0. T1a, T1b, N0, M0.
II Qualquer T, qualquer N, M1. T2, N0, M0.

III
T3, N0, M0.

T1, T2, T3, N1a, M0.

IVA
T1, T2, T3, N1b, M0.

T4a, N0, N1, M0.
IVB T4b, qualquer N, M0.

IVC Qualquer T, qualquer N, M1.

O CDT tem excelente prognóstico, mesmo em casos de doença metastática. A taxa média de sobrevida em 
10 anos de pacientes com carcinoma papilífero ultrapassa 95% nos casos de doença restrita à tireoide (38). Em 
pacientes com doença metastática, esta sobrevida é reduzida de maneira significativa (70% e 64% em 10 e 15 
anos, respectivamente); entretanto este aumento da taxa de mortalidade é mais lento do que o observado em outras 
neoplasias malignas (39). Em cerca de 40% dos casos de CDT já se observam metástases linfáticas ao diagnóstico 
(40). Este fato proporciona consequências como altas taxas de recidiva locorregional, aumento da incidência de 
retratamento, alta morbidade, potencial redução da qualidade de vida (41) e possível redução na sobrevida (42).

Recentemente, o papel da resposta ao tratamento inicial tem sido alvo de discussão. Estudos retrospectivos 
mostram que o tratamento inicial do CDT possui forte correlação com o risco de recidiva em longo prazo (43), reiterando 
a ideia de que um tratamento inicial adequado é capaz de reduzir a morbi-mortalidade de maneira significativa. Dessa 
forma, com o objetivo de prever o risco de reci diva, existe recente proposta para o reestadiamento dos pacientes 
após tratamento inicial definido, classificando-os de acordo com a resposta ao mesmo (43). Uma crítica a esse 
modelo é o fato da necessidade de radioablação em todos os pacientes para se alcançar esta resposta.

Quadro 3 – Estágios tumorais segundo a Classificação TNM

CATEGORIA 
TNM

CRITÉRIOS

Tx O tumor primário não pode ser avaliado.
T0 Não há evidência de tumor primário.
T1a Tumor com diâmetro de 1 cm ou menos em sua maior dimensão e limitado à tireoide.
T1b Tumor com diâmetro de mais de 1 cm e com até 2 cm em sua maior dimensão e limitado à tireoide.

T2 Tumor com diâmetro mais de 2 cm e até 4 cm em sua maior dimensão e limitado à tireoide.

T3 Tumor com mais de 4 cm restrito à tireoide ou qualquer tumor com mínima extensão extratireoidiana.

T4a
Tumor de qualquer tamanho que se estende além da cápsula tireoidiana e invade tecidos moles 

subcutâneos, laringe, traqueia, esôfago ou nervo laríngeo recurrente.
T4b Tumor com invasão de fáscia pré-vertebral ou vasos mediastinais ou envolve a artéria carótida.
Nx Linfonodos regionais não podem ser avaliados.
N0 Ausência de metástases em linfonodos regionais.
N1a Metástases linfáticas em nível VI (compartimento central).

N1b
Metástases em outros linfonodos cervicais unilaterais, bilaterais ou contralaterais (níveis I, II, III, IV ou V) 

ou em linfonodo retrofaríngeo ou mediastinal superior.
M0 Ausência de metástase(s) à distância.
M1 Presença de metástase(s) à distância.

Quadro 2 – Critérios de estadiamento – TNM

Adaptado de UICC. TNM – Classificação de Tumores Malignos (37).

Adaptado de UICC. TNM – Classificação de Tumores Malignos (37).
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CLASSIFICAÇÃO DO RISCO:
Em relação ao estadiamento do CDT, os pacientes podem ser estratificados de acordo com os potenciais de 

riscos de recidiva e de mortalidade relacionada ao tumor. Os critérios disponíveis se baseiam em dados posteriores 
ao tratamento inicial. Com o objetivo de predizer o risco de recidiva tumoral, a ATA propõe que os pacientes sejam 
classificados como sendo de baixo, intermediário e alto risco (7).

Os pacientes são considerados de baixo risco quando não apresentam doença metastática, tiveram toda doença 
macroscópica removida, não apresentavam evidência de invasão tumoral local de tecidos ou estruturas adjacentes, não 
possuem tumores de variantes histológicas sabidamente agressivas e não apresentaram captação de radioiodo em local 
que não o leito cirúrgico em cintilografia de corpo inteiro (PCI) realizada após a radioiodoterapia inicial.

São classificados como de risco intermediário aqueles pacientes que tenham quaisquer das seguintes 
características: invasão microscópica de estruturas adjacentes, presença de variantes histológicas agressivas ou 
com invasão vascular, presença de metástase(s) linfática(s) ou que cursaram com captação extraleito tireoidiano de 
radioiodo na PCI após dose ablativa.

Por fim aqueles indivíduos nos quais há presença de doença residual local macroscópica após o tratamento 
cirúrgico, tumor com invasão local grosseira evidente ou doença metastática à distância são descritos como de 
alto risco (7).

De forma semelhante o consenso da ETA estratifica os pacientes como de muito baixo risco, baixo risco e risco 
elevado (9) com o objetivo de definir critérios quanto ao benefício de tratamento complementar com radioiodo.

6 trataMento
A modalidade terapêutica dos tumores malignos da glândula tireoide varia com o tipo histológico e o estadiamento. 

No caso do CDT, deve-se também levar em consideração a análise dos fatores de risco.

6.1 cIRuRgIA

A extensão da cirurgia nos tumores malignos da tireoide, em especial o carcinoma papilifero, sempre foi 
motivo de debate (44). A opção cirúrgica deve levar em conta não somente a remoção do tumor primário e de suas 
metástases locoregionais, como também reduzir a morbidade do procedimento. De acordo com as tendências atuais 
e os consensos citados anteriormente, as condutas cirúrgicas também baseiam-se nos fatores prognósticos de 
mortalidade e recorrência.

A base teórica que apoia as intervenções cirúrgicas mais extensas fundamenta-se no fato de que os tumores 
papilares são comumente multifocais e bilaterais, além de permitirem a ablação com iodo radioativo e o monitoramento 
por meio da dosagem de tireoglobulina. A tireoidectomia total e lobectomia, quando realizadas por cirurgiões 
experientes, não mostram diferenças comparativas em relação à morbidade. Porém, Bilimoria and cols avaliaram 
os dados de 52.173 pacientes com o diagnóstico de carcinoma papilífero da tireoide operados nos EUA no período 
de 1985-1998, concluindo que a tireoidectomia total, quando comparada com a lobectomia, foi associada com 
diminuição do risco de mortalidade e da recorrência tumoral para tumores de todas as dimensões, exceto para lesões 
menores que 1 cm de diâmetro. (45)

Segundo a ATA, a tireoidectomia total está indicada, devido ao aumento de risco de malignidade, em pacientes 
com citologia indeterminada em tumores maiores que 4cm, quando existe alto grau de atipia celular ou quando a 
biopsia é suspeita de carcinoma papilífero da tireoide (em qualquer tamanho de nódulo). Uma cirurgia mais ampla 
também estaria indicada em pacientes com historia familiar de câncer da tireoide e naqueles expostos previamente a 
radiação ionizante. (7)

Nos pacientes com diagnóstico de carcinoma maiores que 1 cm, o tratamento inicial é a tireoidectomia total, a 
não ser que haja alguma contraindicação para o procedimento. A lobectomia poderia ser realizada em pacientes com 
tumores menores que 1 cm (T1a), unifocais, totalmente intratireoidianos, papiliferos clássicos, sem história familiar ou 
de irradiação prévia, sem metástase (46).
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Segundo a experiência do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, a lobectomia é aceitável também em 
pacientes com tumor menor que 4 cm (T1,T2), totalmente incluído no tecido tireoideano, sem metástases linfonodais 
e sem doença contralateral confirmada por ultrassonografia (43).

Em determinadas situações pode ser necessária a complementação da tireoidectomia, especialmente quando 
não há o diagnóstico pré-operatório de câncer. Muitos tumores são multifocais, e a incidência de novos focos no lobo 
contralateral é elevada, segundo alguns estudos. Por outro lado, há pacientes em que o estadiamento pós-operatório 
os inclui nos tumores de risco e, portanto, candidatos ao tratamento com iodo radioativo, para a qual a tireoidectomia 
total é pré-requisito. (47,48,49,50) 

A presença de linfonodos cervicais acometidos no carcinoma papilífero da tireoide é freqüente, variando entre 
20% a 50% dos casos e pode estar presente mesmo nos tumores menores que 1 cm. (40,51,52) 

Em revisão publicada por Mazzaferri (53), as metástases linfonodais foram encontradas em 36% de 8.029 
adultos com carcinoma papilífero, 17% dos tumores foliculares e em mais de 80% das crianças. Ainda há controvérsia 
sobre o valor prognóstico da presença de metástases, mas publicações recentes têm apontado para uma associação 
com maiores taxas de recorrência e menor sobrevida (54).

As metástases do compartimento central nem sempre são detectadas pelos métodos de imagem, e em tumores 
classificados como T1 e T2 a freqüência de metástases nesta região chega a 30% (55).

Embora a presença de linfonodos não seja muito valorizada nos pacientes de baixo risco, alguns autores 
chamam a atenção para o fato de que em pessoas mais velhas (acima de 45 anos) pode haver maior risco de 
recorrência, especialmente naquelas com múltiplas metástases ou extravasamento da cápsula do linfonodo (56,57).

Em muitos pacientes, as metástases linfonodais somente são observadas durante o ato cirúrgico. As metástases do 
compartimento central não são detectadas no pré–operatório pelos métodos habituais utilizados e mesmo pela palpação 
durante o ato operatório. Existem controvérsias quanto à indicação da abordagem do compartimento central, isto é, se este 
deve sempre ser abordado profilaticamente ou apenas quando existem evidências de acometimento linfonodal (55,58).

A dissecção de linfonodos centrais refere-se à excisão sistemática dos linfonodos pré-larígeos, peritraqueais e 
paratraqueais que estão no nível VI do pescoço, podendo ser unilateral ou bilateral. Na cirurgia profilática ou eletiva, esta 
conduta é realizada na ausência de anormalidades linfonodais detectadas por meio do exame clínico ou de imagem (44).

Para pacientes com tumores pequenos, não invasivos, aparentemente sem metástases ganglionares, a 
dissecção profilática do compartimento central (níveis VI e VII) traria maior morbidade à cirurgia, quando realizada 
por profissionais menos experientes. O esvaziamento linfático dos compartimentos laterais (níveis II, III, IV e V) nos 
pacientes com metástases linfáticas evidentes, reduz o risco de recorrência e possível mortalidade (59). 

Os dados atuais são insuficientes quanto à comprovação de benefício da dissecção profilática do nível central 
em diminuir a persistência ou recorrência da neoplasia, devido às limitações dos estudos existentes e os resultados 
conflitantes. A orientação da ATA é de que este procedimento deverá ser realizado nos pacientes previamente 
diagnosticados com metástases linfonodais, naqueles com tumores classificados como T3 ou T4. Para pacientes 
com tumores menores, não invasivos e aparentemente sem linfonodos acometidos, o risco-benefício deverá ser 
considerado individualmente (7,44).

6.2 RADIOIODOTERApIA (RIT)
A radioiodoterapia tem duas finalidades (60):
 » radioablação: utilizada após a tireoidectomia total, com o objetivo de destruir tecido tireoidiano 

remanescente, em geral tecido normal, e facilitar o acompanhamento com a dosagem de tireoglobulina 
sérica. Em geral são utilizadas atividades de 1.100 a 3.700 MBq (30 a 100 mCi); e 

 » terapêutica: além de buscar destruir tecido remanescente, elimina micrometástases locoregionais e 
metástases à distância. Em geral são utilizadas atividades acima de 3.700 MBq (100 mCi). 

AVALIAÇÃO INICIAL E INDICAÇÕES
O paciente candidato à RIT deverá ser avaliado pelo médico assistente sob o ponto de vista de sua condição 

clínica atual e indicação do tratamento. É fundamental que sejam apresentadas informações referentes ao tratamento 
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cirúrgico: extensão da cirurgia, complicações, presença de doença residual ou metastática conhecida e a dose iodo 
radioativo indicada. O laudo com o diagnóstico histopatológico deverá estar disponível, assim como as lâminas e 
blocos, caso haja necessidade de se proceder à revisão de lâminas ou exames complementares, como de imuno-
histoquímica ou outros marcadores tumorais.

À anamnese e ao exame físico, devem ser avaliados os seguintes aspectos: data do diagnóstico, apresentação 
inicial da doença, extensão do tumor, ausência ou presença de metástases, resultados de exames pré-operatórios, 
resultados de exames citológias e histopatológicos, tipo de cirurgia realizada, complicações pós-operatórias, uso 
de levotiroxina e outros tratamentos realizados (cirurgias prévias, radioiodoterpia, radioterapia externa e outros). 
Na individualização do risco, é importante investigar sobre a história familiar de neoplasias malignas da tireoide, 
exposição prévia à radiação ionizante, uso de medicamentos e demais fatores que possam interferir no êxito da 
RIT, como ingestão de medicamentos ricos em iodo, exposição recente a contraste iodado e presença de doença 
hipotálamo-hipofisária.

É importante avaliar a indicação de RIT de acordo com critérios de risco de recidiva e mortalidade pelo CDT (7,9).
Os pacientes considerados como de muito baixo risco pela ETA (ou de baixo risco pela ATA) possivelmente 

não serão benefíciados com o tratamento com iodo radioativo, devendo manter-se apenas sob controle clínico e 
seguimento (descrito adiante).

Pacientes considerados de alto risco são sabidamente favorecidos com a RIT. Dessa forma, devem ser 
encaminhados para dose terapêutica aqueles com doença residual local ou com metástase(s) à distância iodocaptante(s).

O benefício da RIT sobre as recidiva e mortalidade em pacientes considerados como de baixo risco pela 
ETA (risco intermediário pela ATA) é questionável, não havendo consenso sobre a indicação de tratamento nesta 
população (9). No entanto, não se questiona que a ablação de tecidos remanescentes nestes indivíduos facilita a 
avaliação da extensão da doença e seguimento clínico (61). Portanto, na falta de dados na literatura que subsidiem a 
indicação precisa de RIT, em pacientes com tumores restritos à glândula tireoidiana ou com mínima invasão capsular, 
de tamanho inferior a 4 cm e com presença ou sem metástase(s) linfática(s) apenas em compartimento central (nível VI), 
a indicação de radioiodoterapia deve ser avaliada segundo critérios particulares de cada paciente. O objetivo principal 
da RIT é a redução do risco de desfechos desfavoráveis relacionados ao tumor e não apenas facilitar o seguimento. 
Esta recomendação se justifica também no objetivo de se evitar complicações precoces e tardias relacionadas à 
exposição ao radioiodo (62,63). 

Após a confirmação da indicação do tratamento com radioiodo, os pacientes devem ser encaminhados 
a Serviço de Medicina Nuclear. Com o objetivo de estimar o volume de tecido remanescente ou de doença 
metastática, assim como a sua avidez por iodo, poderão ser solicitados exames de captação cervical e pesquisa 
de corpo inteiro (PCI) com baixas doses de radioiodo. Uma vez que o potencial de metástase(s) à distância é baixo 
em pacientes considerados de risco baixo/intermediário, a PCI pré-tratamento pode ser prescindida na maioria 
dos pacientes, sem impacto significativo na mudança do planejamento terapêutico. Tal medida visa também a 
evitar potencial prejuízo ao tratamento por efeito stunning (64). Também deverão ser solicitados para avaliação pré-
tratamento: dosagens séricas de tireoglobulina estimulada (vide a seguir, em “Preparo para a RIT”) e de anticorpos 
antitireoglobulina, hemograma, cálcio e fósforo. 

Exames direcionados à avaliação de doença metastática previamente conhecida ou recém-diagnosticada pelos 
exames iniciais podem ser solicitados (cintilografia óssea, radiografia simples, tomografia computadorizada ou ressonância 
magnética), uma vez que a ressecção cirúrgica das metástases deve ser preferida ao tratamento com radioiodo, sempre 
que possível (65,66). Demais exames complementares que possam contribuir na avaliação de comorbidades que 
interfiram direta ou indiretamente com a RIT devem ser solicitados, como espirometria em pacientes com metástases 
pulmonares difusas e avaliação de função renal em pacientes com insuficiência renal crônica.

Em casos em que há indícios clínicos, laboratoriais, ou em exames de imagem de tecido remanescente ou de 
doença residual local de volume considerável, a realização de ultrassonografia da região cervical com dopplerfluxometria 
pode ser útil na sua quantificação. Nestes casos deve-se avaliar a possibilidade de ressecção cirúrgica deste tecido, 
uma vez que a eficácia de ablação é reduzida (67). 
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PREPARO PARA A RADIOIODOTERAPIA
O preparo para a terapia com radioiodo tem como objetivo aumentar a eficácia do tratamento. A principal 

medida relacionada à eficácia é a elevação dos níveis de TSH. A elevação deste hormônio estimulante pode ser 
obtida pela interrupção do uso de levotiroxina, induzindo hipotiroidismo endógeno (causando elevação fisiológica 
do TSH), ou pela administração exógena de TSH recombinante humano (TSHrh).

Estudos em pacientes considerados de baixo/intermediário risco mostram que ambas as alternativas 
possuem valores semelhantes de eficácia na ablação de tecidos remanescentes (68). Outro ponto importante, é 
que não houve impacto negativo do uso de TSHrh nas taxas de recidiva de doença em pacientes cuja ablação 
foi realizada com TSHrh (69).

O uso de TSHrh tem sido utilizado para a ablação de tecido remanescente tireoidiano em pacientes de 
baixo/intermediário risco no Brasil, EUA, Europa e outros países (70-76), porém a evidência é escassa. Assim, o 
emprego de TSHrh na RIT de pacientes com doença metastática não foi regulamentado no SUS.

Outra questão a ser considerada no preparo para a radioiodoterapia deve ser relativamente a dieta pobre 
em iodo, cuja ingestão diária deverá estar abaixo de 50 mcg/dia. Inexiste consenso sobre o tempo necessário 
de dieta. Dessa forma, os pacientes devem ser recomendados a mantê-la por um período de pelo menos duas 
semanas antes da RIT, período este que pode sofrer variação de acordo com a região geográfica analisada (maior 
ou menor aporte regular de iodo na dieta e no ambiente). Essa medida tem como objetivo aumentar a avidez 
pelo iodo do tecido a ser tratado e deverá ser instituída independente do tipo de preparo, seja pela suspensão 
da tiroxina ou pelo uso do TSH recombinante. (77-80)

Os pacientes devem também ser orientados a evitar riscos de contaminação por outras fontes externas de 
iodo não radioativo, também aquele encontrado em tinturas, esmaltes e produtos cosméticos específicos.

Por fim, os pacientes com indicação de RIT devem ser orientados a manter de forma regular tratamentos 
de possíveis comorbidades durante todo o período de pré e per tratamento com radioiodo. 

ATIVIDADE DE RADIAÇÃO ADMINISTRADA
A atividade a ser administrada de radioiodo em pacientes com CDT varia de acordo com o objetivo do 

tratamento. É importante salientar que a terapia deve ser a mais eficaz possível com o menor risco de exposição 
à radiação necessária. 

Nos pacientes de baixo risco que sejam considerados como tendo benefício clínico com a RIT, o objetivo 
do tratamento é promover a ablação de tecido remanescente. Esta ablação pode ser definida como a ausência 
de captação de radioiodo em leito tireoidiano em estudo cintilográfico, ou a ausência de níveis séricos detectáveis 
de tireoglobulina estimulada (7).

Apesar de tendências no passado de se prescrever atividades mais elevadas para radioablação (7,9,64,68), 
estudos recentes mostram que atividades em torno de 1.110 MBq (30 mCi), com indução de hipotiroidismo, são 
capazes de promover ablação de tecido remanescente de maneira não diferente ao observado com atividades 
de 3.700 MBq (100 mCi) (75,81-84). Dessa forma, os pacientes considerados de baixo/intermediário risco (tumor 
restrito à glândula tireoidiana ou com mínima invasão capsular, de tamanho inferior a 4 cm, com presença ou não 
de metástases linfáticas apenas em compartimento central) e em que não houver suspeita de doença residual 
microscópica, e que poderiam se beneficiar do tratamento com radioiodo, devem receber atividades entre 1.110 
e 3.700 MBq (30 e 100 mCi). Nos casos de pacientes também de baixo/intermediário risco, porém em que há 
suspeita de doença microscópica residual, ou em que fatores de possível pior prognóstico se mostrem presentes 
(como, por exemplo, presença de variantes histológicas de maior agressividade), recomenda-se neste Protocolo 
o emprego de ablação com atividade mínima de 3.700 MBq (100 mCi) (7,9,68). 

Nos casos de doença residual macroscópica evidente ou de metástases à distância, o tratamento com 
radioiodo se relaciona de maneira significativa com benefício na morbi-mortalidade (39,83). Apesar de não haver 
consenso sobre a melhor atividade de radiação a ser administrada nesses casos, valores não inferiores a 7.400 
MBq (200 mCi), mas não ultrapassando valores radiotóxicos para a medula óssea, devem ser empregados. 
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Devido ao risco de edema peritumoral e consequente compressão de estruturas nobres adjacentes, dependendo 
da localização e extensão da doença a ser tratada, anti-inflamatórios, esteroides ou não, poderão ser empregados 
por ocasião da RIT.

MEDIDAS DE RADIOPROTEÇÃO INTRA E EXTRA-HOSPITALARES
Devido ao potencial risco decorrente de exposição à radiação de pacientes, parentes, profissionais da saúde 

e população em geral, todos os procedimentos realizados que envolvam exposição interna ou externa a material 
radioativo devem seguir as recomendações de segurança publicadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
– CNEN (resoluções CNEN 3.0 e CNEN 6.05, disponíveis em http://www.cnen.gov.br/seguranca/normas/mostra-
norma.asp?op=305), pela Agência Internacional de Energia Atômica – IAAE (Relatório de Segurança nº 63 da Agência 
Internacional de Energia Atômica, disponível em http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/pub1417_web.
pdf) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (RDC 38/Medicina Nuclear 2008, disponível em http://e-
legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=31277&word=).

6.3 RADIOTERApIA ExTERNA

O tratamento clássico do carcinoma diferenciado da tireoide é a tireoidectomia seguida do uso de iodo 
radioativo, nos casos selecionados, como descrito anteriormente. O uso da radioterapia externa sempre foi objeto de 
controvérsias, uma vez que não há estudos suficientes para comprovar a sua eficácia.

Alguns grandes centros de radioterapia (85) mostram que pacientes idosos (acima de 60 anos) que apresentam 
extensão tumoral extratireoidiana se beneficiam da radioterapia, com melhora da sobrevida e controle local da doença. 
Outros autores consideram que, mesmo os pacientes com extensão extratireoidiana mínima, com idade superior aos 
60 anos também poderiam ser tratados com a radioterapia externa, mas isto não é aceito por todos os autores, por 
não existirem evidências consistentes na literatura mundial (86). 

Segundo o consenso da ATA e da Associação Britânica de Tireoide, a radioterapia externa estaria indicada nos 
pacientes com idade superior a 45 anos, que apresentem extensão extratireoidiana volumosa à cirurgia, pacientes 
com tumor residual e pouca resposta ao iodo radioativo e em pacientes acima de 60 anos, com doença extensa (pT4) 
e grande disseminação linfonodal, mesmo sem evidência de doença macroscópica. (87,88)

É necessária uma seleção criteriosa dos pacientes de alto risco, para assegurar que os benefícios em reduzir a 
recorrência sejam superiores à toxicidade consequente à radioterapia externa (88,89).

Outras indicações da radioterapia externa seriam na(s) metástase(s) óssea(s) dolorosa(s), em que o alivio da 
dor é o maior beneficio obtido, e metástase(s) em área(s) crítica(s) ou sujeita(s) a fratura ou fenômeno compressivo, 
em que a cirurgia não é possível. São exemplos destas lesões as que acometem o sistema nervoso central, vértebra, 
linfonodo subcarinal ou pelve (87).

A técnica de radioterapia externa é individualizada e conforme a conduta institucional adotada.

6.4 quIMIOTERApIA

A quimioterapia antineoplásica pode ser empregada como uma medida paliativa para 25% dos casos 
sintomáticos de carcinoma diferenciado da tireoide recorrente inoperável ou metastático, padrão folicular ou misto, que 
não concentram Iodo131. Segundo o único estudo de fase III publicado, a doxorrubicina é o fármaco classicamente 
empregado no tratamento paliativo, em monoterapia, com resultados terapêuticos modestos: taxa de resposta de 
31% e sobrevida de 15% em 2 anos (90).

Estudos clínicos preliminares sugerem que a associação de interferona alfa-2b à doxorrubicina (91) ou a monoterapia 
com sorafenibe (92,93,94), sunitinibe (95), vandetanibe (96) ou vemurafenibe (97) são tratamentos experimentais, e seu 
emprego fora de ensaios clínicos não pode ser recomendado até que estudos comparativos (fase III) demonstrem sua 
segurança e eficácia. Visto não haver evidência de claro beneficio global em termos de sobrevida, o Ministério da Saúde 
não recomenda o uso desses medicamentos para pacientes com carcinoma diferenciado da tireoide. Quando houver 
evidências suficientes para serem analisadas, eles deverão ser submetidos à CONITEC para esta indicação.

1580



30
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

7 SeguiMento
Os pacientes cuja administração de levotiroxina foi suspensa para a elevação de TSH devem ter este 

medicamento reintroduzido por ocasião da alta hospitalar.
Após terem recebido o tratamento com radioiodo, independentemente da atividade radioativa da dose 

administrada, da classificação de risco, da presença ou não de doença residual ou metástase(s) conhecida(s), todos 
os pacientes devem ser avaliados por meio de PCI, realizada 7 a 10 dias após terem recebido o radiofármaco. 
A realização de PCI após dose terapêutica é capaz de evidenciar foco(s) de doença metastática desconhecido(s) 
previamente, alterando a conduta terapêutica futura (98).

Posteriormente à terapia ablativa, os pacientes devem ser orientados a manter o uso contínuo de levotiroxina, 
com o objetivo de manter níveis de TSH adequados para a prevenção de recidiva e controle de doença residual. Os 
níveis de TSH a serem atingidos variam de acordo com o objetivo de supressão hormonal e devem ser individualizados 
conforme o balanço entre o potencial de risco de desfechos desfavoráveis relacionados à neoplasia e efeitos adversos 
de supressão do TSH (Quadro 4) (99).

Quadro 4 – Esquema de terapia de reposição de levotiroxina

RISCO RELACIONADO À 
REPOSIÇÃO DE T4

RISCO DE RECIDIVA E PROGRESSÃO TUMORAL

Alto Intermediário Baixo

Alto

Menos de 0,1 mU/L, caso 
doença persistente ou

metastática;
0,1-0,5mU/L, por 5-10 

anos, caso livre de doença.

0,5-1,0mU/L, caso livre de 
doença por

5-10 anos, depois 
1,0-2,0 mU/L.

1,0-2,0 mU/L

Intermediário

Menos de 0,1 mU/L, caso 
doença

persistente ou metastática;
0,1-0,5mU/L, por 5-10 

anos, caso livre de doença.

0,1-0,5mU/L, caso livre 
de doença por 5-10 anos, 

depois 1,0-2,0 mU/L.
1,0-2,0 mU/L

Baixo

Menos de 0,1 mU/L, caso 
doença

persistente ou metastática;
0,1-0,5mU/L, por 5-10 anos 

caso livre de doença.

0,1-0,5mU/L, caso livre 
de doença por 5-10 anos, 

depois 0,3-2,0 mU/L.
1,0-2,0 mU/L

A tireoglobulina é um marcador tumoral específico e muito útil no seguimento dos pacientes com tumores 
diferenciados da tireoide. Usualmente a dosagem de tireoglobulina é feita pelo método imunométrico. Com este 
método, a presença de anticorpos antitireoglobulina causa grande interferência, resultando em níveis falsamente baixos 
do marcador. Portanto, existe sempre a necessidade da dosagem dos anticorpos antitireoglobilina concomitante à 
da tireoglobulina. As dosagens devem ser feitas de preferência no mesmo laboratório, com a utilização do mesmo 
ensaio durante o seguimento do paciente. Após a tireoidectomia total e ablação com radioiodo, a tireoglobulina 
habitualmente torna-se indectável e sua presença deve alertar para possíveis recidivas. (7,9) 

É importante ressaltar que, naqueles pacientes submetidos à tireoidectomia total, mas que não se submeteram 
à ablação com iodo radioativo como complementação do tratamento, o seguimento deverá ser feito por meio da 
ultrassonografia cervical e pelos níveis séricos de tireoglobulina, sendo que, nesta situação específica, deverá ser 
valorizada a elevação deste marcador, ao longo do tempo (7).

Extraído de Biodi & Cooper, 2010 (99).
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RESPOSTA EXCELENTE RESPOSTA ACEITÁVEL RESPOSTA INCOMPLETA
Todos os critérios: Qualquer um dos seguintes: Qualquer um dos seguintes:

Tireoglobulina suprimida e estimulada
Tireoglobulina suprimida abaixo de 1ng/

ml e estimulada entre 1 e 10 ng/ml.

Tireoglobulina suprimida acima de 1 
ng/ml e estimulada acima de 10 ng/

ml.

Ultrassonografia cervical sem 
evidência

Ultrassonografia cervical com alterações 
não específicas com linfonodos estáveis 

com abaixo de 1 cm.
Tireoglobulina em elevação

Estudos de imagem ou de medicina 
nuclear negativos (quando indicados).

Exame de imagem ou de 
medicina nuclear com alterações 
não específicas, entretanto não 

completamente normal.

Evidência de doença persistente ou 
novas lesões em exames de imagem 

ou de medicina nuclear.

Quadro 5 - Reavaliação 6–12 meses após o tratamento inicial

Em relação ao seguimento posterior, os pacientes devem ser reavaliados de acordo com o potencial de risco 
de recidiva (Quadro 5). Nesse sentido, critérios de re-estratificação do risco poderão ser empregados (43). Seis a doze 
meses após a RIT, os pacientes considerados como de baixo/intermediário risco devem ter a dosagem de tireoglobulina 
estimulada, com interrupção de levotiroxina. A fim de confirmar a eficácia da ablação dos remanescentes, a PCI 
com baixas doses de radioiodo poderá ser indicada. Pacientes considerados de alto risco devem ser submetidos 
à reavaliação por meio de dosagens de tireoglobulina, anticorpos antitireoglobulina e PCI após 6 meses da RIT. No 
quadro 5 estão demonstradas as condutas propostas de acordo com a resposta à terapêutica inicial.

O acompanhamento ambulatorial deverá ser anual ou em intervalos menores em casos específicos, por meio 
da realização de ultrassonografia de região cervical e dosagens de tireoglobulina e anticorpos antitireoglobulina em 
uso de levotiroxina.

O tempo de seguimento depende de presença ou não de recorrência da doença. Quanto maior o tempo 
sem evidência de recorrência, maior a chance de cura. Inexiste definição sobre o tempo necessário de seguimento 
destes pacientes; a maioria dos autores considera como 10 anos o tempo mínimo de acompanhamento dos casos 
de carcinoma de tireoide. Pacientes com indícios de respostas incompletas aos tratamentos iniciais, a pesquisa de 
recidiva locorregional ou de metástase(s) à distância deve ser realizada por meio de outros métodos de imagem. Uma 
vez detectada a recidiva local, linfática ou doença metastática, o tratamento deverá ser individualizado de acordo com 
fatores relacionados à doença como: extensão, localização, tipo histológico e aqueles relacionados ao paciente como 
comorbidades, risco cirúrgico e expectativa de vida. As principais opções terapêuticas nesses casos são a ressecção 
cirúrgica, nova RIT e radioterapia externa (100).

Há relato de regressão espontânea após resposta bioquímica incompleta à RIT inicial de doentes com câncer 
da tireoide (103); e, nos pacientes com persistência de doença local ou metastática, a RIT poderá ser novamente 
empregada enquanto houver indícios de captação de iodo pela(s) lesão(ões) (7).

Entretanto, uma parcela dos pacientes com doença persistente ou metastática cursa com refratariedade à RIT 
e progressão da doença. Nesses casos, estudos com o uso de substâncias indutoras de rediferenciação tumoral não 
mostrou resultados significativos (101,102), ficando como perspectiva a inclusão de pacientes em estudos clínicos 
envolvendo medicamento de alvo molecular e inibidor de vias de proliferação celular (104). O acompanhamento 
nestes casos não tem tempo pré-determinado.

Adaptado de Tuttle RM, 2010 (43).
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8 regulação/controle/avaliação pelo geStor 
Pessoas com suspeita ou diagnóstico de nódulo(s) tireoidiano(s) devem ter acesso a consultas com profissionais 

experientes em doenças da tireoide e à propedêutica básica, em especial a ultrassonografia de qualidade e punção 
por agulha fina por ela guiada. No seguimento dos pacientes é fundamental a garantia dos exames de TSH, 
tireoglobulina e anticorpos antitireoglobulina. Os pacientes com alta suspeita ou com diagnóstico de tumor maligno 
com fatores pré-operatórios de risco intermediário ou alto devem ser priorizados para o atendimento nos serviços em 
seu município de origem ou na região de saúde, para realização dos tratamentos necessários. Independentemente 
da localidade do primeiro atendimento, que poderá ocorrer nas unidades básicas de saúde, unidades secundárias ou 
hospitais credenciados do SUS, públicos ou privados, devem estar garantidas, quando necessárias, as avaliações 
por especialistas nas áreas de endocrinologia e de cirurgia de cabeça e pescoço, otorrinolaringologia ou cirurgia 
geral. Cabe à Regulação estabelecer mecanismos e fluxos assistenciais que garantam o acesso à rede assistencial 
em tempo oportuno e com qualidade, por meio da contratação de serviços ambulatoriais e hospitalares, instalação 
de complexos reguladores que permitam a disponibilização de agendas, a priorização de pacientes e a autorização 
de procedimentos ambulatoriais e hospitalares.

É essencial que sejam estabelecidos mecanismos de controle, avaliação e auditoria, que possam 
sistematicamente verificar a adequação da assistência aos pacientes, especialmente no que se refere à qualidade 
dos procedimentos realizados e aos intervalos de tempo entre o diagnóstico e os tratamentos, especialmente os 
cirúrgicos. São fundamentais o monitoramento da oferta de exames propedêuticos pelos estabelecimentos de 
saúde credenciados do SUS, públicos e privados, a avaliação da qualidade dos exames de imagem e os resultados 
das citologias dos nódulos puncionados.

Em relação às citologias, os seguintes dados devem ser avaliados: percentual de pacientes que tiveram os 
exames com material insuficiente, citologias inconclusivas e as correlações entre resultados das citologias e os 
exames anatomopatológicos das peças cirúrgicas.

É importante criar mecanismos para a busca ativa de pacientes com resultados alterados na rede 
assistencial, com o objetivo de agilizar o acesso aos serviços referenciais para a continuidade da avaliação e 
tratamento adequado. 

Os procedimentos cirúrgicos devem ser previamente autorizados por uma instância do complexo regulador, 
que terá como atribuições verificar a adequação da solicitação, direcionar o paciente para o hospital mais qualificado 
para a realização do procedimento indicado e monitorar o tempo de espera. As cirurgias devem ser executadas 
preferencialmente em hospitais habilitados em oncologia como UNACON ou CACON e por equipes capacitadas 
que possam garantir o acompanhamento dos pacientes no pós-operatório imediato e tardio, tratar as complicações 
e realizar, quando necessário, o seguimento e a complementação do tratamento. 

Nos hospitais que não possuam Serviço de Medicina Nuclear, o fluxo para acesso à RIT deverá ser previamente 
definido pelo respectivo Gestor local do SUS, com a garantia desta modalidade de tratamento, assim como os 
exames propedêuticos necessários, na especialidade em questão.

O tratamento com iodo radioativo deverá ser autorizado previamente por equipe capacitada, que avaliará a 
pertinência da solicitação, conforme o estabelecido neste Protocolo. A equipe autorizadora verificará o preenchimento 
correto do Laudo para Emissão de AIH, no caso de pacientes candidatos a doses elevadas de iodo radioativo, ou 
o Laudo para Emissão de APAC, nas indicações para o uso de doses ambulatoriais. Devem constar em ambas as 
modalidades de solicitações: dados de identificação do paciente, descrição da cirurgia realizada (tireoidectomia 
total ou complementação de tireoidectomia parcial, associadas ou não ao esvaziamento cervical) – a tireoidectomia 
total é premissa obrigatória para solicitação da RIT; resultado do exame anatomopatológico; código da CID; 
estágio do tumor (pela Classificação TNM) e o código do procedimento relativo à dose de iodo radioativo solicitada. 
Recomenda-se que seja estabelecida rotina para a solicitação do exame de pesquisa de corpo inteiro (PCI), a ser 
realizada no período pós-dose, que será autorizada simultaneamente ao tratamento com iodo radioativo.

Em caso de solicitação de tratamento para recidiva tumoral local ou metástase(s), o médico solicitante 
deve informar os procedimentos cirúrgicos já realizados e outro(s) tratamento(s) anterior(es) - RIT, radioterapia 
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externa e quimioterapia. Devem ser anexados os resultados dos exames de TSH, tireoglobulina e anticorpos 
antitireoglobulina e dos exames de imagem que comprovem a doença metastática, assim como o código do 
procedimento correspondente à dose de iodo indicada.

O SUS contempla todos os procedimentos cirúrgicos (estes na média e na alta complexidade), radioterápicos 
e quimioterápico necessários ao tratamento do carcinoma diferenciado da tireoide.

Especificamente à RIT, são os seguintes os códigos correspondentes que devem ser solicitados no Laudo 
para Emissão de APAC e AIH:

 » 03.04.09.005-0 - Iodoterapia de carcinoma diferenciado da tireoide (30 mCi) – APAC/SIA-SUS
 » 03.04.09.006-9 - Iodoterapia de carcinoma diferenciado da tireoide (50 mCi) – APAC/SIA-SUS
 » 03.04.09.002-6 - Iodoterapia de carcinoma diferenciado da tireoide (100 mCi) – AIH/SIH-SUS
 » 03.04.09.001-8 - Iodoterapia de carcinoma diferenciado da tireoide (150 mCi) – AIH/SIH-SUS
 » 03.04.09.003-4 - Iodoterapia de carcinoma diferenciado da tireoide (200 mCi) – AIH/SIH-SUS
 » 03.04.09.004-2 - Iodoterapia de carcinoma diferenciado da tireoide (250 mCi) – AIH/SIH-SUS

Na indicação do tratamento ambulatorial com dose baixa (30 mCi a 50 mCi), com o objetivo de ablação de 
remanescentes tireoidianos pós-cirúrgicos em pacientes de baixo risco (conforme descrição no item 6.2 - Atividade 
de radiação administrada), será necessário o preenchimento do Laudo para Autorização de Procedimentos de 
Alta Complexidade (APAC), com todas as informações descritas anteriormente. Também nesta opção terapêutica, 
deve-se realizar a pesquisa de corpo inteiro (PCI) pós- dose.

O hospital ou serviço no qual o paciente foi submetido à radioiodoterapia será responsável pela assistência 
ao paciente e complicações advindas do tratamento. Caberá à regulação e ao controle e avaliação analisar a 
execução dos procedimentos, por meio da produção registrada nos sistemas SIA/SUS e SIH/SUS, a verificação 
in loco das condições de realização e os prazos entre a autorização e execução dos mesmos, além da adequação 
entre o tratamento autorizado e o efetivamente realizado e sua dose.

Relativamente à quimioterapia, excetuando-se a talidomida para o tratamento do mieloma múltiplo, do 
mesilato de imatinibe para a quimioterapia do tumor do estroma gastrointestinal (GIST), da leucemia mieloide 
crônica e da leucemia aguda cromossoma Philadelphia positivo e do trastuzumabe para a quimioterapia do 
carcinoma de mama inicial e locorregionalmente avançado, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não 
padronizam nem fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os 
procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis 
às situações clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou 
seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de 
medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e 
registrar conforme o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para 
prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico 
é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

O procedimento da tabela do SUS compatível com quimioterapia do carcinoma da tireoide é o seguinte:
QUIMIOTERAPIA PALIATIVA – ADULTO
03.04.02.036-2 - Quimioterapia do carcinoma de tireoide avançado.
A levotiroxina está na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), inserida no elenco do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Sua disponibilização é de responsabilidade dos municípios 
e o acesso dá-se por meio das Unidade Básicas de Saúde ou demais estabelecimentos designados pelas 
Secretarias Municipais de Saúde.

9 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade – TER
É obrigatória a informação ao paciente ou ao seu responsável legal, dos potenciais riscos, benefícios e efeitos 

colaterais relacionados a tratamento preconizado neste Protocolo.
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada em 30/08/2012 uma busca na base eletrônica Medline, acessada via PubMed, utilizando os 

descritores de interesse para leucemia mieloide crônica (“Chronic Myeloid Leukemia”): (systematic review (ti) OR meta-
analysis (pt) OR meta-analysis (ti) OR systematic literature review (ti) OR (systematic review (tiab) AND review (pt)) OR 
consensus development conference (pt) OR practice guideline (pt) OR cochrane database syst rev (ta) OR acp journal 
club (ta) OR health technol assess (ta) OR evid rep technol assess summ (ta)) OR ((evidence based(ti) OR evidence-
based medicine (mh) OR best practice* (ti) OR evidence synthesis (tiab)) AND (review (pt) OR diseases category(mh) OR 
behavior and behavior mechanisms (mh) OR therapeutics (mh) OR evaluation studies(pt) OR validation studies(pt) OR 
guideline (pt))) OR ((systematic (tw) OR systematically (tw) OR critical (tiab) OR (study selection (tw)) OR (predetermined 
(tw) OR inclusion (tw) AND criteri* (tw)) OR exclusion criteri* (tw) OR main outcome measures (tw) OR standard of care 
(tw) OR standards of care (tw)) AND (survey (tiab) OR surveys (tiab) OR overview* (tw) OR review (tiab) OR reviews 
(tiab) OR search* (tw) OR handsearch (tw) OR analysis (tiab) OR critique (tiab) OR appraisal (tw) OR (reduction (tw)AND 
(risk (mh) OR risk (tw)) AND (death OR recurrence))) AND (literature (tiab) OR articles (tiab) OR publications (tiab) OR 
publication (tiab) OR bibliography (tiab) OR bibliographies (tiab) OR published (tiab) OR unpublished (tw) OR citation (tw) 
OR citations (tw) OR database (tiab) OR internet (tiab) OR textbooks (tiab) OR references (tw) OR scales (tw) OR papers 
(tw) OR datasets (tw) OR trials (tiab) OR meta-analy* (tw) OR (clinical (tiab) AND studies (tiab)) OR treatment outcome 
(mh) OR treatment outcome (tw))) NOT (letter (pt) OR newspaper article (pt) OR comment (pt)).

Entre 296 artigos encontrados e selecionados para revisão, foram incluídos 119 estudos clínicos e revisões 
sistemáticas; e não foram considerados 71 artigos sobre doenças fora do escopo deste Protocolo, 52 revisões 
narrativas ou estudos opinativos, 40 estudos de ciência básica ou pré-clínica, 6 publicações com dados preliminares 
de estudos publicados na íntegra posteriormente, 4 estudos farmacoeconômicos não aplicáveis ao Brasil e 4 estudos 
descritivos de série de casos.

2 introdução
A leucemia mieloide crônica (LMC) é uma doença mieloproliferativa caracterizada pelo acúmulo excessivo 

de células mieloides de aparência normal. Ela ocorre com uma incidência anual de 1,0 a 1,5/100.000 habitantes, 
afetando principalmente adultos, entre 50 e 55 anos. No Brasil, em 2012, foram registrados 81.001 procedimentos 
de quimioterapia de LMC do adulto, no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA-SUS, apontando para 
uma prevalência anual de cerca de 10.125 casos desta doença. E casuísticas brasileiras indicam que a mediana de 
idade na apresentação da doença é, no mínimo, dez anos mais baixa que a encontrada na literatura internacional, 
com mediana de idade ao diagnóstico entre 40 e 46 anos (1-3). 

Embora os sintomas iniciais possam incluir letargia, perda de peso, sangramento anormal, suores, anemia ou 
esplenomegalia, em países mais desenvolvidos, 50% dos pacientes são assintomáticos e são diagnosticados como 
consequência de exames de sangue realizados por motivos não relacionados(2). 
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A identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento 
especializado dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.

A LMC é caracterizada pela presença do cromossoma Philadelphia (Ph+) e do oncogene que o codifica, 
presentes na grande maioria das células mieloides e em alguns linfócitos. O cromossoma Ph+ resulta de uma 
translocação recíproca (9; 22)(q34; q11) que justapõe o oncogene 1 c-abl (ABL1) no cromossoma 9, com o gene da 
região breakpoint cluster (BCR) no cromossoma 22, gerando o gene fusionado BCR-ABL1, que apresenta atividade 
citoplasmática aumentada de tirosinoquinase ABL1(4). 

A história natural da LMC é classicamente compreendida em três fases(2,5): Seguindo-se a uma fase crônica 
inicial e progressiva, com uma duração média de 4 a 5 anos, instala-se uma fase de transformação (acelerada) de 
duração variável, que antecede a fase terminal, denominada fase blástica (aguda). 

A fase crônica é caracterizada por marcada hiperplasia medular e manutenção da capacidade de maturação das 
células mieloides, cujas manifestações no sangue periférico podem ser temporariamente controladas por quimioterapia 
com, por exemplo, bussulfano, hidroxiureia ou alfa-interferona, mas sem alterar a evolução natural da doença na 
maioria dos doentes(6-8). Sendo uma das poucas neoplasias malignas desencadeadas por um oncogene único 
(BCR-ABL), a introdução na última década dos medicamentos inibidores de tirosinoquinases (ITQ), como os mesilato 
de imatinibe, dasatinibe e nilotinibe, permitiu melhor resultado terapêutico, com retardo duradouro na progressão da 
doença(2, 9,10). 

A fase de transformação da LMC tem por característica a presença de uma das seguintes condições(2,11):
 » Neutrofilia persistente ou em elevação;
 » Esplenomegalia persistente ou crescente, em vigência de tratamento; 
 » Trombocitose persistente (acima de 1.000.000/mm3) em vigência de tratamento;
 » Trombocitopenia persistente (abaixo de 100.000/mm3) e não relacionada ao tratamento;
 » Evolução citogenética clonal em comparação ao cariótipo inicial, traduzida por aparecimento de novas 

anomalias cromossomiais (além da translocação cromossômica 9;22) ao exame de citogenética;
 » Basofilia igual ou superior a 20% no sangue periférico; ou
 » Contagem de blastos entre 10% e 19% no sangue periférico ou na medula óssea.

A fase blástica caracteriza-se pela verificação de pelo menos uma das seguintes características(2,11):
 » Presença de 20% ou mais de blastos no sangue periférico ou na medula óssea; ou
 » Proliferação extramedular de células blásticas, podendo haver formação tumoral (cloroma). 

A taxa atuarial de progressão para fase de transformação e crise blástica entre doentes com LMC em fase 
crônica tardia, tratados com mesilato de imatinibe após falha ao uso de inteferona e citarabina, foi de 39% e 24% em 
seis anos, respectivamente. No entanto, em doentes com LMC na fase crônica que receberam mesilato de imatinibe 
como tratamento inicial, a taxa de progressão para fase de transformação ou fase blástica em 6 anos foi de apenas 
7%, sendo observada taxa anual de progressão de 1,5%, 2,8%, 1,6%, 0,9%, 0,5% e 0%, entre os anos 1 a 6, 
respectivamente(12,13).

A única alternativa terapêutica com possibilidade de cura para a LMC é o transplante de células-tronco 
hematopoéticas alogênico (TCTH-AL), mas a morbidade e mortalidade associadas a este procedimento, assim como 
a eficácia e tolerância aos ITQ, resultaram em que a indicação preferencial do TCTH-AL passou a reservar-se para a 
falha ao tratamento medicamentoso da LMC em fase crônica ou de transformação, ou na reversão da fase blástica 
para uma destas.

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (cid-10)

 » C92.1 Leucemia mieloide crônica.
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4 diagnóStico e claSSificação
O diagnóstico de LMC requer a demonstração da presença de pelo menos um dos seguintes: cromossoma 

Philadelphia em exame citogenético; translocação t(9;22)(q34;q11) em leucócitos do sangue periférico ou da medula 
óssea – convencional ou por método molecular de hibridização in situ - ou produto do rearranjo BCR-ABL no sangue 
periférico, por reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) (2,14). No entanto, nem sempre há associação 
entre achados da citogenética e expressão molecular do gene fusionado BCR-ABL1(15), pelo que a presença de 
umas das alterações citadas pode ser tomada como evidência de LMC, na presença de quadro clínico-laboratorial 
compatível, que pode incluir as seguintes características, com ou sem sintomas constitucionais:

 » Leucocitose neutrofílica, com ou sem desvio à esquerda;
 » Trombocitose;
 » Medula óssea hipercelular, com hiperplasia granulocítica;
 » Esplenomegalia.

A classificação da LMC adotada neste Protocolo é feita como proposta pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) segundo características clínicas e laboratoriais em três fases(2):

a) Fase Crônica:
 » Proporção de blastos inferior a 10% na medula óssea ou no sangue periférico;
 » Ausência de características de fase de transformação ou blástica.

b) Fase de transformação (uma das seguintes características):
 » Leucocitose persistente ou em elevação ou esplenomegalia persistente ou crescente, na vigência do 

tratamento;
 » Trombocitose persistente (acima de 1 milhão/mm3) e não controlada pelo tratamento;
 » Trombocitopenia persistente (abaixo de 100 mil/mm3) e não relacionada ao tratamento;
 » Basofilia no sangue periférico igual ou superior a 20%;
 » Evolução clonal comparativamente ao cariótipo do diagnóstico; ou
 » Presença de 10%–19% de blastos na medula óssea ou no sangue periférico.

c) Fase Blástica (uma das seguintes características):
 » Presença de blastos representando 20% ou mais das células nucleadas da medula óssea ou dos leucócitos 

do sangue periférico; ou
 » Proliferação extramedular de blastos.

5 critérioS de incluSão
 » Idade acima de 19 ou mais anos; e
 » Diagnóstico inequívoco de LMC.

NOTA: Doentes de LMC com menos de 19 anos devem ser incluídos no protocolo específico estabelecido pelo 
Ministério da Saúde.

6 centro de referência
Doentes adultos com diagnóstico de LMC devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia com 

serviço de hematologia ou hospitais habilitados como exclusivos em hematologia, com porte tecnológico suficiente 
para diagnosticar, tratar e realizar o seu monitoramento laboratorial.
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7 trataMento
A LMC pode ser tratada com hidroxiureia, alfa-interferona isolada ou em combinação com citarabina, inibidores 

de tirosinoquinase (imatinibe, dasatinibe ou nilotinibe) e TCTH-AL. 
O medicamento de eleição para o tratamento da LMC é o mesilato de imatinibe, ITQ que produz respostas 

citogenética e molecular mais expressivas e é mais bem tolerado do que a alfa- interferona(16-21), tendo sido 
incorporado no SUS em 2001. Outros medicamentos inibidores de tirosinoquinase, como o dasatinibe e o nilotinibe, 
são alternativas atuais à falha terapêutica ou intolerância ao imatinibe(22-25). Tais medicamentos apresentam 
indicações e perfis próprios de toxicidade e que pode ser superada pela redução de dose com preservação da 
eficácia do tratamento(26-28).

Estudos retrospectivos, ensaios clínicos de fase II e dados preliminares de estudos comparativos entre o 
imatinibe e o dasatinibe ou o nilotinibe no tratamento inicial da LMC, com tempo mediano de seguimento de dois anos, 
mostram que estes medicamentos, se comparados ao imatinibe, produzem mais rapidamente resposta molecular, 
citogenética e hematológica(24,29-36); uma comparação indireta sugeriu a mesma vantagem para o uso inicial do 
nilotinibe frente ao dasatinibe(37). No entanto, a heterogeneidade na definição dos desfechos clínicos relevantes 
nesses estudos limita a validade externa e a comparabilidade entre os parâmetros de eficácia neles obtidos(38-40), 
não havendo demonstração de que o uso inicial de dasatinibe ou de nilotinibe resulte em menor taxa de progressão 
para fase blástica ou maior sobrevida global do que se empregados após uma falha terapêutica ao tratamento inicial 
com imatinibe – conduta utilizada na prática médica e preconizada neste Protocolo, mas não adotada como controle 
nos estudos com o dasatinibe ou o nilotinibe(31,35); e o tempo de seguimento dos sujeitos da pesquisa é curto para 
avaliar se o uso inicial de dasatinibe ou nilotinibe pode promover menor risco de morte por LMC do que o uso do 
imatinibe. 

O tratamento curativo da LMC é o transplante de células-tronco hematopoéticas alogênicas (TCTH-AL), não 
sendo recomendado o transplante de células-tronco hematopoéticas autólogas(41-44). Recomenda-se realizar 
tipagem HLA dos pacientes para a busca de seus potenciais doadores, conforme os critérios vigentes do Sistema 
Nacional de Transplantes(44). Na fase crônica, a taxa de sobrevida em 5 anos após TCTH-AL varia entre 25% e 70%, 
comparável à observada com uso de imatinibe (88% em 6 anos)(45-47). 

A experiência de serviços de referência nacionais com o TCTH-AL para LMC entre 1983-2003 mostrou que a 
sobrevida global, sobrevida livre de doença, mortalidade relacionada ao transplante e incidência de recaída foram 49%, 
50%, 45% e 25%, respectivamente, e que a idade e o intervalo entre o diagnóstico e o transplante não influenciaram 
a eficácia do procedimento(48). A indicação de TCTH-AL pode ser reservada para os casos de LMC em fase crônica 
com perda da resposta citogenética/molecular durante tratamento com alfa-interferona, imatinibe ou outro ITQ, ou em 
fase de transformação(43,49-51), mesmo que esta seja por reversão da fase blástica.

7.1 lINhAS TERApêuTIcAS

O tratamento medicamentoso da LMC deve ser feito observando-se a fase da doença, finalidade do tratamento 
e critérios objetivos de segurança e eficácia, consistindo em:

 » Hidroxiureia, para citorredução temporária, em todas as fases da LMC;
 » Alfa-Interferona, para controle da doença na fase crônica, em doentes que permanecem em remissão com 

o uso deste fármaco, ou quando houver contra-indicação para uso de ITQ, como na gravidez, na falha 
terapêutica ao uso de ITQ e na impossibilidade ou contraindicação de TCTH-AL;

 » Imatinibe, para controle da doença nas fases crônica, de transformação e blástica, em doentes sem 
tratamento prévio com inibidor de tirosinoquinases;

 » Dasatinibe, para controle da doença nas fases crônica, de transformação e blástica, em doentes que 
apresentaram falha terapêutica ou intolerância ao uso do imatinibe ou do nilotinibe e não houver possibilidade 
ou indicação de TCTH-AL;

 » Nilotinibe, para controle da doença nas fases crônica e de transformação, em doentes que apresentaram 
falha terapêutica ou intolerância ao uso do imatinibe ou do dasatinibe e não houver condições clínicas para 
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TCTH-AL;
 » Quimioterapia com outros antileucêmicos, quando houver falha terapêutica ou intolerância ao uso de 

inibidores de tirosinoquinases e não houver possibilidade ou indicação de TCTH-AL.
O uso alternativo de um inibidor de tirosinoquinase após falha terapêutica anterior a dois fármacos desta mesma 

classe terapêutica pode induzir respostas de curta duração em alguns pacientes (108), cujo significado clínico não se 
encontra definido na literatura médica, não podendo, assim, ser protocolado como terapia de 3ª linha.

7.1.1 Hidroxiureia

O uso de hidroxiureia substituiu largamente o uso do bussulfano na obtenção de respostas clínicas e 
hematológicas transitórias. Como não resulta em respostas citogenética ou molecular, hoje em dia pode ser empregada 
no tratamento da LMC com intuito de citorredução inicial ou de paliação(52):

Doses:
 » LMC em todas as fases, para controle sangüíneo: Iniciar com 2g/dia por via interna (oral) e manter 1-2g/dia. 

Doses iniciais de 3 a 4g/dia podem ser usadas por períodos curtos, nos casos de doentes com leucometria 
muito elevada. A dose de manutenção é ajustada conforme a leucometria, devendo ser interrompida se o 
número de leucócitos estiver abaixo de 2.500/mm3 e o de plaquetas, de 100.000/mm3, voltando-se à dose 
de manutenção quando as contagens tenderem aos valores normais.

Toxicidade:
Além de mielossupressão, os eventos adversos associados ao uso de hidroxiureia incluem sintomas 

gastrintestinais (estomatite, náusea, vômito, diarreia e constipação) e dermatológicos (hiperpigmentação, erupção 
maculopapular, eritema periférico e facial, úlceras cutâneas, atrofia da pele e unhas, descamação cutânea e lesões 
similares à dermatomiosite).

7.1.2 alfa-interferona

O tratamento com alfa-interferona é reservado para LMC em fase crônica, associada ou não à citarabina, 
quando o uso de ITQ for contraindicado ou não houver evidência de resposta hematológica em até seis meses de 
uso. A alfa-interferona isolada ou em combinação com citarabina ou hidroxiureia pode resultar em resposta clínica e 
hematológica em 70%-80% dos casos, resposta citogenética completa em 5%-15% e taxa de sobrevida em 5 anos 
de 57%, com relatos de resposta completa molecular em 5%-10% duradouras, mesmo anos após a suspensão do 
tratamento(53-66). Respostas citogenéticas são esperadas com 12 meses de tratamento e a este ponto a conduta 
deve ser modificada se não houver evidência de resposta citogenética. O tratamento permite redução ou estabilidade 
da mielofibrose associada à LMC, fator limitante para indicação ulterior de TCTH-AL(67,68).

Doses:
 » LMC em fase crônica: 5.000.000 UI/m2/dia (dose máxima de 9.000.000 UI/dia), via subcutânea, contínuo, 

podendo, ou não, ser associada à citarabina, 20 mg/m2/dia por via subcutânea durante 10 dias a cada 
mês(69). Doses menores de alfa-interferona (2.500.000 UI/m2/dia ou 3.000.000 UI/m2 durante 5 dias 
semanais) podem ser usadas, com maior tolerância e sem prejuízo para a eficácia do tratamento(70,71). 
Este esquema visa a reduzir a granulocitopoese, e busca-se manter uma leucometria próxima a 2.500/
mm3. No dia 1 de cada ciclo de citarabina, a leucometria deve ser superior a 2.000/mm3, a contagem de 
neutrófilos, maior que 1.500/mm3 e a plaquetometria, maior que 100.000/mm3. O uso de alfa-interferona 
peguilada não é recomendado, pois, apesar de ativo no tratamento da LMC, não resulta em eficácia (tempo 
para progressão ou sobrevida global) superior a alfa-interferona convencional(72,73).

 » A dose máxima diária preconizada de alfa-interferona pode ser alcançada pela administração escalonada 
de doses crescentes, de acordo com o grau de tolerância apresentado pelo doente.
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Toxicidade:
Neutropenia ou úlceras orais persistentes devem motivar redução de dose.

NOTA: O efeito antitumoral da alfa-interferona sobre células-tronco da LMC não ocorre com os inibidores de 
tirosinoquinase, imatinibe, dasatinibe e nilotinibe(74). Estes, a despeito de resultarem em maiores taxas de resposta 
citogenética e molecular, devem ser usados continuadamente, e a doença invariavelmente recai com a suspensão do 
medicamento(75); não se conhece caso de LMC curado pelo uso de inibidores de tirosinoquinase.

7.1.3 Mesilato de iMatinibe (1ª linHa)
Como já dito, o tratamento da LMC com Mesilato de Imatinibe é o de eleição, por resultar respostas 

citogenética e molecular mais expressivas e ser mais bem tolerado do que a alfa- interferona(16-21), sendo utilizado 
nas seguintes situações:

 » Doentes recém-diagnosticados, sem tratamento prévio, inclusive candidatos a TCTH-AL enquanto 
aguardam a realização do transplante;

 » Doentes em tratamento com outros medicamentos (alfa-interferona isolada ou em associação com 
citarabina) que não atingiram resposta citogenética/molecular completa ou que não toleraram o tratamento 
com interferona (toxicidade clínica em grau 3 ou 4 e que perdure por mais de duas semanas);

 » Doentes sem resposta hematológica ou com progressão hematológica durante o tratamento com alfa-
interferona;

 » Doentes que apresentam recidiva citogenética/molecular ou hematológica após TCTH-AL, quando a 
infusão de linfócitos do doador for inapropriada, impossível ou ineficaz; ou

 » Doentes que evoluam para fase de transformação ou blástica durante o tratamento com alfa-interferona ou 
após TCTH-AL.

O mesilato de imatinibe deve ser iniciado o mais precocemente possível, na dose preconizada, após o diagnóstico 
de LMC ou após falha ao tratamento com interferona, havendo vantagem com o escalonamento de dose no caso de 
resposta terapêutica inicial inadequada (76-78). A adesão ao tratamento e manutenção da intensidade de dose maior 
que 300 mg/dia são condições diretamente associadas à maior probabilidade de resposta citogenética/molecular e 
sobrevida livre de doença com imatinibe(79). 

Doses:
 » LMC em fase crônica: 400 mg/dia ao dia por via oral, em dose única, com água, independentemente do 

escore de risco, durante a maior refeição do dia(80,81); escalonar para 600 mg/dia (em duas tomadas, uma 
pela manhã e a outra à noite), após três meses se houver uma resposta inadequada, perda da resposta 
anterior ou progressão da doença(76,77). 

 » LMC em fase de transformação ou em fase blástica: 600 mg/dia por via oral (em duas tomadas, uma 
pela manhã e a outra à noite), com água; escalonar para 800 mg/dia (em duas tomadas, uma pela manhã 
e a outra à noite) após quatro semanas, se houver boa tolerância, mas uma resposta inadequada(82); 
interromper após três meses se não houver resposta.

Interação medicamentosa:
Apesar de que o uso do imatinibe associado a outros medicamentos em um estudo clínico não tenha resultado 

em variabilidade farmacocinética clinicamente relevante(83), o uso concomitante de indutores fortes de CYP3A4 (como 
a dexametasona, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital e rifamicinas) pode reduzir os níveis séricos de nilotinibe e 
deve ser evitado. O imatinibe é um inibidor de CYP3A4 e seu uso aumenta o nível sérico de substratos desta enzima, 
requerendo cautela no uso associado com alprazolam, bloqueadores dos canais de cálcio do tipo diidropiridina, 
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ciclosporina, ergotamina, estatinas, fentanila, quinidina, sirolimo, tacrolimo e varfarina. Doentes que necessitem de 
anticoagulação devem receber heparina ao invés de varfarina(84).

Toxicidade:
Os eventos adversos mais comumente associados ao imatinibe incluem edema periorbital ou de membros 

inferiores, náusea, vômito, mialgia, diarreia, erupção cutânea e hepatotoxicidade (elevação de enzimas hepáticas e 
insuficiência hepática).

Em caso de toxicidade não hematológica do imatinibe, a dose diária pode ser reduzida ao mínimo de 300mg/
dia, pois doses abaixo desta não apresentam efeito terapêutico. Se o grau de toxicidade impõe a suspensão 
temporária do medicamento, pode-se, superado o efeito tóxico, reiniciá-lo com a dose diária mínima (300mg/dia) e, 
progressivamente, aumentá-la até a dose diária que o doente tolere, no limite da respectiva dose diária preconizada. 

7.1.4 dasatinibe (2ª linHa)
O dasatinibe pode ser empregado na falha terapêutica (após escalonamento de dose) ou intolerância ao mesilato 

de imatinibe, sendo usado excludentemente com o nilotinibe como medicamentos de 2ª linha terapêutica.
Ficam, assim, as seguintes indicações do dasatinibe, como alternativa ao nilotinibe:

a) Doentes em fase crônica que apresentaram resistência ao mesilato de imatinibe, demonstrável por 
uma das seguintes condições:

 » Ausência de resposta hematológica completa após três meses de tratamento com mesilato de imatinibe;
 » Ausência de qualquer resposta citogenética após 06 meses de tratamento com mesilato de imatinibe;
 » Ausência de resposta citogenética parcial após 12 meses de tratamento com mesilato de imatinibe;
 » Ausência de resposta citogenética completa após 18 meses de tratamento com mesilato de imatinibe;
 » Perda de resposta hematológica ou citogenética com mesilato de imatinibe;
 » Perda de resposta molecular; ou
 » Progressão para fase de transformação ou fase blástica durante tratamento com mesilato de imatinibe.

b) Doentes em fase de transformação ou blástica que apresentaram resistência ao mesilato de imatinibe, 
demonstrável por uma das seguintes condições:

 » Ausência de resposta hematológica completa ou citogenética completa/molecular completa com mesilato 
de imatinibe;

 » Perda de resposta hematológica ou citogenética/molecular com mesilato de imatinibe; ou 
 » Progressão para fase blástica durante tratamento com mesilato de imatinibe.

c) Doentes que apresentaram intolerância ao mesilato de imatinibe, evidenciada por uma das seguintes 
condições:

 » Toxicidade não hematológica maior do que ou igual ao grau 3, que não responde ao tratamento sintomático 
ou redução temporária da dose; ou

 » Toxicidade hematológica grau 4, com uma duração superior a 7 dias.

Doses:
 » LMC em fase crônica: 100 mg/dia por via oral, em dose única, pela manhã ou à noite, durante ou não uma 

das refeições(85,86). Escalonar para 140 mg/dia após três meses, se houver uma resposta inadequada, 
perda da resposta anterior ou progressão da doença.

 » LMC em fase de transformação ou na fase blástica: 140 mg/dia por via oral, em dose única, pela manhã ou 
à noite, durante ou não uma das refeições(87,88). Escalonar para 180 mg ao dia após quatro semanas, se 
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houver uma resposta inadequada; interromper após três meses se não houver resposta.
Interação medicamentosa:
O uso concomitante de indutores fortes de CYP3A4 pode reduzir os níveis séricos de dasatinibe e deve ser 

evitado (ex: dexametasona, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital e rifamicinas); inibidores CYP3A4 (ex: cetoconazol, 
itraconazol, claritromicina, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir e voriconazol) podem aumentar os níveis séricos do 
dasatinibe e devem ser evitados.

Toxicidade:
Os eventos adversos observados em 20% ou mais dos doentes tratados com dasatinibe por resistência ou 

intolerância ao mesilato de imatinibe incluem: dor musculoesquelética, cefaleia, infecção, diarreia, fadiga, erupção 
cutânea, dispneia, artralgia, hemorragia, edema superficial, derrame pleural, dor abdominal e náusea. Segundo 
informação recente (Neil P. Shah, apresentação oral, abstract 6506, ASCO 2012), não publicada, os eventos adversos 
graves e a incidência observada nos estudos clínicos foram: neutropenia (36,4%), plaquetopenia (23,6%), anemia 
(12,7%), hipofosfatemia (9,9%), infecção (6,1%), derrame pleural (5,3%), diarreia (4,3%), fadiga (4,3%), hemorragia 
(3,0%), dor musculoesquelética (3,0%), dor abdominal (2,5%) e dispneia (2,4%).

Histórico de asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doenças 
autoimunes, sangramento gastrintestinal, uso de aspirina ou anticoagulantes implica em maior risco com uso do 
dasatinibe, medicamento associado à ocorrência de derrame pleural e pericárdico, sangramento e infecções(89-92).

7.1.5 nilotinibe (2ª linHa)
O nilotinibe pode ser empregado na falha terapêutica ou intolerância ao mesilato de imatinibe, após escalonamento 

de dose(93), sendo usado excludentemente com o dasatinibe como medicamentos de 2ª linha terapêutica.
O uso do nilotinibe para doentes com LMC em fase blástica, resistentes ou intolerantes ao mesilato de imatinibe, 

conta com estudo de fase II(94) e não pode ser recomendado até corroboração independente dos resultados de eficácia.
Ficam, assim, as seguintes indicações do nilotinibe, como alternativa ao dasatinibe:

a) Doentes em fase crônica que apresentaram resistência ao mesilato de imatinibe, demonstrável por 
uma das seguintes condições:

 » Ausência de resposta hematológica completa após três meses de tratamento com mesilato de imatinibe;
 » Ausência de qualquer resposta citogenética após 06 meses de tratamento com mesilato de imatinibe;
 » Ausência de resposta citogenética parcial após 12 meses de tratamento com mesilato de imatinibe;
 » Ausência de resposta citogenética completa após 18 meses de tratamento com mesilato de imatinibe;
 » Perda de resposta hematológica ou citogenética com mesilato de imatinibe;
 » Perda de resposta molecular; ou
 » Progressão para fase de transformação durante o tratamento com mesilato de imatinibe.

b) Doentes em fase de transformação que apresentaram resistência ao mesilato de imatinibe, 
demonstrável por uma das seguintes condições:

 » Ausência de resposta hematológica completa ou citogenética completa/molecular completa com mesilato 
de imatinibe; ou

 » Perda de resposta hematológica ou citogenética/molecular com mesilato de imatinibe.

c) Doentes em fase crônica ou de transformação que apresentaram intolerância ao mesilato de imatinibe, 
demonstrável por uma das seguintes condições:

 » Toxicidade não hematológica maior do que ou igual ao grau 3, que não responde ao tratamento sintomático 
ou redução temporária da dose; ou

 » Toxicidade hematológica grau 4, com uma duração superior a 7 dias.
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Doses:
 » LMC em fase crônica: 400 mg, duas vezes ao dia, com intervalo de 12 horas entre as doses, por via oral, 

no mínimo de duas horas após a ingestão de algum alimento e aguardar pelo menos uma hora para se 
alimentar novamente; as cápsulas devem ser engolidas inteiras, com água. 

 » LMC em fase de transformação: O mesmo que para a fase crônica 

Interação medicamentosa:
O uso concomitante de indutores fortes de CYP3A4 pode reduzir os níveis séricos de nilotinibe e deve ser 

evitado (ex: dexametasona, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital e rifamicinas); inibidores CYP3A4 (ex: cetoconazol, 
itraconazol, claritromicina, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir e voriconazole) podem aumentar os níveis séricos 
do nilotinibe e devem ser evitados.

O nilotinibe prolonga o intervalo QT, pode produzir arritmias ventriculares e foi associado à ocorrência de morte 
súbita. Deve ser evitado em doentes com hipocalemia, hipomagnesemia ou síndrome do QT longo.

Antes do início do tratamento e periodicamente devem ser monitorizados os níveis séricos de potássio 
e magnésio. Deve-se obter um eletrocardiograma basal, sete dias após o início do tratamento com nilotinibe 
após três meses iniciais e sempre que ocorrer modificação da dose ou quando clinicamente indicado durante 
o tratamento. Se ocorrer prolongamento do intervalo QT durante o tratamento (QTc maior que 0,48 segundos), 
as seguintes medidas precisam ser adotadas: 1) suspender o nilotinibe e avaliar níveis séricos de potássio 
e magnésio, corrigindo se forem subnormais; 2) avaliar se há uso concomitante de medicamentos inibidores 
CYP3A4; 3) reintroduzir o nilotinibe após duas semanas, na dose original, se o intervalo QTc for menor que 0,45 
segundos, ou com dose reduzida para 400 mg/dia, se o intervalo QTc estiver entre 0,45 e 0,48 segundos; 4) caso 
o intervalo QTc esteja prolongado (maior que 0,48 segundos) mesmo com redução da dose, o nilotinibe deve ser 
permanentemente suspenso(95).

Toxicidade:
Os eventos adversos observados em 10% ou mais dos doentes tratados com nilotinibe incluem erupção 

cutânea, prurido, náusea, vômito, fadiga, cefaleia, constipação, diarreia e mialgia. Os eventos adversos graves mais 
comuns são relacionados à mielossupressão: anemia, neutropenia e trombocitopenia.

Antecedente de diabetes mellitus e pancreatite são contra-indicações relativas para o uso do nilotinibe, uma vez 
que este medicamento pode acarretar elevação dos níveis séricos de lípase, bilirrubinas e glicose.

7.1.6  outros quiMioterápicos

Os esquemas quimioterápicos de doentes com LMC intolerantes ou com doença resistente aos inibidores de 
tirosinoquinase devem ser selecionados segundo indicação ou não de TCTH-AL, capacidade funcional, condições 
clínicas e decisão do doente.
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8 Monitorização do trataMento

8.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

A compreensão da fisiopatologia da LMC e o aperfeiçoamento dos meios diagnósticos introduziram novos 
conceitos no monitoramento dos doentes tratados de LMC - resposta clínica, hematológica, resposta citogenética e 
resposta molecular – assim definidos:

Resposta Hematológica:
 » Normalização das contagens celulares com leucócitos abaixo de 10.000/mm3;
 » Basofilia inferior a 5% no sangue periférico;
 » Plaquetometria abaixo de 450.000/mm3;
 » Ausência de células imaturas (a partir de mielócitos) no sangue periférico.

Resposta Citogenética (em um mínimo de 20 metáfases):
 » Completa: Ausência do cromossoma Philadelphia;
 » Parcial: 1%-35% de metáfases com cromossoma Philadelphia;

LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA DO ADULTO - RESUMO DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

FASE LINHA MEDICAMENTO DOSE OBSERVAÇÃO

Todas NA Hidroxiureia

Inicial Manutenção Para citorredução.

2g/dia 1-2g/dia
Dose inicial de 3-4g/dia se necessário, mas 

por curto tempo.

Crônica

1a

Imatinibe 400mg/dia NA
Dose diária mínima de 300mg/dia e máxima 

de 600mg/dia.

Interferona
5 milhõesUI/

m2/dia
NA

Alternativa ao Imatinibe. Máximo de 9 
milhões UI/dia.

2a

Dasatinibe 100mg/dia NA
Alternativa ao Nilotinibe. Dose máxima de 

140mg/dia.

Nilotinibe 800mg/dia NA
Alternativa ao Dasatinibe. Dose máxima de 

800mg/dia.

3a Qualquer NA NA Conduta da responsabilidade do hospital.

Transformação 
(acelerada)

1a Imatinibe 600mg/dia NA
Dose diária mínima de 300mg/dia e máxima 

de 800mg/dia.

2a
Dasatinibe 140mg/dia NA

Alternativa ao Nilotinibe. Dose máxima de 
140mg/dia.

Nilotinibe 800mg/dia NA
Alternativa ao Dasatinibe. Dose máxima de 

800mg/dia.

3a Qualquer NA NA  Conduta da responsabilidade do hospital.

Blástica 
(aguda)

1a Imatinibe 600mg/dia NA
Dose diária mínima de 300mg/dia e máxima 

de 800mg/dia.

2a Dasatinibe 140mg/dia NA Dose máxima de 140mg/dia.

3a Qualquer NA NA Conduta da responsabilidade do hospital.

NA = não se aplica

7.1.7 quadro resuMo da quiMioterapia da leuceMia Mieloide crônica do adulto
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 » Menor: 36%-65% de metáfases com cromossoma Philadelphia;
 » Mínima: 66%-95% de metáfases com cromossoma Philadelphia;
 » Ausente: mais de 95% de metáfases com cromossoma Philadelphia.

Resposta Molecular (PCR quantitativo em sangue periférico):
 » Completa: transcrito BCR-ABL indetectável;
 » Maior: redução da quantificação dos transcritos igual ou superior a 3 log, conforme Escala Internacional de 

mRNA do BCR-ABL (BCR-ABL/ABL menor ou igual a 0,1%);
 » Incompleta: relação BCR-ABL/ABL superior a 0,1%.

Os resultados terapêuticos devem ser avaliados pelos critérios de resposta hematológica e resposta citogenética/
molecular(96,97). O tratamento visa à obtenção de resposta ótima, caracterizada:

a) Resposta hematológica completa, em três meses;
b) Resposta citogenética menor (até 65% de metáfases com cromossoma Philadelphia), em 03 meses;
c) Resposta citogenética parcial (até 35% de metáfases com cromossoma Philadelphia), em 06 meses;
d) Resposta citogenética completa (ausência de metáfases com cromossoma Philadelphia), em 12 meses;
e) Resposta molecular maior (relação BCR-ABL/ABL menor ou igual a 0,1%), em 18 meses.

São critérios de falha terapêutica:
a) Ausência de resposta hematológica completa, em três meses;
b) Ausência de resposta citogenética (acima de 95% de metáfases com cromossoma Philadelphia), em 06 meses;
c) Ausência de resposta citogenética parcial (acima de 35% de metáfases com cromossoma Philadelphia), em 

12 meses;
d) Ausência de resposta citogenética completa (presença de metáfases com cromossoma Philadelphia), em 18 

meses; ou
e) Quando houver perda da resposta hematológica completa ou de resposta citogenética completa/molecular 

completa obtida anteriormente.

Os seguintes exames devem ser realizados para monitoramento: 
a) Exame clínico do baço, linfonodos e manifestações sugestivas de cloroma: ao diagnóstico e a cada retorno 

ao médico.
b) Hemograma: ao diagnóstico e a cada 15 dias até obtenção e confirmação de resposta clínica e hematológica 

completa. A partir deste ponto, a cada três meses ou em intervalos menores, a critério médico.
c) Função hepática (ALT/TGP, AST/TGO, bilirrubinas totais e frações): ao diagnóstico, a cada 15 dias no primeiro 

mês e uma vez nos segundo e terceiro meses de tratamento. Após o terceiro mês de tratamento, trimestralmente ou 
em intervalos menores, se necessário.

d) Mielograma e exame de citogenética: ao diagnóstico, aos três meses e aos seis meses de tratamento, 
e a cada seis meses até a resposta citogenética completa ser obtida e confirmada. Daí então a cada 12 meses, 
principalmente nos casos em que a monitoração molecular não for possível. Sempre deve ser realizada nos casos de 
alterações inesperadas nos índices hematimétricos e nas suspeitas clínicas de falha ao tratamento. Até a obtenção 
e a confirmação de resposta citogenética completa, deve ser feita por meio de exame de citogenética clássica em 
amostras de medula óssea. Após obtenção de resposta citogenética completa, pode ser feita, preferencialmente, por 
citogenética clássica em amostras de medula óssea ou, nos casos em que uma amostra de medula óssea não for 
possível, por técnica de hibridização fluorescente in situ em amostras de sangue periférico.

e) Exame molecular (quantificação dos transcritos BCR-ABL1 por RT-PCR): a cada três meses após resposta 
citogenética completa obtida e confirmada. Após a obtenção e a confirmação de resposta molecular maior, pode ser 
realizado a cada seis meses. Realizar em amostras de sangue periférico. 
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As técnicas de hibridização fluorescente in situ podem ser usadas para monitorar resposta clínica e hematológica 
(resposta completa: até 10% células marcadas) ou resposta citogenética (resposta completa: até 1% de células 
marcadas), mas a sensibilidade do método não permite avaliar se houve resposta molecular maior(98).

Mutações no domínio quinase do BCR-ABL podem ser identificadas em 50% a 90% dos doentes com LMC 
resistente ao imatinibe(99), mas também em doentes que se encontram em resposta citogenética completa ao 
tratamento(100). Ensaios in vitro sugerem menor sensibilidade ao nilotinibe para as mutações E255K/V, Y253H ou 
F359C/V e menor sensibilidade ao dasatinibe com as mutações F317L ou V299L; a mutação T315I está presente em 
4% a 15% dos casos de LMC resistentes ao imatinibe e pode conferir resistência ao dasatinibe e ao nilotinibe(14). 
No entanto, a presença de mutação não é condição suficiente ou necessária para a ocorrência de resistência clínica 
aos inibidores de tirosinoquinase(101-104), havendo mecanismos fisiopatológicos ainda não totalmente elucidados, 
envolvidos na falha terapêutica ao imatinibe(105,106). Assim, a despeito da opinião provisória de especialistas(4,107), 
até que estudos clínicos prospectivos demonstrem a utilidade prática do sequenciamento genético no planejamento 
terapêutico de doentes com LMC, não se recomenda a pesquisa de mutação BCR-ABL para uso rotineiro no 
acompanhamento ou seleção do tratamento desses doentes.

8.2. cRITÉRIOS DE MuDANçA Ou INTERRupçãO DO TRATAMENTO

a) Resposta sub-ótima:
Quando na avaliação da resposta terapêutica não for caracterizada resposta ótima, mas não houver critério para 

falha terapêutica, considera-se resposta sub-ótima ao tratamento. Nestes casos, não há necessidade absoluta de 
modificação imediata da linha terapêutica, podendo haver escalonamento de dose nos doentes em uso de imatinibe. 

b) Falha terapêutica:
O tratamento medicamentoso deve ser modificado sempre que constatada falha terapêutica(97), pela ocorrência 

de um dos critérios descritos anteriormente, observando-se as seguintes etapas:
 » Nos doentes com LMC em fase crônica recebendo alfa-interferona, interromper e iniciar mesilato de 

imatinibe;
 » Nos doentes com LMC em qualquer fase recebendo mesilato de imatinibe, escalonar a dose deste 

medicamento;
 » Nos doentes com LMC em fase crônica ou de transformação recebendo mesilato de imatinibe em dose 

escalonada, interromper e iniciar dasatinibe ou nilotinibe, na dose recomendada;
 » Nos doentes com LMC em fase crônica ou de transformação recebendo dasatinibe ou nilotinibe, interromper 

e iniciar terapia de terceira linha conforme conduta hospitalar;
 » Nos doentes com LMC em fase blástica recebendo mesilato de imatinibe em dose escalonada, interromper 

e iniciar dasatinibe, na dose recomendada;
 » Nos doentes com LMC em fase blástica recebendo dasatinibe, interromper e iniciar terapia de terceira linha 

conforme conduta hospitalar.
Embora estudos retrospectivos de series de casos mostrem que o dasatinibe ou o nilotinibe possam ter aplicação 

clínica após falha terapêutica ao tratamento com imatinibe e a um destes outros dois medicamentos (88,108), não há 
evidência científica suficiente (estudos de fase II, estudo de fase III ou meta-análise de estudos de eficácia) para recomendar 
o uso do nilotinibe ou do dasatinibe para doentes que apresentem falha terapêutica ao uso de um destes fármacos.

c) Toxicidade:
Neutropenia grau 3-4 pelos parâmetros do National Cancer Institute - NCI, de uso internacional (neutrófilos 

abaixo de 1.000/mm3):
 » Mesilato de imatinibe: interromper até contagem de neutrófilos maior que 1.500/mm3 e reiniciar com dose 

de 400 mg. Se houver recorrência da neutropenia grau 3-4, interromper e reiniciar com dose de 300 mg. 
 » Dasatinibe: interromper até contagem de neutrófilos maior que 1.000/mm3. Na LMC em fase crônica, se 
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a recuperação ocorrer em uma semana, reintroduzir na dose de 100 mg/dia; se ocorrer em mais de uma 
semana, reintroduzir na dose de 80 mg/dia. Na LMC em fase de transformação ou na fase blástica, se ocorrer 
nas seis primeiras semanas e houver celularidade na medula óssea menor que 10% e menos que 5% de 
blastos, reintroduzir na dose de 140 mg/dia para o primeiro episódio, 100 mg/dia para o segundo episódio 
e 80 mg/dia para o terceiro episódio; se ocorrer após as seis primeiras semanas e houver celularidade na 
medula óssea maior que 10% e com mais que 5% de blastos, interromper permanentemente o dasatinibe.

 » Nilotinibe: interromper até contagem de neutrófilos maior que 1.000/mm3; se a recuperação ocorrer em 
duas semanas, reintroduzir na dose recomendada; se ocorrer em mais de duas semanas, reintroduzir com 
dose de 400 mg/dia.

Trombocitopenia grau 3-4 pelos parâmetros do National Cancer Institute - NCI, de uso internacional) (plaquetas 
abaixo de 50.000/uL):
 » Mesilato de imatinibe: interromper até plaquetometria maior que 75.000/mm3 e reiniciar com dose de 400 

mg. Se houver recorrência da trombocitopenia grau 3-4, interromper e reiniciar com dose de 300 mg.
 » Dasatinibe: interromper até plaquetometria maior que 50.000/mm3. Se o primeiro episódio ocorrer nos 

primeiros dois meses de tratamento, reintroduzir na dose de 100 mg/dia; se ocorrer após o segundo mês 
ou se tratar do segundo episódio de trombocitopenia grau 3-4, reintroduzir na dose de 80 mg/dia. Em 
doentes com LMC em fase de transformação ou em fase blástica, interromper até plaquetometria maior 
que 20.000/mm3; se ocorrer nas seis primeiras semanas e houver celularidade na medula óssea menor 
que 10% e menos que 5% de blastos, reintroduzir na dose de 140 mg/dia para o primeiro episódio, 100 
mg/dia para o segundo episódio e 80 mg/dia para o terceiro episódio; se ocorrer após as seis primeiras 
semanas e houver celularidade na medula óssea maior que 10% e com mais que 5% de blastos, interromper 
permanentemente o dasatinibe.

 » Nilotinibe: interromper até plaquetometria maior que 50.000/mm3; se a recuperação ocorrer em duas 
semanas, reintroduzir na dose recomendada; se ocorrer em mais de duas semanas, reintroduzir com dose 
de 400 mg/dia.

Havendo novo episódio de trombocitopenia após redução de dose, ou sangramento, a continuidade do 
tratamento com o medicamento fica a critério médico.

Toxicidade não hematológica:
 » Hepatotoxicidade (bilirrubinas 3 vezes acima do limite superior normal (LSN) ou AST ou ALT 5 vezes acima 

do LSN): suspender o medicamento até bilirrubinas 1,5 vez abaixo do LSN e AST e ALT 2,5 abaixo do LSN 
e reintroduzir com redução de dose (mesilato de imatinibe: 300 mg/dia, LMC fase crônica e 400 mg/dia, 
LMC fase de transformação ou blástica; nilotinibe: LMC em qualquer fase, 400 mg/dia). Não há orientação 
segura para uso do dasatinibe ou do nilotinibe na vigência de disfunção hepática.

 » Elevação de lipase ou amilase acima de 2 vezes o LSN: suspender o nilotinibe e reintroduzi-lo com dose 
reduzida (LMC em fase crônica: 300 mg/dia; LMC em fase de transformação: 400 mg/dia), quando os 
níveis de lípase e amilase forem iguais ou menores que 1,5 LSN.

 » Outra toxicidade não hematológica grau 3 ou 4 pelos parâmetros do National Cancer Institute - NCI, de uso 
internacional: interrupção definitiva do tratamento em curso e mudança do esquema terapêutico. 

 » Redução da capacidade funcional do doente para os níveis 3 ou 4 da escala de Zubrod (OMS), evidência 
de má adesão ao tratamento ou agravamento de comorbidade devem motivar avaliação multiprofissional 
do doente e decisão compartilhada sobre a continuidade ou interrupção do tratamento.

9 acoMpanhaMento póS-trataMento
O tratamento da LMC é contínuo e não é recomendada a tentativa de suspensão definitiva do tratamento com 

ITQ, mesmo obtida resposta citogenética completa/molecular completa de longa duração.
Orientações sobre cuidados pós-tratamento aplicam-se aos pacientes em remissão completa da doença, após 

TCTH-AL(45,109,110). A natureza dos cuidados vai depender de fatores individuais, devendo ser indicada uma rotina de 
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retorno ao hospital para consultas ambulatoriais frequentes nas semanas e meses seguintes ao término do tratamento.
A equipe médica fornecerá instruções específicas ao acompanhamento diário do doente, incluindo:
 » necessidade de uso de medicamentos para controle sintomático;
 » informações sobre o reconhecimento e a prevenção de infecções;
 » manifestações de anemia, que pode requerer tratamento medicamentoso ou transfusões de hemácias;
 » efeitos adversos de longo prazo dos esquemas de condicionamento para TCTH-AL, como catarata, 

infertilidade e câncer secundário; manifestações da doença crônica do enxerto versus hospedeiro, que pode 
afetar o fígado, pele ou o trato digestivo; e efeitos adversos de longo prazo de medicamentos utilizados 
para o tratamento de complicações do transplante;

 » manifestações de síndrome metabólica, condição clínica cujo risco está aumentado entre sobreviventes 
de LMC.

10 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes com 19 ou mais anos e diagnóstico de leucemia mieloide crônica devem ser atendidos em hospitais 

habilitados em oncologia com serviço de hematologia e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e 
realizar o seu monitoramento laboratorial/acompanhamento.

Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, o tratamento, o manejo das doses 
e o controle dos efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de 
hemoterapia, de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos 
resultados terapêuticos esperados.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e 
garantia do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Estas incluem, entre outras: 
a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos 
procedimentos; o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, freqüência apresentada versus 
autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das frequências 
dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descrescente - primeira linha maior do que 
segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade terapêutica), entre outras. Ações de auditoria devem verificar 
in loco, por exemplo, a existência e a observância da conduta ou protocolo adotados no hospital; regulação do 
acesso assistencial; qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos 
medicamentos (tipos e doses); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional 
(escala de Zubrod); a compatibilidade da cobrança com os serviços executados; a abrangência e a integralidade 
assistenciais; e o grau de satisfação dos doentes.

NOTA 1 - O mesilato de imatinibe (para uso em 1ª linha), padronizado neste Protocolo, é, hoje, adquirido 
pelo Ministério e fornecido pelas Secretarias de Saúde para os hospitais e, por estes, aos usuários do SUS. Os 
procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às 
situações clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Assim, os hospitais 
credenciados no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de outros medicamentos 
contra a leucemia mieloide crônica, observando o presente Protocolo, que eles, livremente, padronizem, adquiram 
e forneçam, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento, inclusive aqueles de 1ª linha 
terapêutica, compatíveis com o mesilato de imatinibe, seja o hospital público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

NOTA 2 - Os seguintes procedimentos se encontram na tabela do SUS e são autorizados por APAC para a 
quimioterapia da leucemia mieloide crônica do adulto:
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CÓDIGO DESCRIÇÃO

03.04.03.007-4 Quimioterapia da Leucemia Mieloide Crônica - Qualquer Fase - Controle Sangüíneo

03.04.03.011-2 Quimioterapia da Leucemia Mieloide Crônica em Fase Crônica – 1ª Linha

03.04.03.022-8 Quimioterapia da Leucemia Mieloide Crônica em Fase Crônica – 2ª Linha

03.04.03.012-0 Quimioterapia da Leucemia Mieloide Crônica em Fase Crônica – 3ª Linha

03.04.03.015-5 Quimioterapia da Leucemia Mieloide Crônica em Fase de Transformação – 1ª Linha

03.04.03.014-7 Quimioterapia da Leucemia Mieloide Crônica em Fase de Transformação – 2ª Linha

03.04.03.013-9 Quimioterapia da Leucemia Mieloide Crônica em Fase de Transformação – 3ª Linha

03.04.03.009-0 Quimioterapia da Leucemia Mieloide Crônica em Fase Blástica – 1ª linha

03.04.03.008-2 Quimioterapia da Leucemia Mieloide Crônica em Fase Blástica – 2ª linha

03.04.03.010-4 Quimioterapia da Leucemia Mieloide Crônica em Fase Blástica – 3ª Linha

12 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade – ter
É obrigatória a informação ao paciente ou a seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e 

efeitos adversos relacionados ao uso do medicamento Mesilato de Imatinibe preconizado neste Protocolo.
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Eu, _______________________________________________________(nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente 
sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de HIDROXIUREIA para o tratamento da 
Leucemia Mieloide Crônica.

Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico _____________________________
________________(nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer as seguintes melhoras: 
 » diminuição temporária das contagens de glóbulos brancos no sangue;
 » melhora temporária da qualidade de vida.

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso 
do medicamento:

 » não se sabe ainda ao certo os riscos do uso de hidroxiureia na gravidez; portanto, caso engravide, devo avisar imediatamente 
o médico;

 » homens e mulheres com vida sexual ativa devem usar meios de contracepção adequados durante a terapia com hidroxiureia;
 » a hidroxiureia é excretada no leite humano. Pelo o potencial de causar reações adversas sérias em lactentes, deve-se decidir 

entre suspender a amamentação ou o tratamento, levando-se em conta a importância do medicamento para a sobrevivência 
da mãe;

 » efeitos adversos da hidroxiureia - depressão da medula óssea (leucopenia, anemia e trombocitopenia); estomatite, 
anorexia, náusea, vômitos, diarreia e constipação; erupções maculopapulares, eritema facial e periférico, ulceração da 
pele, hiperpigmentação, eritema, atrofia da pele e unhas, descamação, pápulas violáceas e alopécia em alguns pacientes 
após vários anos de terapia de manutenção diária (longa duração) com a hidroxiureia; câncer de pele tem sido raramente 
observado; letargia, raros casos de cefaleia, tontura, desorientação, alucinações e convulsões; elevação dos níveis séricos de 
ácido úrico, ureia e creatinina; Febre, calafrios, mal-estar, astenia e elevação de enzimas hepáticas; raramente pode ocorrer 
reações pulmonares agudas (infiltrados pulmonares difusos, fibrose e dispneia).

 » contraindicado em casos de alergia (hipersensibilidade) aos componentes do medicamento;
 » risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem e com o uso concomitante de outros medicamentos.
 » Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não 

queira ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser atendido(a), inclusive em 
caso de desistir de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que 
assegurado o anonimato.

(    ) Sim   (    ) Não

Observação: Este Termo é obrigatório ao início do tratamento e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada no prontuário, e a outra 
entregue ao usuário ou ao seu responsável legal.

Local:                                                                                                          

Nome do paciente:                                                                                                                                                                                        

Cartão Nacional de Saúde:                                                                                                                                                                         

Nome de responsável legal:                                                                                                                                                                                  

Documento de identificação do responsável legal:                                                                                                                                                  

Assinatura do responsável legal ou do paciente

Médico responsável:    CRM:       UF:

Data:                                                                                                  

Data:                                                                                                           

Assinatura e carimbo do médico

TERMO DE ESclAREcIMENTO E RESpONSAbIlIDADE  
Hidroxiureia
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Eu, _______________________________________________________(nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente 
sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de Interferona Alfa para o tratamento da 
Leucemia Mieloide Crônica.

Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico _____________________________
________________(nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer as seguintes melhoras:
 » diminuição das contagens de glóbulos brancos no sangue;
 » chance de controle da doença por longo prazo.

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso 
do medicamento:

 » não se sabe ainda ao certo os riscos do uso de interferona alfa na gravidez; portanto, caso engravide, devo avisar imediatamente 
o médico. No entanto, o interferona alfa pode ser a opção mais segura de tratamento caso ocorra gravidez, em comparação 
com os medicamentos antineoplásicos alternativos.

 » homens e mulheres com vida sexual ativa devem usar meios de contracepção adequados durante a terapia com interferona 
alfa;

 » não existe dados sobre a excreção do interferona alfa no leite humano. Como muitos medicamentos são excretados no leite 
humano e pelo o potencial de causar reações adversas sérias em lactentes, deve-se decidir entre descontinuar a amamentação 
ou o tratamento, levando-se em conta a importância do medicamento para a sobrevivência da mãe;

 » efeitos adversos do interferona alfa - Sintomas gerais: a maioria dos pacientes apresenta sintomas semelhantes aos de gripe, 
tais como: fadiga, febre, calafrios, anorexia, mialgia, cefaleia, artralgias e sudorese. Estes sintomas são geralmente reduzidos ou 
eliminados pelo uso do paracetamol e tendem a diminuir com a continuação do tratamento, embora esta possa levar à letargia, 
fraqueza e fadiga. Trato gastrintestinal: anorexia, náuseas, vômitos, alterações do paladar, boca seca, perda de peso, diarreia 
e dor abdominal leve a moderada, constipação, flatulência; foram relatados casos isolados de reativação de úlcera péptica e 
sangramento gastrintestinal sem risco de vida para o paciente; alterações das funções hepáticas, caracterizadas por elevação 
de transaminases, fosfatase alcalina, desidrogenase lática e bilirrubina. Sistema nervoso: parestesia, tontura, vertigem, distúrbios 
visuais, diminuição da capacidade mental, esquecimento, depressão, sonolência, confusão, distúrbios de comportamento, 
como ansiedade e nervosismo, e distúrbios do sono; complicações raras incluem comportamento suicida, sonolência profunda, 
convulsões, coma, reações adversas cerebrovasculares, impotência transitória e retinopatia isquêmica. Sistemas cardiovascular 
e pulmonar: episódios de hipotensão e hipertensivos passageiros, edema, cianose, arritmias, palpitações e dor no peito; 
tosse e dispneia de caráter moderado raramente foram observadas. Pele, mucosas e anexos: reações cutâneas no local da 
administração, reagravamento de herpes labial, exantema, prurido, ressecamento cutâneo e das mucosas, rinorreia, epistaxe 
e alopécia. Raramente observou-se diminuição da função renal, elevações dos níveis séricos de ureia, creatinina e ácido úrico. 
Pode ocorrer leucopenia transitória, trombocitopenia e anemia. 

 » contraindicado em casos de alergia (hipersensibilidade) aos componentes do medicamento;
 » risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem e com o uso concomitante de outros medicamentos.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira 
ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser atendido(a), inclusive em caso de desistir 
de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que 
assegurado o anonimato. 

(    ) Sim   (    ) Não

TERMO DE ESclAREcIMENTO E RESpONSAbIlIDADE  
alfa- interferona
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Observação: Este Termo é obrigatório ao início do tratamento e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada no prontuário, e a outra 
entregue ao usuário ou ao seu responsável legal.

Local:                                                                                                          

Nome do paciente:                                                                                                                                                                                        

Cartão Nacional de Saúde:                                                                                                                                                                         

Nome de responsável legal:                                                                                                                                                                                  

Documento de identificação do responsável legal:                                                                                                                                                  

Assinatura do responsável legal ou do paciente

Médico responsável:    CRM:       UF:

Data:                                                                                                  

Data:                                                                                                           

Assinatura e carimbo do médico
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Eu, _______________________________________________________(nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) 
claramente sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de MESILATO DE IMATINIBE 
para o tratamento da leucemia mieloide crônica (LMC).

Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico _____________________________
________________(nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer as seguintes melhoras:
 » diminuição das contagens de glóbulos brancos no sangue;
 » chance de controle da doença por longo prazo;
 » melhora da qualidade de vida.

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso 
do medicamento:

 » o mesilato de imatinibe é utilizado para o tratamento da LMC em fases crônica, de transformação e blástica;
 » o mesilato de imatinibe não pode ser usado durante a gravidez pelo risco de má-formação do feto;
 » homens e mulheres com vida sexual ativa devem usar meios de contracepção adequados durante a terapia com mesilato de 

imatinibe;
 » o mesilato de imatinibe é excretado no leite humano. Devido à incerteza sobre a segurança do medicamento em lactentes, 

deve-se decidir entre descontinuar a amamentação ou o tratamento, levando-se em conta a importância do medicamento 
para a sobrevivência da mãe.

 » efeitos adversos: astenia, cefaleia, tontura, alterações no paladar, parestesia, insônia, náuseas, vômitos, diarreia, mialgia, 
cãibras musculares, artralgia, erupção cutânea, edemas superficiais periorbitários ou dos membros inferiores, alopecia,  
conjuntivite, hiperlacrimação, dispneia, epistaxe, neutropenia, trombocitopenia e anemia são frequentes. Raramente ocorrem 
derrame pleural, ascite, edema pulmonar e aumento rápido de peso com ou sem edema superficial, desidratação, hiperuricemia, 
hipocalemia, gota, hipofosfatemia, hipercalemia, hiponatremia, depressão, ansiedade, diminuição da libido, confusão mental, 
hemorragia cerebral, síncope, neuropatia periférica, hipoestesia, sonolência, enxaqueca, comprometimento da memória, edema 
macular, papiledema, hemorragia retiniana, hemorragia vítrea, glaucoma, vertigem, zumbido, insuficiência cardíaca, edema 
pulmonar, taquicardia, pericardite, tamponamento cardíaco, hematoma, hipertensão, hipotensão, rubor, extremidades frias, 
tromboembolismo, fibrose pulmonar, pneumonite intersticial, hemorragia gastrintestinal, melena, ascite, úlcera gástrica, gastrite, 
eructação, boca seca, colite, diverticulite, obstrução intestinal, pancreatite, icterícia, hepatite, hiperbilirrubinemia, insuficiência 
hepática, petéquias, sufusão, aumento da sudorese, urticária, onicoclase, reações de fotossensibilidade, púrpura, hipotricose, 
queilite, hiperpigmentação da pele, hipopigmentação da pele, psoríase, dermatite esfoliativa, erupções bolhosas, angioedema, 
erupção cutânea vesicular, síndrome de Stevens-Johnson, dermatose neutrofílica febril aguda (síndrome de Sweet), dor ciática, 
rigidez articular e muscular, necrose avascular, osteonecrose de quadril, insuficiência renal, dor renal, polaciúria, hematúria, 
ginecomastia, edema escrotal, menorragia, dor no mamilo e disfunção sexual. 

 » contraindicado em casos de alergia (hipersensibilidade) aos componentes do medicamento;
 » risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem e com o uso concomitante de outros medicamentos. 

Devo informar ao meu médico qualquer uso de medicamentos, suplementos nutricionais ou produtos naturais durante o uso do 
mesilato de imatinibe. 

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira 
ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser atendido(a), inclusive em caso de desistir 
de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que 
assegurado o anonimato.

(    ) Sim   (    ) Não

TERMO DE ESclAREcIMENTO E RESpONSAbIlIDADE  
Mesilato de iMatinibe
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Observação: Este Termo é obrigatório ao início do tratamento e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada no prontuário, e a outra 
entregue ao usuário ou ao seu responsável legal.

Local:                                                                                                          

Nome do paciente:                                                                                                                                                                                        

Cartão Nacional de Saúde:                                                                                                                                                                         

Nome de responsável legal:                                                                                                                                                                                  

Documento de identificação do responsável legal:                                                                                                                                                  

Assinatura do responsável legal ou do paciente

Médico responsável:    CRM:       UF:

Data:                                                                                                  

Data:                                                                                                           

Assinatura e carimbo do médico
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Eu, _______________________________________________________(nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) 
claramente sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de DASATINIBE para o tratamento 
da leucemia mieloide crônica (LMC).

Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico _____________________________
________________(nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer as seguintes melhoras:
 » diminuição das contagens de glóbulos brancos no sangue;
 » chance de controle da doença por longo prazo;
 » melhora da qualidade de vida.

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso 
do medicamento:

 » o dasatinibe é utilizado para o tratamento da LMC em fases crônica, de transformação e blástica;
 » o dasatinibe não pode ser usado durante a gravidez pelo risco de má-formação do feto;
 » homens e mulheres com vida sexual ativa devem usar meios de contracepção adequados durante a terapia com dasatinibe;
 » o dasatinibe pode ser excretado no leite humano. Devido à incerteza sobre a segurança do medicamento em lactentes, deve-

se decidir entre descontinuar a amamentação ou o tratamento, levando-se em conta a importância do medicamento para a 
sobrevivência da mãe.

 » as seguintes situações podem ser sinais de efeitos secundários graves e devem ser imediatamente comunicadas ao seu 
médico: dor no peito, dificuldade em respirar, tosse e desmaio; hemorragias inesperadas ou formação de manchas arroxeadas 
na pele sem ter tido uma lesão; presença de sangue no vômito, nas fezes ou na urina; fezes enegrecidas; sinais de infeção, 
como febre ou calafrios. 

 » efeitos adversos muito frequentes (afetam mais de 1 doente em cada 10): Infeções, incluindo infecção bacteriana, viral e 
fúngica; Coração e pulmões: falta de ar, tosse; Problemas digestivos: diarreia, náuseas e vômitos; Pele, cabelo, olhos e 
sintomas gerais: erupção na pele, febre, inchaço em volta das mãos e dos pés, dores de cabeça, sensação de cansaço 
ou fraqueza, hemorragia; Dor: dores musculares, dor abdominal (barriga); Os exames podem mostrar: baixo número de 
plaquetas, baixo de número de glóbulos brancos (neutropenia), anemia, líquido em volta dos pulmões.

 » efeitos adversos frequentes (afetam 1 a 10 doentes em cada 100): Infeções: pneumonia, infeção viral por herpes, infeção 
das vias respiratórias superiores, infeção grave do sangue ou dos tecidos (incluindo desfechos fatais); Coração e pulmões: 
palpitações, insuficiência cardíaca congestiva, disfunção cardíaca, pressão arterial elevada, pressão sanguínea aumentada nas 
artérias que fornecem sangue aos pulmões; Problemas digestivos: perda do apetite, alteração do paladar, acúmulo de líquido 
no abdome, inflamação do cólon (intestinos), prisão de ventre, azia, ulceração na boca, gastrite; Pele, cabelo, olhos e sintomas 
gerais: aumento de peso por retenção de líquidos, inchaço (edema) generalizado, perda de peso, sensação de formigamento, 
prurido, pele seca, acne, inflamação da pele, ruído persistente nos ouvidos, queda de cabelo, transpiração excessiva, 
alterações da visão (incluindo visão turva e visão distorcida), secura ocular, hematomas (manchas arroxeadas), depressão, 
insônia, vermelhidão, tonturas, sonolência; Dor: dor nas articulações , fraqueza muscular, dor no peito, dor em volta das mãos 
e dos pés, arrepios, rigidez nos músculos e nas articulações, espasmos musculares; Os exames podem mostrar: líquido em 
volta do coração, líquido nos pulmões, arritmia, neutropenia febril, alterações em todas as células sanguíneas, hemorragia 
gastrointestinal, níveis elevados de ácido úrico no sangue.

 » efeitos secundários pouco frequentes (afetam 1 a 10 doentes em cada 1.000): Coração e pulmões: ataque cardíaco (incluindo 
desfechos fatais), inflamação da membrana que reveste o coração (pericardite), ritmo cardíaco irregular, dor no peito por falta 
de fornecimento de sangue ao coração (angina), pressão arterial baixa, estreitamento das vias respiratórias que pode provocar 
dificuldades em respirar, asma; Problemas digestivos: inflamação do pâncreas, úlcera péptica, inflamação do tubo digestivo, 
abdome (barriga) inchado, fissura na pele do canal anal, dificuldade em engolir, inflamação da vesícula biliar, bloqueio dos 
ductos biliares; Pele, cabelo, olhos e sintomas gerais: reações alérgicas, incluíndo nódulos vermelhos e moles na pele (eritema 
nodoso), ansiedade, confusão, alterações do humor, diminuição do desejo sexual, desmaios, tremor, inflamação do olho que 
provoca vermelhidão ou dor, uma doença na pele caracterizada por placas vermelhas, moles e bem definidas, acompanhadas 
de febre de início rápido e elevação do número de células brancas no sangue (dermatose neutrofílica febril aguda), sensibilidade 
à luz, alteração na coloração da pele, inflamação do tecido subcutâneo, úlceras na pele, bolhas na pele, alterações nas unhas, 
alterações nos pés e mãos, insuficiência renal, aumento da frequência em urinar, aumento das mamas nos homens, menstruações 
irregulares, desconforto e fraqueza geral, intolerância à temperatura; Dor: inflamação das veias que pode provocar vermelhidão, 
sensibilidade ao toque e inchaço, inflamação do tendão; Cérebro: perda de memória; Os exames podem mostrar: resultados 
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Observação: Este Termo é obrigatório ao início do tratamento e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada no prontuário, e a outra 
entregue ao usuário ou ao seu responsável legal.

Local:                                                                                                          

Nome do paciente:                                                                                                                                                                                        

Cartão Nacional de Saúde:                                                                                                                                                                         

Nome de responsável legal:                                                                                                                                                                                  

Documento de identificação do responsável legal:                                                                                                                                                  

Assinatura do responsável legal ou do paciente

Médico responsável:    CRM:       UF:

Data:                                                                                                  

Data:                                                                                                           

Assinatura e carimbo do médico

anormais nos testes sanguíneos e possível diminuição da função dos rins, pela destruição rápida de células tumorais (síndrome 
de lise tumoral), níveis baixos de albumina no sangue, hemorragia no cérebro, atividade elétrica irregular do coração, aumento 
do coração, inflamação do fígado, presença de proteínas na urina, creatinafosfoquinase aumentada (uma enzima normalmente 
encontrada no coração, no cérebro e nos músculos esqueléticos).

 » efeitos adversos raros (afetam 1 a 10 doentes em cada 10.000): Coração e pulmões: aumento do ventrículo direito no 
coração, inflamação do músculo do coração, conjunto de condições que resultam na interrupção do fornecimento de sangue 
ao músculo cardíaco (síndrome coronariana aguda); Problemas digestivos: obstrução do intestino; Pele, cabelo, olhos e 
sintomas gerais: convulsões, inflamação do nervo ótico que pode provocar perda total ou parcial da visão, diminuição da visão, 
manchas azul-arroxeadas na pele; Cérebro: AVC (acidente cerebrovascular), episódio temporário de disfunção neurológica 
provocado por perda de fluxo sanguíneo, paralisia do nervo facial; Os exames podem mostrar: produção insuficiente de 
células vermelhas do sangue.

 » outros efeitos adversos que foram comunicados (frequência desconhecida) incluem: inflamação dos pulmões, alterações nos 
vasos sanguíneos que fornecem sangue aos pulmões e coágulos de sangue nos vasos sanguíneos (trombose).

 » contraindicado em casos de alergia (hipersensibilidade) aos componentes do medicamento;
 » risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem e com o uso concomitante de outros medicamentos. 

Devo informar ao meu médico qualquer uso de medicamentos, suplementos nutricionais ou produtos naturais durante o uso 
do dasatinibe. 

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira 
ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser atendido(a), inclusive em caso de desistir 
de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que 
assegurado o anonimato.  

(    ) Sim   (    ) Não
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Eu, _______________________________________________________(nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) 
claramente sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de NILOTINIBE para o tratamento 
da leucemia mieloide crônica (LMC).

Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico _____________________________
________________(nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer as seguintes melhoras:
 » diminuição das contagens de glóbulos brancos no sangue;
 » chance de controle da doença por longo prazo;
 » melhora da qualidade de vida.

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso 
do medicamento:

 » o nilotinibe é utilizado para o tratamento da LMC em fases crônica e de transformação, mas não em fase blástica;
 » o nilotinibe não pode ser usado durante a gravidez pelo risco de má-formação do feto;
 » homens e mulheres com vida sexual ativa devem usar meios de contracepção adequados durante a terapia com nilotinibe;
 » o nilotinibe pode ser excretado no leite humano. Devido à incerteza sobre a segurança do medicamento em lactentes, deve-

se decidir entre descontinuar a amamentação ou o tratamento, levando-se em conta a importância do medicamento para a 
sobrevivência da mãe.

 » as seguintes situações podem ser sinais de efeitos secundários graves e devem ser imediatamente comunicadas ao seu 
médico: aumento de peso rápido, inchaço das mãos, tornozelos, pés ou face; dor no peito, pressão arterial elevada, ritmo 
cardíaco irregular, coloração azul nos lábios, língua ou pele; dificuldade em respirar, tosse, chiado no peito, inchaço dos pés ou 
pernas; hemorragias inesperadas ou formação de manchas arroxeadas na pele sem ter tido uma lesão; presença de sangue 
no vômito, nas fezes ou na urina; fezes enegrecidas; sinais de infeção, como febre ou calafrios; visão turva, perda de visão; dor 
abdominal, náuseas, obstipação, abdome distendido; pele e olhos amarelos,  urina de cor escura; sede excessiva, elevado 
volume urinário, aumento do apetite com perda de peso, cansaço; dor, desconforto, fraqueza ou cãibras nos músculos das 
pernas,  úlceras nas pernas ou braços que cicatrizam lentamente ou que não cicatrizam, e mudanças visíveis de cor (azulada 
ou palidez) ou diminuição da temperatura afetando todo um membro (perna ou braço) ou sua extremidade (dedos dos pés e 
das mãos).

Se sentir qualquer um destes efeitos, informe o seu médico imediatamente.
 » efeitos adversos muito frequentes (podem afetar mais de 1 em cada 10 doentes): dores de cabeça; cansaço; dor muscular; 

prurido, eritema, urticária; náuseas; nível elevado de bilirubina no sangue (disfunção hepática); nível elevado de lipase no 
sangue (disfunção pancreática).

 » efeitos adversos frequentes (podem afetar até 1 em 10 doentes): diarreia, vômitos, desconforto abdominal, desconforto 
gástrico após as refeições, flatulência, inchaço ou distensão do abdome; dor óssea, dor nas articulações, espasmos 
musculares, dor nas extremidades, dor nas costas, dor ou desconforto num lado do corpo; irritação, inchaço, secreção, 
prurido ou vermelhidão nos olhos, olhos secos; vermelhidão da pele, pele seca, acne, verrugas, diminuição da sensibilidade 
da pele; perda de apetite, alterações do paladar, aumento de peso; perda de cabelo; tontura, insônia, ansiedade; suores 
noturnos, sudorese excessiva; palpitações (sensação de batimento car

 » efeitos adversos pouco frequentes (podem afetar até 1 em 100 doentes): lesões dolorosas na pele; inchaço nas pálpebras; 
sangramento do nariz; sintomas gripais;  sensação de formigamento ou adormecimento na pele; alterações visuais; sensação 
de alteração de temperatura do corpo (incluindo sensação de calor e sensação de frio);  placas espessadas da pele vermelhas 
e descamação.

 » outros efeitos adversos que foram comunicados (frequência desconhecida) incluem: perda de memória, humor alterado ou 
depressivo, perda de energia, sensação geral de mal-estar; infeção bacteriana da pele; monilíase oral; bolhas, quistos na 
pele, pele oleosa, adelgaçamento da pele, manchas escuras da pele, descoloração da pele; sensibilidade aumentada da pele; 
sensibilidade dentária, hemorragia (sangramento), sensibilidade e aumento do tamanho das gengivas; boca seca, garganta 
inflamada e aftas; tremores; dor e inchaço de articulações (gota); fraqueza muscular; inconsciência; dificuldade e dor ao urinar, 
sensação exagerada de necessidade de urinar; produção de urina frequente, cor anormal da urina; sensação de endurecimento 
do peito, períodos menstruais extensos, inchaço dos mamilos; dores de cabeça graves, acompanhadas por náuseas, vômitos 
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e sensibilidade à luz; azia; desenvolvimento mamário nos homens; síndrome das pernas inquietas (uma vontade irresistível de 
mover uma parte do corpo, normalmente as pernas, acompanhada por sensações desconfortáveis).

 » contraindicado em casos de alergia (hipersensibilidade) aos componentes do medicamento;
 » risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem e com o uso concomitante de outros medicamentos.  
 » Devo informar ao meu médico qualquer uso de medicamentos, suplementos nutricionais ou produtos naturais durante 

o uso do nilotinibe.
Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira 

ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser atendido(a), inclusive em caso de desistir 
de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que 
assegurado o anonimato.

(    ) Sim   (    ) Não

Observação: Este Termo é obrigatório ao início do tratamento e deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada no prontuário, e a outra 
entregue ao usuário ou ao seu responsável legal.

Local:                                                                                                          

Nome do paciente:                                                                                                                                                                                        

Cartão Nacional de Saúde:                                                                                                                                                                         

Nome de responsável legal:                                                                                                                                                                                  

Documento de identificação do responsável legal:                                                                                                                                                  

Assinatura do responsável legal ou do paciente

Médico responsável:    CRM:       UF:

Data:                                                                                                  

Data:                                                                                                           

Assinatura e carimbo do médico
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada em 30/01/2012 uma busca na base eletrônica Medline, acessada via PubMed, utilizando os 

descritores de interesse para linfoma difuso de grandes células B (“Diffuse Large B-Cell Lymphoma”): (systematic 
review (ti) OR meta-analysis (pt) OR meta-analysis (ti) OR systematic literature review (ti) OR (systematic review (tiab) 
AND review (pt)) OR consensus development conference (pt) OR practice guideline (pt) OR cochrane database syst 
rev (ta) OR acp journal club (ta) OR health technol assess (ta) OR evid rep technol assess summ (ta)) OR ((evidence 
based(ti) OR evidence-based medicine (mh) OR best practice* (ti) OR evidence synthesis (tiab)) AND (review (pt) OR 
diseases category(mh) OR behavior and behavior mechanisms (mh) OR therapeutics (mh) OR evaluation studies(pt) 
OR validation studies(pt) OR guideline (pt))) OR ((systematic (tw) OR systematically (tw) OR critical (tiab) OR (study 
selection (tw)) OR (predetermined (tw) OR inclusion (tw) AND criteri* (tw)) OR exclusion criteri* (tw) OR main outcome 
measures (tw) OR standard of care (tw) OR standards of care (tw)) AND (survey (tiab) OR surveys (tiab) OR overview* 
(tw) OR review (tiab) OR reviews (tiab) OR search* (tw) OR handsearch (tw) OR analysis (tiab) OR critique (tiab) OR 
appraisal (tw) OR (reduction (tw)AND (risk (mh) OR risk (tw)) AND (death OR recurrence))) AND (literature (tiab) OR 
articles (tiab) OR publications (tiab) OR publication (tiab) OR bibliography (tiab) OR bibliographies (tiab) OR published 
(tiab) OR unpublished (tw) OR citation (tw) OR citations (tw) OR database (tiab) OR internet (tiab) OR textbooks (tiab) 
OR references (tw) OR scales (tw) OR papers (tw) OR datasets (tw) OR trials (tiab) OR meta-analy* (tw) OR (clinical (tiab) 
AND studies (tiab)) OR treatment outcome (mh) OR treatment outcome (tw))) NOT (letter (pt) OR newspaper article (pt) 
OR comment (pt)).

Entre 103 referências encontradas, as 64 mais recentes (últimos cinco anos) foram selecionadas para revisão, 
das quais foram incluídos 22 estudos clínicos e meta-análises referentes a tratamento; e não foram considerados 
20 estudos de ciência básica ou pré-clínica; 13 artigos sobre doenças fora do escopo deste Protocolo; 7 revisões 
narrativas ou estudos opinativos; e 2 textos sobre produtos sem registro na ANVISA.

2 introdução 
Os linfomas (Doença de Hodgkin e Linfomas não Hodgkin) constituem um grupo de doenças neoplásicas malignas 

que se originam de células do sistema imunológico. Os Linfomas não Hodgkin (LNH) agressivos compreendem um 
grupo biológica e clinicamente heterogêneo de hemopatias malignas. Destes, o Linfoma Difuso de Grandes Células B 
(LDGC B) é o mais comum, correspondendo a cerca de 40% dos novos casos diagnosticados e a cerca de 30% de 
todos os casos de LNH. Juntamente com o Linfoma de Burkitt, o LDGC B é dos mais incidentes em indivíduos HIV 
positivos(1-4). 

O LDGC B pode-se manifestar nos linfonodos ou sítios extra-nodais, como osso, pele, tireoide, trato gastro-
intestinal (TGI), sistema nervoso central (SNC) e testículo. A taxa de resposta completa (RC) a diversos tratamentos 
do LDGC B, encontrada em muitos estudos, varia entre 70% e 80%; e, há 25 anos, o tratamento padrão, com um 
índice de cura dos doentes adultos com LDGC B de 30% a 40%, é o CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina 
e prednisona)(5-7). 
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O Rituximabe é um anticorpo monoclonal quimérico contra o antígeno CD 20 presente na superfície dos linfócitos 
B normais e neoplásicos, que, quando associado ao CHOP (R-CHOP), conforme demonstrado estatisticamente, 
aumenta os percentuais de RC, de SLD e de sobrevida global (SG). Os resultados estatísticos conhecidos de pesquisas 
feitas com o R-CHOP mostram um aumento de 20,6% na taxa de RC e uma diminuição de 31% no risco de morte 
em 04 anos. Um estudo da University of British Columbia (Vancouver, Canadá) mostrou que doentes com linfomas 
agressivos de célula B tratados com R-CHOP tiveram uma melhora absoluta de 18% na sobrevida livre de doença 
(SLD) em 02 anos e de 25% na sobrevida global (SG), quando comparado aos esquemas semelhantes ao CHOP, 
resultando numa diminuição de aproximadamente 50% no risco de morte nos primeiros 02 anos do diagnóstico(8-10). 

As taxas de SLD e SG dos doentes tratados com o R-CHOP permanecem estatisticamente superiores no 
seguimento de 05 anos. Em revisões sistemáticas envolvendo doentes de LDGC B, o uso associado na quimioterapia 
com finalidade curativa apresentou um impacto de mais de 11% de probabilidade de sobrevida em 36 meses. Quando 
comparados CHOP versus R-CHOP, os seguintes resultados se apresentaram no estudo GELA (idosos): 53% versus 
36% vivos em 07 anos; no estudo E4494 (idosos): 74% versus 63% vivos em 02 anos; e no estudo MinT (adultos): 
95% versus 86% vivos. A quimioterapia com Rituximabe, no Canadá, aumentou a sobrevida em 2 anos para idosos 
(67% vs 40%) e adultos (87% vs 69%) com LDGC B(11-13). 

Não se recomenda o uso de Rituximabe em doentes de LDGC B com anti-HIV positivo, mesmo em associação 
a terapia anti-retroviral muito ativa e antibioticoterapia profilática, particularmente se os doentes apresentam contagem 
baixa de linfócitos CD4(14,15).

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 » C83.3 Linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células, reticulossarcoma ou sarcoma de células reticulares.

4 diagnóStico e eStadiaMento
O diagnóstico de LDGC B é estabelecido pela biopsia do tumor e, ao exame imuno-histoquímico ou de citometria 

de fluxo, a identificação de antígenos de linfócitos B (CD 19, 20, 22 e 79a), CD 45 e IgM de superfície(3,6,16).
Os seguintes exames são necessários para a avaliação inicial do doente e da extensão da doença (estadiamento): 
 » Exame físico;
 » Hemograma completo com contagem de plaquetas e reticulócitos;
 » Teste de Coombs;
 » Desidrogenase lática sérica; 
 » Beta-2-microglobulina; 
 » Exame sorológico para hepatite do tipo B e C; 
 » Exame sorológico para HIV; 
 » Biopsia de medula óssea;
 » Tomografia computadorizada (TC) tóraco-abdômino-pélvica ou Tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT); e
 » Exame do líquor em caso de infiltração linfomatosa da medula óssea, SNC ou estrutura na cabeça e pescoço.

O sistema de estadiamento preconizado é dado pela classificação - TNM – Classificação de Tumores Malignos 
– UICC (Ann Arbor)(17), em quatro estágios tumorais (estádios):
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Com a finalidade de estimar prognóstico, recomenda-se registrar o número de fatores de risco segundo o Índice 
Prognóstico Internacional (IPI), entre os seguintes: Idade maior do que 60 anos, estágio III ou IV, acometimento de 
mais de um sítio extra-nodal, perfomance status maior do que 2 e dosagem sérica de desidrogenase láctica além do 
limite máximo normal.

De acordo com o número de fatores presentes, classificam-se os seguintes grupos de risco(2,6): 
 » Baixo risco: 0 ou 1 fator de risco;
 » Risco intermediário-baixo: 2 fatores de risco;
 » Risco intermediário-alto: 3 fatores de risco;
 » Alto risco: 4 ou 5 fatores de risco.

O IPI foi desenvolvido a partir de informações históricas sobre o tratamento de doentes com linfoma antes 
da introdução do rituximabe. Para doentes tratados com esquemas terapêuticos, quimioterápicos, contendo este 
medicamento, um agrupamento mais simples fornece boa discriminação prognóstica(18): 

 » Baixo risco: nenhum fator de risco;
 » Risco intermediário: 1 ou 2 fatores de risco;
 » Alto risco: 3, 4 ou 5 fatores de risco.

Nos doentes com LDGC e infecção por HIV, o diagnóstico prévio de síndrome da imunodeficiência adquirida 
(AIDS/SIDA) e presença de 3 ou mais fatores de risco pelo IPI parecem indicar pior prognóstico(4).

5 critérioS de incluSão
 » Idade de 18 ou mais anos.
 » Diagnóstico inequívoco de LDGC B.

Nota: Doentes com LDGC B com menos de 18 anos devem ser avaliados e tratados segundo protocolos 
institucionais.

ESTÁDIO
EXTENSÃO 

DA DOENÇA
SUBESTÁDIO

I
Cadeia linfonodal única.
Localização/órgão extralinfático único, localizado.

IE

II

Duas ou mais cadeias linfonodais, mesmo lado do diafragma.
Local/órgão extra-linfático único, localizado, com seus
linfonodos regionais, com ou sem outras cadeias linfonodais do mesmo lado do 
diafragma.

IIE

III

Cadeias linfonodais em ambos os lados do diafragma com ou sem local/órgão 
extralinfático único, localizado.

IIIE

Baço. IIIS

Ambos. IIIE+S

IV
Comprometimento difuso ou multifocal de órgão(s) extralinfático(s) com ou sem 
linfonodo(s) regional(ais); órgão extralinfático isolado e linfonodos não regionais.

Qualquer
Sem perda de peso/febre/sudorese. A

Com perda de peso/febre/sudorese. B
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6 opçõeS terapêuticaS

6.1 quIMIOTERApIA DE 1ª lINhA 
6.1.1 chOp 
 » Ciclofosfamida – 750mg/m2 – EV - Dia 1 
 » Doxorrubicina – 50mg/m2 – EV – D1 
 » Vincristina – 1,4mg/m2 (máximo de 2mg) – EV – D1 
 » Prednisona – 40mg/m2 – VO – D1 a D5 

Intervalo de 21 dias 
Total de ciclos = 06, podendo ser 08, se não se alcançar RC após o 4º ciclo ou se houver doença residual 

após o 6º ciclo. Porém, o tratamento deve ser suspenso na ausência de resposta após o 4º ciclo ou se houver 
progressão da doença na vigência da quimioterapia. 

NOTA: O CHOP aqui descrito, caracterizado como CHOP-21, pode ser substituído pelo CHOP-14. 
Embora haja outros esquemas quimioterápicos de 1ª linha, o CHOP deve ser considerado o de escolha(5). 

6.1.2 R-chOp 
Indicado para doentes com mais de 18 anos de idade e diagnóstico histopatológico de LDGC B CD 

20 positivo de novo (ou seja, sem ser por evolução de outro tipo de linfoma), excluindo-se linfoma primário 
cerebral; em estágio III ou IV, ou em estádio I ou II com sintomas B ou com doença volumosa (maior do que 
7,5 cm); sem tratamento prévio; e com resultado de exame sorológico negativo para HIV e incompatível com 
hepatite tipo B e tipo C ativa(9,10). O Rituximabe não é indicado se o CHOP é contra-indicado. 

O esquema terapêutico consiste no CHOP (o mesmo do item 6.1.1) associado ao rituximabe (375mg/m2 
– EV – D1 – antes dos demais quimioterápicos), administrado em intervalo de 21 dias por um total de seis (se 
se alcançar RC ao 4º ciclo) a oito ciclos (se não se alcançar RC após o 4º ciclo ou se houver doença residual 
após o 6º ciclo). Porém, o tratamento deve ser suspenso na ausência de resposta após o 4º ciclo ou se houver 
progressão da doença na vigência da quimioterapia.  

6.2 quIMIOTERApIA DE 2ª lINhA 
Indicada em caso de ausência de resposta após o 4º ciclo, ausência de RC após o 8º ciclo ou progressão 

na vigência da quimioterapia de 1ª linha, ou à primeira recidiva, utilizando-se esquemas terapêuticos como 
DHAP, ESHAP, EPOCH, ICE, MINE, com objetivo de identificar casos de doença sensível à quimioterapia e que 
possam se beneficiar de transplante autólogo de células tronco hematopoéticas (7,19-21). 

O total de ciclos é 06, podendo ser 08, se não se alcançar RC após o 4º ciclo ou se houver doença 
residual após o 6º ciclo, porém, o tratamento deve ser suspenso na ausência de resposta após o 4º ciclo ou se 
houver progressão da doença na vigência da quimioterapia. O número total de ciclos dependerá da resposta 
clínica obtida, tolerância do paciente e tratamento subsequentemente indicado – transplante de células-tronco 
hematopoéticas ou radioterapia.

6.3 quIMIOTERApIA DE 3ª lINhA 
Indicada com intuito paliativo em casos selecionados, quando houver ausência de resposta, progressão 

clínica ou recidiva após a quimioterapia de 2ª linha em doente com capacidade funcional classificada como 
Zubrod 0, 1 ou 2(19,22). Utiliza-se esquema terapêutico não utilizado anteriormente como de 2ª linha.

Total de ciclos = 06, podendo ser 08, se não se alcançar RC após o 4º ciclo ou se houver doença residual 
após os 06 ciclos. Porém, o tratamento deve ser suspenso na ausência de resposta após o 4º ciclo ou se 
houver progressão da doença na vigência da quimioterapia.
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6.4 fATOR ESTIMulANTE DE cREScIMENTO DE cOlôNIAS DE gRANulócITOS 
Reservado para os casos de doentes intensamente neutropênicos, em intervalo de quimioterapia (fora 

do nadir) e impedidos de receber a quimioterapia programada(23). Caso as neutropenias (fora do nadir) se 
repetirem em pelo menos dois ciclos consecutivos, comprovadas por hemograma, pode-se adotar o tratamento 
profilático com o fator estimulante. 

6.5 TRANSplANTE DE cÉlulAS-TRONcO hEMATOpOÉTIcAS (TcTh)
A indicação de TCTH autólogo se faz para doentes com recidiva sensível à quimioterapia de 2ª linha, 

medicamente aptos para o procedimento. 
O uso do rituximabe no tratamento inicial não limita a indicação de TCTH, mas pacientes primariamente 

refratários ou com recidiva resistente ao tratamento de 2ª linha não se beneficiam desta modalidade terapêutica. 
A obtenção de células–tronco para o procedimento pode ser feita da medula óssea (punção aspirativa) ou, 
preferencialmente, a partir do sangue periférico (aférese)(25-27).

As indicações e os procedimentos de TCTH devem observar o Regulamento Técnico do Sistema Nacional 
de Transplante em vigor no Brasil.

6.6 RADIOTERApIA 
A radioterapia não é uma modalidade terapêutica de uso estabelecido para doentes com LDGC B, 

ficando a sua utilização a critério das condutas adotadas nos serviços(28,29). 
NOTA 1: Embora ainda sem evidência consistente de efetividade, a quimioterapia intratecal profilática 

tem sido indicada no tratamento inicial ou da doença recidivada, em casos de estádio IV, massa paravertebral 
e acometimento primário de sítios na cabeça. 

NOTA 2: Esgotadas as possibilidades terapêuticas descritas no item 6, o atendimento do doente assume 
caráter paliativo e deve ser privilegiado o controle de sintomas e a preservação da qualidade de vida. 

7 Monitorização do trataMento

7.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

O exame físico e os exames complementares de resultado anormal à avaliação inicial do doente e da 
extensão da doença (estadiamento) devem ser repetidos para a avaliação da resposta terapêutica ao final do 4º 
ciclo (se o doente apresentar RC ao exame físico) e do último ciclo da quimioterapia planejada (6º, se alcançada 
RC ao 4º ciclo, ou 8º, se não alcançada RC ao 4º ciclo), sendo a resposta terapêutica assim estabelecida: 

 » Resposta Completa (RC) - Quando há o desaparecimento total da(s) lesão(ões) previamente 
existente(s). Sem aparecimento de novas lesões. 

 » Resposta Parcial (RP) - Quando se observa uma redução de, no mínimo, 50% da(s) lesão(ões) 
previamente existente(s). Sem aparecimento de novas lesões. 

 » Doença Estável (DE) - Redução inferior a 50% ou aumento inferior a 25%. Sem aparecimento de 
novas lesões. 

 » Progressão de Doença (PD) - Aumento de 25%, ou mais, no tamanho de uma ou mais lesões, 
comparado à avaliação prévia, ou aparecimento de uma nova lesão. 

NOTA 1: Define-se como Recidiva o reaparecimento de lesão antiga ou o aparecimento de nova lesão, 
após o alcance de resposta completa.

NOTA 2: A TC é o exame de imagem padrão para avaliar a resposta terapêutica, podendo ser substituída 
pela PET-CT, se disponível na avaliação final, ao término da quimioterapia. 
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7.2 cRITÉRIOS DE INTERRupçãO DO TRATAMENTO

A quimioterapia deve ser suspensa, temporária ou definitivamente, na ocorrência de: 
 » Graus de toxicidade 3 e 4, conforme os parâmetros mensuráveis do National Cancer Institute - NCI, 

de uso internacional. 
 » Capacidade funcional do doente, também mensurada como medida dos graus de toxicidade 3 e 4, 

utilizando-se os critérios propostos pelo Eastern Cooperative Oncology Group - ECOG. 
 » Ausência de resposta após o 4º ou o 8º ciclo. 
 » Progressão de doença. 
 » Falta de aderência ao tratamento. 

8 acoMpanhaMento póS-trataMento
O acompanhamento pós-tratamento para doentes com LDGC-B visa à identificação e tratamento de 

complicações do tratamento e recidivas da doença. Apesar de potencialmente curável, 10% a 65% dos pacientes 
apresentarão recidiva da doença, a depender do estádio clínico e do IPI; quando a recidiva ocorre após um ano do 
tratamento, recomenda-se a repetição da biópsia para confirmar o tipo histopatológico do linfoma. Após o tratamento, 
deve-se atentar para o rastreamento de infertilidade, hipotiroidismo (irradiação do pescoço), cárie e doença periodontal 
(irradiação da boca e glândulas salivares), mielodisplasia e neoplasias malignas secundárias, tais como leucemia 
mieloide aguda, câncer de mama, melanoma e câncer do colo uterino(6,34,35).

Inexiste evidência inquestionável de que exames de imagem no paciente em remissão completa possam 
melhorar a sobrevida com o diagnóstico precoce de recaída. Além do mais, algumas alterações de imagem podem 
levar a resultado falso positivo, passando esses exames a representarem fonte de ansiedade. Assim, exame de 
imagem deve ser solicitado conforme os achados anormais ao exame físico, na suspeita de recaída. A PET-CT não 
deve ser indicada no acompanhamento de doentes com LBGC B tratados.

Além de vacinação anual para influenza e antipneumocócica a cada cinco anos, recomenda-se:
A cada 3 meses, por dois anos e semestral no terceiro ano:
 » Exame físico, atentando em especial para os linfonodos superficiais, pele, tireoide, tórax e abdome; e
 » Hemograma e dosagem de desidrogenase lática sérica; e
 » Dosagem de hormônio tireoestimulante (TSH), se houve irradiação do pescoço.

A cada 6 meses, no quarto e quinto ano de seguimento:
 » Exame físico, atentando em especial para os linfonodos superficiais, pele, tireoide, tórax e abdome; e
 » Hemograma e dosagem de desidrogenase lática sérica.

Anualmente, no quarto e quinto ano de seguimento:
 » Dosagem de hormônio tireoestimulante (TSH), se houve irradiação do pescoço.

9 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes com diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B devem ser atendidos em hospitais habilitados 

em oncologia com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento.
Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, o tratamento, o manejo das doses 

e o controle dos efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de 
hemoterapia, de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos 
resultados terapêuticos esperados.

Os procedimentos radioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 01) e de transplantes (Grupo 05, Subgrupo 05) da Tabela 
de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS podem ser acessados, por código do procedimento ou nome do 
procedimento e por código da CID – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
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à Saúde – para a respectiva neoplasia maligna, no SIGTAP-Sistema de Gerenciamento dessa Tabela (http://sigtap.
datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), com versão mensalmente disponibilizada. 

São os seguintes os procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia de adultos com linfoma difuso de 
grandes células B:

03.04.06.013-5 - Quimioterapia de linfoma não Hodgkin de graus de malignidade intermediário ou alto – 1ª linha 
03.04.06.022-4 - Quimioterapia de linfoma difuso de grandes células B – 1ª linha (excludente com o procedimento
03.04.06.013-5 - Quimioterapia de Linfoma não Hodgkin de Grau Intermediário ou Alto – 1ª linha)
03.04.06.011-9 - Quimioterapia de linfoma não Hodgkin grau intermediário ou alto - 2ª linha 
03.04.06.012-7 - Quimioterapia de linfoma não Hodgkin grau intermediário ou alto - 3ª linha
A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e garantia 

do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Ações de controle e avaliação incluem, 
entre outras: a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização 
prévia dos procedimentos; o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, frequência apresentada 
versus autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das 
frequências dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior 
do que segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade terapêutica) e análise dos percentuais de LDGC B entre 
o total de LNH de graus intermediário e alto e entre o total de todos os procedimentos de LNH. 

Ações de auditoria devem verificar in loco, por exemplo, a existência e a observância da conduta ou protocolo 
adotados no hospital; regulação do acesso assistencial; qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e 
da dispensação e administração dos medicamentos (tipos e doses); compatibilidade do procedimento codificado 
com o diagnóstico (LDGC B e CD 20 positivo); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e 
capacidade funcional (escala de Zubrod); a compatibilidade da cobrança com os serviços executados; a abrangência 
e a integralidade assistenciais; e o grau de satisfação dos doentes.

Exceto pela Talidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo e pelo Mesilato de Imatinibe para a quimioterapia do 
Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), da Leucemia Mieloide Crônica e Leucemia Linfoblástica Aguda cromossoma 
Philadelphia positivo, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos 
antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS 
não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias 
antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia 
são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e 
fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em 
que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do 
medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

10 referênciaS bibliográficaS
1. Simon R, Durrleman S, Hoppe RT, Bonadonna G, Bloomfield CD, Rudders RA, et al. The Non-Hodgkin Lymphoma 

Pathologic Classification Project. Long-term follow-up of 1153 patients with non-Hodgkin lymphomas. Ann 
Intern Med. 1988 Dec 15;109(12):939-45.

2. The International Non-Hodgkin’s Lymphoma Prognostic Factors Project. A predictive model for aggressive non-
Hodgkin’s lymphoma. The International Non-Hodgkin’s Lymphoma Prognostic Factors Project. N Engl J Med. 
1993 Sep 30;329(14):987-94.

3. Harris NL, Jaffe ES, Diebold J, Flandrin G, Muller-Hermelink HK, Vardiman J. Lymphoma classification--from 
controversy to consensus: the R.E.A.L. and WHO Classification of lymphoid neoplasms. Ann Oncol. 2000;11 
Suppl 1:3-10.

4. Tanaka PY, Pracchia LF, Bellesso M, Chamone DA, Calore EE, Pereira J. A prognostic score for AIDS-related 
diffuse large B-cell lymphoma in Brazil. Ann Hematol. 2009 Jun 4.

1626



76
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

5. Hallack Neto AE, Pereira J, Beitler B, Chamone DA, Llacer PD, Dulley FL, et al. Results of CHOP chemotherapy 
for diffuse large B-cell lymphoma. Braz J Med Biol Res. 2006 Oct;39(10):1315-22.

6. Jost L. Newly diagnosed large B-cell non-Hodgkin’s lymphoma: ESMO clinical recommendations for diagnosis, 
treatment and follow-up. Ann Oncol. 2007;18 Suppl 2:ii55-6.

7. Flowers CR, Sinha R, Vose JM. Improving outcomes for patients with diffuse large B-cell lymphoma. CA Cancer 
J Clin. 2010;60(6):393-408.

8. Sehn LH, Donaldson J, Chhanabhai M, Fitzgerald C, Gill K, Klasa R, et al. Introduction of combined CHOP plus 
rituximab therapy dramatically improved outcome of diffuse large B-cell lymphoma in British Columbia. J Clin 
Oncol. 2005 Aug 1;23(22):5027-33.

9. Pfreundschuh M, Trumper L, Osterborg A, Pettengell R, Trneny M, Imrie K, et al. CHOP-like chemotherapy plus 
rituximab versus CHOP-like chemotherapy alone in young patients with good-prognosis diffuse large-B-cell 
lymphoma: a randomised controlled trial by the MabThera International Trial (MInT) Group. Lancet Oncol. 2006 
May;7(5):379-91.

10. Coiffier B, Lepage E, Briere J, Herbrecht R, Tilly H, Bouabdallah R, et al. CHOP chemotherapy plus rituximab 
compared with CHOP alone in elderly patients with diffuse large-B-cell lymphoma. N Engl J Med. 2002 Jan 
24;346(4):235-42.

11. Molina A. A decade of rituximab: improving survival outcomes in non-Hodgkin’s lymphoma. Annu Rev Med. 
2008;59:237-50.

12. Hill M, Kyle F. NHL (diffuse large B-cell lymphoma). Clin Evid (Online). 2010;2010.
13. Gao G, Liang X, Jiang J, Zhou X, Huang R, Chu Z, et al. A systematic review and meta-analysis of 

immunochemotherapy with rituximab for B-cell non-Hodgkin’s lymphoma. Acta Oncol. 2010;49(1):3-12.
14. Kaplan LD, Lee JY, Ambinder RF, Sparano JA, Cesarman E, Chadburn A, et al. Rituximab does not improve 

clinical outcome in a randomized phase 3 trial of CHOP with or without rituximab in patients with HIV-associated 
non-Hodgkin lymphoma: AIDS-Malignancies Consortium Trial 010. Blood. 2005 Sep 1;106(5):1538-43.

15. Levine AM. HIV-associated lymphoma. Blood. 2010 Apr 15;115(15):2986-7.
16. Costa FPS, Pereira FG, Vassalo J, Freitas LLL, Lorand-MetzeI I. A utilidade da citologia por punção com 

agulha fina aliada a imunofenotipagem no diagnóstico dos linfomas não-Hodgkin. Rev Bras Hematol Hemoter. 
2005;27(1):16-20.

17. International Union Against Cancer. TNM: classificação de tumores malignos, 6a. ed. Rio de Janeiro: INCA, 
2004. 254p.

18. Sehn LH, Berry B, Chhanabhai M, Fitzgerald C, Gill K, Hoskins P, et al. The revised International Prognostic 
Index (R-IPI) is a better predictor of outcome than the standard IPI for patients with diffuse large B-cell lymphoma 
treated with R-CHOP. Blood. 2007 Mar 1;109(5):1857-61.

19. Seshadri T, Kuruvilla J, Crump M, Keating A. Salvage therapy for relapsed/refractory diffuse large B cell lymphoma. 
Biol Blood Marrow Transplant. 2008;14(3):259-67.

20. Gisselbrecht C, Mounier N. Improving second-line therapy in aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. Semin 
Oncol. 2004 Feb;31(1 Suppl 2):12-6.

21. Prichard M, Harris T, Williams ME, Densmore JJ. Treatment strategies for relapsed and refractory aggressive 
non-Hodgkin’s lymphoma. Expert Opin Pharmacother. 2009 Apr;10(6):983-95.

22. Salminen E, Nikkanen V, Lindholm L. Palliative chemotherapy in non-Hodgkin’s lymphoma. Oncology. 1997 Mar-
Apr;54(2):108-11.

23. Lyman GH. Guidelines of the National Comprehensive Cancer Network on the use of myeloid growth factors 
with cancer chemotherapy: a review of the evidence. J Natl Compr Canc Netw. 2005 Jul;3(4):557-71.

24. van Kampen RJ, Canals C, Schouten HC, Nagler A, Thomson KJ, Vernant JP, et al. Allogeneic stem-cell 
transplantation as salvage therapy for patients with diffuse large B-cell non-Hodgkin’s lymphoma relapsing after 
an autologous stem-cell transplantation: an analysis of the European Group for Blood and Marrow Transplantation 
Registry. J Clin Oncol. 2011;29(10):1342-8.

1627



77LINFOMA DIFUSO DE GRANDES 
CÉLULAS B NO ADULTO

25. Baldissera R, Bigni R, Neto AEH, Dias DF, Souza RA, Chiattone CS, et al. O transplante de células-tronco 
hematopoéticas no tratamento dos linfomas não Hodgkin. Rev Bras Hematol Hemoter. 2010;32(Supl.1):106-14.

26. Oliansky DM, Czuczman M, Fisher RI, Irwin FD, Lazarus HM, Omel J, et al. The role of cytotoxic therapy with 
hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of diffuse large B cell lymphoma: update of the 2001 
evidence-based review. Biol Blood Marrow Transplant. 2011;17(1):20-47 e30.

27. Smith SD, Bolwell BJ, Rybicki LA, Kang T, Dean R, Advani A, et al. Comparison of outcomes after auto-SCT for 
patients with relapsed diffuse large B-cell lymphoma according to previous therapy with rituximab. Bone Marrow 
Transplant. 2011;46(2):262-6.

28. Lowry L, Smith P, Qian W, Falk S, Benstead K, Illidge T, et al. Reduced dose radiotherapy for local control in non-
Hodgkin lymphoma: a randomised phase III trial. Radiother Oncol. 2011 Jul;100(1):86-92.

29. Akoum R, Brihi E, Saade M, Hanna T, Chahine G. Salvage abdominal irradiation for refractory non-Hodgkin’s 
lymphoma. J Cancer Res Ther. 2007 Jul-Sep;3(3):143-9.

30. Terasawa T, Dahabreh IJ, Nihashi T. Fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in response 
assessment before high-dose chemotherapy for lymphoma: a systematic review and meta-analysis. Oncologist. 
2010;15(7):750-9.

31. Terasawa T, Lau J, Bardet S, Couturier O, Hotta T, Hutchings M, et al. Fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron 
emission tomography for interim response assessment of advanced-stage Hodgkin’s lymphoma and diffuse 
large B-cell lymphoma: a systematic review. J Clin Oncol. 2009;27(11):1906-14.

32. Terasawa T, Nagai H. Current clinical evidence on interim fluorine-18 fluorodeoxy glucose positron emission 
tomography for advanced-stage Hodgkin lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma to predict treatment 
outcomes. Leuk Lymphoma. 2009;50(11):1750-2.

33. Hosein PJ, Lossos IS. The evolving role of F-FDG PET scans in patients with aggressive non-Hodgkin’s lymphoma. 
European J Clin Med Oncol. 2010 Feb;2(1):131-8.

34. Tilly H, Dreyling M. Diffuse large B-cell non-Hodgkin’s lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 
treatment and follow-up. Ann Oncol. 2010;21 Suppl 5:v172-4.

35. Wolach O, Bairey O, Lahav M. Late-onset neutropenia after rituximab treatment: case series and comprehensive 
review of the literature. Medicine (Baltimore). 2010;89(5):308-18.

1628



78
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

1629



79LINFOMA FOLICULAR 79

1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada em 30/11/2013 uma busca na base eletrônica Medline, acessada via PubMed, utilizando os 

descritores de interesse para linfoma folicular (“lymphoma, follicular”(MeSH Terms) OR (“lymphoma”(All Fields) AND 
“follicular”(All Fields)) OR “follicular lymphoma”(All Fields) OR (“follicular”(All Fields) AND “lymphoma”(All Fields))) AND 
(Clinical Trial, Phase III(ptyp) OR Randomized Controlled Trial(ptyp) OR Meta-Analysis(ptyp)). Pesquisa adicional não 
identificou outros artigos relevantes em consultas às bases LILACS e HTA/Biblioteca Cochrane usando o termo 
“linfoma folicular” (“lymphoma, follicular”).

Entre 186 artigos encontrados e selecionados para revisão, foram incluídos 97 estudos clínicos e revisões 
sistemáticas e não foram considerados 36 artigos sobre medicamentos não registrados no pela ANVISA; 24 artigos 
sobre doenças fora do escopo destas Diretrizes, 20 artigos sobre pesquisas epidemiológicas sem cunho diagnóstico 
ou terapêutico; 7 revisões narrativas ou estudos opinativos; e 2 estudos de ciência básica ou pré-clínica. Foram ainda 
consultados artigos clássicos sobre a epidemiologia e história natural da doença. No total, 119 referências foram 
utilizadas e acrescidas três publicações do Ministério da Saúde: incidência do câncer no Brasil, versão nacional 
da classificação de tumores malignos e recomendação da CONITEC sobre rituximabe no linfoma folicular, todas 
devidamente referidas nestas Diretrizes.

2 introdução 
Os linfomas não Hodgkin (LNH) respondem por cerca de 2,5% de todos os tumores malignos diagnosticados 

no Brasil, excluindo-se o câncer de pele não melanótico de pele (1). O número estimado de casos novos da doença 
em 2014, no Brasil, é de 9.790, com distribuição equilibrada por gênero (razão de masculinidade de 1,02). Inexistem 
dados nacionais sobre a prevalência dos diferentes subtipos de LNH, mas estatísticas internacionais dão conta que 
entre 22% e 40% dos LNH são linfomas foliculares (LF), dependendo do sistema usado para classificá-los (22% 
utilizando a classificação REAL), com idade ao diagnóstico entre 60 e 65 anos (2). Dados de registros de base 
populacional nos Estados Unidos indicam que a incidência anual do LF aumentou 0,5% ao ano entre 1992 e 2001, 
com estimativa de incidência de 3,18 casos/100.000 pessoas-ano (3).

O LF é uma doença indolente, recidivante e de evolução crônica. A maior parte dos doentes (90%) se apresenta 
ao diagnóstico com doença avançada, mas a taxa de sobrevida global (SG) em 5 anos alcança 72%-77% e a 
sobrevida média é de cerca de 8-10 anos (4-6). As manifestações clínicas podem incluir febre, sudorese noturna, 
perda ponderal, fadiga e massa em topografia de cadeia de linfonodos, bem como falência da hematopoese. Muitos 
pacientes, no entanto, são assintomáticos ao diagnóstico. A doença é considerada incurável, exceto em poucos 
casos de pacientes diagnosticados em estágio inicial. 

A história natural do LF é heterogênea, e os pacientes apresentam caracteristicamente períodos de remissão com 
duração imprevisível, de modo que apenas aqueles com sintomas ou com rápida progressão da doença necessitam 
tratamento antineoplásico. Alguns pacientes têm doença indolente que apresenta pouca ou nenhuma progressão 
ao longo de várias décadas.  A presença de linfadenopatia (linfonodomegalia) é variável, e os pacientes podem 
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apresentar remissões espontâneas e prolongadas (4).  Assim, certos pacientes podem permanecer em seguimento 
por período variável, sob observação clínica, e mesmo nunca necessitarem de radioterapia ou de um tratamento 
sistêmico (quimioterapia). Em contraste, ao longo dos anos, 20%-30% dos pacientes falecem devido a transformação 
de sua doença para linfoma de alto grau ou por complicações clínicas decorrentes do LF (7).

Os objetivos do cuidado do doente com LF são reduzir o impacto dos sintomas sobre a qualidade de vida, 
a obtenção de remissão sustentada, o prolongamento da sobrevida e, menos comumente, a finalidade curativa. A 
cada sucessiva recidiva e re-tratamento, os períodos livres de progressão da doença e a sobrevida diminuem. Índices 
prognósticos podem ajudar a discriminar grupos de doentes com riscos diferentes para evolução desfavorável, 
auxiliando a decisão terapêutica. Opções de tratamento sistêmico de primeira linha para doentes sintomáticos incluem 
quimioterapia com agente único ou a combinação de agentes alquilantes, com ou sem corticoesteróide. Esquemas 
poliquimioterápicos com rituximabe também são opções para tratamento de primeira linha. O tratamento de doentes 
com doença recorrente ou refratária consiste em poliquimioterapia, muitas vezes contendo antraciclinas ou análogos 
nucleosídeos. Doentes que respondem ao tratamento de segunda linha podem ser candidatos a intensificação de dose 
da terapia antineoplásica, com resgate por transplante de células-tronco hematopoéticas autólogo, ou a transplante 
de medula óssea alogênico após condicionamento de intensidade reduzida. 

A assistência integral ao doente com LF requer que toda decisão terapêutica em um caso específico seja 
preferencialmente parte de um plano de cuidado de longo prazo, definido após análise de todas as evidências clínicas, 
laboratoriais, radiológicas (de imagem) e patológicas da doença. Sabe-se que muitas modalidades terapêuticas estão 
disponíveis, mas o uso de algumas delas pode comprometer futuras escolhas, por exemplo, o emprego de análogos 
de nucleosídeos e a coleta de células-tronco autólogas. Também deve ser ponderado o risco de complicações no 
longo prazo, tais como infertilidade, cardiotoxicidade, síndromes mielodisplásicas e outros cânceres secundários, 
dada a sobrevivência cada vez mais prolongada de muitos pacientes (8,9).

3 claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS relacionadoS à Saúde 
(cid-10)

 » C82.0 Linfoma não-Hodgkin, pequenas células clivadas, folicular.
 » C82.1 Linfoma não-Hodgkin, misto, de pequenas e grandes células clivadas, folicular.
 » C82.2 Linfoma não-Hodgkin, grandes células, folicular.
 » C82.7 Outros tipos de linfoma não-Hodgkin, folicular.
 » C82.9 Linfoma não-Hodgkin, folicular, não especificado.

4 diagnóStico e claSSificação
O diagnóstico é baseado na histopatologia, preferencialmente pelo estudo de material obtido por uma biópsia 

excisional de linfonodo, inclusive com exame de imuno-histoquímica. Mesmo que as células do LF possam ser 
detectadas em espécimes de citologia (10), sendo possível confirmação da origem clonal por reação em cadeia da 
polimerase (PCR) e hibridização in situ fluorescente (FISH) ou por citometria de fluxo em alguns casos, a aspiração com 
agulha fina não é um método diagnóstico apropriado. Todos os casos de LF exigem um diagnóstico histopatológico 
para se classificar o tumor e para excluir a transformação da doença para outro padrão celular de linfoma, como o 
difuso de grandes células B ou o linfoblástico.

4.1 MORfOlOgIA

O LF é uma neoplasia de células B, derivadas de células de centros germinativos (folículo). Os linfonodos 
acometidos mostram a substituição da arquitetura normal por folículos neoplásicos de tamanho uniforme, pobres em 
macrófagos e com zonas do manto mal formadas. Centros germinais reativos contêm uma mistura de centroblastos e 
centrócitos organizados em zonas bem definidas, enquanto que os centros germinativos no LF contêm uma população 
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monomórfica, geralmente de centrócitos, e carecem de qualquer evidência de zoneamento. O LF pode apresentar 
padrão histológico focalmente folicular, folicular e difuso, ou mesmo completamente difuso (11):

 » Padrão folicular: arquitetura com predomínio (acima de 75%) de arranjos foliculares;
 » Padrão folicular e difuso: arranjos foliculares em 25% e 75% do tecido;
 » Padrão focalmente folicular: arranjos foliculares em menos de 25% do tecido;
 » Padrão difuso: ausência de arranjos foliculares no tecido.

As células entre os folículos formam o componente interfolicular do LF (12).  Estas células são normalmente 
pequenos centrócitos e podem mostrar diferença fenotípica em relação às células neoplásicas dentro dos folículos. 
Cerca de metade de todos os casos de LF apresentam acometimento da medula óssea ao diagnóstico (13), 
normalmente constituído por agregados de tecido linfóide paratrabecular, com células exibindo a morfologia das 
células do centro folicular.

4.2 IMuNO-hISTOquíMIcA

O exame imuno-histoquímico das células tumorais é positivo em praticamente todos os casos na superfície 
celular para CD19, CD20, CD10 e a imunoglobulina monoclonal, bem como há expressão citoplasmática de proteína 
Bcl-2. Os linfócitos centrofoliculares normais expressam marcadores de linhagem de células B e os antígenos CD10 
e Bcl-6, mas são Bcl-2 negativos.  O componente interfolicular do LF (12) e a doença na medula óssea muitas 
vezes apresentam baixa expressão ou perda destes marcadores. A arquitetura folicular pode ser confirmada pela 
identificação da rede de células dendríticas foliculares subjacente marcadas com o CD21. O LF de alto grau (grau 3) 
pode perder a expressão de CD10 e Bcl-2, embora permaneça com a marcação do BCL6 (14).  

4.3 ExAMES MOlEculARES

No nível molecular, o LF apresenta uma translocação genética característica, que recoloca o gene anti-apoptose 
BCL2 de modo adjacente a um gene promotor de imunoglobulinas, o que conduz à superexpressão da proteína Bcl-
2. Esta translocação cromossômica t(14;18)(q32;q21) é vista em cerca de 90% dos casos (15) e pode ser detectada 
por PCR ou por FISH utilizando uma sonda para o gene BCL2 (16).  Em alguns casos, especialmente no LF grau 3, 
pode haver uma translocação alternativa envolvendo o gene BCL6  (17,18), cuja detecção não é essencial para o 
planejamento terapêutico.

4.4  clASSIfIcAçãO hISTOpATOlógIcA E DIAgNóSTIcO DIfERENcIAl

Embora o LF seja normalmente disseminado no momento do diagnóstico e indolente na sua evolução clínica, 
tem sido reconhecido que a agressividade clínica e o risco de transformação para linfoma difuso de grandes células B 
(LDGC-B) aumentam proporcionalmente com o número de centroblastos (“células grandes”) e a fração de células em 
proliferação. Assim, o LF é classificado, para fins de planejamento terapêutico e prognóstico, com base no número 
de centroblastos presentes no espécime patológico: LF grau 1-2, até 15 centroblastos por campo de maior aumento; 
grau 3A, acima de 15 centroblastos, centrócitos presentes; e grau 3B, acima de 15 centroblastos, ausência de 
centrócitos (11). O LF grau 3B apresenta perfil genético, imunofenotípico e comportamento clínico tais que podem ser 
considerados como variante folicular do LDGC-B (17,19). 

A classificação por estes critérios pode apresentar problemas em alguns casos. A identificação histológica de 
centroblastos nem sempre é simples; a contagem do número absoluto de centroblastos de um campo de alta potência 
x40, em 10 folículos, é morosa e propensa a erro. Casos difíceis incluem aqueles com morfologia atípica, aqueles que 
não possuem uma arquitetura folicular e em que a imunoexpressão de BCL2 é negativa. Biópsias por agulha podem 
obter espécimes que consistem apenas de áreas difusas do LF ou predominantemente do componente interfolicular. 
Assim, é recomendável que os casos sejam submetidos a revisão central de rotina por perito em hematopatologia. 

O diagnóstico diferencial do LF inclui a doença/linfoma de Hodgkin (DH) com predominância linfocitária, linfoma 
leucemia linfocítica crônica (LLC), linfoma de células do manto (LCM) e linfoma de zona marginal (LZM).  Os nódulos 
linfocitários na DH podem conter linfócitos pequenos e dispersos, em vez de apresentar células centrofoliculares. A 
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LLC cursa com infiltrados linfocitários B que são CD5, CD23 e CD10 positivos e negativos para BCL6. O LCM tem 
uma aparência monomórfica, e as células expressam CD5 e ciclina D1. O LZM nodal pode infiltrar os folículos pré-
existentes, podendo ser necessário o uso de métodos moleculares para se excluir uma translocação BCL2 (20).  O 
LF em áreas extranodais pode formar lesões linfoepiteliais (21), assemelhando-se ao tecido linfóide associado à 
mucosa (MALT), lembrando-se ainda que o linfoma MALT pode apresentar áreas de proliferação de células dendríticas 
foliculares, que podem mimetizar o LF, mas o linfoma MALT é CD10 e BCL6 negativo, e não apresenta translocação 
envolvendo BCL2 aos métodos moleculares (22). 

5 avaliação e eStadiaMento
A avaliação após o diagnóstico de LF deve permitir a determinação do estágio tumoral, pela correta identificação 

dos sítios e volumes de doença, e a aplicação de sistemas de escores prognósticos, que fornecem uma base racional 
para o tratamento.

O exame da medula óssea é considerado essencial na avaliação e estadiamento do LF, bem como, 
oportunamente, após a terapia. A infiltração linfocitária paratrabecular está normalmente associada com o LF, mas 
também tem sido descrita nos casos LZM e LCM. No entanto, estas doenças apresentam estruturas foliculares com 
centro germinativo normal (23). A positividade para CD10 e Bcl-2 nos folículos descarta o LZM e negatividade para 
CD5 e ciclina D1 afasta LCM. É importante observar o padrão folicular e paratrabecular do acometimento medular 
pelo LF, e a presença de pequenos agregados linfóides no interstício, na ausência de envolvimento paratrabecular, 
denota uma natureza benigna (24). 

5.1 ESTADIAMENTO

 O estadiamento clínico do LF é realizado pelos critérios de Ann Arbor (os adotados pela Classificação TNM/
UICC - União Internacional Contra o Câncer), modificados na conferência de Cotswolds, que mantém o agrupamento 
clínico e patológico em quatro estágios (Ann Arbor/TNM) e inclui informações sobre o significado prognóstico da 
doença volumosa (indicado por uma designação X) e do acometimento de um sítio ou órgão extralinfático (indicado 
por uma designação E). As designações A e B indicam a ausência ou a presença de sintomas constitucionais, 
respectivamente, e que se correlaciona com a resposta ao tratamento e prognóstico (25):

 » Estágio I: doença restrita a uma única cadeia de linfonodos (I) ou a único órgão ou localização 
extralinfática (IE);

 » Estágio II: doença acomete duas ou mais cadeias de linfonodos no mesmo lado do diafragma (II) ou 
acometimento localizado de um único órgão ou localização extralinfática e seu(s) linfonodo(s) regional(ais), 
com ou sem acometimento de outras cadeias linfonodais do mesmo lado do diafragma (IIE);

 » Estágio III: doença acomete cadeias de linfonodos em ambos os lados do diafragma (III), que pode 
também ser acompanhado pelo acometimento localizado de um órgão ou localização extralinfática 
relacionada (IIIE), ou acometimento do baço (IIIS), ou de ambos (IIIE+S);

 » Estágio IV: doença acomete um ou múltiplos sítios extralinfáticos, com ou sem acometimento linfonodal 
associado, ou acomete uma área extranodal com acometimento linfonodal não regional;

 » Descritor X: presença de massa tumoral maior que 10 centímetros;
 » Descritor E: acometimento extranodal por contiguidade ou único local isolado da doença extranodal;
 » Descritor A ou B: ausência (A) ou presença (B) de sintomas “B” - perda inexplicada de peso maior que 

10%, febre inexplicada e sudorese noturna.
 
5.2 ESTRATIfIcAçãO pROgNóSTIcA

Na avaliação clínica dos doentes é útil computar o Índice Prognóstico Internacional do LF (FLIPI), obtido a partir 
de cinco variáveis associadas com maus resultados clínicos em um estudo multicêntrico de 1.795 casos novos de LF 
diagnosticados entre 1985 e 1992 (26). São fatores de risco (1 ponto para cada variável presente):

 » Idade acima de 60 anos;
 » Estágio III ou IV;
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 » Nível de hemoglobina menor que 12 g/dL;
 » Nível de desidrogenase láctica (DHL) acima do limite superior da normalidade; e
 » Presença de quatro ou mais sítios nodais de doença.

As seguintes categorias de risco foram descritas com o uso do escore FLIPI:
 » Baixo risco (escore 0 ou 1) – taxa de SG em 10 anos estimada em 70%;
 » Risco intermediário (escore 2) – sobrevida em 10 anos de 50%; e 
 » Alto risco (escore 3, 4 ou 5) – sobrevida em 10 anos de 35%.

Outros modelos prognósticos podem ser usados, como o escore FLIPI2, que propõe a substituição dos fatores 
estágio tumoral, nível de DHL e número de sítios nodais do escore FLIPI pela dosagem de beta-2 microglobulina, 
infiltração de medula óssea e maior diâmetro linfonodal, (27). Mesmo tendo sido elaborado a partir de dados clínicos de 
doentes tratados antes da introdução do rituximabe (28), o escore FLIPI permanece com capacidade de discriminação 
prognóstica para pacientes que receberam esquemas de quimioterapia com esse medicamento, como o R-CHOP 
(29,30).

5.3 ExAMES cOMplEMENTARES

Tomografia computadorizada (TC) 
A tomografia computadorizada (TC) é o exame de eleição para avaliar a extensão da doença no LF (31). O 

exame por TC deve incluir o pescoço, tórax, abdome e pelve e se estender a partir da base do crânio para a sínfise 
púbica. Imagem do sistema nervoso central não é realizada rotineiramente.  O exame requer a administração oral 
de contraste para diferenciar entre alças intestinais e massas nodais abdominais e entre os vasos sanguíneos e os 
nódulos linfáticos, podendo aumentar a sensibilidade para a detecção de doença extranodal no fígado e no baço. 
A TC pode ser usada para identificar o tipo de lesão mais apropriado para biópsia e para auxiliar o radiologista na 
localização de lesões durante biópsias percutâneas por agulha. Assim, TC de pescoço, tórax, abdome e pelve, com 
uso de contraste oral e intravenoso sempre que não haja contra-indicação médica, devem ser realizadas após o 
diagnóstico, para estadiamento.

Ressonância magnética (RM) 
A RM é a imagem de escolha quando há suspeita de acometimento do sistema nervoso central (SNC) por LF, 

incluindo o cérebro, medula espinhal e leptomeninges, casos em que se faz necessário complementar pelo exame 
citológico do líquor. Infiltração do SNC por LF clinicamente manifesta é um evento incomum, tardio na história natural da 
doença, ocorrendo em até 3% dos casos (32,33). O uso de contraste intravenoso (gadolínio) aumenta a sensibilidade 
do exame e deve ser considerado em doentes com um elevado risco de doença no sistema nervoso central e em que 
uma RM foi negativa (34).

Ultra-sonografia (US) 
A US é de valor limitado no estadiamento de LF.  Ela permite avaliar linfonodomegalia cervical, em torno do eixo 

celíaco, hilo esplênico, porta hepática e nas regiões inguinais, podendo demonstrar doença no fígado e no baço. No 
entanto, todo o retroperitônio, mediastino e espaço retrofaríngeo não podem ser avaliados.

Tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT)
A imagenologia funcional pela tomografia por emissão de pósitrons com 18-fluorodeoxiglicose (PET-CT) é uma 

técnica que pode substituir o uso da TC no estadiamento de doentes com LF (35). Há evidências de que a maioria dos 
sítios de doença no LF é visualizada no PET-CT, independentemente do grau histopatológico, o que pode permitir, em 
comparação com TC, maior precisão na definição da extensão da doença nodal e a detecção de locais inesperados 
de acometimento extranodal (36,37). No entanto, permanece indefinido o significado clínico de sítios exíguos de 
doença encontrados com o PET-CT, mas não à TC (38). O método tem um valor limitado para a detecção de LF na 
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medula óssea e não substitui para esta finalidade a biópsia deste tecido (36,39,40), bem como não permite avaliar 
acometimento intestinal, dada a captação de glicose pelo tecido normal deste órgão (40). Portanto, os resultados 
do PET-CT não devem ser usados exclusivamente para decisões sobre o tratamento. O exame presta-se ainda para 
avaliar a presença de doença residual após o tratamento, condição que confere um pior prognóstico ao doente (41). 

Exames laboratoriais
Outros exames complementares auxiliam o planejamento terapêutico, sendo requisitos para o estadiamento 

e pontuação de escores prognósticos ou parte da boa prática clínica, permitindo a detecção de condições clínicas 
relevantes relacionadas ao paciente e comorbidades específicas, e incluem (27,42,43):

 » Avaliação do padrão de doença cardíaca, respiratória ou outra condição clínica relevante, para determinar 
a aptidão do paciente para um tratamento específico; 

 » Hemograma, se possível com imunofenotipagem por citometria de fluxo quando houver linfocitose;
 » Bioquímia sérica: ureia, creatinina, sódio, potássio, cálcio, albumina, ácido úrico e fosfato, aminotransferases/

transaminases, bilirrubinas, gamaglutamiltransferase e desidrogenase láctica (DHL);
 » Dosagem sérica de beta-2 microglobulina, imunoglobulinas e quantificação da banda monoclonal se 

presente;
 » Testes sorológicos para a hepatite B e C;
 » Teste sorológico para HIV;
 » Teste de gravidez, nas mulheres em idade fértil. 

Exames citogenéticos ou moleculares de medula óssea não devem ser considerados na rotina, mas podem ser 
úteis onde houver incerteza diagnóstica.

6 critérioS de incluSão 
 » Idade de 18 ou mais anos.
 » Diagnóstico definitivo de linfoma folicular.

Doentes com LF menores de 18 anos devem ser avaliados e tratados segundo protocolos institucionais de 
oncopediatria.

7 centro de referência
Doentes adultos com diagnóstico de LF devem ser atendidos em hospitais habilitados na alta complexidade em 

oncologia e que possuam porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu monitoramento laboratorial.

8 trataMento 
As opções terapêuticas diferem segundo a classificação histológica do tumor, visto que o LF grau 3B comporta-

se biologicamente como o linfoma difuso de grandes células B e como tal deve ser tratado (5,17-19), embora não 
codificado. A conduta a seguir aplica-se aos LF grau 1, 2 ou 3A.

Doentes com LF podem ser simplesmente acompanhados e não necessitar de quimioterapia antineoplásica 
até ocorrência de sintomas, sinais de aumento da massa tumoral ou acometimento da função de outro órgão, 
extralinfático, pelo linfoma. As indicações para a terapia sistêmica (estágio III/IV ou estágio I/II X; categorias de risco 
intermediário e alto) incluem:

 » Sintomas (febre, suores noturnos, perda de peso, mal-estar, dor);
 » Linfonodomegalia significativa (massa maior que 7 cm, mais que três cadeias nodais acometidas ou 

linfonodomegalia maior que 3 cm rapidamente progressiva);
 » Esplenomegalia, com baço além de 6 cm abaixo do rebordo costal esquerdo, hiperesplenismo ou dor local;
 » Acometimento orgânico iminente (risco de compressão, derrame pleural, derrame pericárdico, ascite); ou
 » Citopenias no sangue periférico secundárias à infiltração da medula óssea.

Na ausência dessas condições, a conduta recomendada é expectante (“espera vigilante”), com avaliações 
clínicas a cada 3-6 meses, podendo se considerar irradiação nodal como tratamento exclusivo (44-46).
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8.1 DOENçA EM ESTágIO INIcIAl (ESTágIO I Ou II)
É importante obter tanta informação quanto possível para se excluir o diagnóstico de doença mais avançada, 

que resultaria em mudança no planejamento terapêutico.  O índice FLIPI também deve ser registrado nesse grupo de 
doentes (47). 

Vigilância clínica
Inexistem estudos de fase III comparando nenhuma terapia com o tratamento imediato de pacientes com LF em 

estágio inicial. Uma análise retrospectiva de 43 pacientes com LF em estágio IA e IIA grau 1/2 sugere que esta é uma 
conduta aceitável, com taxa de SG em 10 anos de 8 %, que não é inferior à dos doentes tratados com radioterapia 
(48). Neste estudo, 56% dos pacientes ainda não haviam recebido qualquer terapia por 10 anos. Outro estudo de 
observação clínica isolada de 26 pacientes com LF em estágio I e cujo tumor havia sido totalmente retirado na biópsia 
(49), a taxa de sobrevida em 5 anos foi de 82,5%, sugerindo que uma conduta expectante em pacientes com LF em 
estágio I é razoável, especialmente se há preocupações com efeitos colaterais da irradiação do campo envolvido, 
como a preservação da fertilidade em mulheres jovens, evitação da xerostomia ou a manutenção da capacidade 
funcional de idosos frágeis. 

Radioterapia 
O LF é uma doença radiossensível e a irradiação nodal é o tratamento padrão nos estágios iniciais, ou seja, I 

e II. Relatos na literatura confirmam altas taxas de resposta, com cerca de 80% dos pacientes obtendo controle da 
doença por 5 e 10 anos, podendo inclusive ser terapêutica curativa isolada (50-52). Quando há recaída, esta se dá 
usualmente do lado de fora do campo irradiado (53,54). Na doença avançada (estágios III e IV), a irradiação de sítios 
nodais de doença volumosa, após quimioterapia inicial, pode conferir maior sobrevida livre de progressão (SLP) e 
maior sobrevida global, com toxicidade aceitável (55,56). 

A radioterapia de campo envolvido é o tratamento padrão. As doses convencionais de 30 a 45 Gy, que foram 
utilizadas no passado são agora reconhecidas como superiores à necessária para o controle local da doença, podendo 
ser recomendada a dose de 24 Gy em 12 frações. Doses mais baixas, como 4 Gy em duas frações são empregadas 
para paliação ou re-tratamento (57-59). 

Quimioterapia e radioterapia
Como a maioria das recaídas ocorre fora do campo de radiação e é vista em até 50% dos pacientes, alguns 

doentes podem se beneficiar de uma terapia seqüencial (quimioterapia e radioterapia).
Há dados limitados e conflitantes até a data, predominantemente anteriores à introdução do rituximabe no 

armamentário terapêutico do LF (60). Em uma série prospectiva de pacientes com LF em estágio I tratados, diversas 
condutas de tratamento inicial (observação clínica, radioterapia, quimioterapia e radioterapia, mono- ou poliquimioterapia 
com rituximabe) resultaram em resultados semelhantes, desafiando o paradigma de que a radioterapia deva ser 
o tratamento padrão para esta apresentação. Idealmente, um ensaio clínico randomizado teria de ser conduzido 
para comparar essas várias opções terapêuticas, mas é improvável que ocorra pelo tamanho grande da amostra 
necessária e a raridade de eventos nesta população de pacientes (2). Porém, tendo em vista o risco aumentado de 
mielodisplasia relacionada à terapia e de neoplasias secundárias, observado após terapias intensivas, recomenda-se 
cautela na indicação de terapia sistêmica para doentes com LF em estágio inicial. Por isso, nestas Diretrizes não se 
recomenda tratamento sistêmico para doentes com LF em estágio inicial, uma vez que a segurança e o benefício 
clínico não estão demonstrados no longo prazo.

8.2 DOENçA EM ESTágIO AvANçADO (III Ou Iv)

8.2.1 - doente assintoMático

Três estudos randomizados mostraram que não há vantagem, em termos de SG, para o tratamento imediato 
de pacientes com LF em estágio avançado, quando assintomáticos, em comparação com uma conduta de espera 

1636



86
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

vigilante, em termos de SG (44,45,61) ou sobrevivência por causa específica (44). Os seguintes critérios do Groupe 
d’ Etude des Lymphomas Folliculaires (GELF) (61) foram usados para identificar doentes para os quais é necessário 
tratamento imediato:

 » Grande carga tumoral: maior massa nodal ou extranodal com maior diâmetro acima de 7 centímetros, pelo 
menos três sítios locais nodais com um diâmetro maior que 3 centímetros, esplenomegalia sintomática, 
derrame pleural ou ascite;

 » Presença de sintomas sistêmicos;
 » Capacidade funcional na escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) maior que 1;
 » DHL ou beta-2 microglobulina acima dos valores normais.
 » Já os critérios adotados pelo British National Lymphoma Investigation (BNLI) são (44):
 » Presença de prurido ou sintomas B;
 » Progressão rápida ou generalizada da doença nos 3 meses precedentes; 
 » Acometimento de órgãos vitais; 
 » Lesões ósseas;
 » Infiltração significativa da medula óssea que justifique quimioterapia imediata - concentração de 

hemoglobina menor que 10g/dl, leucometria menor que 3.000/mm3 ou plaquetopenia menor que 100.000/
mm3, excluindo-se outras causas.

Na prática clínica, a espera vigilante não necessita ser limitada a pacientes com baixa carga tumoral, embora 
seja provável que pacientes com maior volume de doença tenham um intervalo mais curto até a progressão da 
doença e necessidade de tratamento.

A conduta expectante é capaz de adiar o início da terapia sistêmica por 2 a 3 anos (44,45,61). No estudo BNLI, 
40% dos pacientes com mais de 70 anos não tinham recebido quimioterapia ou falecido por linfoma em 10 anos após 
a entrada estudo. Esta taxa foi de 16% em pacientes com menos de 70 anos. Assim, há pouca justificativa para o 
tratamento imediato de pacientes com LF avançado, desde que assintomáticos. Importa notar que os pacientes que 
ficam apenas sob observação não têm um risco aumentado de transformação do LF para linfoma de alto grau durante 
o seguimento, em comparação com aqueles que começam o tratamento imediatamente (4,61,62).

A vantagem presumível de uma espera vigilante é que os pacientes são temporariamente poupados dos eventos 
adversos associados à quimioterapia, sem prejuízo para a SG. No entanto, para alguns pacientes essa conduta pode 
ensejar risco de sofrimento psicológico, por se saber ter uma doença maligna em estágio avançado e para a qual não 
recebe tratamento específico. 

O tratamento inicial com rituximabe de doentes com LF avançado, porém assintomáticos, pode ser uma 
opção alternativa. Resultados preliminares de um estudo internacional de fase III, comparando a espera vigilante 
com tratamento imediato com rituximabe, usando a indução de 4 semanas, com ou sem rituximabe de manutenção 
administrado bimestralmente por 2 anos, com tempo de seguimento ainda curto (mediana 32 meses), sugere que 
essa quimioterapia possa retardar o tempo para início de outra terapia: após um seguimento mediano de 32 meses, 
permaneciam com doença controlada e sem necessidade de nova terapia 46%, 80% e 91% dos doentes alocados 
para observação clínica, quimioterapia com rituximabe e manutenção com rituximabe, respectivamente, porém sem 
diferença na SG, com 95% dos pacientes vivos em 3 anos (63). No estudo F2, no entanto, com maior tempo de 
seguimento (mediana de 64 meses), a taxa de controle da doença em 4 anos foi equiparável entre aqueles em espera 
vigilante e os que receberam rituximabe (21% vs. 31%, P=0,10), permanecendo indefinido se a exposição precoce 
ao rituximabe importará em diferenças no comportamento clínico da doença frente aos tratamentos posteriores (46).

8.2.2 doente sintoMático

Quimioterapia de primeira linha
Os pacientes com LF em estágio avançado (estágio III ou IV) sintomáticos são tratados com a expectativa de que 

a doença vai evoluir de forma recidivante e remitente, podendo exigir várias linhas de tratamento durante o seu curso. 
Por muitos anos, o padrão de tratamento de primeira linha foi baseado em agentes alquilantes, frequentemente em 
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combinações com alcalóide da vinca e corticosteróide. As tentativas para aumentar a intensidade da quimioterapia, 
por adição de uma antraciclina, não conseguiram demonstrar vantagem de sobrevivência (64-66). Qualquer melhoria 
na taxa de resposta a poliquimioterapia com antraciclina deve ser ponderada com o inevitável aumento da toxicidade 
e da exclusão da antraciclina como um agente terapêutico no caso de transformação subsequente para linfoma de 
alto grau.

A fludarabina é um fármaco com atividade no LF, se usada como um agente único ou em combinação. Nenhum 
estudo identificou uma vantagem de sobrevivência de tratamentos baseados em fludarabina se comparado ao uso de 
alquilantes (67,68). A comparação entre fludarabina e a associação de ciclofosfamida, vincristina e prednisolona (CVP) 
em 381 pacientes com LF sem tratamento prévio mostrou taxas de resposta mais elevadas no grupo de fludarabina, 
sem resultar em melhoria nos parâmetros tempo para progressão ou SG (69). O uso de fludarabina na terapia de 
primeira linha pode, no entanto, ter um efeito prejudicial sobre a mobilização de células-tronco hematopoéticas para 
o transplante autólogo, conduz a um risco aumentado de infecções oportunistas e pode ser associado com um 
aumento do risco de mielodisplasia e leucemia secundárias (70).  

A interferona (IFN) também foi estudada no LF como parte do esquema de quimioterapia inicial e em monoterapia 
de manutenção, após poliquimioterapia baseada em antraciclina (71-74). Revisões sistemáticas que examinaram o 
papel da IFN em pelo menos 10 ensaios clínicos conduzidos antes da introdução da fludarabina ou do rituximabe no 
tratamento do LF registraram melhoria na duração da remissão e maior sobrevida, quando o medicamento integrava 
o esquema de terapia inicial, mas não quando usado isoladamente em manutenção prolongada (75-77).    

O rituximabe é um medicamento ativo no tratamento do LF (78,79). Cinco ensaios de fase III demonstraram a 
eficácia do rituximabe em poliquimioterapia contendo alquilantes, com e sem a inclusão de antraciclina, com benefício 
em termos de aumento na SG verificado em revisões sistemáticas (80,81). Há uma sugestão nestes estudos que a 
duração da resposta em pacientes tratados com as terapias à base de antraciclina pode ser superior àquela obtida 
com esquemas menos intensos baseados em alquilantes, o que levou à adoção generalizada de R-CHOP como 
esquema padrão para a quimioterapia de primeira linha do linfoma folicular. Inexiste vantagem para a associação com 
bortezomibe no tratamento do LF (82). 

A terapia de manutenção é o tratamento dado aos pacientes que responderam à quimioterapia inicial (“de 
indução”), com objetivo de ajudar a manter o câncer em remissão. No LF, o valor do rituximabe como terapia “de 
manutenção” tem sido pouco claro. Em dois estudos (83,84), não houve impacto sobre a mortalidade e qualidade 
de vida do tratamento com rituximabe (85). A SLP foi prolongada com a terapia de manutenção, com base na 
avaliação radiológica sem ocultação, dados laboratoriais ou critérios clínicos. Porém os estudos apresentam vieses 
que dificultam a interpretação dos resultados, incluindo a falta de cegamento, a cessação prematura do estudo, 
tempo de seguimento curto ante a expectativa de sobrevida dos doentes e recrutamento de pacientes heterogêneos. 
Ambos os ensaios confirmaram o perfil de efeito adverso do rituximabe, que inclui distúrbios hematológicos, infecções, 
alterações cardíacas e distúrbios digestivos. Esses efeitos adversos foram graves em cerca de 7% dos pacientes. Há 
também uma maior freqüência de queixas musculoesqueléticas e distúrbios neuropsiquiátricos com o tratamento, 
permanecendo em aberto a segurança de longo prazo. Na prática, os benefícios da terapia de manutenção com 
rituximabe após uma primeira linha de quimioterapia permanecem por ser demonstrados em termos de prolongamento 
ou melhoria da qualidade de sobrevida nos doentes com LF, enquanto que os efeitos adversos são evidentes. 

Devido à escassez de relatos de acometimento primário ou secundário do SNC por LF, a quimioterapia 
intratecal profilática não é recomendada no tratamento inicial ou da doença recidivada. Note-se que pacientes que 
têm transformação histológica de LF podem requerer quimioprofilaxia do SNC, de acordo com recomendações 
apropriadas para o subtipo histológico do linfoma transformado.

Quimioterapia de 2ª linha (doença refratária ou recidivada)
Pacientes com LF apresentam recaídas após o tratamento inicial, contendo ou não rituximabe, e necessitam 

uma sucessão de tratamentos ao longo de muitos anos [86-88]. O objetivo global da terapia na recaída é semelhante 
ao da quimioterapia inicial - melhorar a sobrevivência global e preservar a qualidade de vida dos doentes. Na recaída, 
os efeitos cumulativos de terapias anteriores são particularmente relevantes.
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Antes de iniciar a terapia em pacientes com sintomas ou sinais consistentes com recaída de LF, é altamente 
recomendável a repetição da biópsia e estudo histopatológico, sempre que possível, para se afastar transformação 
histológica de LF para um subtipo de linfoma mais agressivo [7,62,89]. Se a transformação histológica foi excluída, o 
plano terapêutico vai depender de uma combinação dos seguintes fatores: 

 » Indicações para a terapia - não há nenhuma evidência de que a intervenção precoce será benéfica ou 
melhorará os resultados para os pacientes com recaída assintomática de LF. Por exemplo, doença nodal 
recorrente, assintomática, detectada em exame clínico de rotina não deve necessariamente resultar em 
re-tratamento.

 » Aptidão do paciente para a terapia.
 » Tratamento recebido anteriormente e a duração observada da resposta.

Pacientes com LF recidivado, sintomáticos, que não foram anteriormente tratados com rituximabe, podem 
receber quimioterapia contendo este medicamento [81,90,91]. Inexiste um esquema quimioterápico claramente 
superior no momento da recidiva, e as opções incluem agentes alquilantes com ou sem antraciclina e análogo de 
nucleosídeos. A decisão de usar uma combinação com antraciclina deve ser tomada com base nas características do 
paciente, tais como a função cardíaca e a duração da resposta de terapias anteriores, em função da cardiotoxicidade 
cumulativa do uso da antraciclina, que impossibilita seu uso mais tarde no curso da doença ou se houver transformação 
para linfoma mais agressivo.

Em pacientes com doença refratária a quimioterapia inicial ou que tiveram recidiva precoce após quimioterapia 
baseada em antraciclina, ou que têm contraindicação ao seu uso, agentes alternativos devem ser considerados. 
Os análogos de nucleosídeos são ativos no LF pré-tratado e esquemas quimioterápicos baseados em fludarabina 
e rituximabe produzem altas taxas de resposta e podem prolongar a SLP na doença refratária a terapias anteriores. 
Em um estudo com 65 pacientes que não responderam à quimioterapia anterior sem rituximabe, estes foram 
randomizados para receber fludarabina, ciclofosfamida e mitoxantrona com ou sem o rituximabe (R-FCM versus FCM) 
[92]. Foi observado taxa de resposta objetiva de 94% no grupo R-FCM, com uma taxa de resposta completa de 40%, 
e mediana de SLP mediana não alcançada após 3 anos de seguimento. Infecções grau 3-4 foram observadas em 
menos de 2% dos pacientes tratados com R-FCM.

Para doentes com LF recidivado após quimioterapia de 1ª linha contendo rituximabe, há descrição do uso 
continuado deste medicamento   [93,94], no entanto, permanece incerto se o re-tratamento com esquemas contendo 
rituximabe é mais eficaz ou tem efeitos colaterais aceitáveis se comparado ao uso de esquemas sem este medicamento, 
pelo que não é indicado nestas Diretrizes. 

O rituximabe pode ser utilizado como monoterapia em caso de recaída após quimioterapia inicial que não 
continha este medicamento [78,95], mas como as taxas de resposta e SLP são melhoradas com a poliquimioterapia, 
recomenda-se que os pacientes que necessitam de terapia sejam tratados com a terapia combinada. Para aqueles 
pacientes que não toleram quimioterapia, devido à comorbidades ou outras razões, a monoterapia com rituximabe 
pode ser considerada alternativa terapêutica.

Embora seja incerto se há ou não perda da eficácia do medicamento para aqueles que receberam anteriormente 
quimioterapia contendo rituximabe, em virtude da ausência de estudos clínicos delineados para demonstrar tal 
benefício, não é possível inferir sobre a eficácia relativa da quimioterapia contendo rituximabe para pacientes que 
receberam rituximabe previamente.

Em uma análise conjunta de dados de nove ensaios clínicos em doentes com linfoma folicular, cuja doença tinha 
recaído ou foi resistente ao tratamento, aqueles que receberam terapia de manutenção com rituximabe sobreviveram 
mais tempo do que aqueles que não receberam terapia de manutenção [85]. Os nove estudos usaram uma variedade 
de esquemas de terapia “de indução” - apenas quimioterapia [84,96], quimioterapia e transplante autólogo [97], 
rituximabe em monoterapia [63,94,98] e quimioterapia com ou sem rituximabe [90,91,99]. O uso de diferentes 
esquemas iniciais reduz a comparabilidade dos estudos, porém não foi observado heterogeneidade na meta-análise 
dos desfechos de eficácia. Note-se que três dos nove ensaios foram interrompidos mais cedo do que inicialmente 
previsto, o que poderia ter inflado as estimativas de benefício do tratamento. Os pacientes que foram aleatoriamente 
designados para a terapia “de manutenção” com rituximabe receberam uma única infusão a cada dois ou três meses 
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ou quatro infusões semanais a cada seis meses, por dois anos. No geral, um ganho de sobrevida para a terapia “de 
manutenção” com rituximabe foi restrito a pacientes previamente tratados (ou seja, com doença refratária ou recorrente); 
tal benefício não foi observado em pacientes que não tinham recebido tratamento prévio (manutenção do rituximabe 
após quimioterapia de primeira linha). Os pacientes tratados com rituximabe de manutenção desenvolveram infecções 
mais graves e outros efeitos adversos do que os pacientes do grupo controle [85]. A quimioterapia de manutenção com 
rituximabe isolado após qualquer terapia inicial que tenha se mostrado eficaz melhora a sobrevida livre de progressão, 
mas não houve evidência conclusiva de melhora na sobrevida global nos ensaios clínicos randomizados primários 
[85]. Os pacientes tratados com rituximabe “em manutenção” tiveram vantagem em termos de sobrevida global em 
comparação com os pacientes no grupo sem essa manutenção (razão de risco de morte = 0,76, IC95% = 0,62-
0,92). Não houve heterogeneidade estatística nestes resultados, e análise gráfica em funil dos resultados primários 
não sugeriu ocorrência de viés de publicação. A análise de subgrupo de sobrevida global mostrou que os pacientes 
com linfoma folicular refratário ou recidivado (doentes previamente tratados, 909 pacientes) tiveram um claro benefício 
em sobrevida com o tratamento “de manutenção” com rituximabe (razão de riscos = 0,72, IC = HR 0,57-0,91), 
mas não entre pacientes sem tratamento prévio (manutenção após quimioterapia de primeira linha, 1.650 pacientes; 
razão de riscos = 0,86, IC95% = 0,60-1,25). O tipo de quimioterapia ou o esquema de manutenção empregado não 
influenciaram este resultado.

Importante destacar que nos ensaios clínicos a manutenção com rituximabe foi avaliada pelo seu uso apenas 
uma vez no decurso de doença de um paciente, quer após a primeira remissão, cenário em que não resultou em 
ganho de sobrevida, quer na doença recaída. Inexiste atualmente evidência de estudos randomizados que demonstre 
o benefício em termos de ganho de sobrevida ou melhora na qualidade de vida para manutenção com rituximabe em 
caso de doentes com LF recidivado ou refratário que foram expostas ao rituximabe previamente.

Nenhum dos estudos randomizados de rituximabe como manutenção avaliou qualidade de vida do ponto de 
vista do paciente. Geralmente, assume-se que um paciente tenha uma melhor qualidade de vida se experimenta 
períodos de remissão prolongados. No entanto, para alguns pacientes as visitas repetidas para receber quimioterapia 
quando eles estão de outro modo bem pode ser um constante lembrete de sua doença e ter um impacto negativo 
sobre a sua qualidade de vida.

Estas diretrizes não propõem a monoterapia de manutenção com rituximabe para doentes responsivos à 
poliquimioterapia [100].

8.2.3 - doente coM lf transforMado

A transformação histopatológica em um linfoma agressivo é um evento frequente na história natural do LF 
e evolução clínica dos pacientes, com risco atuarial de 60% em 8 anos (7,101). Em geral, os pacientes com LF 
transformado (LFt) apresentam quadro clínico diferente da doença original, com piora da capacidade de desempenho, 
elevação de DHL e piora da anemia, mas a relação entre as características clínicas e a transformação histopatológica 
não é absoluta, sendo obrigatória a realização de nova biópsia para o diagnóstico correto. Ocasionalmente, há 
transformação para linfoma difuso de grandes células ou para linfoma linfoblástico, condições que requerem protocolos 
de tratamento específico. No entanto, um estudo demonstrou que o prognóstico de pacientes com características 
clínicas adversas na recaída, sugestivas de transformação histopatológica (aumento repentino no nível de DHL, 
linfadenomegalia rapidamente progressiva, novos sítios de doença extranodal e hipercalcemia), mas sem confirmação 
histológica é tão pobre como que em pacientes com transformação confirmada por exame morfológico; se a obtenção 
de uma biópsia do tecido não é viável, esses pacientes devem ser tratados como pacientes com LFt (62).

O prognóstico do LFt é sombrio, com uma sobrevida média após transformação em torno de um ano (7,62). 
Os dados referentes ao melhor tratamento para pacientes com LFt são escassos, uma vez que estes pacientes são 
freqüentemente excluídos de estudos clínicos para LF ou linfomas agressivos. Pacientes com LFt são geralmente 
tratados com esquemas quimioterápico com antraciclina, se eles não a receberam no início do curso da doença, 
ou com esquemas utilizados como terapia de salvamento na recaída de linfomas agressivos, co-administrados 
com rituximabe, se não houve utilização prévia a este medicamento. Em pacientes que conseguem uma resposta 
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após quimioterapia de resgate, este é freqüentemente seguido pela consolidação com quimioterapia de alta dose e 
transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas. Alguns estudos demonstram que a evolução de pacientes 
com LFt que recebem tais tratamentos é semelhante a de pacientes com linfomas agressivos que se submetem a 
esses mesmos tratamentos(102,103).

8.2.4 transplante de células-tronco HeMatopoéticas (tctH)
Três estudos randomizados compararam o TCTH autólogo (todos com ciclofosfamida e irradiação corporal total 

como condicionamento) com quimioterapia como tratamento de primeira linha para LF (104-106). Em meta-análise 
com estes estudos, não houve diferença na SG entre os grupos (107,108), mas dois deles  mostraram uma significativa 
melhoria na SLP para pacientes submetidos TCTH autólogo (104,105). No entanto, a toxicidade no longo prazo é 
considerável, com um risco aumentado de doenças malignas secundárias, e, como resultado, o TCTH autólogo não 
é recomendado para LF como terapia de primeira linha que não seja em ensaio clínico.

Em contraste, o TCTH é considerado entre as opções padrão para pacientes com LF recaído. Vários estudos 
na era pré-rituximabe demonstraram uma melhora no prognóstico de pacientes tratados com TCTH em comparação 
com controles históricos tratados com quimioterapia (108,109), o que foi confirmado num estudo randomizado, 
demonstrando uma vantagem em termos de SLP e SG para pacientes com LF recidivado tratados com TCTH sobre 
aqueles submetidos à quimioterapia (110). Três estudos recentes com um longo tempo de seguimento mostraram 
um platô na curva de SLP, com cerca de um terço dos pacientes vivos e sem doença 10 anos após o tratamento 
(111-113).  É provável que o TCTH continue a ser um procedimento eficaz também quando a quimioterapia inclua o 
rituximabe, havendo relato de SG de 80% em 8 anos (97). A principal discrepância reside no momento apropriado 
para a indicação do transplante, sendo apropriado reservá-la para tardiamente no curso da doença, lembrando-se 
de que o prognóstico após TCTH correlaciona-se com o número de linhas de tratamento prévias e que o risco de 
mielodisplasia e leucemia aguda secundária parece estar associado com a utilização de irradiação total do corpo 
condicionamento pré-transplante (112) e com o número de recaídas anteriores (113). 

Estudos históricos mostram que o transplante de células-tronco alogênico mieloablativo é um tratamento 
curativo, mas tem uma alta mortalidade associada. O advento de esquemas de condicionamento de intensidade 
reduzida (CIR) ampliou o uso do transplante alogênico, pela menor toxicidade mesmo em doentes idosos, pelo que é 
considerado como uma opção clínica adequada para o doente com LF recaído (114). A maioria das séries publicada 
relata uma taxa de recaída consistente de cerca de 20% em 3 anos e uma taxa de mortalidade relacionada com o 
transplante de 3 anos varia de 20% a 30%, doença enxerto contra o hospedeiro crônica em 40% a 60%, com SLP e 
SG em 3 anos de 50%-65% e 43%-55%, respectivamente (115-120). 

Deve-se considerar a terapêutica com TCTH autólogo ou transplante alogênico com CIR nos pacientes que 
obtenham remissão após quimioterapia de segunda linha. A decisão deve ser baseada na duração da remissão 
anterior, condição clínica do doente, índice FLIPI na recaída e disponibilidade de doador. Se a primeira remissão é 
inferior a 2 anos, é razoável proceder a transplante em segunda remissão. Se a primeira remissão tiver sido maior que 
5 anos, poliquimioterapia de resgate com ou sem rituximabe é uma opção. Se a primeira remissão durou entre 2 e 5 
anos, as opções terapêuticas incluem TCTH autólogo, especialmente se o paciente recebeu rituximabe no primeiro 
tratamento, ou transplante alogênico com CIR se houver doador totalmente compatível em pacientes com menos de 
60 anos. 

As indicações e os procedimentos de TCTH devem observar o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de 
Transplantes em vigor no Brasil.

8.2.5 cuidados paliativos

Cuidados paliativos exclusivos, eventualmente com emprego de radioterapia paliativa, costumam ser a melhor 
opção para pacientes em uma das seguintes condições:

 » Com doença refratária a até dois esquemas quimioterápicos recentes;
 » Com acometimento do sistema nervoso central pelo linfoma; ou
 » Com uma capacidade funcional comprometida (escala ECOG de 3-4).

1641



91LINFOMA FOLICULAR

8.2.6 resuMo das opções terapêuticas:

a) Princípios do tratamento
 » Espera vigilante ou observação clínica contínua em caso de pacientes assintomáticos com linfoma folicular, 

na tentativa de retardar a necessidade de quimioterapia.
 »  A radioterapia de campo envolvido é o a modalidade terapêutica padrão nos estágios iniciais (Ann Arbor I 

e II) com indicação de tratamento, podendo inclusive ser terapêutica curativa isolada.
 » Rituximabe deve ser utilizado em pacientes sintomáticos com diagnóstico recente de LF em fase avançada 

que requerem poliquimioterapia de primeira linha. Inexiste evidência forte que indique um ou outro esquema 
de quimioterapia preferencial.

 » Monoterapia de manutenção com rituximabe após quimioterapia de 1ª linha bem-sucedida não é 
recomendada nestas Diretrizes, vez que o medicamento possui índice terapêutico favorável quando usado 
na quimioterapia de primeira linha e é incerto o benefício para re-tratamento de doentes que previamente 
falharam à quimioterapia com este medicamento.

 » O transplante de células-tronco autólogas não tem nenhum papel na terapia de primeira linha para linfoma 
folicular fora de um ensaio clínico.

 » Pacientes que estão sendo re-avaliados por suspeita de uma recaída da doença devem passar por um 
procedimento de biópsia, quando indicada.

 » A combinação de poliquimioterapia com rituximabe deve ser o padrão para os pacientes que necessitem 
de tratamento no momento da recidiva e não receberam quimioterapia com rituximabe previamente.

 » A monoterapia com rituximabe pode ser usada em doentes considerados frágeis ou clinicamente incapazes 
para a poliquimioterapia com associada no momento da recidiva e que não receberam rituximabe 
previamente.

 » A escolha do esquema de quimioterapia dependerá das características do paciente. Antraciclinas e terapias 
baseadas em análogos nucleosídeos são ativas em doentes com LF recidivado ou refratário após uso de 
alquilantes.

 » Os benefícios da quimioterapia em doses altas e resgate medular por transplante de células-tronco 
hematopoéticas não se obtêm na maioria dos casos e precisam ser avaliados frente aos riscos do 
procedimento de modo individual, conforme o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes 
vigente.

 » Pacientes com doença sintomática localizada devem ser considerados para irradiação paliativa, com doses 
de 4 Gy a 24 Gy.

 » Pacientes não tratados previamente com antraciclina devem receber esquema poliquimioterápico com 
doxorrubicina no tratamento do LFt. Caso contrário, recomenda-se usar a quimioterapia de segunda linha 
padrão da instituição para linfoma difuso de grandes células. 

 » Pacientes não tratados previamente com rituximabe que apresentem transformação histopatológica podem 
receber quimioterapia contendo este medicamento no tratamento do LFt. 

 » Quimioterapia em alta dose e resgate por células-tronco hematopoéticas autólogas deve ser considerada 
em pacientes jovens e aptos que apresentem resposta à terapia de resgate para LFt. 

 » Doentes sem quimioterapia anterior no momento da transformação histopatológica e aqueles com doença 
em estágio localizado apresentam melhor prognóstico e podem não necessitar a intensificação com 
quimioterapia em alta dose. 

b) Quimioterapia de primeira linha (em pacientes que não receberam tratamento sistêmico prévio):
 » Em pacientes com LF grau 1, 2 ou 3A, com capacidade funcional preservada (escala ECOG 0 ou 1), 

estágio III/IV ou estágio I/II X (doença volumosa): poliquimioterapia (CVP, CHOP, FCM ou FC) com ou sem 
rituximabe 375mg/m2 de superfície corpórea por ciclo), máximo de 8 ciclos. A prednisona é uma pró-
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droga, convertida no fígado no metabólito ativo esteroidal prednisolona, sendo fármacos intercambiáveis 
nos regimes de quimioterapia para LF.

 » Em pacientes com LF grau 3B, com capacidade funcional preservada (escala ECOG 0 ou 1), estágio III/IV 
ou estágio I/II X (doença volumosa): CHOP com ou sem rituximabe 375mg/m2 de superfície corpórea por 
ciclo,  máximo de 8 ciclos. 

c) Quimioterapia de segunda linha (em pacientes que receberam tratamento sistêmico prévio  
sem rituximabe):
 » Em pacientes com LF grau 1, 2 ou 3A, com capacidade funcional preservada (escala ECOG 0 ou 1), estágio 

III/IV ou estágio I/II X (doença volumosa): poliquimioterapia CVP, CHOP, FCM ou FC com rituximabe 375mg/
m2 de superfície corpórea por ciclo, máximo de 8 ciclos. Considerar encaminhamento para TCTH.

 » Em pacientes com LF grau 1, 2 ou 3A, com capacidade funcional comprometida (escala ECOG 2), estágio 
III/IV ou estágio I/II X (doença volumosa): rituximabe 375mg/m2 de superfície corpórea semanal por quatro 
semanas. Considerar cuidados paliativos exclusivos.

d) Quimioterapia de segunda linha (em pacientes que receberam tratamento sistêmico prévio  
com rituximabe):
 » Em pacientes com LF grau 1, 2 ou 3A, com capacidade funcional preservada (escala ECOG 0 ou 1), 

estágio III/IV ou estágio I/II X (doença volumosa): quimioterapia sem rituximabe conforme resposta anterior, 
esquema quimioterápico prévio e protocolos institucionais vigentes, máximo de 8 ciclos. Considerar 
encaminhamento para TCTH.

 » Em pacientes com LF grau 1, 2 ou 3A, com capacidade funcional comprometida (escala ECOG 2), estágio 
III/IV ou estágio I/II X (doença volumosa): quimioterapia conforme resposta anterior, esquema quimioterápico 
prévio e protocolos institucionais vigentes, máximo de 8 ciclos. Considerar cuidados paliativos exclusivos.

 » Em pacientes com LF grau 3B: usar a quimioterapia de segunda linha padrão da instituição.

9 Monitorização do trataMento
A TC é atualmente a ferramenta de imagem padrão para avaliar a resposta da doença durante o tratamento, 

podendo ser substituída pelo PET-CT, se disponível, na avaliação final, ao término da quimioterapia (121).
A biópsia de medula óssea ou mielograma é indicado para avaliação da resposta nos casos com infiltração 

medular prévia ao tratamento, sempre que clinicamente indicado.  
  A freqüência de acompanhamento por exames de imagem que envolve a exposição à radiação deve ser 

definida por uma análise individual cuidadosa. Deve sempre ser justificada em termos de benefício provável para evitar 
potencial risco desnecessário devido à exposição à radiação ionizante. 

Em que pese ser amplamente aceito que a duração da remissão do LF esteja relacionada com a duração 
da resposta clínica, a monitorização molecular da resposta ao tratamento é de utilidade limitada, pela baixa 
representatividade da doença entre linfócitos do sangue periféricos ou de espécimes da medula óssea, falta de 
reprodutibilidade de exames moleculares entre diferentes laboratórios e ausência de demonstração inequívoca de 
vantagem para tratamento da doença subclínica (16,122). Assim, o acompanhamento da fração de células com 
translocação IgH/BCL2 não pode ser recomendado na rotina de acompanhamento de doentes com LF fora de 
protocolos de pesquisa.

10 acoMpanhaMento clínico

10.1 pAcIENTES EM ESpERA vIgIlANTE 
Pacientes mantidos sob espera vigilante são acompanhados para que se detecte a progressão doença. A 

consulta de acompanhamento pode ser feita a cada 4 a 6 semanas após o diagnóstico inicial. Se após três visitas 
não houver mudança clínica significativa, o intervalo entre as consultas pode ser alongado e o doente orientado para 
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retornar ao serviço antecipadamente se notar mudança na sua condição clínica. 
As consultas de acompanhamento devem incluir anamnese sobre os sintomas e sinais, exame físico de 

linfonodos, baço e fígado e avaliação de exames complementares (hemograma, testes de função renal e hepática e 
dosagem de DHL). Manifestações clínicas devem justificar a indicação de tomografia computadorizada. 

Indicações padrão para início de terapia estão descritas no item 8. A elevação isolada da DHL não é uma indicação 
para início da terapia, mas pode justificar novas investigações. Não há consenso sobre o grau de linfonodomegalia 
que justificaria o início do tratamento, se o paciente permanece assintomático, devendo-se considerar a taxa de 
crescimento nodal observada (aumento de tamanho maior que 25%), presença de massa linfonodal maior que 7 cm 
ou mais de três sítios com lesões de diâmetro acima de 5 cm. A decisão final nestes casos deve ser compartilhada 
entre o médico e o doente ou sua família.

10.2 pAcIENTES TRATADOS

 Devido à variabilidade considerável na taxa de progressão do LF, não há um padrão para seguimento de 
rotina após a terapia. A freqüência de visitas de acompanhamento e os meios usados para monitorar a progressão da 
doença devem, portanto, ser adaptados a cada doente, segundo a apresentação clínica da doença, modalidades de 
tratamento subsequentes e expectativas individuais, sendo necessário continuar a acompanhar todos os pacientes 
indefinidamente.

 A maioria dos pacientes com doença progressiva, salvo outras eventualidades, morrerá com LF descontrolado 
em vez complicações da terapêutica. Os pacientes que recebem quimioterapia em alta dose precisam ser monitorizados 
quanto ao desenvolvimento de mielodisplasia, leucemia e efeitos tardios de agentes cardiotóxicos. 

 Entende-se como apropriado realizar anamnese e exame clínico pelo menos a cada três meses no primeiro 
ano após a terapia, sendo o intervalo para os próximos anos adaptado às circunstâncias individuais. Minimamente 
deve estar disponível em cada consulta hemograma completo e dosagens de uréia, creatinina, aminotransferases/
transaminases, bilirrubinas e DHL. A função da tireóide deve ser avaliada anualmente em pacientes que se submeteram 
à irradiação de pescoço e exames de imagem após o tratamento devem ser solicitados na suspeita de recaída clínica, 
havendo expectativa de exigir terapia, não sendo apropriado solicitá-los apenas como rotina de acompanhamento. 

11 regulação/controle/avaliação pelo geStor
 Doentes com diagnóstico de linfoma folicular devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia com 

porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento.
Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, o tratamento, o manejo das doses 

e o controle dos efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de 
hemoterapia, de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos 
resultados terapêuticos esperados.

Os procedimentos radioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 01) e de transplantes (Grupo 05, Subgrupo 05) da Tabela 
de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS podem ser acessados, por código do procedimento ou nome do 
procedimento e por código da CID – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
à Saúde – para a respectiva neoplasia maligna, no SIGTAP-Sistema de Gerenciamento dessa Tabela (http://sigtap.
datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), com versão mensalmente disponibilizada. 

São os seguintes os procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia para controle temporário do linfoma 
folicular:

03.04.03.016-3 - Quimioterapia de Linfoma não Hodgkin de Baixo Grau de Malignidade – 1ª linha
03.04.03.017-1 - Quimioterapia de Linfoma não Hodgkin de Baixo Grau de Malignidade – 2ª linha
03.04.03.023-6 - Quimioterapia de Linfoma Folicular (excludente com o procedimento 03.04.03.016-3 – 1ª 

linha).
03.04.03.024-4 - Quimioterapia de Linfoma Folicular – 2ª linha (excludente com o procedimento 03.04.03.017-

1 – 2ª linha).
A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e 
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garantia do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. 
Ações de controle e avaliação incluem, entre outras: a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos procedimentos; o monitoramento da produção dos 
procedimentos (por exemplo, frequência apresentada versus autorizada, valores apresentados versus autorizados versus 
ressarcidos); a verificação dos percentuais das frequências dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas 
(cuja ordem descendente - primeira maior do que segunda – sinaliza a efetividade terapêutica) e análise dos percentuais 
de linfoma folicular entre o total de LNH de baixo grau e entre o total de todos os procedimentos de LNH.

Ações de auditoria devem verificar in loco, por exemplo, a existência e observância da regulação do acesso 
assistencial; a qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos 
medicamentos (tipos e doses); a compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico de linfoma folicular, o 
perfil clínico do doente (escore FLIPI, FLIPI2 ou outro que surja, capacidade funcional, estadiamento, indicação terapêutica), 
o esquema terapêutico e as doses diárias prescritas e fornecidas; a compatibilidade do registro dos procedimentos com 
os serviços executados; a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau de satisfação dos doentes.

Exceto pela Talidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo, pelo Mesilato de Imatinibe para a quimioterapia 
do Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), da Leucemia Mieloide Crônica e da Leucemia Linfoblástica Aguda 
cromossoma Philadelphia positivo e pelo Trastuzumabe para a quimioterapia prévia e adjuvante do câncer de mama, 
o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos antineoplásicos 
diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não 
fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias 
antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia 
são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem 
e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em 
que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do 
medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

12 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade - ter
É obrigatória a informação ao paciente ou ao seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e 

efeitos adversos relacionados a tratamento preconizado nestas Diretrizes.
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada busca no dia 15/8/2011 na base de dados Medline/Pubmed. Uma estratégia de busca ampla foi 

selecionada (“imatinib”(Supplementary Concept) OR “imatinib”(All Fields)) AND cml(All Fields) AND (“child”(MeSH 
Terms) OR “child”(All Fields) OR “children”(All Fields)), em virtude da exigüidade de estudos em buscas restritas 
para ensaio clínico randomizado e meta-análise, resultando em 97 artigos. 

Os artigos provenientes destas buscas foram revisados individualmente e utilizados aqueles com dados 
primários de experimentos clínicos e série de casos. Nenhum estudo de fase III ou meta-análise sobre uso do 
imatinibe em crianças e adolescentes foi encontrado na literatura pesquisada.

Utilizaram-se outras fontes bibliográficas, como trabaho de revisão e recomendações, a classificação da 
Organização Mundial da Saúde dos tumores dos tecidos hematopoético e linfóide e portarias do Ministério  
da Saúde.

Três novas referências foram incluídas após a busca, a partir das contribuições dadas à Consulta  
Pública.

2 introdução
A Leucemia Mielóide Crônica (LMC) é uma doença mieloproliferativa clonal da célula precursora hematopoética, 

associada a translocação cromossômica 9;22, que resulta na formação do Cromossoma Philadelphia (1,2). A 
translocação do cromossoma 9 conduz à fusão entre a porção do gene BCR do cromossoma 22 e o segmento 
do gene ABL do cromossoma 9. Esse gene quimérico direciona a síntese de uma nova fosfoproteina com elevada 
atividade tirosinoquinase, responsável pela etiopatogenia da LMC(1).

A LMC tipicamente progride em três fases: fase crônica (FC), fase acelerada ou de transformação (FT) e uma 
fase terminal denominada fase aguda ou blástica (FB).

Em crianças a LMC é de ocorrência rara, representando menos do que 10% de todos os casos de 
LMC e menos de 3% de todas as leucemias na infância, com 0,7 casos/milhão/ano, na faixa etária entre 1 a 
14 anos de idade. Essa incidência aumenta para 1,2 /milhão/ano na adolescência. O diagnóstico, em geral, 
é feito na idade entre 11 e 12 anos   (variação de 1-18 anos), sendo que 10% dos casos encontram-se em  
fase avançada(3).
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 » C92.1 Leucemia Mieloide Crônica
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4 diagnóStico
O diagnóstico de LMC é dado mediante a anamnese, exame físico, hemograma, plaquetometria, mielograma 

ou biópsia de medula óssea e exame de citogenética positivo para o Cromossoma Philadelphia (Ph+) em amostra de 
medula óssea ou exame de biologia molecular positivo em sangue periférico para o oncogene BCR-ABL.

E os achados clínicos e laboratoriais caracterizam as fases evolutivas:

CLASSIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE DA LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA(4):
A LMC-FC apresenta leucocitose (12-1.000x109/L, com mediana de 100x109/L). Não há displasia significativa 

da medula óssea. Blastos, geralmente, estão abaixo de 2% da leucometria global. Basofilia absoluta está presente 
e eosinofilia é comum. Monocitose absoluta pode estar presente, porém com monócitos abaixo de 3%, exceto 
nos raros casos associados com BCR-ABL1 p190, podendo confundir com a leucemia mielomonocítica crônica. A 
plaquetometria varia entre normal e valores acima de 1.000 x 109/L. Trombocitopenia não é comum. Na biópsia de 
medula óssea a celularidade está aumentada devido ao padrão de maturação semelhante ao do sangue periférico. 
Blastos estão, geralmente, abaixo de 5% das células da medula óssea na FC e se 10% ou mais é indicativo de 
progressão da doença. Embora os megacariócitos possam estar normais ou discretamente diminuídos em número, 
40%-50% dos pacientes apresentam moderada a intensa hiperplasia megacariocítica. A biópsia inicial da medula 
óssea mostra moderada a marcada fibrose reticulínica em aproximadamente 30% dos casos, que é correlacionada 
com número aumentado de megacariócitos e aumento do volume do baço e relacionados com um pior prognóstico.

A LMC-FT é diagnosticada por: 1) aumento persistente da leucometria ou da esplenomegalia não responsivo 
à terapia; 2) trombocitose (plaquetas > 1.000 x 109 L) não responsiva à terapia; 3) trombocitopenia persistente (< 
100x109 L) não relacionada à terapia; 4) evolução citogenética clonal ocorrendo após a cariotipagem diagnóstica; 5) 
20% ou mais de basófilos no sangue periférico; e 6) 10%-19% de mieloblastos no sangue periférico ou na medula 
óssea. (A LMC-FT traduz a resistência à terapia convencional. Os critérios 1-4 estão mais associados à transição 
da FC para a FT, enquanto os critérios 5 e 6 são mais indicativos de uma transição entre a FT e a FB. Embora 
modificações e novas sugestões desses critérios venham sendo sugeridos, recomenda-se que sejam considerados 
como progressão de doença.)

A LMC-FB é diagnosticada quando: 1) a quantidade de blastos é igual ou maior do que 20% no 
sangue periférico ou ≥ 20% das células nucleadas da medula óssea ou 2) quando há proliferação blástica  
extra-medular.

5 critérioS de incluSão
Serão incluídos no protocolo de tratamento os pacientes que preencherem todos os critérios abaixo:
 » Idade inferior 19 anos;
 » diagnóstico firmado de LMC em qualquer das três fases, por hemograma, plaquetometria e mielograma 

ou biópsia de medula óssea;
 »  exame de citogenética positivo para o Cromossoma Philadelphia (Ph+) em amostra de medula óssea ou 

exame de biologia molecular positivo em sangue periférico para o oncogene BCR-ABL;
 » exame de Beta-HCG negativo na suspeita de gravidez; e
 » na primeira linha de tratamento de qualquer das três fases da LMC ou na recaída (hematológica, 

citogenética ou molecular) após transplante de células-tronco hematopoéticas ou na recaída (hematológica, 
citogenética ou molecular) ou na intolerância ao Interferon alfa.
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6 critérioS de excluSão

 » Paciente com resultado de negativo para o cromossoma Philadelphia no exame de citogenética ou seu 
correspondente BCR-ABL em exame de biologia molecular; ou

 » paciente com teste de gravidez positivo. (O Interferon alfa é uma opção nesses casos.)

7 centro de referência
Recomenda-se que os doentes sejam atendidos em hospitais habilitados em oncologia com serviço de 

hematologia ou de oncologia pediátrica e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar seu 
monitoramento laboratorial.

8 trataMento
O transplante de medula óssea (TMO) continua a ser o único tratamento curativo da LMC. Entretanto, nem 

todos os pacientes dispõem de doadores. 
O tratamento da criança ou adolescente com LMC-FC com Hidroxiuréia seguido por Interferon alfa com ou 

sem Citosina arabinosídio promove 58% de remissão hematológica completa (RHC), 50% de remissão citogenética 
major (RCM), 14% de remissão citogenética completa (RCC) e 60% de sobrevida global (SG) em 8 anos (3).

Nos últimos dez anos, o Mesilato de Imatinibe, um inibidor seletivo da BCR-ABL quinase, tem sido utilizado 
no tratamento no adulto com LMC no Brasil (2).

Uma revisão de quatro estudos (3), com um total de aproximadamente 150 crianças com LMC-FC que 
receberam imatinibe como primeira linha de tratamento, mostrou um percentual de RHC de 96% e de RCC de 
69%, após 1 ano. O Children’s Oncology Group (COG) foi o primeiro a relatar um estudo de fase I com 31 crianças 
e adolescentes que receberem imatinibe após falha ao Interferon alfa. Houve também resposta nas fases mais 
avançadas, mas essas respostas não foram prolongadas (3). Um estudo francês, de fase IV, com 44 crianças 
uma duração mediana de 16 meses (1-67 meses), relatou um percentual de RHC de 86% e 98% aos 3 meses e 6 
meses, respectivamente, enquanto 62% dos pacientes apresentaram RCC aos 12 meses de tratamento (5).

Embora o Imatinibe tenha aumentado o tempo de fase crônica da LMC, ainda não existem evidências que 
este medicamento promova a cura da LMC.

8.1 fáRMAcO (1)
O Imatinibe é um derivado da fenilaminopirimidina e um inibidor seletivo da atividade da tirosinoquinase do 

gene de fusão BCR-ABL (oncoproteína), o produto do cromossoma Philadelphia. O Mesilato de Imatinibe também 
possui alta atividade de bloqueio da atividade da tirosinoquinase do c-kit (receptor do fator stem-cell - SCF) e do 
receptor do Fator de Crescimento Derivado das Plaquetas (PDGF). A capacidade do Imatinibe de inibir a atividade 
da tirosinoquinase do BCR-ABL está relacionada com sua ocupação no local da quinase na proteína, que bloqueia 
o acesso ao ATP e previne a fosforilação do substrato, inibindo a proliferação celular dependente de Bcr-Abl. O 
Imatinibe causa a apoptose ou parada de crescimento em células hematopoéticas que expressam BCR-ABL e é bem 
absorvido após a administração oral; níveis séricos máximos são alcançados com 2 a 4 horas após a administração. 
A vida-média de eliminação do Imatinibe e seu maior metabólito ativo, derivados N-dismetil, é aproximadamente 
de 18 e 40 horas, respectivamente. Cerca de 95% do Imatinibe são ligados a proteína, principalmente a albumina 
e glicoproteina alfa-1-ácida. A maior enzima responsável por seu metabolismo é o CYP3A4. Papéis menores no 
metabolismo são desempenhados pelos CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9 e CYP2C19. Medicamentos metabolizados 
por estas mesmas enzimas devem ser evitadas ou usados com cautela, objetivando-se evitar indesejáveis interações 
medicamentosas. A eliminação é predominantemente nas fezes, a maioria como metabólitos. 
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8.2 ESquEMA DE ADMINISTRAçãO E DOSES 
Após controle hematológico, com o uso da Hidroxiuréia por via oral na dose de 30-40mg/kg/dia, com ajustes 

da dose de acordo com a redução da leucometria global para aproximadamente 20.000/mm3, indica-se o Mesilato de 
Imatinibe nas seguintes posologias(3): 

 » LMC-Fase Crônica – 300mg/m2/dia (com arredondamento de dose para a centena mais próxima e dose 
máxima diária de 400mg) por via oral, 1 vez ao dia e após a maior refeição do dia.

 » LMC-Fase de Transformação – 400mg/m2/dia (com arredondamento de dose para a centena mais próxima 
e dose máxima diária de 600mg) via oral, 1 vez ao dia e após a maior refeição do dia.

 » LMC-Fase Blástica – 500mg/m2/dia (com arredondamento de dose para a centena mais próxima e dose 
máxima diária de 800mg quando não associado à quimioterapia endovenosa), por via oral, uma vez ao dia 
e após a maior refeição do dia.

8.3 RESpOSTA TERApêuTIcA (6):
A avaliação da resposta terapêutica ao Mesilato de Imatinibe deve considerar os seguintes critérios e 

definições:
Resposta Hematológica Completa (RHC):
 » Leucometria < 10 x 109/L
 » Basófilos < 5%
 » Nenhum mielócito, pró-mielócito ou mieloblasto na contagem diferencial.
 » Contagem de plaquetas < 450 x 109/L
 » Baço impalpável

Resposta Citogenética (RC):
 » Completa (RCC): ausência do cromossoma Ph+
 » Parcial (RCP): 1% a 35% de metáfases Ph+
 » Menor (RCm): 36% a 65% de metáfases Ph+
 » Mínima (RCmin): 66% a 95% de metáfases Ph+
 » Sem resposta: > 95% de metáfases Ph+

Resposta Molecular (RMo):
 » Completa (RMoC): transcritos de RNAm do BCR-ABL indetectáveis pelo PCR Real Time ou Nested em 

duas amostras de sangue consecutivas de adequada qualidade (sensibilidade > 104).
 » Major (RMoM): Razão BCR-ABL/ABL  ≤ 0,1% na escala internacional.

Definições de resposta ótima ao Imatinibe:
 » Em 3 meses – Atingir RHC e RCm (Ph+ ≤ 65%).
 » Em 6 meses – Atingir pelo menos RCP (Ph+ ≤ 35%).
 » Em 12 meses – Atingir RCC .
 » Em 18 meses – Atingir RMoM (BCR-ABL/ABL ≤ 0,1% (escala internacional).
 » Em qualquer momento – Manter ou melhorar a RMoM.

Definições de resposta sub-ótima ao Imatinibe:
 » Em 3 meses – sem resposta citogenética (Ph+ > 95%).
 » Em 6 meses – não atingir RCP (Ph+  > 35%).
 » Em 12 meses – RCP (Ph+ 1% a 35%).
 » Em 18 meses – menos que RMoM.
 » Em qualquer momento – perda da RMoM.

Definições de falha ao Imatinibe:
 » Em 3 meses – Não atingir RHC.
 » Em 6 meses – Sem resposta citogenética (Ph+ > 95%).
 » Em 12 meses – Não atingir RCP (Ph+  > 35%).
 » Em 18 meses – Não atingir RCC.
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 » Em qualquer momento – perder RHC, perder RCC e aparecimento de alterações cromossômicas 
 » complexas/Ph+.

8.4 EfEITOS ADvERSOS (3, 5, 7-13):
Comuns (21%-100%): náusea/diarreia, retenção hídrica, edema periférico, edema periorbitário, mielossupressão 

(neutrófilos/plaquetas), fadiga, rash, câimbras musculares, artralgia. Retardo do crescimento, principalmente em 
pacientes impúberes.

Ocasionais (5%-20%): febre, tremores e calafrios, síndrome tipo resfriado, dor abdominal, cefaleia, dor no 
peito, dispepsia/queimação, flatulência, vômitos, zumbidos, insônia, constipação, sudorese noturna, ganho de peso, 
disgeusia, anemia, anorexia, mialgia, hemorragia, disfagia, esofagite, odinofagia, mucosite/estomatite, tosse, epistaxe, 
prurido, ascite, neuropatia (motora ou sensorial) e, mais tardiamente despigmentação (vitiligo) e alopecia. Diminuição 
da densidade óssea e aumento do volume da trabécula óssea.

Raros (<5%): angioedema, aumento da pressão intracraniana, edema cerebral, desidratação, elevação das 
transferases/transaminases, fosfatase alcalina e bilirrubina, derrame pleural, edema pulmonar, pneumonite, dispneia, 
edema pericárdico, dermatite exfoliativa, hemorragia/sangramento sem trombocitopenia de grau 3 ou 4 - incluindo o 
SNC, olho, pulmão e trato gastrointestinal, conjuntivite, borramento da visão, olho seco, hipocalemia, hiponatremia, 
hipofosfatemia, ansiedade, alteração do humor, infecções. De aparecimento mais tardio, a hepatotoxicidade, toxicidade 
renal, insuficiência renal, rotura esplênica, artrite, osteonecrose, fraqueza muscular (descrita como temporária 
e nas extremidades inferiores), disfunção do ventrículo esquerdo (secundária a dano nos miócitos), trombose/
tromboembolismo.

Todos os eventos adversos relacionados ao uso do Imatinibe devem ser valorizados e registrados, pois podem 
contribuir para uma subutilização deste medicamento. O emprego do Imatinibe pode ser mantido na vigência de 
leve efeito adverso, desde que haja acompanhamento regular com o hematologista/oncologista pediátrico, porém a 
ocorrência de efeito adverso moderado ou grave exige a suspensão do uso, passível de reintrodução na dependência 
do dano causado e da vontade do responsável pelo paciente.

8.5 TEMpO DE TRATAMENTO – cRITÉRIOS DE INTERRupçãO

Conforme orientação do European LeukemiaNet 2009 (http://www.leukemia-net.org), o Mesilato de Imatinibe 
deve ser mantido enquanto se mantenha o benefício esperado nos casos de pacientes adultos com LMC, até que 
novos resultados dos protocolos clínicos definam qual população de pacientes poderá suspendê-lo (6). Para os 
pacientes pediátricos, recomenda-se, atualmente, manter o Imatinibe durante 2 anos de remissão molecular completa 
mantida. A suspensão após 24 meses exige controle mensal por exame de biologia molecular no sangue periférico. 
Casos de recaída serão novamente tratados com Imatinibe, já que a sensibilidade a este medicamento é mantida, 
sugerindo que sua interrupção não leva ao fenômeno de resistência adquirida (14,15).

A suspensão do tratamento deve-se dar-se nas seguintes condições:
 » Resposta sub-ótima e falha ao Imatinibe.
 » Falta de adesão ao tratamento.
 » A ocorrência de intolerância (toxicidade de grau 3 e 4, segundo os critérios de Graduação do NCI/EUA) 

indica a suspensão temporária do medicamento em uso, dando-se o retorno a ele, com menor dose do 
que a anteriormente utilizada. Se esta dose menor ficar aquém da mínima dose efetiva terapêutica, deve-se 
suspender definitivamente o medicamento, passando-se para a linha terapêutica seguinte.

 » O imatinibe não pode ser utilizado tanto na concepção quanto na gestação por ser teratogênico em ratos.

9 Monitorização
A monitoração exige hemograma com contagem diferencial, mielograma com citogenética e biologia molecular 

do sangue periférico para medir os níveis do transcrito BCR-ABL.
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Hemograma com contagem diferencial deve ser realizado com 1-2 semanas durante os três primeiros meses 
até a remissão hematológica completa (RHC) ter sido atingida. Depois, mensalmente.

Mielograma com citogenética no 3º e 6º meses, depois a cada 6 meses até que seja atingida a RCC. Ao atingir 
esta, dever-se-á manter a quantificação do BCR-ABL a cada três meses. Em caso de RMoC, realizar mielograma com 
citogenética anualmente.

10 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes com menos de 19 anos e diagnóstico de Leucemia Mieloide Crônica devem ser atendidos em hospitais 

habilitados em oncologia com serviço de hematologia ou de oncologia pediátrica e com porte tecnológico suficiente para 
diagnosticar, tratar e realizar seu monitoramento laboratorial.

Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o tratamento, o manejo das doses e o controle dos 
efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de hemoterapia, de 
suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos resultados 
terapêuticos esperados.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e garantia 
do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Estas incluem, entre outras: a manutenção 
atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos procedimentos; 
o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, freqüência apresentada versus autorizada, valores 
apresentados versus autorizados versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das freqüências dos procedimentos 
quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do que segunda maior do que 
terceira – sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in loco, por exemplo, a existência e a 
observância da conduta ou protocolo adotados no hospital; regulação do acesso assistencial; qualidade da autorização; 
a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos e doses); compatibilidade do 
procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional (escala de Zubrod); a compatibilidade da cobrança 
com os serviços executados; a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau de satisfação dos doentes.

NOTA 1 - Exceto pelo Mesilato de Imatinibe, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam 
nem fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos 
quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas 
específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados 
no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, 
livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. 
Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a 
responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com 
ou sem fins lucrativos.

NOTA 2 - O Mesilato de Imatinibe é comprado pelo Ministério da Saúde e dispensado aos hospitais habilitados 
em oncologia no SUS pela Assistência Farmacêutica das secretarias estaduais de saúde, não podendo, assim, ser 
autorizada APAC, quando o seu uso é isolado.  Neste caso, o atendimento ambulatorial pode ser ressarcido como 
consulta especializada.

NOTA 3 – Em caso de Leucemia Mieloide Crônica em fase blástica, o uso do Mesilato de Imatinibe pode ser 
associado a outros antineoplásicos e, assim, o fornecimento do Imatinibe pode ser concomitante à autorização de APAC 
para os seguintes procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia de tumores de criança e adolescente, inclusive 
a Leucemia Mieloide Crônica:

 » 03.04.07.001-7 – Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 1ª linha 
 » 03.04.07.002-5 – Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 2ª linha (primeira recidiva)
 » 03.04.07.004-1– Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 3ª linha (segunda recidiva)
 » 03.04.07.003-3 – Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 4ª linha (terceira recidiva)
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11 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade – TER
É obrigatória a informação ao paciente ou a seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e 

efeitos adversos relacionados ao uso do medicamento Mesilato de Imatinibe preconizado nestas Diretrizes.
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TERMO DE ESclAREcIMENTO E RESpONSAbIlIDADE
Mesilato de iMatinibe

Eu, _____________________________________________(nome do(a) paciente ou de seu responsável legal), 
declaro ter sido informado(a) claramente sobre os benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de 
mesilato de imatinibe, indicado para o tratamento da Leucemia Mieloide Crônica, que apresenta o cromossoma Philadelphia.

Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram esclarecidas pelo médico __________________________________
________________ (nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a tomar/fornecer ao meu(minha) filho(a) pode 
contribuir para trazer as seguintes melhoras: 

 » recuperação das contagens celulares,
 » destruição das células malignas e
 » diminuição do tamanho do fígado, do baço e outros locais, decorrentes da destruição dessas células.

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso 
do medicamento:

 » risco de uso no imatinibe na gravidez; portanto, caso o(a) doente engravide, devo avisar imediatamente o médico;
 » interação do imatinibe com outros medicamentos, por exemplo anticonvulsivantes, antidepressivos, alguns antitérmicos, 

remédios contra fungos e outros, o que exige a leitura detalhada das recomendações descritas pelo fabricante;
 » efeitos adversos mais comumente relatados: diminuição da produção dos glóbulos brancos do sangue, glóbulos vermelhos 

e plaquetas, problemas no fígado e ossos, dores articulares e musculares, náusea, vômitos, alteração do metabolismo 
ósseo, certa diminuição da velocidade do crescimento, problemas respiratórios e cardíacos;

 » contraindicado em casos de hipersensibilidade (alergia) ao remédio; e
 » risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem;

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim/meu(minha) filho(a), comprometendo-me a devolvê-lo 
ao hospital, para que este o devolva à Assistência Farmacêutica da secretaria estadual de saúde, caso não queira ou não possa utilizá-lo 
ou se o tratamento for interrompido. Sei também que eu/meu(minha) filho(a) continuarei/continuará a ser atendido(a), inclusive em caso 
de desistir de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as secretárias de saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento ou do(a) 
meu(minha) filho(a), desde que assegurado o anonimato. 

(   ) Sim    (   ) Não

Local:                                                                                                          

Nome do paciente:                                                                                                                                                                                        

Cartão Nacional de Saúde:                                                                                                                                                                         

Nome de responsável legal:                                                                                                                                                                                  

Documento de identificação do responsável legal:                                                                                                                                                  

Assinatura do responsável legal ou do paciente

Médico responsável:    CRM:       UF:

Data:                                                                                                  

Data:                                                                                                           

Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento do Mesilato de Imatinibe e deverá ser preenchido em duas vias, ficando uma 
arquivada na farmácia e a outra entregue ao usuário ou seu responsável legal.

Assinatura e carimbo do médico
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foram realizadas buscas nas bases de dados Medline/Pubmed e Embase em 02/04/2013.
Na base de dados Medline/Pubmed, utilizando-se os termos “Gastrointestinal Stromal Tumors”(Mesh), com 

os limites Humans, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Clinical Trial, Phase III, Systematic Reviews, foram 
encontrados 110 artigos. 

Na base de dados Embase, utilizando-se os termos ‘gastrointestinal stromal tumors’/exp AND ‘therapy’/exp AND 
(meta analysis)/lim OR (randomized controlled trial)/lim OR (systematic review)/lim) AND ((english)/lim OR (portuguese)/lim 
OR (spanish)/lim) AND (humans)/lim AND (embase)/lim, foram encontrados 159 artigos. 

Primeiramente, foram selecionadas meta-análises e revisões sistemáticas relativas a opções de tratamento do tumor 
do estroma gastrointestinal, excluindo-se artigos não relacionados ao assunto e estudos cujos desfechos não tivessem 
relevância clínica; em seguida, estudos de fase III publicados após as meta-análises e revisões sistemáticas selecionadas. 

Foi utilizada ainda a base de dados UpToDate 2013, com o termo GIST, e diretrizes clínicas de sociedades 
internacionais de especialistas.

2 introdução
Os tumores do estroma gastrointestinal (gastrointestinal stromal tumors – GIST) são neoplasias raras, tipicamente 

subepiteliais. Compreendem vários subtipos molecularmente distintos de sarcomas que coletivamente representam 
os tumores mesenquimais mais comuns do trato gastrointestinal. Afetam, em 75% dos casos, o estômago e intestino 
delgado proximal, mas podem ocorrer em qualquer segmento do trato digestivo, como cólon, reto e apêndice. Os 
GIST extragastrointestinais são raros e podem se originar no omento, mesentério ou retroperitônio (1).

 Os GIST manifestam-se em ambos os sexos e em qualquer faixa etária; entretanto mais comumente afetam 
pessoas com mais de 40-50 anos, com idade ao diagnóstico variando de 58 a 63 anos. Esses tumores correspondem 
a aproximadamente 1% das neoplasias primárias do trato digestivo. Estima-se que a incidência anual seja de 7-20 
casos por milhão de pessoas (1,2). Em mais jovens, estima-se que a incidência seja de 0,06 a cada 100.000 pessoas 
entre 20-29 anos e de 0,02 por milhão de crianças com menos de 14 anos (3).

A maioria dos casos parece ser esporádica, já que fatores de risco epidemiológicos não foram identificados até 
o momento. Há, porém, uma predisposição à ocorrência de GIST em crianças e adultos jovens com certas síndromes 
hereditárias, tais como GIST familiar (múltiplos GIST no estômago e no intestino delgado), neurofibromatose tipo 1, 
tríade de Carney (GIST gástrico, paraganglioma extra-adrenal e condroma pulmonar) e síndrome de Carney-Stratakis 
(GIST gástrico e paraganglioma) (2,3).

A etiologia do GIST parece estar relacionada às células intersticiais de Cajal (CIC) do plexo mioentérico envolvidas 
na peristalse. As CIC e as células do GIST apresentam similaridades ultraestruturais, como a expressão em comum do 
receptor transmembrana da tirosinoquinase KIT (receptor KIT) (4).
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Normalmente esse receptor desempenha papel fundamental no desenvolvimento e na manutenção das CIC, 
sendo um produto do proto-oncogene c-KIT. Um experimento-chave para a compreensão molecular da patogênese 
da doença foi realizado em 1998 e confirmou a teoria vigente de que, no GIST, certas mutações no c-KIT induzem 
uma ativação não controlada do receptor KIT, com consequente proliferação e aumento da sobrevida celular (isto é, 
crescimento neoplásico) (4).

A identificação por imuno-histoquímica do antígeno CD117, que constitui parte do receptor KIT e, portanto, 
funciona como um marcador de sua presença, representou um passo essencial no diagnóstico diferencial do GIST 
em relação aos outros sarcomas do trato gastrointestinal. 

Embora 90% ou mais dos GIST apresentem positividade para a expressão do receptor KIT (isto é, são CD117 
positivos), alguns subtipos podem sofrer mutações em outros genes. Mutações no gene de outra tirosinoquinase, 
como o receptor alfa do fator de crescimento derivado das plaquetas (platelet-derived growth fator receptor alpha-
PDGFRA), são encontradas em menos de 5% dos GIST CD117 negativos. 

Em geral, 5% dos GIST não apresentam quinases com mutações detectáveis, sendo chamados GIST de tipo 
selvagem (wild type). Nessa situação, até um terço dos GIST c-KIT, PDGFRA e com GIST tipo selvagem podem 
apresentar mutações em outras vias moleculares não relacionadas com as tirosinoquinases (5). 

A identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para atendimento 
especializado dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 » C15.0 Neoplasia maligna da porção cervical do esôfago (esôfago cervical)
 » C15.1 Neoplasia maligna da porção torácica do esôfago (esôfago torácico)
 » C15.2 Neoplasia maligna da porção abdominal do esôfago (esôfago abdominal)
 » C15.3 Neoplasia maligna do terço superior do esôfago
 » C15.4 Neoplasia maligna do terço médio do esôfago
 » C15.5 Neoplasia maligna do terço inferior do esôfago
 » C15.8 Neoplasia maligna do esôfago com lesão invasiva
 » C15.9 Neoplasia maligna do esôfago, não especificada
 » C16.0 Neoplasia maligna da cárdia
 » C16.1 Neoplasia maligna do fundo do estômago
 » C16.2 Neoplasia maligna do corpo do estômago
 » C16.3 Neoplasia maligna do antro pilórico
 » C16.4 Neoplasia maligna do piloro
 » C16.5 Neoplasia maligna da pequena curvatura do estômago, não especificada
 » C16.6 Neoplasia maligna da grande curvatura do estômago, não especificada
 » C16.8 Neoplasia maligna do estômago com lesão invasiva
 » C16.9 Neoplasia maligna do estômago, não especificada
 » C17.0 Neoplasia maligna do duodeno
 » C17.1 Neoplasia maligna do jejuno
 » C17.2 Neoplasia maligna do íleo
 » C17.3 Neoplasia maligna do divertículo de Meckel
 » C17.8 Neoplasia maligna do intestino delgado com lesão invasiva
 » C17.9 Neoplasia maligna do intestino delgado, não especificada
 » C18.0 Neoplasia maligna do ceco
 » C18.1 Neoplasia maligna do apêndice (vermiforme)
 » C18.2 Neoplasia maligna do cólon ascendente
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 » C18.3 Neoplasia maligna da flexura (ângulo) hepática(o)
 » C18.4 Neoplasia maligna do cólon transverso
 » C18.5 Neoplasia maligna da flexura (ângulo) esplênica(o)
 » C18.6 Neoplasia maligna do cólon descendente
 » C18.7 Neoplasia maligna do cólon sigmoide
 » C18.8 Neoplasia maligna do cólon com lesão invasiva
 » C18.9 Neoplasia maligna do cólon, não especificada
 » C19 Neoplasia maligna da junção retossigmoide
 » C20 Neoplasia maligna do reto
 » C26.8 Lesão invasiva do aparelho digestivo
 » C47.4 Neoplasia maligna dos nervos periféricos do abdômen
 » C48.1 Neoplasia maligna de partes especificadas do peritônio
 » C49.3 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles do tórax

4 diagnóStico e eStadiaMento

4.1 DIAgNóSTIcOS clíNIcO E lAbORATORIAl

Os GIST (aproximadamente 70%) se apresentam com sintomas inespecíficos, que podem incluir sangramento, 
perfuração e, menos frequentemente, obstrução. Cerca de 20% dos casos são assintomáticos, sendo encontrados 
fortuitamente durante endoscopias, exames de imagem do abdômen ou procedimentos cirúrgicos, como gastrectomia.

Em estágios avançados, os tumores mais agressivos costumam metastatizar para o fígado e o peritônio. 
Metástases para linfonodos são raras em adultos, mas freqüentes em pacientes pediátricos. Outros sítios de metástases 
incluem ossos, pulmões, partes moles ou pele (2,6). No estadiamento inicial, está indicada tomografia computadorizada 
(TC) de tórax e abdômen. Em razão de as metástases pulmonares serem raras, cerca de 2%, e inexistindo evidência de 
doença pulmonar, uma nova TC de tórax está indicada se houver progressão de doença abdominal.

Em casos iniciais de doença localizada e ressecável, um alto grau de suspeita e a familiaridade com a aparência 
radiológica do tumor bastam para o diagnóstico pré-operatório. Nessa situação, pode-se dispensar a biópsia antes 
do tratamento cirúrgico. No entanto, uma biópsia será necessária para confirmação de GIST se houver suspeita de 
metástase ou se a quimioterapia com mesilato de imatinibe estiver indicada para tumor localmente avançado (1,6,7).

Morfologicamente, os GIST podem ser divididos em três categorias: fusiforme (70%) epitelioide (20%) e misto 
(10%). De modo geral, alguns estudos mostram que o subtipo histológico não tem impacto no prognóstico, mas sim nas 
particularidades de localização da neoplasia. Por exemplo, as lesões epitelioides ocorrem mais comumente no estômago 
do que nos outros sítios. Quanto às demais, não há localização predominante.

A avaliação imuno-histoquímica complementar é recomendada para todos os casos suspeitos de GIST. Um painel 
imuno-histoquímico apropriado geralmente é suficiente para estabelecer o diagnóstico definitivo. A expressão de KIT 
(CD117), presente em 95% dos casos, é a mais específica e sensível característica do GIST, considerando um painel 
de diagnóstico diferencial padronizado. Outros marcadores, com suas respectivas positividades, utilizados comumente 
nos painéis incluem: CD34 (60%-70%), ACAT2 (30%-40%), S100 (5%), desmina (1%-2%) e queratina (1%-2%). A 
genotipagem dos GIST KIT-positivos não é recomendada de rotina (1,2,8). O DOG1 (discovered on GIST1) representa um 
novo e promissor marcador, pois é expresso em cerca de um terço dos GIST KIT-negativos. A proteína transmembrana 
DOG1, identificada recentemente, tem se mostrado tanto sensível quanto específica para GIST e independe das 
expressões de c-KIT ou PDGFR. O verdadeiro papel desse novo marcador ainda permanece desconhecido. De modo 
geral, é recomendado utilizar o CD117 para confirmação diagnóstica de GIST (9).

O comportamento clínico dos GIST é bastante variável, e diversas classificações na literatura tentam estratificar 
os subtipos com pior prognóstico. Conforme consenso estabelecido em 2002, tamanho do tumor, atividade mitótica 
e localização anatômica são as principais informações na estratificação do risco de recidiva e de desenvolvimento de 
metástases (Tabela 1). Os estudos mostram que GIST gástricos com menos de 2 cm com atividade mitótica baixa 
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Risco Tamanho do tumor em cm (*)
Taxa mitótica/campos de grande 

aumento (**)

Muito baixo risco Menor de 2 Menos de 5/50

Baixo risco 2-5 Menos de 5/50

Risco intermediário
Menor de 5 

5-10
6-10/50

Menos de 5/50

Alto risco
Maior de 5 
Maior de 10 

Qualquer tamanho

Mais de 5/50
Qualquer taxa mitótica

Mais de 10/50

Tamanho do 
tumor em cm

Taxa mitose/campos 
de grande aumento

Percentagem de pacientes livres de progressão durante longo 
acompanhamento – sítio primário

Estômago Jejuno-íleo Duodeno Reto

Menor ou igual a 2 Menor ou igual a 5/50 100 100 100 100

2-5 Menor ou igual a 5/50 98,1 95,7 91,7 91,7

5-10 Menor ou igual a 5/50 96,4 76 66 (*) 43 (*)

Maior que 10 Menor ou igual a 5/50 88 48 

Menor ou igual a 2 Maior que 5/50 100 (**) 50 (**) 46

2-5 Maior que 5/50 84 27 50 48

5-10 Maior que 5/50 45 15 14 (*) 29 (*)

10 Maior que 5/50 14 10

Além dos fatores mencionados para predizer o prognóstico, a localização anatômica também afeta o 
risco de recidiva da doença. Em geral, GIST intestinais são muito mais agressivos do que os localizados na 
região gástrica. Algumas séries de casos mostram que a mortalidade por GIST de intestino delgado foi maior 
que o dobro da registrada na série com tumores gástricos (13). A Tabela 2 apresenta dados de estudos a 
longo prazo de 1.055 casos de cânceres gástricos, 629 de intestino delgado, 144 de duodeno e 111 de reto. 
Esses estudos tiveram seguimentos variáveis de 2,5 até 40 anos com tempo médio de 17 anos. 

Tabela 2 – Taxas de sobrevida livre de progressão dos casos de GIST em estômago, intestino 
delgado e reto agrupados pelas taxas de mitoses e pelo tamanho do tumor. (*)

Tabela 1 – Proposta para definir o risco da agressividade do comportamento dos GIST

(menos de 5 mitoses/50 campos de grande aumento) têm risco muito baixo de recidiva. Por outro lado, em conjunto, os 
GIST com mais de 2 cm apresentam algum risco de recidivar. Segundo a atividade mitótica tumoral, essa estratificação 
divide os tumores em com menos de 5 ou com mais de 5 mitoses/50 campos de grande aumento. Quanto menor o 
número de mitoses, menor o risco. O risco final deve ser avaliado em conjunto com o tamanho do tumor em todos os 
casos de GIST após ressecção cirúrgica ou biópsia (nos casos de tumores não ressecáveis ou metastáticos) (1,2,10-13).

(*) O tamanho representa a dimensão isolada maior. Admite-se que varie antes e depois da fixação e entre observadores. Existe consenso de que 
talvez o limiar para o comportamento agressivo deva ser menos de 1-2 cm para o intestino delgado do que para outros locais.  
(**) Idealmente, a contagem de mitoses deve ser padronizada de acordo com a superfície examinada (baseada no tamanho dos campos de 
grande aumento (HPF)), mas não existem acordos definidos sobre isto. Apesar da subjetividade no reconhecimento das mitoses e da variabilidade 
das áreas de HPF, essas contagens são úteis (12).

(*) Dados combinados para tumores com mais de 5 cm.
(**) Pequeno número de casos. (13)
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4.2 DIAgNóSTIcO pOR IMAgEM

A TC de abdômen ou de pelve é o exame de escolha inicial para a avaliação do tumor primário e estadiamento 
da doença (14).

Endoscopia digestiva alta geralmente é realizada e pode ser um meio útil para caracterizar melhor as lesões 
gástricas, demonstrando eventualmente ulcerações associadas. Durante o procedimento, podem ser realizadas 
biópsias das áreas suspeitas ou ulceradas. Como o GIST é um tumor submucoso e de crescimento mais endofítico, 
a aspiração endoscópica guiada por agulha fina permite a biópsia de material mais adequado para o diagnóstico do 
tumor primário, assim como a diferenciação de lesões semelhantes, como o leiomioma (15).

Cabe ressaltar que as lesões dos GIST são frágeis, e procedimentos com biópsia podem causar hemorragia e 
mesmo disseminação tumoral (6). Por isso, são necessários cirurgiões ou endoscopistas experientes para a realização 
do procedimento a fim de que não ocorra disseminação para outros sítios ou ruptura da pseudocápsula do tumor.

4.3 ESTADIAMENTO 
O estadiamento do GIST é determinado pela classificação da UICC (União Internacional Contra o Câncer) ou da 

AJCC (American Joint Committee on Cancer) (Tabelas 3A e 3B) (16). 

Tabela 3A - Estadiamento TNM para GIST em todos os locais

TUMOR PRIMÁRIO (T)

TX
T0
T1

O tumor primário não pode ser avaliado.
Não há evidência de tumor primário.
Tumor com até 2 cm.

T2
T3
T4

Tumor com mais de 2 cm e com até 5 cm em sua maior dimensão.
Tumor com mais de 5 cm e com até 10 cm em sua maior dimensão.
Tumor com mais de 10 cm em sua maior dimensão.

LINFONODOS REGIONAIS (N)

NX
N0
N1

Os linfonodos regionais não podem ser avaliados (*).
Ausência de metástase em linfonodos regionais.
Metástases em linfonodos regionais.

METÁSTASES À DISTÂNCIA (M)

M0
M1

Ausência de metástase à distância.
Metástase à distância.

A gradação histopatológica (G) para o GIST depende da atividade mitótica:
 » Baixa atividade mitótica: até 5 mitoses/50 campos de grande aumento;
 » Alta atividade mitótica: mais de 5 mitoses/50 campos de grande aumento.

A atividade mitótica no GIST é melhor expressa como o número de mitoses/50 campos de grande aumento, 
usando-se a objetiva de 40x (área total 5 mm2 em 50 campos).

(*) NX: O acometimento de linfonodos regionais nos GIST é raro e, assim, os casos que não podem ser avaliados, pela clínica ou pela análise 
patológica, devem ser considerados N0, ao invés de NX ou pNX.
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ESTÁDIO T N M ATIVIDADE MITÓTICA

GIST GÁSTRICO (*)

IA T1, T2 N0 M0 Baixa

IB T3 N0 M0 Baixa

II
T1, T2 N0 M0 Alta

T4 N0 M0 Baixa

IIIA T3 N0 M0 Alta

IIIB T4 N0 M0 Alta

IV
Qualquer T N1 M0 Qualquer

Qualquer T Qualquer N M1 Qualquer

GIST DE INTESTINO DELGADO (**)

I T1 ou T2 N0 M0 Baixa

II T3 N0 M0 Baixa

IIIA
T1 N0 M0 Alta

T4 N0 M0 Baixa

IIIB T2, T3, T4 N0 M0 Alta

IV
Qualquer T N1 M0 Qualquer

Qualquer T Qualquer N M1 Qualquer

Tabela 3B - Grupamento por Estádios

5 critérioS de incluSão
Serão incluídos neste Protocolo de tratamento com mesilato de imatinibe pacientes com diagnóstico dos 

seguintes tipos de GIST:
 » GIST irressecável;
 » GIST metastático ou recidivado após tratamento cirúrgico; e
 » GIST de alto risco de recidiva pós-operatória.

6 critérioS de excluSão
Serão excluídos deste Protocolo de tratamento com mesilato de imatinibe pacientes que apresentarem muito 

baixo ou baixo risco de recidiva pós-operatória e puderem ser tratados cirúrgica ou conservadoramente. 
Serão também excluídos os que apresentarem intolerância, hipersensibilidade ou contraindicação ao uso do 

medicamento preconizado neste Protocolo.

7 trataMento
O GIST é raro em crianças e adultos jovens (1,4%). Na falta de estudos prospectivos e, portanto, de 

consenso quanto ao tratamento padrão, a conduta em caso de GIST pediátrico deve ser feita por uma equipe 
multidisciplinar em serviços especializados em Oncologia pediátrica. Em menos de 15% dos pacientes com 
mutações dos proto-oncogenes KIT ou PDGFRA, sugere-se que a conduta terapêutica siga as preconizadas 
para o GIST em adultos.

(*) Os critérios também podem ser aplicados para GIST solitários primários de omento.
(**) Os critérios também podem ser aplicados para localizações anatômicas menos comuns, como esôfago, cólon, reto e mesentério.

1667



117TUMOR DO ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST)

As opções terapêuticas para o GIST em adultos incluem ressecção cirúrgica, radioterapia e utilização 
do inibidor da tirosinoquinase, o mesilato de imatinibe. As opções de tratamento variam de acordo com o 
estadiamento da doença por ocasião do diagnóstico e com os grupos prognósticos (Tabelas 3A e 3B) (17).

7.1 cIRuRgIA

Embora exista consenso de que GIST com mais de 2 cm devam ser ressecados, a ressecção de tumores 
com menos de 2 cm é tema controverso, não havendo consenso na literatura internacional. Na ausência de 
achados de alto risco à endoscopia (foco ecogênico, ulceração, margens irregulares), sugere-se que os pacientes 
sejam acompanhados com exames de imagens e endoscopias de controle.

O tratamento de escolha para a doença localizada é a ressecção cirúrgica completa, sem violação da 
pseudocápsula, a fim de reduzir o risco de disseminação tumoral local. O objetivo do tratamento cirúrgico 
é ressecção total da lesão com margens livres, sem necessidade de linfadenectomia, uma vez que o GIST 
raramente apresenta envolvimento de linfonodos (2,8,10-12,18,19). Reintervenção cirúrgica geralmente não 
está indicada quando as margens são positivas microscopicamente ao exame anatomopatológico definitivo (6). 
Apesar da ressecção cirúrgica completa, somente metade dos pacientes permanece livre de recidiva em 5 anos 
ou mais (1,2). Portanto, um cuidado meticuloso do cirurgião é mandatório uma vez que a ressecção incompleta 
do tumor ou sua ruptura parecem ser preditores independentes de pior prognóstico de recidiva (18,20).

Os GIST localmente avançados, mesmo que ressecados, apresentam altas taxas de recidiva, 
independentemente da técnica cirúrgica utilizada. Portanto, ressecções cirúrgicas complexas (multiviscerais) 
devem ser evitadas a favor de procedimentos com mínima morbidade. A quimioterapia com mesilato de imatinibe 
deve ser considerada em casos de maior risco cirúrgico ou com baixa probabilidade de obtenção de margens 
negativas (6). Por exemplo, cirurgias mutilantes podem ser evitadas nos casos de GIST primários do reto e da 
junção gastroesofágica que mostrem regressão com imatinibe pré-operatório.

O fígado e o peritônio são os locais de metástases mais comuns, e cerca de 30% dos pacientes com 
doença recidivada ou metastática apresentam GIST potencialmente ressecável. Mesmo na ausência de estudos 
randomizados, a cirurgia em pacientes selecionados com doença metastática parece aumentar o controle da 
doença em longo prazo, quando há resposta ao tratamento inicial com imatinibe (isto é, resposta parcial, doença 
estável ou somente progressão focal). Nesses casos, o imatinibe deve ser mantido após a ressecção, mesmo se 
esta for completa.

7.2 RADIOTERApIA

Radioterapia localizada é uma opção de tratamento para os pacientes não candidatos à cirurgia por 
quaisquer motivos, nos quais se deseja controlar localmente a progressão da doença. Entretanto, não há 
comprovação de benefício em termos de sobrevida geral (21).

O emprego de radioterapia também pode ser considerado nos casos de intolerância ou resistência a 
inibidor de tirosinoquinase, assim como no tratamento paliativo de pacientes sintomáticos (22).

7.3 TRATAMENTO MEDIcAMENTOSO

A terapia medicamentosa do GIST com mesilato de imatinibe abrange: a) a quimioterapia adjuvante, após o 
tratamento cirúrgico com ou sem ressecção microscópica completa do tumor primário, e b) a quimioterapia paliativa 
da doença avançada primariamente irressecável (que pode, ou não, tornar-se ressecável e operável) e da doença 
metastática ou recidivada.

7.4 quIMIOTERApIA ADjuvANTE (pROfIláTIcA Ou póS-OpERATóRIA)
O fundamento da quimioterapia adjuvante do GIST com mesilato de imatinibe inclui o fato de que a taxa de 

recidiva do tumor, independentemente da obtenção de margens negativas com a cirurgia, é de 50%. Além disso, a 
terapia adjuvante com outros antineoplásicos ou radioterapia não são efetivas no GIST (12,23). Taxas de resposta ao 
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redor de 5% têm sido observadas com quimioterapia com outros antineoplásicos. A radioterapia é raramente utilizada 
face à dificuldade de proteger os tecidos normais adjacentes.

Na expectativa de que mais pesquisas venham corroborar as conclusões iniciais de dois estudos randomizados 
recentes, o uso de imatinibe adjuvante por 3 anos pode ser considerado para pacientes com alto risco de recidiva (24-26).

O primeiro estudo controlado versus placebo, envolvendo 713 pacientes, demonstrou aumento da sobrevida livre 
de doença em 1 ano de 15% (98% versus 83%) no grupo de pacientes de alto risco tratados com imatinibe adjuvante (400 
mg/dia) (24). Esse estudo randomizado de fase III alocou pacientes adultos com diagnóstico de GIST primário localizado, 
com ao menos 3 cm de diâmetro, positivos para proteína KIT (CD117) por imuno-histoquímica, para receber de forma 
duplo-cega 400 mg/dia de imatinibe ou placebo durante 1 ano. A alocação foi realizada de forma a distribuir igualmente, 
entre os grupos, pacientes com diferentes tamanhos de tumor. Dos 778 casos registrados, 713 foram randomizados. A 
intervenção foi iniciada até 84 dias após a ressecção cirúrgica, independentemente de comprometimento microscópico 
da margem cirúrgica. Havendo recidiva tumoral, o cegamento era quebrado, permitindo-se a troca de braço para 
imatinibe no caso de pacientes que vinham recebendo placebo ou que já haviam terminado o tempo de tratamento com 
imatinibe, ou o aumento de dose para 800 mg/dia no grupo em tratamento com imatinibe. 

Durante o estudo, o desfecho primário, originalmente a sobrevida total, foi modificado para sobrevida livre de 
doença, uma vez que o desenho, ao permitir a troca de braço no caso de recidiva e exposição de ambos os grupos ao 
agente em estudo, não favoreceria a demonstração de diferença na sobrevida total. A recidiva foi definida como recidiva 
tumoral (não detalhados critérios ou óbito por qualquer causa). Análise interina determinou interrupção da inclusão de 
novos pacientes antes de se completar o tempo de seguimento previsto, por ter sido atingido o limiar de eficácia pré-
estabelecido. Com um seguimento médio de 19,7 meses, a sobrevida livre de doença foi de 98% no grupo imatinibe 
e de 83% no grupo placebo. Não foi verificada diferença na sobrevida total, tendo sido observadas 8 mortes (2,3%) no 
grupo placebo (5 atribuídas ao GIST) e 5 mortes no grupo imatinibe (nenhuma atribuída ao GIST). Análise de eficácia foi 
estratificada pelo tamanho do tumor, tendo sido demonstrado benefício em tumores com mais de 6 cm.

O estudo apresentou vários e graves problemas metodológicos, a começar pela randomização. Entre os 713 
pacientes randomizados, 65 (9,1%) foram considerados inelegíveis (33 no grupo placebo e 32 no grupo imatinibe), 
mas tiveram seus dados incluídos na análise por intenção de tratar. A ocorrência de cruzamento entre os grupos 
prejudicou a avaliação da evolução do grupo placebo em termos de sobrevida. A interrupção do estudo também 
não permitiu avaliar a evolução em longo prazo, bem como a ocorrência de possíveis falhas tardias ao imatinibe. O 
estudo não foi capaz de demonstrar diferença na sobrevida total entre o grupo que empregou imatinibe logo após a 
ressecção cirúrgica e o grupo que fez uso após a recidiva. 

Outra limitação deste estudo foi a falta de avaliação de possíveis diferenças na qualidade de vida ou demanda 
por serviços assistenciais nos dois grupos. O desfecho sobrevida livre de doença, cada vez mais usado em estudos 
oncológicos, tem relevância clínica relativa na medida em que pode não ser acompanhado de melhora da qualidade 
de vida ou de redução significativa na morbidade (hospitalizações, complicações infecciosas, demanda por serviços 
assistenciais, etc.). Considerando-se o número cinco vezes maior de retirada do estudo no grupo tratado por efeitos 
adversos e a ocorrência de eventos adversos de graus 3 ou 4 em 30% dos casos tratados, o perfil de toxicidade do 
imatinibe deve ser avaliado na decisão de tratar. Curiosamente, as causas de óbito não foram descritas e, apesar de 
os autores afirmarem que não houve óbitos relacionados ao GIST no grupo imatinibe, a tabela de efeitos adversos 
aponta 3 casos de efeitos adversos grau 5 (óbito diretamente causado pelo tratamento). Pode-se argumentar que, 
mesmo tendo causado diretamente a morte de 3 pacientes, isso não repercutiu na redução da mortalidade total, 
mas esse dado levanta sérios questionamentos, principalmente se essas mortes ocorreram no grupo de baixo risco. 
Apesar desses dados, essa é a melhor evidência disponível que justifica o uso de imatinibe nos pacientes classificados 
como de alto risco (25,26).

O estudo mais recente com cerca de 400 pacientes, comparou o uso de imatinibe adjuvante (400 mg/dia) por 1 
ou 3 anos. Os resultados confirmaram o benefício do fármaco em relação à sobrevida livre de doença e, pela primeira 
vez, foi demonstrado aumento da sobrevida geral. Os pacientes com alto risco de recidiva da doença tratados por 36 
meses comparados aos que utilizaram o fármaco por 12 meses apresentaram sobrevida geral em 5 anos de 92% e 
81,7%, respectivamente (27). 
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Em suma, conforme a evidência disponível, ao se considerar a quimioterapia adjuvante com imatinibe, é 
essencial a seleção adequada de pacientes com alto risco de recidiva tomando-se por base o especificado na Tabela 
1, que contempla um dos três esquemas de estratificação de risco validados (12,13,28).

Adicionalmente, um nomograma prognóstico recentemente validado pode ser utilizado para avaliar a sobrevida 
livre de doença em 2 e 5 anos de pacientes com GIST primário localizado e completamente ressecado (29).

A indicação de tratamento adjuvante para pacientes com risco intermediário é mais controversa. Entretanto, 
para fins da prática clínica, essa questão geralmente é contornável. Com a utilização da classificação modificada do 
Instituto Nacional de Saúde dos EUA (critérios de Joensuu), pode-se re-estratificar a maioria dos pacientes com risco 
intermediário para baixo ou alto risco e, assim, auxiliar na tomada de decisão sobre quando tratar os pacientes com 
risco intermediário (28).

7.5 quIMIOTERApIA DA DOENçA AvANçADA

 » Quimioterapia da doença primariamente irressecável
Embora não existam estudos randomizados, o uso de imatinibe pode tornar ressecável doença primariamente 

irressecável ou com risco de morbidade significativa (10). Os GIST primários do reto ou da junção gastroesofágica, 
por exemplo, podem responder ao imatinibe e, assim, possibilitar tratamentos cirúrgicos mais conservadores (30).

 » Quimioterapia da doença metastática ou recidivada 
Dois estudos randomizados, incluindo cerca de 1.700 pacientes com GIST avançado, demonstraram uma taxa 

de resposta em torno de 50% com o uso paliativo de imatinibe, não havendo diferença significativa entre os dois níveis 
de dose testados (400 mg/dia versus 800 mg/dia). Após 3 anos de acompanhamento, a sobrevida livre de doença e a 
sobrevida geral não foram maiores no grupo que usou a dose maior. Tais dados, associados a uma menor toxicidade, 
confirmaram 400 mg/dia como a dose inicial apropriada para a maioria dos pacientes. O aumento da dose-padrão 
(400 mg, duas vezes ao dia) pode ser prescrito se houver progressão da doença em pacientes com boa tolerância ao 
tratamento, ou seja, na ausência de reações adversas graves ao imatinibe (6,30,31).

A manutenção do imatinibe faz-se necessária nos casos de GIST sem progressão tumoral, já que a maioria 
dos pacientes apresenta recidiva da doença após a interrupção do medicamento. Também se aplica com o intuito 
de manter a intensidade da dose e o controle excelente dos sintomas relacionados aos efeitos adversos do fármaco 
antes de se considerar uma redução da dose-padrão diária (400 mg/dia), para uma dose mínima de 200 mg/dia (32).

A presença e o local da mutação em c-KIT ou em PDGFRA são fatores preditivos de resposta ao imatinibe em 
casos de doença avançada ou metastática (33,34). Esse fármaco tem seu papel principal estabelecido no tratamento 
do GIST avançado, mas alguns pacientes podem desenvolver resistência (35).

A resistência primária é definida como a presença de progressão da doença durante os primeiros 6 meses de 
tratamento com imatinibe e é mais frequentemente encontrada nos pacientes com as mutações em c-KIT éxons 9, 
13, 17, em PDGFRA éxon 18 e com GIST tipo selvagem (6,36).

A resistência secundária é detectada quando há progressão da doença após 6 meses de tratamento com 
imatinibe, depois de uma resposta inicial, e ocorre mais frequentemente pela aquisição de novas mutações em c-KIT. 
Nesses casos, diversos estudos avaliaram se o aumento da dose de 400 mg/dia para 800 mg/dia era seguro e eficaz. 
Em um deles, o aumento da dose proporcionou estabilização da doença em 27% dos pacientes avaliados e sobrevida 
geral em 18,1% ao final do primeiro ano, à custa de maior toxicidade (37-39).

O maleato de sunitinibe, um inibidor da fosforilação de múltiplas tirosinoquinases, foi testado na quimioterapia 
de segunda linha do GIST em um ensaio clínico versus placebo, que incluiu 312 pacientes com doença avançada, 
intolerantes ou resistentes ao imatinibe. No estudo, o cegamento foi suspenso precocemente após análise interina 
ter demonstrado diferença estatisticamente significativa entre os grupos no desfecho primário, definido por tempo 
até progressão radiológica. O tempo até progressão de doença foi significativamente maior no grupo tratado (27,3 
semanas, IC 95% 16-32,1 semanas versus 6,4 semanas, IC 95% 4,4-10 semanas; HR 0,33, IC 95% 0,23-0,47; 
p<0,0001). A sobrevida total foi descrita como superior no grupo tratado com sunitinibe, no entanto valores absolutos 
não são relatados; e, como mais da metade dos pacientes estavam vivos no momento da análise, a sobrevida mediana 
não pôde ser calculada. Taxas de resposta objetiva (redução do tumor) foram baixas em ambos os grupos (7% no 
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grupo sunitinibe versus 0% no placebo; CI 95% 3,7-11,1; p = 0,006). Eventos adversos graves foram observados mais 
frequentemente no grupo sunitinibe (20% versus 5%). O delineamento, permitindo a suspensão do cegamento e a troca 
do grupo placebo para o grupo intervenção, uma vez identificada a progressão, não é adequado para mostrar efeito da 
intervenção na sobrevida. Qualidade de vida não foi avaliada, sendo o critério de progressão basicamente radiológico.

A principal crítica a esse estudo consiste no fato de haver evidências de que a suspensão do imatinibe está 
associada a aumento do risco de progressão acelerada da doença, o que pode ter impactado negativamente 
nos desfechos observados no grupo placebo. De fato, a sobrevida livre de progressão no grupo placebo foi de 6 
semanas, enquanto a sobrevida livre de doença estimada com escalonamento de dose de imatinibe foi de cerca de 
11,6 semanas. Esse dado aponta para um aspecto que pode ser criticável do ponto de vista ético. Não foi descrito 
quantos pacientes entre os definidos como resistentes tinham espaço para o escalonamento. Assim, a duração 
de estabilidade da doença, apontada como superior no grupo sunitinibe, como igual ou superior a 22 semanas 
observada em 17% dos pacientes que receberam sunitinibe e em 2% do grupo placebo, não pode ser aceita como 
verdadeira (40-43).

Os efeitos adversos comuns do sunitinibe incluem diarreia (40%), astenia (37%), fadiga (33%), hipertensão 
(28%) e náusea (27%), além de hipotireoidismo, anemia, neutropenia, trombocitopenia, linfocitopenia e diminuição 
da fração de ejeção ventricular (40, 44).

Assim, diante da natureza da evidência disponível, recomenda-se aguardar novos e mais adequados estudos 
para que o sunitinibe possa ser devidamente avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do 
SUS (CONITEC), inclusive quanto ao custo-efetividade de considerá-lo terapia de segunda linha para GIST (44-47).

Por tais razões, o sunitinibe não está indicado neste Protocolo.
O mesilato de imatinibe é comprado pelo Ministério da Saúde e fornecido pelas Secretarias Estaduais de 

Saúde aos hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia.

7.6 fáRMAcO

Mesilato de imatinibe: comprimidos de 100 mg e 400 mg.

7.7 ESquEMA DE ADMINISTRAçãO

Mesilato de imatinibe: 400 mg/dia por via oral, em dose única diária. A dose pode ser aumentada para 600 
mg/dia ou 800 mg/dia na ausência de reações adversas e se houver resposta insuficiente à terapia com a dose-
padrão. O comprimido deve ser ingerido durante as refeições com baixo teor de gordura para minimizar o risco de 
efeitos gastrointestinais, com um copo grande de água. Doses de 400 mg ou 600 mg devem ser administradas em 
dose única diária, enquanto a de 800 mg deve ser dividida em duas administrações diárias, pela manhã e à noite.

Os comprimidos podem ser dissolvidos em um copo de água ou suco de maçã para pacientes com dificuldade de 
deglutição. O número de comprimidos necessários deverá ser colocado em um volume apropriado (aproximadamente 
50 ml para um comprimido de 100 mg e 200 ml para um comprimido de 400 mg) e misturando com auxílio de uma 
colher. A suspensão deve ser ingerida imediatamente após a dissolução completa do(s) comprimido(s).

A dose do mesilato de imatinibe para tratamento de crianças e adolescentes com GIST não está determinada, 
mas autores recomendam a mesma faixa de doses utilizadas na quimioterapia da leucemia mieloide crônica e 
linfoblástica aguda cromossoma Philadelphia positivo, em tomada única. Na falta dessa determinação e considerando 
a raridade do GIST em crianças e adolescentes, bem como o grave evento adverso de retardo do crescimento com o 
uso crônico do imatinibe por doentes nessa faixa etária, aqui se protocola a dose de 300 mg/m2/dia.

 Para o cálculo da dose, utiliza-se o peso real ou o ideal, aquele que for menor. Os comprimidos de 100 mg 
ou de 400 mg podem ser fracionados e diluídos com água. A proporção de água é de 50 ml para cada 100 mg. A 
mistura diluída deverá ser administrada imediatamente após a dissolução completa do medicamento. Recomenda-
se a ingestão após a maior refeição do dia. 
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7.8 EfEITOS ADvERSOS

O Imatinibe é razoavelmente tolerado, e os efeitos adversos geralmente são de intensidade leve a moderada, 
melhorando com a continuação do tratamento. Os mais comuns são retenção hídrica, câimbras, náusea, fadiga, 
dor abdominal, diarreia e rash cutâneo. 

Retenção hídrica com edema periférico e, ocasionalmente, derrame pleural e ascite são comuns em pacientes 
mais idosos e nos com comprometimento cardíaco. Edema periorbital é mais frequente e não responde a diuréticos, 
sendo mais acentuado pela manhã e melhorando ao longo do dia. As câimbras musculares são o efeito colateral mais 
desagradável, afetando panturrilhas, pés e mãos. Náusea, vômitos e dispepsia são amenizados com a ingestão do 
imatinibe com alimentos de baixo teor de gordura, o que não diminui a absorção. Podem ser utilizados antiácidos 
e bloqueadores da bomba de prótons. Dor abdominal e diarreia são comuns e tratadas sintomaticamente. Rash 
cutâneo é usualmente maculopapular e leve e se resolve com a continuação do tratamento (48).

A toxicidade hematológica compreende anemia grau 3 em até 42% e grau 4 em até 11% dos pacientes. 
Macrocitose pode ocorrer, e seu mecanismo é desconhecido. Neutropenia e plaquetopenia podem ocorrer em 
menos de 10%, com duração média de 3 semanas. Para a continuidade do uso do medicamento, o número 
absoluto de neutrófilos deve estar acima de 1.000 células/mm3. Ginecomastia e toxicidades hepática, pulmonar e 
cardíaca foram relatadas ocasionalmente. Sangramento gastrointestinal pode ocorrer em 5% dos pacientes com 
tumores grandes, não estando associado a trombocitopenia. Uma queda da hemoglobina igual ou superior a 2 g/dl 
deve levar à suspensão do imatinibe e imediata avaliação do paciente quanto à possibilidade de sangramento (48).

7.9 TEMpO DE TRATAMENTO – cRITÉRIOS DE INTERRupçãO

O tratamento deverá ser interrompido em casos de falta ou falha de resposta, toxicidade ou progressão da 
doença, evidenciadas por acompanhamento clínico e por exames de imagem. 

A interrupção do imatinibe resulta em progressão rápida da doença na maioria dos pacientes com GIST 
avançado e não deve ser recomendada, a menos que haja toxicidade intolerável. Em estudo comparativo com 
sunitinibe, a intolerância ao imatinibe foi definida como qualquer grau 4 de toxicidade ou toxicidade inaceitável 
induzida pela dose-padrão (400 mg/dia) (45).

Conforme evidência atual, é recomendada quimioterapia paliativa contínua até a progressão da doença em 
casos de GIST avançado (metastático ou recidivado) e por 3 anos se a finalidade da quimioterapia for adjuvante (48).

Durante o tratamento medicamentoso, o paciente deve ser avaliado com relação a sintomas e sinais de 
toxicidade e ser submetido regularmente a exames laboratoriais (hemograma, contagem de plaquetas e dosagens 
de aminotransferases/transaminases - AST/TGO e ALT/TGP, ureia, creatinina, sódio e potássio), a cada 1-2 meses.

Deve-se buscar exaustivamente a ocorrência de possíveis interações de quaisquer medicamentos com 
imatinibe. Não se recomenda a prescrição concomitante de medicamentos que utilizam as enzimas CYP para seu 
metabolismo (por exemplo, paracetamol, varfarina e derivados azólicos).

8 Monitorização do trataMento

8.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

Preferencialmente, devem ser selecionadas para avaliação as lesões fixas, bem definidas e não confluentes 
(até duas por órgão). 

A TC com contraste é o método de imagem-padrão para pacientes com GIST. A resposta ao imatinibe pode 
ser definida pela ausência de recidiva ou progressão da doença na primeira avaliação por TC, a ser realizada em 
torno de 3 meses após o início do tratamento. Em relação ao seguimento, recomenda-se controle a cada 3-6 
meses, ou a utilização do método de acompanhamento desenvolvido por Joensuu e colaboradores, baseado 
na estimativa do risco de recorrência, que demonstrou reduzir o número total de exames, sem comprometer a 
capacidade de detecção precoce de recidiva (49). Diferentemente de outros quimioterápicos antineoplásicos, para 
a avaliação da resposta aos inibidores de tirosinoquinase têm sido utilizados os critérios introduzidos por Choi, 
que considera a redução da densidade do tumor além da diminuição do volume de doença mensurável (RECIST - 
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Response Evaluation Criteria in Solid Tumors). Assim, a evidência sugere que uma diminuição de pelo menos 10% 
do tamanho ou de pelo menos 15% da densidade do tumor seja considerada uma resposta parcial ao tratamento 
com imatinibe (50). A máxima redução do tamanho do tumor pode ocorrer após 6-12 meses de tratamento. 

Além do aparecimento de novas lesões ou aumento do tamanho de alguma lesão, ocasionalmente pode 
ocorrer a formação de novo(s) nódulo(s) hiperatenuado(s) dentro de uma massa aparentemente estável. Essas 
formas de progressão real no GIST devem ser diferenciadas de uma pseudoprogressão que ocorre, por exemplo, 
quando uma lesão aumenta devido à hemorragia intratumoral ou degeneração mixoide. 

Em razão de sua melhor sensibilidade para avaliar lesões pequenas, a ressonância magnética do abdômen 
está indicada se houver intenção de ressecção de metástase(s) hepática(s). 

Detecção de progressão da doença a despeito do tratamento indica resistência primária, e detecção de 
progressão após uma resposta clínica inicial, resistência secundária (51).

9 acoMpanhaMento apóS trataMento cirúrgico e quiMioterapia adjuvante
Após a suspensão da quimioterapia adjuvante, está indicada TC de 3/3 meses por 2 anos, a cada 6 meses 

por mais 3 anos e anualmente até o 10º ano pós-tratamento. Depois disso, a recorrência é rara, e não há mais 
benefício no controle por exames de imagem (52).

10 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Pacientes com diagnóstico de GIST devem ser atendidos em hospitais habilitados em Oncologia e com porte 

tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o acompanhamento.
Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, tratamento, manejo das doses e 

controle dos efeitos adversos, eles dispõem de toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de 
hemoterapia, de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção 
dos resultados terapêuticos esperados. 

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e 
garantia do atendimento dos pacientes, facilitando as ações de controle e avaliação. Incluem-se, entre essas 
ações: manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); autorização prévia 
dos procedimentos; monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, frequência apresentada versus 
autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); verificação dos percentuais das frequências 
dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do que 
segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in loco, por 
exemplo, existência e observância da conduta ou protocolo adotados no hospital; regulação do acesso assistencial; 
qualidade da autorização; conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos 
e doses); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e a capacidade funcional (escala de 
Zubrod); compatibilidade da cobrança com os serviços executados; abrangência e integralidade assistenciais; e 
grau de satisfação dos pacientes. 

Excetuando-se a talidomida para o tratamento do mieloma múltiplo, o mesilato de imatinibe para a 
quimioterapia do tumor do estroma gastrointestinal (GIST), da leucemia mieloide crônica e da leucemia linfoblástica 
aguda cromossoma Philadelphia positivo e o trastuzumabe para a quimioterapia do carcinoma de mama 
inicial e locorregionalmente avançado, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem 
fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos 
quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações 
clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas estão indicadas. Ou seja, os hospitais 
credenciados no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos 
oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme 
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o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência 
oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja 
ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

Os procedimentos radioterápicos e quimioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 04) e cirúrgicos (Grupo 04 e os 
vários subgrupos por especialidades e complexidade) da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS 
podem ser acessados, por código do procedimento ou nome do procedimento e por código da CID – Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – para a respectiva neoplasia maligna, 
no Sistema de Gerenciamento dessa Tabela (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp) com 
versão mensalmente disponibilizada.

Os procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia de adultos com GIST, com o mesilato de imatibe, 
são os seguintes:

 » Quimioterapia paliativa – adulto
03.04.02.031-1– Quimioterapia do tumor do estroma gastrointestinal
 » Quimioterapia adjuvante (pós-operatória, profilática) – adulto

03.04.05.033-4– Quimioterapia do tumor do estroma gastrointestinal
NOTA: O mesilato de imatinibe é adquirido pelo Ministério da Saúde e fornecido pelas Secretarias Estaduais 

de Saúde aos hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia. Para crianças e adolescentes, não 
pode ser autorizada APAC com procedimento de quimioterapia para tumores na infância e adolescência e para 
uso isolado de mesilato de imatinibe para quimioterapia paliativa ou adjuvante de GIST. Neste caso, o atendimento 
ambulatorial pode ser ressarcido como consulta especializada. 

11 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade – ter
É obrigatória a informação ao paciente ou a seu responsável legal dos benefícios potenciais riscos e efeitos 

adversos relacionados ao uso do medicamento preconizado neste Protocolo.
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TERMO DE ESclAREcIMENTO E RESpONSAbIlIDADE  
Mesilato de iMatinibe

Eu, _______________________________________________________(nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente 
sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso do mesilato de imatinibe, indicado para o 
tratamento do tumor do estroma gastrointestinal (GIST).

Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram resolvidas pelo médico _____________________________
________________(nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer os seguintes benefícios: 
 » ausência de progressão da doença;
 » redução do tamanho do tumor;
 » redução do aparecimento de novas lesões ou aumento do tamanho de alguma lesão. 

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos:
 » risco de uso do imatinibe na gravidez; portanto, caso engravide, devo avisar imediatamente o médico;
 » interação do imatinibe com, por exemplo, anticonvulsivantes, antidepressivos, alguns antitérmicos, remédios contra fungos, 

entre outros, o que exige a leitura detalhada das recomendações descritas pelo fabricante;  
 » efeitos adversos mais comuns: diminuição da produção de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, problemas no fígado e 

nos ossos, dores articulares e musculares, náusea, vômitos, alteração do metabolismo ósseo, certa diminuição da velocidade 
do crescimento, problemas respiratórios e cardíacos;

 » contraindicação em casos de hipersensibilidade (alergia) ao fármaco;
 » risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira 
ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei ser atendido(a), inclusive em caso de desistir de 
usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que 
assegurado o anonimato. 

(  ) Sim    (  ) Não

Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento de mesilato de imatinibe e deverá ser preenchido em duas vias: uma será 
arquivada no prontuário, e a outra, entregue ao usuário ou a seu responsável legal.
Nota: O mesilato de imatinibe é comprado pelo Ministério da Saúde e fornecido pelas Secretarias Estaduais de Saúde aos hospitais credenciados 
no SUS e habilitados em Oncologia.

Local:                                                                                                          

Nome do paciente:                                                                                                                                                                                        

Cartão Nacional de Saúde:                                                                                                                                                                         

Nome de responsável legal:                                                                                                                                                                                  

Documento de identificação do responsável legal:                                                                                                                                                  

Assinatura do responsável legal ou do paciente

Médico responsável:    CRM:       UF:

Data:                                                                                                  

Data:                                                                                                           

Assinatura e carimbo do médico
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foram realizadas buscas nas bases de dados Medline/Pubmed, Embase e Cochrane para opções 

terapêuticas do adenocarcinoma de estômago.
Na base de dados Medline/Pubmed, a busca foi realizada em 31/10/2012, utilizando-se os termos “Stomach 

Neoplasms/diet therapy”(Mesh) OR “Stomach Neoplasms/drug therapy”(Mesh) OR “Stomach Neoplasms/
radiotherapy”(Mesh) OR “Stomach Neoplasms/surgery”(Mesh) OR “Stomach Neoplasms/therapy”(Mesh) e 
restringindo-se para estudos em humanos, em língua inglesa, e para meta-análises, foram obtidos 111 estudos. 
Os mesmos termos foram utilizados para estudos clínicos de fase III e ensaios clínicos randomizados em humanos, 
em língua inglesa, resultando em 719 estudos. 

Na base de dados Embase, a busca foi realizada em 31/10/2012, utilizando-se os termos ‘stomach 
tumor’/exp OR ‘stomach cancer’/exp AND ‘therapy’/exp e restringindo-se para estudos em humanos, em 
língua inglesa, e para meta-análises, foram obtidos 268 estudos. Os mesmos termos foram utilizados para 
ensaios clínicos randomizados em humanos, em língua inglesa, resultando em 657 estudos, sendo 78 de 
fase III. 

Na biblioteca Cochrane, a busca foi realizada em 26/05/2011, utilizando-se a expressão “stomach cancer”, 
tendo sido localizadas 7 revisões sistemáticas sobre o assunto.

Foi elaborada uma ficha de coleta de informações dos artigos, que iniciou pelas revisões sistemáticas 
com meta-análises mais recentes e de tantas mais antigas quantas necessárias para incluir os ensaios clínicos 
randomizados disponíveis. No caso de não haver revisão sistemática com meta-análise, coletaram-se dados de 
revisões narrativas e dos ensaios clínicos originais.

Foram excluídos, depois da leitura dos textos completos, 22 artigos ou por serem revisões não sistemáticas 
de tópicos para os quais havia revisão sistemática ou por serem opiniões de autores e cartas ao editor.

Os artigos foram organizados nos seguintes grupos: cirurgia laparoscópica, cirurgia para doença avançada, 
esplenectomia, reconstrução cirúrgica, conduta pós-operatória, quimioterapia adjuvante, quimioterapia 
neoadjuvante (prévia), quimioterapia intraperitoneal, radioterapia e tratamento da doença avançada.

Para os demais tópicos, como diagnóstico, que não contam com estudos de intervenção, foi feita uma 
revisão simples norteada por diretrizes que citaram sua metodologia.

2 introdução
No Brasil, o câncer de estômago, excetuando-se o de pele (não melanótico), é o quarto mais frequente 

entre os homens e o sexto mais frequente entre as mulheres, segundo as estimativas do INCA para 2012 (1). Em 
ambos os sexos, a incidência aumenta a partir de 35-40 anos e em intensidades diferentes.

Portaria SAS/MS nº 505, de 6 de maio de 2013.

ADENOcARcINOMA DE ESTôMAgO

Consultores: Alice de Medeiros Zelmanowicz, Oly Campos Corleta, Candice Beatriz Treter Gonçalves, 
Bárbara Corrêa Krug e Karine Medeiros Amaral

Editores: Maria Inez Pordeus Gadelha, Sandro José Martins e Paulo Dornelles Picon

Os autores declaram ausência de conflito de interesses.
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A incidência desse tipo de tumor vem diminuindo, mas a taxa de mortalidade permanece alta. Apesar das 
diferenças de incidência e dos programas de detecção precoce diferentes entre o Oriente e o Ocidente, a sobrevida 
em 5 anos é de cerca de 30% nos países desenvolvidos e de 20% nos países em desenvolvimento (2).

Estima-se que o estado brasileiro que tem a maior incidência é o Paraná. Além disso, o registro de câncer 
de base populacional publicado em 2010 mostrou que a cidade que registrou a maior incidência ajustada por 
idade entre os homens foi São Paulo (24,97/100.000 hab.) e, entre as mulheres, Goiânia (11,32/100.000 hab.) 
– taxas ajustadas pela população mundial. Dados consolidados de mortalidade mostraram taxas que variam de 
19,57 mortes por câncer gástrico por 100.000 homens no Amapá a 9,02 por 100.000 mulheres em Roraima. 
Independentemente da região do país, homens, idosos e indivíduos de classes sociais mais baixas são os mais 
frequentemente afetados (3).

Apesar de a etiologia ser desconhecida, há fatores hereditários e não hereditários claramente associados 
ao aparecimento e desenvolvimento do câncer gástrico. Os fatores de risco conhecidos devem-se a: 1) origem 
infecciosa, como infecção gástrica pelo Helicobacter pylori; 2) características demográficas, como idade 
avançada e sexo masculino; 3) hábitos de vida, como dieta pobre em produtos de origem vegetal, dieta rica em 
sal, consumo de alimentos conservados de determinadas formas, como defumação ou conserva, e exposição 
a drogas, como tabagismo; 4) associação com doenças, como gastrite atrófica crônica, metaplasia intestinal 
da mucosa gástrica, anemia perniciosa, pólipo adenomatoso do estômago, gastrite hipertrófica gigante; e 5) 
história pessoal ou familiar de algumas condições hereditárias, como o próprio câncer gástrico e a polipose 
adenomatosa familiar (3-5).

O tipo histológico mais comum (mais de 90% dos casos) é o adenocarcinoma, e a presente recomendação se 
restringirá a este tumor, sendo o termo câncer gástrico utilizado como seu sinônimo. Linfomas gástricos, sarcomas e 
tumores de outras histologias têm potenciais evolutivos e tratamentos diferentes (4). 

O adenocarcinoma do estômago pode ser subdividido em dois tipos: difuso de Lauren e tipo intestinal. O 
primeiro apresenta-se com padrão infiltrativo, com extensão submucosa e metástases precoces, acomete mais 
mulheres em idade jovem e de tipo sanguíneo A e está associado ao pior prognóstico. O tipo intestinal apresenta-se 
como um tumor mais diferenciado, acomete mais homens, em especial idosos, e evolui principalmente de lesões 
pré-malignas.

O câncer gástrico tem seu prognóstico e tratamento definidos pela localização e estadiamento do tumor e pelo 
número de linfonodos ressecados e acometidos. Pode apresentar-se difusamente ou localizar-se na porção proximal 
do estômago, envolvendo ou não a junção esofagogástrica, ou na porção mais distal, junto ao piloro. Diversas séries 
mostram que mais de 50% dos pacientes com câncer inicial na porção distal podem ser curados quando o tumor tiver 
sido totalmente ressecado, enquanto pacientes com cânceres proximais podem ser curados em menos de 20% das 
vezes, mesmo que iniciais (6-8).

A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial, e o encaminhamento ágil e adequado 
para o atendimento especializado, dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico 
e prognóstico dos casos.

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (cid-10)

 » C16.0 Neoplasia maligna da cárdia (esôfago e estômago, junção cardioesofágica, gastroesofágica, orifício 
da cárdia);

 » C16.1 Neoplasia maligna do fundo do estômago;
 » C16.2 Neoplasia maligna do corpo do estômago;
 » C16.3 Neoplasia maligna do antro pilórico (antro gástrico);
 » C16.4 Neoplasia maligna do piloro (canal pilórico, pré-piloro);

1683



133ADENOCARCINOMA DE ESTÔMAGO

 » C16.5 Neoplasia maligna da pequena curvatura do estômago, não especificada (pequena curvatura do 
estômago, não classificável em C16.1-C16.4);

 » C16.6 Neoplasia maligna da grande curvatura do estômago, não especificada (grande curvatura do estômago, 
não classificável em C16.0-C16.4);

 » C16.8 Neoplasia maligna do estômago com lesão invasiva (quando não se pode definir a localização inicial); e
 » C16.9 Neoplasia maligna do estômago, não especificada (câncer gástrico SOE)

4 diagnóStico e eStadiaMento

4.1 DIAgNóSTIcO clíNIcO E cIRÚRgIcO

O diagnóstico de câncer gástrico é feito geralmente a partir de uma queixa clínica relacionada a sintomas 
do trato digestivo alto (plenitude gástrica, sangramento digestivo alto ou baixo, náusea e vômito) ou a sintomas 
constitucionais (perda de peso, anorexia e astenia). A anamnese e o exame físico nortearão a investigação 
diagnóstica subsequente. É importante observar que o diagnóstico clínico do câncer gástrico é difícil, porque 
não há sintomas patognomônicos. Além disso, pode cursar assintomático, inclusive na sua fase mais avançada, 
já com metástases (9).

Quando da suspeita do diagnóstico, o paciente deve ser submetido a endoscopia digestiva alta, que 
tem por objetivo biopsiar lesões suspeitas e definir a localização primária (cárdia com especial atenção à 
junção esofagogástrica, fundo, corpo, antro e piloro) e o grau de disseminação no órgão. Mesmo que uma 
lesão caracteristicamente neoplásica não seja encontrada, biópsias de alterações inespecíficas e de amostras 
aleatórias devem ser feitas (9).

4.2 DIAgNóSTIcO pOR IMAgEM

Tomografia computadorizada de abdômen total e tórax com contraste oral e venoso deve ser realizada 
para definir o estadiamento e planejar o tratamento, já que comumente a doença se apresenta em estágios 
avançados, e o tratamento é definido por sua extensão na apresentação. Ressonância magnética deve ser 
solicitada caso seu resultado possa alterar a conduta terapêutica inicial.

Outros exames de imagem, como a ultrassonografia endoscópica (também conhecida por ecoendoscopia), 
podem auxiliar na avaliação da extensão locorregional da doença (10-12).

O tratamento deve ser realizado preferencialmente em centros especializados, com grande número de 
atendimentos, cujos resultados sejam validados e apresentados periodicamente.

4.3 DIAgNóSTIcO lAbORATORIAl

Exames laboratoriais são realizados para avaliar as condições clínicas do paciente. Marcadores tumorais, 
como CA 72-4, CA 19-9 ou CEA são associados a doença extensa e, logo, de pior prognóstico, porém a sua 
utilização sistemática na avaliação pré-operatória, na resposta ao tratamento ou no seguimento, ainda não foi 
avaliada em estudos de fase III, e a acurácia é variável nos estudos diagnósticos publicados, limitando sua 
utilidade na prática clínica (13).

4.4 ESTADIAMENTO

O estadiamento do câncer gástrico mais aceito é o da AJCC, e a classificação TNM mais utilizada é a da 
UICC, traduzida pelo INCA/Ministério da Saúde (14,15).

Ressalta-se que há discussão sobre a utilização desta classificação para a definição de tratamento e o 
estabelecimento do prognóstico dos casos, uma vez que as recomendações terapêuticas encontradas nos 
estudos baseiam-se em diversas versões dela, com variações significativas, como ocorreu entre a 6ª edição, de 
2002, e a 7ª edição, de 2010 e que se resume a seguir:
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RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA TNM  (14)

Tx O tumor não pode ser avaliado. NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados.

T0 Sem evidência de tumor primário N0 Sem invasão linfática regional.

Tis
Tumor in situ/displasia de alto grau: tumor 
intraepitelial sem invasão da lâmina própria

N1 1 a 2 linfonodos regionais acometidos.

T1
O tumor invade a lâmina própria ou muscular 

da mucosa (T1a) ou submucosa (T1b).
N2 3 a 6 linfonodos regionais acometidos.

T2 O tumor invade a muscular própria. N3 7 ou mais linfonodos regionais acometidos.

T3 O tumor invade a subserosa. N3a 7 a 15 linfonodos regionais acometidos.

T4
O tumor perfura a serosa (T4a) ou invade 

estruturas adjacentes (T4b).
N3b 16 ou mais linfonodos regionais acometidos.

M0 Sem metástase à distância

M1 Metástase à distância

5 opçõeS terapêuticaS 
O prognóstico do câncer de estômago varia grandemente com o estadiamento e é desfavorável já nos estágios 

iniciais com acometimento linfonodal - com exceção do câncer inicial (EC 0) que, com tratamento cirúrgico, pode 
atingir até 90% (noventa por cento) de cura em 5 anos (16). Por isso, o tratamento é multidisciplinar e envolve cirurgia, 
radioterapia e quimioterapia, na tentativa de modificar a história natural da doença. O momento em que cada uma 
das opções terapêuticas será instituída, combinadas ou não, e a sequência dos tratamentos, são alvo de estudos há 

GRUPAMENTO POR ESTÁDIOS CLÍNICOS (EC) (14)

EC 0 Tis N0 M0

EC IA T1 N0 M0

EC IB
T2 N0 M0

T1 N2 M0

EC IIA

T3 N0 M0

T2 N1 M0

T1 N2 M0

EC IIB

T4a N0 M0

T3 N1 M0

T2 N2 M0

T1 N3 M0

EC IIIA

T4a N1 M0

T3 N2 M0

T2 N3 M0

EC IIIB

T4b N0, N1 M0

T4a N2 M0

T3 N3 M0

EC IIIC
T4a N3 M0

T4b N2, N3 M0

EC IV Qualquer T Qualquer N M1
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décadas. Variações de técnicas cirúrgicas e radioterápicas, agentes quimioterápicos e combinações desses agentes e 
características populacionais tornam difícil a comparação entre os resultados dos estudos. O tratamento mais efetivo 
ainda não foi estabelecido, e a decisão de como tratar deve ser definida levando-se em consideração a experiência e 
os recursos humanos e tecnológicos da instituição ou a preferência do paciente e de seu médico (17).

5.1 cIRuRgIA

O câncer de estômago deve ter um tratamento cirúrgico sempre que exequível. A extensão da ressecção e da 
linfadenectomia e o momento da cirurgia em relação a outros tratamentos oncológicos devem ser definidos de acordo 
com a localização do tumor, o estadiamento, as condições clínicas do paciente e a experiência da equipe assistencial.

Ressecção endoscópica, desde que realizada em monobloco, com margens de segurança laterais e profunda, 
pode ser indicada como tratamento exclusivo para o adenocarcinoma gástrico bem diferenciado (classificação de 
Nakamura) ou intestinal (classificação de Lauren), desde que a lesão esteja restrita à mucosa e não apresente úlcera, 
independentemente de sua extensão; a lesão esteja restrita à mucosa e tenha no máximo 30 mm quando apresentar 
úlcera; ou a lesão esteja restrita à submucosa superficial (sm1, invasão da submucosa até 300 micra), não apresente 
úlcera e tenha no máximo 30 mm.

Este tipo de tratamento só deve ser realizado preferencialmente em centros especializados, com grande número 
de atendimentos, cujos resultados sejam validados e apresentados periodicamente (18-23).

A gastrectomia videolaparoscópica para tumores iniciais (que envolvem a mucosa ou a submucosa, independentemente 
do comprometimento linfonodal) é factível e há dados na literatura que endossam seu uso por equipes treinadas. Porém, revisões 
sistemáticas com meta-análise, demonstraram controvérsias nos ensaios clínicos randomizados que testaram a efetividade 
dessa conduta e concluíram que, apesar dos seus potenciais benefícios, mais estudos metodologicamente adequados, com 
amostras maiores e inclusão das diversas variáveis que afetam os desfechos devem ser realizados, a fim de estabelecer a 
técnica como padrão (24-26). Além disso, a laparoscopia tem o potencial de mudar o estadiamento pré-operatório em 40% 
dos casos e pode detectar metástases à distância em 30% dos casos considerados com doença localizada. 

A literatura disponível em relação à efetividade e segurança da linfadenectomia (mais extensa - D2 ou mais versus 
limitada - D1) é inconclusiva. Inexiste evidência de benefício na sobrevida global com a linfadenectomia mais extensa, 
mas o grupo que mais se beneficia em análises de subgrupo são os de risco intermediário (EC II e III). Porém as revisões 
sistemáticas que chegaram a tal conclusão reconhecem haver heterogeneidade nos estudos que demonstraram o 
benefício. Alguns estudos sugerem que há uma relação proporcional entre o número de linfonodos ressecados e a 
sobrevida. Este benefício da linfadenectomia mais extensa foi observado, mesmo em números elevados como 40 
linfonodos. Um ponto de corte ideal não foi definido, porém, pelo menos 15 linfonodos deveriam ser ressecados para 
permitir adequado estadiamento (38-39). O acréscimo de pancreatectomia distal e de esplenenectomia complementar, 
o pequeno número de casos por cirurgião/ano e a falta de treinamento específico parecem estar associados a aumento 
de mortalidade. Assim, a recomendação quanto à técnica deve se basear na experiência do especialista em identificar o 
paciente que mais se beneficiará, bem como em sua própria habilidade como cirurgião (27-31).

Há recomendação de esplenectomia para casos de T3 ou T4 de grande curvatura e para casos em que a 
linfadenectomia deve abranger os linfonodos esplênicos (32,33).

No entanto, o número de linfonodos ressecados tem relação linear com a sobrevida do paciente. Estudos que 
demonstram tal efeito sugerem tratar-se de um fator independente do estadiamento (para cada estágio, quanto mais 
linfonodos dissecados, melhor o prognóstico) e do acometimento linfonodal.

As recomendações a seguir são apresentadas por estágio e localização do tumor no estômago (4):

EC 0 (TisN0M0):
A gastrectomia com linfadenectomia tem intuito curativo. Tumores nesse estágio são mais frequentemente 

diagnosticados em populações que, em razão de sua alta incidência, têm programas sistemáticos de rastreamento, 
como no Japão.
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EC IA e IB:
Gastrectomia total ou subtotal com linfadenectomia é a terapia de escolha.

EC II, EC IIIA e EC IIIB:
Gastrectomia subtotal distal, se a lesão não compromete o fundo gástrico ou a junção esofagogástrica, 

associada à linfadenectomia;
Gastrectomia total, se a lesão envolve a cárdia ou o corpo difusamente, associada à linfadenectomia.
A maioria dos pacientes com ressecção completa do tumor gástrico tem alto risco de recidiva, quando 

o comprometimento vai além da parede (T3 ou T4) ou tem acometimento linfonodal (qualquer N). Mesmo com 
ressecções amplas, o risco de recidivas locorregional e sistêmica permanece alto. Por isso, tratamentos pré-
operatório (prévio ou neoadjuvante), perioperatório ou adjuvante demonstram benefício no controle local e na 
sobrevida livre de doença.

EC IIIC:
Pacientes em EC IIIC podem ser tratados semelhantemente aos demais pacientes em EC III que inclui ampla 

ressecção do tumor e linfadenectomia radical, com tratamento combinado de radioterapia e quimioterapia prévias 
(pré-operatório ou neoadjuvante), perioperatório ou adjuvante.

EC IV:
A quimioterapia resultou em melhor sobrevida nos casos de pacientes com metástases à distância, quando 

comparada com tratamento de suporte exclusivo. A cirurgia, neste caso, tem como objetivo o controle de sintomas, 
como dor, sangramento ou obstrução.

5.2 RADIOTERApIA

A radioterapia pode ser utilizada em combinação com quimioterapia, antes ou depois da cirurgia. Sua inclusão 
no tratamento do adenocarcinoma gástrico foi avaliada em pelo menos duas revisões sistemáticas que incluíram 
somente câncer gástrico e demonstraram impacto positivo na sobrevida, quando a associação foi comparada com 
cirurgia exclusiva (40,41). Estudos comparando o efeito isolado da radioterapia não estão disponíveis.

5.3 quIMIOTERApIA

A associação de quimioterapia e radioterapia (quimiorradioterapia) adjuvante pode ser considerada para tumores 
a partir do estágio clínico IB (T1N1 ou T2N0). O ensaio clínico randomizado que demonstrou ganho de sobrevida global 
(36 versus 27 meses para o grupo tratado com adjuvância versus cirurgia exclusiva) tinha apenas 31% de pacientes 
com tumores T1 e T2 e 16% de pacientes sem envolvimento linfonodal (N0), o que limita a aplicação dos resultados 
para o grupo de menor risco de recidiva (42). Esse ensaio teve seus dados de seguimento de 10 anos confirmando o 
impacto positivo sobre a sobrevida global (43).

Uma revisão sistemática com meta-análise de dados individuais de 3.838 pacientes, arrolados antes de 
2004 em 17 ensaios clínicos randomizados, demonstrou benefício de quimioterapia adjuvante exclusiva baseada 
em fluorouracila, após cirurgia com intuito curativo em pacientes nos estágios I a IV (18% de redução de risco 
global de morte com qualquer esquema de quimioterapia versus cirurgia isolada). Apesar de nenhum dos estudos 
ser cego e a randomização não ser centralizada, em pelo menos 3 deles, a análise de sensibilidade demonstrou 
consistência nos vários subgrupos analisados (44). Tal conclusão já havia sido relatada em diversas outras 
revisões sistemáticas com meta-análises, porém, devido à heterogeneidade e à qualidade metodológica dos 
estudos, principalmente quanto ao cegamento e à randomização, todos sugeriram que novos ensaios clínicos 
bem desenhados deveriam ser feitos para definir a adjuvância exclusiva com quimioterapia como uma alternativa 
padrão, inclusive para estágios iniciais (45-49). Nenhum esquema exclusivo de quimioterapia foi definido como 
mais benéfico. A tolerabilidade deve ser avaliada de acordo com o estado geral do paciente, e a maioria dos 
esquemas envolve fluorouracila e seus similares.
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A quimioterapia perioperatória, com esquema que inclui epirrubicina, cisplatina e fluorouracila infusional (ECF), 
demonstrou benefício em sobrevida livre de doença e sobrevida global (50) em pacientes com diversos graus de 
comprometimento. Esse tratamento deve ser oferecido para pacientes cuja avaliação indique que irão tolerar os 
efeitos colaterais do esquema com três fármacos e a cirurgia de ressecção. Nas análises de subgrupo, todos os 
grupos se beneficiaram. Este é um estudo único que vem sendo reproduzido em outros estudos associados a outras 
formas de tratamento. Pelo menos mais um ensaio clínico randomizado demonstrou benefício na sobrevida global 
com esquema de quimioterapia perioperatório diverso do ECF. A escolha dos fármacos a serem utilizados deve levar 
em conta a experiência da instituição e a factibilidade da administração (51).

A quimioterapia exclusiva prévia à cirurgia não demonstrou efeito significativamente benéfico e não deve ser 
utilizada (52).

Para pacientes com doença avançada, a quimioterapia paliativa demonstrou ser melhor do que medidas de 
suporte exclusivas em pelo menos duas revisões sistemáticas, com impacto benéfico sobre a sobrevida e a qualidade 
de vida (53,54). Havendo resposta clínica inicial, o tratamento deve ser suspenso caso o paciente apresente progressão 
da doença ou intolerância ao tratamento.

Inexiste benefício demonstrado de tratamento de manutenção, apesar da alta taxa de recidiva em pacientes 
com doença avançada. No caso de recidiva, a quimioterapia com medicamentos não utilizados na primeira linha 
em monoterapia ou em combinação para pacientes com bom perfomance status é indicada, apesar de nenhum 
estudo de fase III ter sido realizado com esse grupo de pacientes separados dos com doença avançada já ao 
diagnóstico (55).

Um ensaio clínico randomizado demonstrou benefício na sobrevida global com o uso de trastuzumabe em 
tumores do estômago avançados que superexpressam o receptor HER2. Porém, como o estudo foi aberto e 
patrocinado pelo fabricante, melhores estudos são necessários (56), e, quando houver mais evidências a serem 
analisadas, este medicamento deverá ser submetido à CONITEC para esta indicação.

É importante salientar que há diferenças de prognóstico e efetividade de tratamento em populações asiáticas 
e não asiáticas e que tais aspectos devem ser levados em conta na análise das evidências para tomada de decisão 
nelas baseada na melhor evidência científica disponível.

6 Monitorização do trataMento 
Inexistem estudos de fase III definindo o impacto em relação à sobrevida ou à qualidade de vida na monitorização 

pós-tratamento do câncer gástrico. À critério médico, consultas regulares e exames complementares são instituídos, 
e o seguimento do paciente com câncer gástrico segue recomenadações baseadas em opinião de especialistas.

6.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

A avaliação da resposta terapêutica nos tumores não ressecados deve ser feita por endoscopia digestiva alta. 
No caso de tratamento pré-operatório (prévio ou neoadjuvante) ou perioperatório, a avaliação da resposta é feita por 
exame anatomopatológico da peça cirúrgica.

O paciente deve ser seguido clinicamente e de acordo com os sintomas apresentados. Devem ser solicitados 
exames de 3 a 6 meses no primeiro e segundo anos e, após, a cada 6 a 12 meses por um período longo de 
seguimento, visto que recidivas tardias podem ocorrer.

6.2 cRITÉRIOS DE INTERRupçãO DO TRATAMENTO

A radioterapia ou quimioterapia têm duração específica e devem ser interrompidas no caso de sinais clínicos, 
laboratoriais ou de imagem que indiquem progressão da doença ou na presença de efeitos colaterais que comprometam 
a efetividade do tratamento. Nessa última situação, o tratamento alternativo menos tóxico deve ser o proposto (57), 
se indicado.

1688



138
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas

7 acoMpanhaMento póS-trataMento
Inexistem evidências de que exames de laboratório ou de imagem, inclusive endoscopia, devam ser feitos 

regularmente para diagnóstico precoce de recidiva. Avaliação clínica regular e investigação de sinais ou sintomas 
devem ser disponíveis para todos os pacientes diagnosticados e tratados de câncer gástrico para os quais seria 
oferecido tratamento se tivessem uma recidiva (57,58).

8 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Pacientes com diagnóstico de câncer de estômago devem ser atendidos em hospitais habilitados em Oncologia 

e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar seu acompanhamento.
Além da familiaridade que esses hospitais guardam com estadiamento, tratamento e controle dos efeitos 

adversos das diversas modalidades terapêuticas, eles dispõem de toda a estrutura ambulatorial, de internação, 
de terapia intensiva, de hemoterapia, de suporte multiprofissional e de laboratórios, necessária para o adequado 
atendimento e obtenção dos resultados terapêuticos esperados.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e 
garantia do atendimento dos pacientes, facilitando as ações de controle e avaliação. Incluem-se, entre essas 
ações: manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); autorização prévia 
dos procedimentos; monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, frequência apresentada versus 
autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); verificação dos percentuais das frequências 
dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do que segunda 
e a segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in loco, por 
exemplo, existência e observância da conduta ou protocolo adotados no hospital; regulação do acesso assistencial; 
qualidade da autorização; conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos 
e doses); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional (escala de Zubrod); 
compatibilidade da cobrança com os serviços executados; abrangência e integralidade assistenciais; e o grau de 
satisfação dos pacientes.

Excetuando-se a talidomida para o tratamento do mieloma múltiplo; do mesilato de imatinibe para a quimioterapia 
do tumor do estroma gastrointestinal (GIST), da leucemia mieloide crônica e da leucemia aguda cromossoma 
Philadelphia positivo e do trastuzumabe para a quimioterapia do carcinoma de mama inicial e locorregionalmente 
avançado, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos 
antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do 
SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais 
terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em 
Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, 
adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. Assim, a partir do 
momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo 
fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

Os procedimentos da tabela do SUS compatíveis com quimioterapia do adenocarcinoma de estômago são os 
seguintes:

 » Quimioterapia paliativa – adulto 03.04.02.004-4 – Quimioterapia do adenocarcinoma de estômago avançado 
(doença metastática ou recidivada).

 » Quimioterapia prévia (neoadjuvante / citorredutora) – adulto 03.04.04.017-7 – Quimioterapia pré-operatória 
do adenocarcinoma de estômago em estádio de II até IV sem metástase (M0).

 » Quimioterapia adjuvante (profilática) – adulto 03.04.05.025-3 – quimioterapia pós-operatória do 
adenocarcinoma de estômago em estádio de IB até IV sem metástase (M0).
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada em 29/12/2011 uma busca na base eletrônica Medline, acessada via PubMed, utilizando 

os descritores de interesse para câncer cerebral no adulto ((“glioma”(MeSH Terms) OR “glioma”(All Fields)) AND 
(“adult”(MeSH Terms) OR “adult”(All Fields))), filtrados por interesse clínico ((randomized controlled trial(Publication 
Type) OR (randomized(Title/Abstract) AND controlled(Title/Abstract) AND trial(Title/Abstract))) e revisões sistemáticas 
((systematic review (ti) OR meta-analysis (pt) OR meta-analysis (ti) OR systematic literature review (ti) OR (systematic 
review (tiab) AND review (pt)) OR consensus development conference (pt) OR practice guideline (pt) OR cochrane 
database syst rev (ta) OR acp journal club (ta) OR health technol assess (ta) OR evid rep technol assess summ (ta)) OR 
((evidence based(ti) OR evidence-based medicine (mh) OR best practice* (ti) OR evidence synthesis (tiab)) AND (review 
(pt) OR diseases category(mh) OR behavior and behavior mechanisms (mh) OR therapeutics (mh) OR evaluation 
studies(pt) OR validation studies(pt) OR guideline (pt))) OR ((systematic (tw) OR systematically (tw) OR critical (tiab) 
OR (study selection (tw)) OR (predetermined (tw) OR inclusion (tw) AND criteri* (tw)) OR exclusion criteri* (tw) OR main 
outcome measures (tw) OR standard of care (tw) OR standards of care (tw)) AND (survey (tiab) OR surveys (tiab) OR 
overview* (tw) OR review (tiab) OR reviews (tiab) OR search* (tw) OR handsearch (tw) OR analysis (tiab) OR critique (tiab) 
OR appraisal (tw) OR (reduction (tw)AND (risk (mh) OR risk (tw)) AND (death OR recurrence)))  AND (literature (tiab) OR 
articles (tiab) OR publications (tiab) OR publication (tiab) OR bibliography (tiab) OR bibliographies (tiab) OR published 
(tiab) OR  unpublished (tw) OR citation (tw) OR citations (tw) OR database (tiab) OR internet (tiab) OR textbooks (tiab) 
OR references (tw) OR scales (tw) OR papers (tw) OR datasets (tw) OR trials (tiab) OR meta-analy* (tw) OR (clinical (tiab) 
AND studies (tiab)) OR treatment outcome (mh) OR treatment outcome (tw))) NOT (letter (pt) OR newspaper article (pt) 
OR comment (pt)).

Usando o filtro de ensaios clínicos e revisões sistemáticas foram selecionadas, respectivamente, 304 e 144 
referências bibliográficas; após exclusão de informações duplicadas, estudos retrospectivos, ensaios clínicos iniciais (em 
fase I ou II), resultados interinos de estudos fase 3, estudos com medicamentos ou produtos para a saúde não registrados 
na ANVISA e estudos sobre outras neoplasias cerebrais, 28 artigos completos foram recuperados para análise. 

Na biblioteca Cochrane, a busca foi realizada no dia 05/01/2012, utilizando-se a expressão “adult glioma” e 
foram localizadas oito revisões sistemáticas sobre o assunto, sendo duas pertinentes ao diagnóstico e tratamento de 
doentes com gliomas malignos.

2 introdução 
Os tumores cerebrais primários são um conjunto de neoplasias malignas originárias de células de sustentação 

do tecido nervoso. São tumores raros, correspondendo a 2% dos todos os cânceres conhecidos, porém com elevada 
mortalidade em adultos – status pouco modificada pelo emprego das modalidades terapêuticas disponíveis(1-3).

Estas Diretrizes compreendem a conduta terapêutica geral para os tumores neuroepiteliais do cérebro mais 
comuns no adulto, os gliomas(4,5), não se aplicando aos tumores com elementos embrionários (meduloepitelioma, 
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tumor neuroectodérmico primitivo, meduloblastoma, neuroblastoma, retinoblastoma e ependimoblastoma), tumores 
da região selar (adenoma hipofisário, carcinoma hipofisário e craniofaringeoma), tumores de origem hematopoética 
(linfomas, plasmocitoma e sarcoma granulocítico), tumores de células germinativas (germinoma, carcinoma 
embrionário, tumor do seio endodérmico, coriocarcinoma, teratoma e tumores germinativos mistos),  tumores das 
meninges (meningeoma, sarcomas e tumores melanocíticos), tumores dos nervos cranianos e espinhais (neurofibroma, 
neurinoma e Schwanoma manigno) e metástases cerebrais.

Os hospitais credenciados para atendimento em oncologia devem, por sua responsabilidade, dispor de 
protocolo clínico institucional complementar, adequado a estas Diretrizes, destinado a orientar a tomada de decisão 
por doentes e médicos, avaliar e garantir qualidade na assistência, orientar a destinação de recursos na assistência à 
saúde e fornecer elementos de boa prática médica (6).

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 » C71.0 Neoplasia maligna do cérebro, exceto lobos e ventrículos (neoplasia maligna supratentorial SOE);
 » C71.1 Neoplasia maligna do lobo frontal;
 » C71.2 Neoplasia maligna do lobo temporal;
 » C71.3 Neoplasia maligna do lobo parietal;
 » C71.4 Neoplasia maligna do lobo occipital;
 » C71.5 Neoplasia maligna do ventrículo cerebral (exclui quarto ventrículo, C 71.7);
 » C71.6 Neoplasia maligna do cerebelo;
 » C71.7 Neoplasia maligna do tronco cerebral (neoplasia maligna infratentorial SOE);
 » C71.8 Neoplasia maligna do encéfalo com lesão invasiva (neoplasia maligna que comprometa dois ou 

mais locais contíguos dentro desta categoria de três algarismos, e cujo local de origem não possa ser 
determinado); 

 » C71.9 Neoplasia maligna do encéfalo, não especificado.

4 diagnóStico e eStadiaMento
A avaliação inicial do doente compreende o exame clínico neurológico detalhado e exames de neuroimagem. A 

extensão da doença é diagnosticada minimamente por tomografia computadorizada contrastada (TC), complementada 
por ressonância magnética (RM) e espectroscopia, quando disponível; radiografia de crânio, arteriografia cerebral e 
mielografia são exames adicionais indicados ocasionalmente com base na avaliação médica individual(7,8).

O diagnóstico definitivo é firmado pelo estudo histopatológico de espécime tumoral obtido por biópsia 
estereotática ou a céu aberto, sendo essencial para o planejamento terapêutico. Recomenda-se que o patologista 
seja sempre informado sobre o quadro clínico do doente e os achados ao exame de neuroimagem. A gradação dos 
tumores é baseada em aspectos histopatológicos (critérios de St. Anne-Mayo), quais sejam: atipias nucleares, índice 
mitótico, proliferação endotelial e grau de necrose(5,9,10). 

De acordo com o número de achados histopatológicos, os gliomas são classificados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) em(5):

 » OMS grau I: lesões não infiltrativas, com baixo potencial proliferativo, sem atipias nucleares, mitoses, 
proliferação endotelial ou necrose;

 » OMS grau II: lesões em geral infiltrativas, com atipias nucleares e baixo índice mitótico, sem proliferação 
endotelial ou necrose;

 » OMS grau III: lesões infiltrativas, com dois critérios presentes, em geral atipias nucleares e alto índice mitótico;
 » OMS grau IV: lesões infiltrativas, com três ou quatro critérios presentes.
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A biópsia ou cirurgia não são procedimentos necessários ou recomendáveis rotineiramente para o diagnóstico 
de gliomas tectais ou pontíneos difusos fora do contexto de estudos clínicos, sendo suficiente para este fim a avaliação 
por ressonância magnética(11,12).

5 opçõeS terapêuticaS 
A seleção do tratamento deverá ser adequada ao tipo histológico e gradação do tumor segundo a classificação 

da OMS dos tumores do sistema nervoso, localização do tumor, capacidade funcional (escala ECOG/Zubrod), 
condições clínicas e preferência do doente. 

5.1 cIRuRgIA

A ressecção cirúrgica é o tratamento recomendado na maioria dos casos de tumor cerebral, com objetivo de 
remover amplamente a neoplasia com a máxima preservação das funções neurológicas. Eventualmente, a localização 
do tumor em área eloquente permite apenas citorredução ou biópsia da lesão(13). 

Doentes com hidrocefalia podem necessitar ventriculostomia ou derivação ventriculoperitoneal para paliação 
de sintomas. Gastrostomia está indicada quase sempre que houver comprometimento da deglutição ou do reflexo 
da tosse.

5.2 RADIOTERApIA

A radioterapia desempenha um papel central no tratamento paliativo do tumor cerebral, na doença inicialmente 
inoperável ou recorrente. A irradiação focal por meio de técnicas convencionais permite estabilizar ou melhorar a 
condição funcional de muitos doentes. 

A dose empregada situa-se entre 54-60 Gy, podendo atingir 72 Gy com hiperfracionamento; o campo irradiado 
deve incluir a área de realce visível à TC com margens de 2-3 cm ou margem de 1-2 cm em torno da imagens de RM 
ponderadas em T2. Doentes com lesão pequena (até 4 cm) e contra-indicação para cirurgia podem se beneficiar de 
radioterapia focal estereotática(14,15).

5.3 quIMIOTERApIA

A quimioterapia antineoplásica é pouco ativa para o câncer cerebral, produzindo benefício clínico temporário 
para alguns doentes(3,16). A necessidade de uso concomitante de medicamentos anticonvulsivantes para 
muitos doentes parece estar associada a melhor prognóstico, em particular com o ácido valproico, a despeito 
de toxicidade variável(17-19). Esquemas terapêuticos, quimioterápicos, contendo nitrosureias (carmustina 
ou lomustina), alquilantes (procarbazina, dacarbazina ou temozolomida), derivados da platina (cisplatina ou 
carboplatina), vincristina, teniposiído, hidroxiureia, cloroquina, bevacizumabe e irinotecano se mostraram úteis 
no tratamento paliativo de gliomas cerebrais grau III ou IV, muitos deles administrados concomitantemente à 
radioterapia(3,16,20-25). 

A temozolomida é um medicamento oral relacionado a um antineoplásico clássico, a dacarbazina; 
enquanto a dacarbazina requer metabolização hepática para produção do agente antineoplásico clinicamente 
ativo (monometiltriazenoimidazol carboxamida, MTIC), a temozolomida é convertida em MTIC no plasma(26). 
Em dois estudos clínicos randomizados sobre temozolomida em associação à radioterapia para gliomas de  
alto grau, este tratamento mostrou ser ativo quando comparado com placebo(27,28); outros estudos 
demonstraram eficácia comparável da temozolomida e do esquema PCV (procarbazina, lomustina e vincristina) 
para doentes com gliomas de alto grau(29) ou com astrocitoma anaplásico(30). Inexiste demonstração de que a 
temozolomida seja mais segura ou eficaz que outra terapia antineoplásica associada à radioterapia para doentes 
com gliomas malignos.  
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5.4 plANO TERApêuTIcO

Glioma Grau I OMS (astrocitoma pilocítico, astrocitoma de células gigantes subependimais, 
xantoastrocitoma pleomórfico e subependimoma), tumor ependimário e do plexo coroide:

 » Cirurgia apenas, se completamente ressecável.
 » Cirurgia seguida por radioterapia, se houver confirmação ou suspeita de tumor residual. 

Gliomas Grau II OMS (astrocitoma difuso, oligodendroglioma, ependimoma e oligoastrocitoma misto), 
tumor pineal e glioneural:

 » Cirurgia apenas, se completamente ressecável.
 » Cirurgia seguida por radioterapia, se houver confirmação ou suspeita de tumor residual. 

Glioma Grau III OMS (astrocitoma anaplásico, oligodendroglioma anaplásico, ependimoma anaplásico 
e oligoastrocitoma anaplásico):

 » Cirurgia seguida por radioterapia. 
 » Cirurgia seguida por radioterapia associada à quimioterapia.

Glioma Grau IV OMS (glioblastoma multiforme, espongioblastoma polar, astroblastoma e gliomatose 
cerebral): 

 » Cirurgia seguida por radioterapia. 
 » Cirurgia seguida por radioterapia associada à quimioterapia.
 » Radioterapia associada à quimioterapia.
 » Radioterapia paliativa.
 » Quimioterapia paliativa.

Glioma do Tronco Cerebral
 » Radioterapia exclusiva primária.
 » Observação clínica e radioterapia quando houver progressão clínica.

6 Monitorização do trataMento 
Exames laboratoriais prévios à quimioterapia: hemograma, creatinina sérica, aminotransferases/transaminases 

(ALT/TGP e AST/TGO), gama-glutamiltransferase (gamaGT) e glicemia.
Exames laboratoriais durante a radioquimioterapia: hemograma semanal.
Exames de neuroimagem: pré-tratamento, 45-90 dias após a radioquimioterapia e ao término da quimioterapia 

pós-operatória.

6.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

A avaliação da resposta ao tratamento antineoplásico paliativo é baseada na observação clínica e não pode ser 
feita exclusivamente por critérios radiológicos(31).

6.2 cRITÉRIOS DE INTERRupçãO DO TRATAMENTO

A quimioterapia deve ser suspensa, temporária ou definitivamente, na ocorrência de:
 » Toxicidade clínica graus 3 e 4, conforme os parâmetros propostos pelo National Cancer Institute (EUA), de 

uso internacional. 
 » Redução da capacidade funcional do doente para os níveis 3 ou 4 da escala de Zubrod.
 » Após seis ciclos de quimioterapia, nos doentes que recebem tratamento pós-operatório e não apresentam 

lesão residual.
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 » A qualquer tempo, na evidência clínico-neurológica de progressão de doença. 
 » Falta de aderência ao tratamento.
 » Manifestação voluntária do doente, após esclarecimento dos riscos envolvidos.

7 acoMpanhaMento póS-trataMento 
Exame clínico ambulatorial no mínimo a cada três meses no primeiro ano, quadrimestral no segundo ano, 

semestral no terceiro ano e anual após, por toda a vida do doente.
Exames laboratoriais e de neuroimagem devem ser solicitados em bases individuais, de acordo com sintomas 

e sinais notados durante o acompanhamento.

8 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes adultos com diagnóstico de neoplasia maligna cerebral devem ser preferencialmente atendidos em 

hospitais habilitados em oncologia com serviço de radioterapia e minimamente naqueles com porte tecnológico suficiente 
para diagnosticar, tratar e realizar o seu monitoramento clínico.

Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, o tratamento, o manejo das doses e o 
controle dos efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de hemoterapia, 
de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos resultados 
terapêuticos esperados.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e garantia 
do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Ações de controle e avaliação incluem, 
entre outras: a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização 
prévia dos procedimentos; o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, frequeência apresentada 
versus autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das 
frequências dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do 
que segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in loco, por 
exemplo, a existência e a observância da conduta ou protocolo adotados no hospital; regulação do acesso assistencial; 
qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos 
e doses); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional (escala de Zubrod); 
a compatibilidade da cobrança com os serviços executados; a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau de 
satisfação dos doentes.

Exceto pela Talidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo e pelo Mesilato de Imatinibe para a 
quimioterapia do Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), da Leucemia Mieloide Crônica e Leucemia Linfoblástica 
Aguda cromossoma Philadelphia positivo, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem 
fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos 
quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações 
clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais 
credenciados no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos 
oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme 
o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência 
oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja 
ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

Os procedimentos radioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 01) e cirúrgicos (Grupo 04, Subgrupo 03) da Tabela 
de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS podem ser acessados, por código do procedimento ou nome do 
procedimento e por código da CID – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
à Saúde – para a respectiva neoplasia maligna, no SIGTAP-Sistema de Gerenciamento dessa Tabela (http://sigtap.
datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), com versão mensalmente disponibilizada. 
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É o seguinte o procedimento da tabela do SUS para a quimioterapia de tumor cerebral em adulto, associada ou 
não à radioterapia:

QUIMIOTERAPIA PALIATIVA – ADULTO
03.04.02.032-0 – Quimioterapia de tumor do sistema nervoso central avançado.
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada em 05/01/2012 uma busca na base eletrônica Medline, acessada via PubMed, utilizando 

os descritores de interesse para câncer colorretal no adulto: (systematic review (ti) OR meta-analysis (pt) OR 
meta-analysis (ti) OR systematic literature review (ti) OR (systematic review (tiab) AND review (pt)) OR consensus 
development conference (pt) OR practice guideline (pt) OR cochrane database syst rev (ta) OR acp journal club (ta) 
OR health technol assess (ta) OR evid rep technol assess summ (ta)) OR ((evidence based(ti) OR evidence-based 
medicine (mh) OR best practice* (ti) OR evidence synthesis (tiab)) AND (review (pt) OR diseases category(mh) OR 
behavior and behavior mechanisms (mh) OR therapeutics (mh) OR evaluation studies(pt) OR validation studies(pt) 
OR guideline (pt))) OR ((systematic (tw) OR systematically (tw) OR critical (tiab) OR (study selection (tw)) OR 
(predetermined (tw) OR inclusion (tw) AND criteri* (tw)) OR exclusion criteri* (tw) OR main outcome measures 
(tw) OR standard of care (tw) OR standards of care (tw)) AND (survey (tiab) OR surveys (tiab) OR overview* (tw) 
OR review (tiab) OR reviews (tiab) OR search* (tw) OR handsearch (tw) OR analysis (tiab) OR critique (tiab) OR 
appraisal (tw) OR (reduction (tw)AND (risk (mh) OR risk (tw)) AND (death OR recurrence))) AND (literature (tiab) 
OR articles (tiab) OR publications (tiab) OR publication (tiab) OR bibliography (tiab) OR bibliographies (tiab) OR 
published (tiab) OR unpublished (tw) OR citation (tw) OR citations (tw) OR database (tiab) OR internet (tiab) OR 
textbooks (tiab) OR references (tw) OR scales (tw) OR papers (tw) OR datasets (tw) OR trials (tiab) OR meta-analy* 
(tw) OR (clinical (tiab) AND studies (tiab)) OR treatment outcome (mh) OR treatment outcome (tw))) NOT (letter (pt) 
OR newspaper article (pt) OR comment (pt)).

Entre 744 referências encontradas, as 388 mais recentes (últimos cinco anos) foram selecionadas para revisão, 
das quais foram incluídos 56 estudos clínicos e meta-análises; e não foram consideradas 128 revisões narrativas ou 
estudos opinativos; 126 estudos de ciência básica ou pré-clínica; 55 artigos sobre doenças fora do escopo desta 
Diretriz; 13 textos sobre produtos sem registro na ANVISA; e 10 estudos farmacoeconômicos de outros países.

2 introdução
O câncer de cólon e reto abrange tumores malignos do intestino grosso. Tanto homens como mulheres são 

igualmente afetados, sendo uma doença tratável e frequentemente curável quando localizada no intestino (sem 
extensão para outros órgãos) por ocasião do diagnóstico. A recorrência após o tratamento cirúrgico é um relevante 
evento clínico no curso da doença, constituindo-se nestes casos, em geral, na causa primária de morte(1).

Acredita-se que a maioria dos tumores colorretais origine-se de pólipos adenomatosos. Tais pólipos são 
neoplasias benignas do trato gastrointestinal, mas podem sofrer malignização com o tempo. O tipo histopatológico 
mais comum é o adenocarcinoma; outros tipos são neoplasias malignas raras, perfazendo 2% a 5% dos tumores 
colorretais, e requerem condutas terapêuticas específicas. Dependendo da arquitetura glandular, pleomorfismo celular 
e padrão da secreção de muco, o adenocarcinoma pode ser categorizado em três graus de diferenciação: bem 
diferenciado (grau I), moderadamente diferenciado (grau II) e mal diferenciado (grau III)(2).
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Estas Diretrizes compreendem a conduta diagnóstica e terapêutica geral para adultos com adenocarcinoma de 
cólon, adenocarcinoma do reto ou carcinoma epidermoide do reto. O carcinoma epidermoide do reto é uma doença 
rara, agressiva, pouco representada em estudos clínicos. As modalidades terapêuticas aqui recomendadas para esta 
doença são as mesmas empregadas para o adenocarcinoma de reto.

A seleção do tratamento deverá ser adequada ao estadiamento clínico da doença (classificação TNM, disponível 
em: http://www.inca.gov.br/tratamento/tnm), capacidade funcional (escala ECOG/Zubrod), condições clínicas e 
preferência do doente. 

Os hospitais credenciados para atendimento em oncologia devem, por sua responsabilidade, dispor de 
protocolo clínico institucional complementar, adequado a estas Diretrizes, destinado a orientar a tomada de decisão 
por doentes e médicos, avaliar e garantir qualidade na assistência, orientar a destinação de recursos na assistência à 
saúde e fornecer elementos de boa prática médica(3).

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

As condições clínicas compreendidas nestas Diretrizes são codificadas segundo a CID 10 como:
C18 Neoplasia maligna do cólon:
 » C18.0 Neoplasia maligna do ceco - válvula ileocecal;
 » C18.1 Neoplasia maligna do apêndice (vermiforme);
 » C18.2 Neoplasia maligna do cólon ascendente;
 » C18.3 Neoplasia maligna da flexura (ângulo) hepática(o);
 » C18.4 Neoplasia maligna do cólon transverso;
 » C18.5 Neoplasia maligna da flexura (ângulo) esplênica(o);
 » C18.6 Neoplasia maligna do cólon descendente;
 » C18.7 Neoplasia maligna do cólon sigmoide – exclui junção retossigmoide;
 » C18.8 Neoplasia maligna do cólon com lesão invasiva;
 » C18.9 Neoplasia maligna do cólon, não especificado.
 » C19 Neoplasia maligna da junção retossigmoide;
 » C20 Neoplasia maligna do reto.

4 diagnóStico e eStadiaMento
O diagnóstico de câncer de cólon é estabelecido pelo exame histopatológico de espécime tumoral obtido 

através da colonoscopia ou do exame de peça cirúrgica. A colonoscopia é o método preferencial de diagnóstico por 
permitir o exame de todo o intestino grosso e a remoção ou biópsia de pólipos que possam estar localizados fora 
da área de ressecção da lesão principal, oferecendo vantagem sobre a colonografia por tomografia(4). O diagnóstico 
da doença por exame radiológico contrastado do cólon (enema opaco) deve ser reservado para quando não houver 
acesso à colonoscopia ou quando existir contraindicação médica para esse exame. A investigação de possíveis 
metástases intra-abdominais e pélvicas deve ser feita alternativamente por meio de exame ultrassonográfico, tomografia 
computadorizada ou ressonância magnética, a critério médico. A investigação de metástases pulmonares deve ser 
efetuada por meio de radiografia simples de tórax ou tomografia computadorizada, também a critério médico(1).

Na suspeita de câncer retal pela história clínica é mandatória a realização de um exame proctológico (toque 
retal). A identificação correta do local da lesão e a possibilidade de obtenção de espécime para exame histopatológico 
fazem com que a retossigmoidoscopia (rígida ou flexível) seja sempre indicada na suspeita de câncer retal. Nos 
casos confirmados da doença, a infiltração e extensão do tumor de reto devem ser avaliadas quando possível pela 
ultrassonografia endorretal, que tem acurácia comparável à tomografia computadorizada pélvica, ou pela ressonância 
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magnética. Pelo risco de tumores sincrônicos do cólon, a colonoscopia deve ser realizada sempre que possível antes 
do tratamento destes doentes(1,5).

O exame de tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) é útil na investigação de doença metastática à 
distância em doentes de alto risco com tumor potencialmente ressecável, em particular nos casos de metástase 
hepática isolada(6-8). A indicação de PET-CT deve ser feita para detecção de metástase de câncer colorretal, 
exclusivamente hepática e potencialmente ressecável.

5 opçõeS terapêuticaS

5.1 cIRuRgIA

5.1.1 câNcER DE cólON

O tratamento padrão para o câncer de cólon localizado envolve a ressecção cirúrgica por via aberta do 
tumor primário e linfonodos regionais. A cirurgia por via laparoscópica em casos selecionados enseja a mesma 
taxa de sucesso terapêutico que a cirurgia por via convencional, havendo benefícios (redução mediana de 1 dia 
na permanência hospitalar e menor uso de analgésicos) e riscos associados ao procedimento (necessidade de 
conversão para cirurgia aberta em 1 a cada 5 casos)(9,10). A dissecção linfonodal seletiva baseada na retirada 
de linfonodo sentinela, para doentes clinicamente sem envolvimento nodal, confere informação prognóstica 
adicional(11), mas a ausência de protocolos validados externamente e o curto tempo de seguimento de doentes 
cujo tratamento cirúrgico foi individualizado pelos achados do método limitam a aplicação clínica desta técnica – 
assim, tal procedimento deve ser restrito a protocolos clínicos experimentais.

A ressecção cirúrgica padrão deve visar margem distal livre de infiltração neoplásica, quando houver na peça 
operatória um limite de ressecção superior a 1,5 a 2,0 cm, com ressecção de no mínimo 15 linfonodos(12,13). A 
realização concomitante da ooforectomia pode ser reservada apenas para doentes menopausadas. Havendo suspeita 
de comprometimento de órgãos ou estruturas vizinhas à lesão, deve-se visar à ressecção completa em monobloco(1).

O tratamento cirúrgico pode ainda ser indicado com intenção curativa para casos selecionados de doentes 
com metástase hepática ou pulmonar ressecável, ou com finalidade paliativa, sempre na dependência das condições 
do doente e da reserva funcional do órgão acometido(14-19).

5.1.2 câNcER DE RETO

O tratamento padrão para o câncer do reto é a ressecção cirúrgica do tumor primário. Excetuando-se lesões 
T1, passíveis de excisão local em casos selecionados, a cirurgia requer a excisão total do mesorreto. A via de acesso 
laparoscópica permite a cirurgia com resultados oncológicos equiparáveis à via aberta(10,20). Mesmo após cirurgia 
ótima, a taxa de recorrência local nesta doença justifica a realização de tratamento multidisciplinar para os doentes com 
doença no estágio II e III. A quimiorradioterapia complementar pode ser administrada antes da cirurgia (neoadjuvante) 
para doentes com a doença classificada como em T3/T4 ou N1, ou após o procedimento cirúrgico (adjuvante) para 
doentes com doença em estágio II ou III.

5.2 quIMIOTERApIA

A quimioterapia adjuvante está indicada para doentes com câncer colorretal no estágio III e, excepcionalmente, 
no estágio II, a critério médico(21,22). Empregam-se esquemas terapêuticos, quimioterápicos, baseados em 
fluoropirimidina (5-fluorouracila ou capecitabina – para casos em estágio II), associada ou não a oxaliplatina (para casos 
em estágio III)(23-25). Não se encontra definido o papel da quimioterapia contendo bevacizumabe ou cetuximabe no 
tratamento adjuvante do câncer de cólon. O início do tratamento adjuvante deve ocorrer entre 4 e 6 semanas após à 
cirurgia(3), havendo evidência de que o ganho em termos de sobrevida reduz-se 14% a cada 4 semanas de atraso, 
havendo porém algum benefício para tratamentos iniciados até 12 semanas após o tratamento cirúrgico(26). 

A quimioterapia prévia (pré-operatória) está indicada para doentes com câncer de reto no estágio II ou III, 
associada à radioterapia. Empregam-se esquemas terapêuticos baseados em fluoropirimidina(27). Não se encontra 
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definido o papel da quimioterapia contendo oxaliplatina, irinotecano, bevacizumabe ou cetuximabe na quimioterapia 
prévia do câncer de reto.

A quimioterapia paliativa está indicada para doentes com câncer colorretal recidivado inoperável ou com doença 
no estágio IV ao diagnóstico, a critério médico. Empregam-se esquemas terapêuticos baseados em fluoropirimidina, 
associada ou não a oxaliplatina, irinotecano, mitomicina C, bevacizumabe, cetuximabe ou panitumumabe, observando-
se características clínicas do doente e condutas adotadas no hospital.

Em doentes com metástases hepáticas ressecáveis (número limitado de lesões, localização intrahepática, ausência 
de envolvimento vascular, ausência ou mínima doença metastática extra-hepática, reserva funcional hepática adequada), 
a ressecção completa da doença hepática pode resultar em taxas de sobrevida em 5 anos de 25% a 40%(16). 

Doentes com metástases hepáticas irressecáveis e ausência ou mínima doença metastática extra-hepática 
podem se beneficiar de quimioterapia paliativa sistêmica baseada em fluoropirimidina, contendo ou não oxaliplatina 
ou irinotecano, com objetivo de reduzir o volume tumoral e permitir a ressecção cirúrgica. Neste contexto, o uso de 
esquema terapêutico contendo cetuximabe ou bevacizumabe promoveu taxa de ressecabilidade maior que controles 
históricos (ou seja, não randomizados e comparativos), porém o significado clínico em termos de benefícios clínicos 
duradouros ou ganho de sobrevida são desconhecidos. Há limitada evidência sugerindo eficácia de métodos ablativos 
térmicos (micro-ondas, radiofrequência e crioterapia) nestes doentes(28).

A quimioterapia intra-arterial pode promover redução do risco de metástase hepática e maior sobrevida(29), 
enquanto no tratamento paliativo de metástases hepáticas promove maior taxa de resposta e retarda a progressão 
da doença, mas há dúvidas se isoladamente oferece benefício adicional à quimioterapia sistêmica(30-32). Alguns 
doentes com carcinomatose peritoneal podem se beneficiar de quimioterapia intracavitária após cirurgia citorredutora 
máxima, havendo dúvida se tal conduta oferece vantagem adicional à quimioterapia paliativa sistêmica(33). 

Muitos esquemas de quimioterapia sistêmica podem ser usados com finalidade paliativa, contendo medicamentos 
tais como 5-fluorouracil, capecitabina, irinotecano, oxaliplatina, raltitrexede, bevacizumabe e cetuximabe, em 
monoterapia ou em associação, por até três linhas de tratamento. A seleção do tratamento deve considerar as 
características fisiológicas e capacidade funcional individuais, perfil de toxicidade, preferências do doente e protocolos 
terapêuticos institucionais.

Recomenda-se que a quimioterapia paliativa de 1ª linha seja realizada para doentes com capacidade funcional 
0, 1 ou 2 na escala de Zubrod. Quando medicamente possível, o tratamento deve ser feito com esquema contendo 
fluoropirimidina associada com oxaliplatina ou irinotecano(34-38). Doentes em tratamento com esquema baseado 
em oxaliplatina, com benefício antitumoral, mas que apresentem neuropatia periférica sintomática, podem receber 
tratamento com 5-FU e ácido folínico como terapia de manutenção(39).

A adição de bevacizumabe à quimioterapia de 1ª linha com fluoropirimidina e oxaliplatina não resultou em 
benefício em termos de ganho de sobrevida para os doentes tratados em um estudo primário (40), em que pese 
análise de subgrupo posterior (doentes maiores de 65 anos), não planejada antes do experimento, e meta-análise de 
estudos negativos sugerirem o contrário(41,42). Com esquemas contendo irinotecano, recomenda-se a associação 
com fluoropirimidina por infusão prolongada ou em formulação oral. Não há demonstração de vantagem em termos 
de ganho de sobrevida para a adição de bevacizumabe à quimioterapia de 1ª linha com fluoropirimidina infusional e 
irinotecano. O uso do bevacizumabe associa-se a um maior risco de perfuração intestinal, sangramento e isquemia 
cardíaca(41,43,44).

Recomenda-se que a quimioterapia paliativa de 2ª linha ou 3ª linha sejam realizadas apenas para doentes com 
capacidade funcional 0 ou 1 na escala de Zubrod, pois não há evidência científica de que o tratamento antineoplásico 
paliativo seja seguro ou eficaz para doentes com capacidade funcional 2. O esquema quimioterápico deve ser 
selecionado segundo o esquema usado anteriormente e o perfil de segurança e eficácia então observados(45-47). 

O uso de quimioterapia paliativa contendo cetuximabe ou panitumumabe é de limitada aplicação prática, restrita 
a doentes com capacidade funcional 0 ou 1, em 3ª linha de quimioterapia, com expressão tumoral do gene KRAS 
conhecida(48). Quando usada, deve ser limitada aos doentes com tumores que apresentem expressão do gene KRAS 
natural, pois os doentes com tumores expressando KRAS mutado logram piores resultados terapêuticos com o uso 
deste medicamento(49).
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5.3 RADIOTERApIA 
A radioterapia não é recomendada rotineiramente no tratamento pós-operatório de doentes com câncer de 

cólon. Há limitada evidência sugerindo que doentes selecionados poderiam ser beneficiados pela irradiação do leito 
tumoral em situações clínicas específicas (lesão T4, presença de perfuração ou obstrução intestinal e doença residual 
pós-operatória)(50).

A decisão quanto à indicação da radioterapia adjuvante para doentes com câncer de reto no estágio I deve 
considerar a extensão da neoplasia e o grau de diferenciação histológica do tumor: tumor bem diferenciado (Grau I), 
restrito à submucosa, não necessita tratamento complementar; tumor moderadamente diferenciado (Grau II) ou que 
atinge a muscular própria se beneficia de radioterapia adjuvante; tumor indiferenciado (Grau III) ou que atinge gordura 
perirretal ou que apresenta invasão vascular é de indicação de quimioradioterapia.

A radioterapia é recomendada como parte do tratamento para doentes com câncer retal em estágio II ou III, 
consistindo na irradiação pélvica (45Gy a 55Gy) associada à quimioterapia com fluoropirimidina, ou na irradiação 
exclusiva abreviada (25Gy em cinco frações). O tratamento combinado não promove ganho de sobrevida ou maiores 
taxas de resposta patológica e de preservação do esfíncter do que a radioterapia abreviada(51-53). 

5.4 OpçõES TERApêuTIcAS pOR ESTágIO clíNIcO

5.4.1 câNcER DE cólON

Estágio 0: 
 » Excisão local ou polipectomia, com margens livres. 
 » Ressecção segmentar do cólon, para lesões que não são passíveis de excisão local.

Estágio I:
 » Ressecção segmentar do cólon, por via aberta ou laparoscópica.

Estágio II:
 » Ressecção segmentar do cólon, por via aberta ou laparoscópica.

Quimioterapia adjuvante não é recomendada rotineiramente, podendo ser empregada para casos selecionados 
(lesão T4, ressecção linfonodal insatisfatória ou tumor mal diferenciado). Recomenda-se apenas esquema terapêutico 
com fluoropirimidina, por não haver benefício em termos de ganho de sobrevida com a adição de oxaliplatina, 
irinotecano, mitomicina C, bevacizumabe ou cetuximabe.

Estágio III:
 » Ressecção segmentar do cólon, por via aberta ou laparoscópica.
 » Quimioterapia adjuvante com esquema terapêutico baseado em fluoropirimidina e oxaliplatina. Esquemas 

contendo irinotecano, mitomicina C, bevacizumabe ou cetuximabe não são recomendados, por não haver 
demonstração de vantagem clínica em termos de ganho de sobrevida, quando comparados aos esquemas 
contendo apenas fluoropirimidina.

Estágio IV ou doença recidivada:
 » Ressecção cirúrgica para lesões localmente recidivadas, lesões obstrutivas ou hemorrágicas, metástase 

pulmonar ou metástase hepática, como procedimento primário ou após quimioterapia paliativa regional 
ou sistêmica.

 » Radioterapia paliativa, com finalidade antiálgica ou hemostática.
 » Quimioterapia paliativa regional hepática ou sistêmica.

5.4.2 câNcER DO RETO

Estágio 0:
 » Polipectomia simples ou excisão local.
 » Ressecção local transanal ou transcoccígea.
 » Radioterapia externa e endocavitária.
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Estágio I:
 » Ressecção ampla e anastomose término-terminal ou colo-anal.
 » Amputação abdominoperineal do reto.
 » Ressecção local transanal ou transcoccígea, seguida ou não por radioterapia ou radioquimioterapia.

Estágios II e III:
 » Quimiorradioterapia prévia seguida por cirurgia radical.
 » Excisão mesorretal total e ressecção anterior baixa ou amputação abdominoperineal.
 » Quimiorradioterapia adjuvante após cirurgia radical.
 » Quimioterapia adjuvante para casos selecionados no estágio II (lesão T4, ressecção linfonodal insatisfatória 

ou tumor mal diferenciado). Recomenda-se apenas esquemas terapêuticos baseados em fluoropirimidina, 
por não haver benefício em termos de ganho de sobrevida para a adição de oxaliplatina, irinotecano, 
mitomicina C, bevacizumabe ou cetuximabe.

 » Quimioterapia adjuvante (casos em estágio III) com esquemas terapêuticos baseados em 
fluoropirimidina e oxaliplatina. Esquemas contendo irinotecano, mitomicina C, bevacizumabe, 
cetuximabe ou panitumumabe não são recomendados, por não haver demonstração de vantagem 
clínica em termos de ganho de sobrevida quando comparados aos tratamentos contendo apenas 
fluoropirimidina.

Estágio IV ou doença recidivada:
 » Ressecção paliativa anterior baixa ou amputação abdominoperineal.
 » Ressecção de metástase hepática ou pulmonar.
 » Quimiorradioterapia paliativa.
 » Quimioterapia paliativa.
 » Radioterapia paliativa.

6 Monitorização do trataMento

6.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

A avaliação da resposta ao tratamento antineoplásico sistêmico deve ser feita pelos critérios RECIST, sempre 
que aplicáveis(54):

 » RC (resposta completa) = desaparecimento das lesões-alvo; 
 » RP (resposta parcial) = redução de pelo menos 30% na soma do maior diâmetro das lesões-alvo;
 » PD (progressão de doença) = aumento de 20% ou mais na soma do maior diâmetro das lesões alvo; 
 » DE (doença estável) = pequenas alterações que não cumprem os critérios acima.

6.2 cRITÉRIOS DE INTERRupçãO DO TRATAMENTO

A quimioterapia deve ser suspensa, temporária ou definitivamente, na ocorrência de(3-55):
 » Toxicidade clínica graus 3 e 4, conforme os parâmetros propostos por grupos cooperativos norte-

americanos, de uso internacional(56,57); 
 » Redução da capacidade funcional do doente para os níveis 2, 3 ou 4 da escala de Zubrod;
 » Ausência de resposta após o 4º ciclo de quimioterapia;
 » A qualquer tempo, na evidência de progressão de doença; 
 » Falta de aderência ao tratamento;
 » Manifestação voluntária do doente, após esclarecimento dos riscos envolvidos. 
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7 acoMpanhaMento póS-trataMento 
O objetivo do seguimento de doentes com câncer colorretal tratado com intenção curativa (estádio I, II ou 

III) é diagnosticar precocemente a recorrência da doença, o aparecimento de lesões pré-malignas ou de segunda 
neoplasia colorretal em momento oportuno para tratamento.

Neste sentido, recomenda-se:
 » Consultas médicas regulares, a cada 3-6 meses, nos primeiros três anos após o tratamento; a cada 6 

meses até o quinto ano; e segundo indicação médica após este período;
 » Dosagem sérica do CEA, a cada três meses nos primeiros três anos após o término do tratamento, para 

doentes tratados no estágio II ou III; 
 » Tomografia computadorizada do tórax e do abdome anual nos primeiros três anos; tomografia da pelve é 

recomendada para doentes com câncer retal que não receberam radioterapia; 
 » Colonoscopia, a se realizar pelo menos um ano após a cirurgia; se normal, repetir a intervalos de 5 anos; se 

anormal, repetir em um ano. Doentes com maior risco para síndromes hereditárias associadas ao câncer 
colorretal necessitam periodicidade mais freqüente deste exame;

 » Retossigmoidoscopia flexível, anual por cinco anos, indicada para doentes com câncer de reto no estádio II e 
III; doentes que não receberam irradiação pélvica necessitam ser avaliados semestralmente por cinco anos. 

Os exames a seguir não devem ser indicados no seguimento de doentes com câncer colorretal: hemograma e 
testes de função hepática; teste de sangue oculto nas fezes; radiografia de tórax; e PET-CT.

8 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes com diagnóstico de câncer colorretal devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia e 

com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento.
Enquanto os doentes com diagnóstico de câncer de cólon ou de junção retossigmoide podem ser atendidos 

em hospitais habilitados em oncologia com ou sem serviço de radioterapia, doentes com câncer de reto devem ser 
tratados em hospitais habilitados em oncologia com serviço de radioterapia.

Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, o tratamento, o manejo das doses 
e o controle dos efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de 
hemoterapia, de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos 
resultados terapêuticos esperados.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e 
garantia do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Estas incluem, entre outras: 
a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos 
procedimentos; o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, freqüência apresentada versus 
autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das frequências 
dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do que 
segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade terapêutica), entre outras. Ações de auditoria devem verificar 
in loco, por exemplo, a existência e a observância da conduta ou protocolo adotados no hospital; regulação do 
acesso assistencial; qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos 
medicamentos (tipos e doses); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional 
(escala de Zubrod); a compatibilidade da cobrança com os serviços executados; a abrangência e a integralidade 
assistenciais; e o grau de satisfação dos doentes.

Exceto pela Talidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo e pelo Mesilato de Imatinibe para a quimioterapia 
do Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), da Leucemia Mieloide Crônica e Leucemia Linfoblástica Aguda 
cromossoma Philadelphia positivo, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem 
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medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos 
da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas 
para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e 
habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, 
padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento.

Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a 
responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, 
com ou sem fins lucrativos.

Os procedimentos radioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 01) e cirúrgicos (Grupo 04 e os vários subgrupos por 
especialidades e complexidade) podem ser acessados, por código do procedimento ou nome do procedimento e 
por código da CID – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – para a 
respectiva neoplasia maligna, no SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos 
e OPM do SUS, com versão mensalmente disponibilizada em http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/
sec/inicio.jsp.

São os seguintes os procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia do carcinoma de cólon ou do reto: 
QUIMIOTERAPIA PALIATIVA – ADULTO
 » 03.04.02.001-0 - Quimioterapia do adenocarcinoma de cólon avançado -1ª linha 
 » 03.04.02.002-8 - Quimioterapia do adenocarcinoma de cólon avançado - 2ª linha 
 » 03.04.02.009-5 - Quimioterapia do adenocarcinoma de reto avançado -1ª linha 
 » 03.04.02.010-9 - Quimioterapia do adenocarcinoma de reto avançado - 2ª linha

QUIMIOTERAPIA PRÉVIA (NEOADJUVANTE OU CITORREDUTORA) – ADULTO
 » 03.04.04.001-0 - Quimioterapia do adenocarcinoma de reto (prévia)
 » 03.04.04.005-3 - Quimioterapia do carcinoma epidermoide de reto/canal anal/margem anal 

QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE (PROFILÁTICA) – ADULTO
 » 03.04.05.002-4 - Quimioterapia de adenocarcinoma de cólon
 » 03.04.05.003-2 - Quimioterapia do adenocarcinoma de reto (adjuvante)

QUIMIOTERAPIA - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
 » 03.04.08.004-7 - Quimioterapia intra-arterial
 » 03.04.08.006-3 - Quimioterapia intracavitária

Para fins de avaliação e controle, deve ser considerada quimioterapia de 2ª linha toda quimioterapia antineoplásica 
paliativa realizada após uma quimioterapia paliativa inicial (1ª linha) não importa em que estabelecimento ou sistema 
de saúde tenha sido realizada. 
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada em 08/01/2012 uma busca na base eletrônica Medline, acessada via PubMed, utilizando os 

descritores de interesse para carcinoma hepatocelular no adulto: (systematic review (ti) OR meta-analysis (pt) OR 
meta-analysis (ti) OR systematic literature review (ti) OR (systematic review (tiab) AND review (pt)) OR consensus 
development conference (pt) OR practice guideline (pt) OR cochrane database syst rev (ta) OR acp journal club (ta) OR 
health technol assess (ta) OR evid rep technol assess summ (ta)) OR ((evidence based(ti) OR evidence-based medicine 
(mh) OR best practice* (ti) OR evidence synthesis (tiab)) AND (review (pt) OR diseases category(mh) OR behavior and 
behavior mechanisms (mh) OR therapeutics (mh) OR evaluation studies(pt) OR validation studies(pt) OR guideline 
(pt))) OR ((systematic (tw) OR systematically (tw) OR critical (tiab) OR (study selection (tw)) OR (predetermined (tw) OR 
inclusion (tw) AND criteri* (tw)) OR exclusion criteri* (tw) OR main outcome measures (tw) OR standard of care (tw) OR 
standards of care (tw)) AND (survey (tiab) OR surveys (tiab) OR overview* (tw) OR review (tiab) OR reviews (tiab) OR 
search* (tw) OR handsearch (tw) OR analysis (tiab) OR critique (tiab) OR appraisal (tw) OR (reduction (tw)AND (risk (mh) 
OR risk (tw)) AND (death OR recurrence))) AND (literature (tiab) OR articles (tiab) OR publications (tiab) OR publication 
(tiab) OR bibliography (tiab) OR bibliographies (tiab) OR published (tiab) OR unpublished (tw) OR citation (tw) OR 
citations (tw) OR database (tiab) OR internet (tiab) OR textbooks (tiab) OR references (tw) OR scales (tw) OR papers 
(tw) OR datasets (tw) OR trials (tiab) OR meta-analy* (tw) OR (clinical (tiab) AND studies (tiab)) OR treatment outcome 
(mh) OR treatment outcome (tw))) NOT (letter (pt) OR newspaper article (pt) OR comment (pt)).

Entre 475 referências encontradas, as 321 mais recentes (últimos cinco anos) foram revisadas; identificaram-se 
65 estudos clínicos e meta-análises elegíveis; e não foram incluídos 82 artigos sobre doenças ou condições clínicas 
fora do escopo destas Diretrizes, 48 estudos de ciência básica ou pré-clínica, 42 revisões narrativas ou estudos 
opinativos, 40 relatos de experiência institucional, 31 relatos de diretrizes internacionais de tratamento, 11 textos 
sobre produtos sem registro na ANVISA e 2 estudos farmacoeconômicos de outros países.

2 introdução
O câncer hepatocelular ou hepatocarcinoma é a neoplasia epitelial maligna primária do fígado. Trata-se de um 

tumor raro em todo o mundo, sendo que no Brasil está relacionado, em 98% dos doentes, com cirrose hepática e 
pode estar associado à hepatite crônica secundária à infecção pelo vírus da hepatite C (54%) ou da hepatite B (16%) 
e ao consumo de álcool (14%), fatores de risco com diferenças regionais de prevalência relevantes (1,2).  

A doença inicial é potencialmente curável pela cirurgia, quando possível a ressecção completa da lesão tumoral. 
Alguns doentes podem ser candidatos ao transplante hepático, com intuito curativo. Doentes com doença irressecável 
ou comorbidades que limitem a possibilidade de cirurgia são tratados com finalidade paliativa por quimioterapia 
regional, ligadura ou embolização da artéria hepática, injeção percutânea de etanol, ablação por radiofrequência, 
crioterapia ou quimioterapia sistêmica(3,4). 
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A capacidade funcional (escala de Zubrod), função hepática, presença ou não de cirrose e sua gravidade 
(classificação Child-Pugh) são fatores que orientam a indicação terapêutica e o estabelecimento do prognóstico dos 
doentes(5,6). A dosagem do marcador biológico alfa-fetoproteína (AFP) é de baixa sensibilidade para o diagnóstico 
presuntivo do hepatocarcinoma entre doentes com lesão inicial (nódulos menores que 2 cm) e de baixa especificidade 
entre doentes com hepatite crônica B ou C, não sendo recomendada isoladamente para rastreamento ou diagnóstico 
do hepatocarcinoma. Porém, este marcador se encontra aumentado no soro em 50% a 70% dos doentes 
diagnosticados e fornece informação prognóstica: níveis séricos normais são encontrados em doentes que lograrão 
maior sobrevida(5,7,8). 

Estas Diretrizes compreendem a conduta terapêutica geral para o câncer hepatocelular, não se aplicando aos 
casos de colangiocarcinoma intra-hepático ou de hepatoblastoma. A seleção do tratamento deverá ser adequada ao 
estadiamento clínico da doença, capacidade funcional (escala Zubrod), condições clínicas e preferência do doente. 
Os hospitais credenciados para atendimento em oncologia devem, por sua responsabilidade, dispor de protocolo 
clínico institucional complementar, adequado a estas Diretrizes, destinado a orientar a tomada de decisão por doentes 
e médicos, avaliar e garantir qualidade na assistência, orientar a destinação de recursos na assistência à saúde e 
fornecer elementos de boa prática médica(9).

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 »C22.0 - Carcinoma de células hepáticas (carcinoma hepatocelular ou hepatocarcinoma).

4 diagnóStico e eStadiaMento
Recomenda-se o rastreamento do hepatocarcinoma por ultrassonografia de abdome a cada seis meses, 

associada ou não à dosagem de AFP, entre pacientes com diagnóstico de cirrose hepática que possam se 
beneficiar do tratamento curativo do tumor (Child-Pugh A ou Child-Pugh B sem comorbidades); neste cenário, 
a dosagem de AFP apresenta sensibilidade e especificidade insuficientes para ser usada isoladamente no 
diagnóstico precoce do hepatocarcinoma(5,10,11). 

O diagnóstico do hepatocarcinoma pode ser feito preferencialmente por meio de métodos radiológicos 
dinâmicos, não invasivos, tais como tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) ou 
ultrassonografia com contraste (US)(12). O diagnóstico anatomopatológico deve ser reservado para pacientes 
não cirróticos, e em casos nos quais os métodos radiológicos são inconclusivos, por exame citopatológico 
ou histopatológico de espécime tumoral obtido por punção com agulha fina ou biópsia hepática percutânea, 
laparoscópica ou a céu aberto(7,13). 

Nódulos hepáticos menores que 1 cm em doentes cirróticos podem ser acompanhados sem intervenção 
imediata, com ultrassonografia de abdome a cada 3 ou 4 meses; se a lesão permanecer estável por 18-24 
meses, o seguimento pode ser feito a cada 6-12 meses. Lesões entre 1 cm e 2 cm devem ser avaliadas por 
punção-biópsia com agulha fina, em que pesem as taxas de resultado falso negativo entre 30% e 40%. Em 
tumores com diâmetro maior que 2 cm, o diagnóstico de hepatocarcinoma pode ser firmado se dois métodos de 
imagem mostrarem nódulo maior que 2 cm com presença de hipervascularização arterial e clareamento na fase 
portal. Recomenda-se realizar a biópsia se a lesão não apresentar aspecto típico de vascularização ao exame 
radiológico(14-16). 

Tomografia computadorizada do tórax e tomografia computadorizada ou ressonância magnética do abdome 
e pelve são recomendadas para a avaliação da extensão da doença(17). Angiografia hepática é necessária 
para definir a ressecabilidade da lesão, podendo ser realizada por via convencional ou por meio de tomografia 
computadorizada helicoidal (angioTC) ou ressonância magnética (angioRM)(18). 
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O estadiamento pelo sistema TNM baseia-se nos resultados da análise anatomopatológica e é adequado 
para estimar o prognóstico de doentes após ressecção cirúrgica ou transplante hepático(17,19). Classificações 
que incorporam parâmetros clínicos e radiológicos, tais como Okuda, Barcelona Clinic Liver Cancer Group e 
Cancer of the Liver Italian Program (CLIP), são utilizadas com esta finalidade para doentes não cirúrgicos(20-22). 
A classificação de Barcelona é a mais difundida em nosso meio, sendo apropriada para a definição de conduta 
no doente com hepatocarcinoma e cirrose:

 » Estágio 0: tumor único ocupando menos que 50% do fígado, em doente assintomático (Zubrod 0), 
sem ascite, com níveis séricos de bilirrubina total menor que 3 mg/dL e albumina maior que 3 g/dL;

 » Estágio A: tumor único ocupando menos que 50% do fígado ou até três tumores com maior diâmetro 
de até 3 cm, em doente assintomático (Zubrod 0), Child-Pugh A ou B;

 » Estágio B: tumor ocupando mais que 50% do fígado ou multinodular, em doente assintomático (Zubrod 
0), Child-Pugh A ou B;

 » Estágio C: presença de pelo menos um dos seguintes critérios: invasão vascular, disseminação extra-
hepática, em doente sintomático (Zubrod 1 ou 2), Child-Pugh A ou B;

 » Estágio D: doente incapacitado (Zubrod 3 ou 4), qualquer que seja a extensão do tumor ou a função 
hepática (Child-Pugh A, B ou C);

5 opçõeS terapêuticaS

5.1 cIRuRgIA

A ressecção cirúrgica é o tratamento que confere melhor prognóstico aos doentes de hepatocarcinoma, 
com taxas de cura entre 40% e 50%; no entanto, apenas 10%-15% dos doentes ao diagnóstico apresentam 
condições clínicas e extensão tumoral compatíveis com realização de cirurgia curativa(2,3). A eficácia e segurança 
na ressecção hepática são fundamentadas na reserva fisiológica hepática do doente. Assim, a indicação de uma 
cirurgia de ressecção hepática dependerá do estado clínico do doente e da quantidade prevista de parênquima 
hepático restante, que deve ser em torno de 10% do peso corporal, havendo possibilidade de sucesso mesmo na 
ressecção de tumores com diâmetro acima de 10 cm e em casos selecionados de recorrência da doença(23-25). 
Nos doentes cirróticos, somente os com a classificação de Child-Pugh A (cirrose inicial) e ausência de hipertensão 
porta são candidatos à ressecção hepática com segurança. A via de acesso laparoscópica pode ser empregada 
com resultados oncológicos equivalentes à cirurgia convencional por via aberta(20,26,27). 

O transplante hepático com doador cadáver ou intervivos é uma opção terapêutica para doentes que 
apresentem inicialmente tumor único de até 5 cm ou até três tumores com maior diâmetro de até 3 cm, sem 
invasão vascular e sem doença neoplásica extra-hepática, bem como para casos selecionados que atingem tal 
condição após outro tratamento inicial (17,28,29).

5.2 pROcEDIMENTOS AcESSóRIOS

Quando a condição clínica do doente não é compatível com a realização de cirurgia radical ou quando 
se aguarda a realização de transplante hepático, outros procedimentos para tratamento locorregional podem 
resultar em regressão tumoral:

 » Ablação química por injeção percutânea (IPE): consiste na injeção intratumoral de etanol absoluto 
ou ácido acético a 50%, procedimento cirúrgico ambulatorial bem tolerado, realizado com auxílio de 
ultrassonografia e indicado para doentes que apresentem até três nódulos medindo no máximo 3 
cm(30,31).

 » Ablação por radiofrequência (ARF): consiste na termocoagulação do tumor por ondas de rádio de alta 
frequência. Esta modalidade terapêutica apresenta melhor resultado oncológico que a IPE, porém 
resulta em maiores taxas de eventos adversos(32). O posicionamento intratumoral dos eletrodos é 
feito com auxílio de ultrassonografia, por via percutânea, laparoscópica ou por cirurgia aberta. A ARF 
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está indicada para lesão tumoral de ate 4 cm, distante de órgãos vizinhos (vesícula biliar, estômago e 
cólon), da cápsula hepática e de ramos da veia hepática e veia porta, em localização acessível(33,34).

Quando a doença é irressecável, a embolização arterial do tumor pode reduzir suas dimensões, tornando-o 
passível de cirurgia radical em alguns doentes e controlar temporariamente os sintomas, porém não há demonstração 
de que promova aumento de do tempo de sobrevida(35,36). O procedimento consiste na cateterização e injeção pela 
artéria hepática direita ou esquerda de quimioterapia antineoplásica, contraste rádio-opaco e um agente embolizante, 
para promover a necrose tumoral e mínima lesão do tecido hepático normal. Diversos agentes embolizantes 
podem ser usados, como partículas de Gelfoam, microesferas de acetato de polivinila e esferas carregadas com 
quimioterápicos(37,38). O procedimento pode ser associado à IPE e está indicado para doentes com capacidade 
funcional 0, 1 ou 2 (escala de Zubrod), com tumor ocupando menos de 50% do volume hepático, com função 
hepática e renal preservadas, na ausência de tumor extra-hepático, trombose da veia porta, infecção ativa, colestase 
ou comorbidades clinicamente não compensadas(39,40).

Há limitada evidência científica de que a quimioterapia sistêmica paliativa resulte em benefícios clinicamente 
relevantes para doentes com hepatocarcinoma, resultando na maioria dos estudos em baixas taxas de resposta (menor 
que 20%) e sobrevida mediana de 8 a 10 meses. Há relatos do uso de esquemas terapêuticos com doxorrubicina, 
cisplatina, 5-fluorouracila, interferon, epirubicina, capecitabina, gemcitabina, oxaliplatina, bevacizumabe, erlotinibe, 
sunitinibe ou sorafenibe, como agentes únicos ou em associação(41-48); destes antineoplásicos, apenas o 
sorafenibe conta com evidências de alguma vantagem terapêutica, em termos de eficácia, provenientes de estudos 
multicêntricos de fase III, em que seu uso foi comparado com o de placebo ou de doxorrubicina(49-51). A experiência 
clínica no Ocidente com hormonioterapia paliativa usando o antiestrógeno tamoxifeno ou análogos da somatostatina, 
isoladamente ou em associação, não demonstrou benefício clínico para os doentes(52-54). Há limitada informação 
sobre a segurança da quimioterapia paliativa para doentes com comprometimento da função hepática, pelo que esta 
modalidade de tratamento deve ser reservada para doentes Child-Pugh A.

5.3 OpçõES TERApêuTIcAS (clASSIfIcAçãO DE bARcElONA)
Estágio 0:
 » Ressecção cirúrgica;
 » Injeção percutânea de etanol;
 » Ablação por radiofrequência.

Estágio A:
 » Ressecção cirúrgica;
 » Transplante hepático;
 » Injeção percutânea de etanol;
 » Ablação por radiofrequência.

Estágio B:
 » Quimioembolização transarterial por cateter, seguida ou não por ressecção cirúrgica.

Estágio C:
 » Quimioterapia paliativa.

Estágio D:
 » Medidas de suporte clínico, sem tratamento antitumoral.

6 Monitorização do trataMento

6.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

A avaliação da resposta ao tratamento do hepatocarcinoma deve ser feita pelo uso de métodos radiológicos 
dinâmicos, em que a presença de necrose e áreas sem realce ao contraste pode ser traduzida por resposta antitumoral(55).
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6.2 cRITÉRIOS DE INTERRupçãO DO TRATAMENTO

A quimioterapia paliativa deve ser suspensa, temporária ou definitivamente, na ocorrência de(9,56):
 » Toxicidade clínica graus 3 e 4, conforme os parâmetros propostos pelo National Cancer Institute (EUA), de 

uso internacional; 
 » Redução da capacidade funcional do doente para os níveis 3 ou 4 da escala de Zubrod;
 » Ausência de resposta após o 4º ciclo de quimioterapia citotóxica; 
 » Após 6 ciclos de quimioterapia citotóxica, nos doentes que responderam à quimioterapia;
 » A qualquer tempo, na evidência de progressão de doença, particularmente nos doentes tratados com 

sorafenibe;
 » Falta de aderência ao tratamento;
 » Manifestação voluntária do doente, após esclarecimento dos riscos envolvidos.

7 acoMpanhaMento póS-trataMento
O monitoramento após tratamento cirúrgico ou transplante hepático para doentes com hepatocarcinoma 

deve incluir tomografia computadorizada ou ressonância magnética de abdome, com contraste, a cada 6-12 meses, 
associada à dosagem de AFP(17).

8 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes adultos com diagnóstico de câncer hepatocelular devem ser atendidos em hospitais habilitados em 

oncologia e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento.
Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, o tratamento, o manejo das doses 

e o controle dos efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de 
hemoterapia, de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos 
resultados terapêuticos esperados.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e garantia 
do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Ações de controle e avaliação incluem, 
entre outras: a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização 
prévia dos procedimentos; o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, frequência apresentada 
versus autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das 
frequências dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do 
que segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in loco, por 
exemplo, a existência e a observância da conduta ou protocolo adotados no hospital; regulação do acesso assistencial; 
qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos 
e doses); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional (escala de Zubrod); 
a compatibilidade da cobrança com os serviços executados; a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau de 
satisfação dos doentes.

Exceto pela Talidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo e pelo Mesilato de Imatinibe para a quimioterapia do 
Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), da Leucemia Mieloide Crônica e Leucemia Linfoblástica Aguda cromossoma 
Philadelphia positivo, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos 
antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS 
não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias 
antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia 
são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e 
fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em 
que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do 
medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.
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Os procedimentos cirúrgicos (Grupo 04 e os subgrupos 07 e 16) e de transplantes (Grupo 05, Subgrupo 05) 
da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS podem ser acessados, por código do procedimento 
ou nome do procedimento e por código da CID – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde – para a respectiva neoplasia maligna, no SIGTAP-Sistema de Gerenciamento dessa Tabela 
(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), com versão mensalmente disponibilizada. 

É o seguintes o procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia do carcinoma hepatocelular: 
QUIMIOTERAPIA PALIATIVA – ADULTO
03.04.02.038-9 – Quimioterapia de carcinoma do fígado ou do trato biliar avançado.

9 referênciaS bibliográficaS
1. Goncalves CS, Pereira FE, Gayotto LC. Hepatocellular carcinoma in Brazil: report of a national survey (Florianopolis, 

SC, 1995). Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 1997 May-Jun;39(3):165-70.
2. Carrilho FJ, Kikuchi L, Branco F, Goncalves CS, Mattos AA. Clinical and epidemiological aspects of hepatocellular 

carcinoma in Brazil. Clinics (Sao Paulo). 2010;65(12):1285-90.
3. Llovet JM, Fuster J, Bruix J. The Barcelona approach: diagnosis, staging, and treatment of hepatocellular 

carcinoma. Liver Transpl. 2004 Feb;10(2 Suppl 1):S115-20.
4. Salhab M, Canelo R. An overview of evidence-based management of hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. 

J Cancer Res Ther. 2011 Oct-Dec;7(4):463-75.
5. Farinati F, Marino D, De Giorgio M, Baldan A, Cantarini M, Cursaro C, et al. Diagnostic and prognostic role of 

alpha-fetoprotein in hepatocellular carcinoma: both or neither? Am J Gastroenterol. 2006 Mar;101(3):524-32.
6. Cabibbo G, Enea M, Attanasio M, Bruix J, Craxi A, Camma C. A meta-analysis of survival rates of untreated 

patients in randomized clinical trials of hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2010 Apr;51(4):1274-83.
7. Colli A, Fraquelli M, Casazza G, Massironi S, Colucci A, Conte D, et al. Accuracy of ultrasonography, spiral CT, 

magnetic resonance, and alpha-fetoprotein in diagnosing hepatocellular carcinoma: a systematic review. Am J 
Gastroenterol. 2006 Mar;101(3):513-23.

8. Singal A, Volk ML, Waljee A, Salgia R, Higgins P, Rogers MA, et al. Meta-analysis: surveillance with ultrasound 
for early-stage hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis. Aliment Pharmacol Ther. 2009 Jul;30(1):37-47.

9. BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de Bases Técnicas da Oncologia – SIA/SUS - Sistema de Informações 
Ambulatoriais. 13 ed. Brasília: MS/SAS/DRAC/CGSI, 2011. 110p.

10. Zhang BH, Yang BH, Tang ZY. Randomized controlled trial of screening for hepatocellular carcinoma. J Cancer 
Res Clin Oncol. 2004 Jul;130(7):417-22.

11. Trinchet JC, Chaffaut C, Bourcier V, Degos F, Henrion J, Fontaine H, et al. Ultrasonographic surveillance of 
hepatocellular carcinoma in cirrhosis: a randomized trial comparing 3- and 6-month periodicities. Hepatology. 
2011 Dec;54(6):1987-97.

12. Xie L, Guang Y, Ding H, Cai A, Huang Y. Diagnostic value of contrast-enhanced ultrasound, computed 
tomography and magnetic resonance imaging for focal liver lesions: a meta-analysis. Ultrasound Med Biol. 2011 
Jun;37(6):854-61.

13. Lee JM, Trevisani F, Vilgrain V, Wald C. Imaging diagnosis and staging of hepatocellular carcinoma. Liver Transpl. 
2011 Oct;17 Suppl 2:S34-43.

14. Bruix J, Sherman M. Management of hepatocellular carcinoma: an update. Hepatology. 2011 Mar;53(3):1020-2.
15. Kudo M, Izumi N, Kokudo N, Matsui O, Sakamoto M, Nakashima O, et al. Management of hepatocellular 

carcinoma in Japan: Consensus-Based Clinical Practice Guidelines proposed by the Japan Society of Hepatology 
(JSH) 2010 updated version. Dig Dis. 2011;29(3):339-64.

16. Sherman M, Burak K, Maroun J, Metrakos P, Knox JJ, Myers RP, et al. Multidisciplinary Canadian consensus 
recommendations for the management and treatment of hepatocellular carcinoma. Curr Oncol. 2011 
Oct;18(5):228-40.

17. Clavien PA, Lesurtel M, Bossuyt PM, Gores GJ, Langer B, Perrier A. Recommendations for liver transplantation for 

1719



169CARCINOMA DE FÍGADO NO ADULTO

hepatocellular carcinoma: an international consensus conference report. Lancet Oncol. 2012 Jan;13(1):e11-22.
18. Outwater EK. Imaging of the liver for hepatocellular cancer. Cancer Control. 2010 Apr;17(2):72-82.
19. Varotti G, Ramacciato G, Ercolani G, Grazi GL, Vetrone G, Cescon M, et al. Comparison between the fifth and 

sixth editions of the AJCC/UICC TNM staging systems for hepatocellular carcinoma: multicentric study on 393 
cirrhotic resected patients. Eur J Surg Oncol. 2005 Sep;31(7):760-7.

20. Vauthey JN, Dixon E, Abdalla EK, Helton WS, Pawlik TM, Taouli B, et al. Pretreatment assessment of hepatocellular 
carcinoma: expert consensus statement. HPB (Oxford). 2010 Jun;12(5):289-99.

21. Sirivatanauksorn Y, Tovikkai C. Comparison of staging systems of hepatocellular carcinoma. HPB Surg. 
2011;2011:818217.

22. Marrero JA, Fontana RJ, Barrat A, Askari F, Conjeevaram HS, Su GL, et al. Prognosis of hepatocellular carcinoma: 
comparison of 7 staging systems in an American cohort. Hepatology. 2005 Apr;41(4):707-16.

23. Yamashita Y, Taketomi A, Shirabe K, Aishima S, Tsuijita E, Morita K, et al. Outcomes of hepatic resection for huge 
hepatocellular carcinoma (>/= 10 cm in diameter). J Surg Oncol. 2011 Sep 1;104(3):292-8.

24. Zhou Y, Sui C, Li B, Yin Z, Tan Y, Yang J, et al. Repeat hepatectomy for recurrent hepatocellular carcinoma: a 
local experience and a systematic review. World J Surg Oncol. 2010;8:55.

25. Zhou YM, Li B, Xu DH, Yang JM. Safety and efficacy of partial hepatectomy for huge (>/=10 cm) hepatocellular 
carcinoma: a systematic review. Med Sci Monit. 2011 Feb 25;17(3):RA76-83.

26. Li N, Wu YR, Wu B, Lu MQ. Surgical and oncologic outcomes following laparoscopic versus open liver resection 
for hepatocellular carcinoma: A meta-analysis. Hepatol Res. 2012 Jan;42(1):51-9.

27. Vigano L, Tayar C, Laurent A, Cherqui D. Laparoscopic liver resection: a systematic review. J Hepatobiliary 
Pancreat Surg. 2009;16(4):410-21.

28. Mazzaferro V, Bhoori S, Sposito C, Bongini M, Langer M, Miceli R, et al. Milan criteria in liver transplantation for 
hepatocellular carcinoma: an evidence-based analysis of 15 years of experience. Liver Transpl. 2011 Oct;17 
Suppl 2:S44-57.

29. Gordon-Weeks AN, Snaith A, Petrinic T, Friend PJ, Burls A, Silva MA. Systematic review of outcome of 
downstaging hepatocellular cancer before liver transplantation in patients outside the Milan criteria. Br J Surg. 
2011 Sep;98(9):1201-8.

30. Bertot LC, Sato M, Tateishi R, Yoshida H, Koike K. Mortality and complication rates of percutaneous ablative 
techniques for the treatment of liver tumors: a systematic review. Eur Radiol. 2011 Dec;21(12):2584-96.

31. Schoppmeyer K, Weis S, Mossner J, Fleig WE. Percutaneous ethanol injection or percutaneous acetic acid 
injection for early hepatocellular carcinoma. Cochrane Database Syst Rev. 2009(3):CD006745.

32. Bouza C, Lopez-Cuadrado T, Alcazar R, Saz-Parkinson Z, Amate JM. Meta-analysis of percutaneous 
radiofrequency ablation versus ethanol injection in hepatocellular carcinoma. BMC Gastroenterol. 2009;9:31.

33. Tiong L, Maddern GJ. Systematic review and meta-analysis of survival and disease recurrence after radiofrequency 
ablation for hepatocellular carcinoma. Br J Surg. 2011 Sep;98(9):1210-24.

34. Germani G, Pleguezuelo M, Gurusamy K, Meyer T, Isgro G, Burroughs AK. Clinical outcomes of radiofrequency 
ablation, percutaneous alcohol and acetic acid injection for hepatocelullar carcinoma: a meta-analysis. J Hepatol. 
2010 Mar;52(3):380-8.

35. Oliveri RS, Wetterslev J, Gluud C. Transarterial (chemo)embolisation for unresectable hepatocellular carcinoma. 
Cochrane Database Syst Rev. 2011(3):CD004787.

36. Doffoel M, Bonnetain F, Bouche O, Vetter D, Abergel A, Fratte S, et al. Multicentre randomised phase III trial comparing 
Tamoxifen alone or with Transarterial Lipiodol Chemoembolisation for unresectable hepatocellular carcinoma in cirrhotic 
patients (Federation Francophone de Cancerologie Digestive 9402). Eur J Cancer. 2008 Mar;44(4):528-38.

37. Xie F, Zang J, Guo X, Xu F, Shen R, Yan L, et al. Comparison of transcatheter arterial chemoembolization and 
microsphere embolization for treatment of unresectable hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. J Cancer 
Res Clin Oncol. 2012 Mar;138(3):455-62.

38. Marelli L, Stigliano R, Triantos C, Senzolo M, Cholongitas E, Davies N, et al. Transarterial therapy for hepatocellular 

1720



170
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas

carcinoma: which technique is more effective? A systematic review of cohort and randomized studies. Cardiovasc 
Intervent Radiol. 2007 Jan-Feb;30(1):6-25.

39. Wang N, Guan Q, Wang K, Zhu B, Yuan W, Zhao P, et al. TACE combined with PEI versus TACE alone in the 
treatment of HCC: a meta-analysis. Med Oncol. 2011 Dec;28(4):1038-43.

40. Wang W, Shi J, Xie WF. Transarterial chemoembolization in combination with percutaneous ablation therapy in 
unresectable hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. Liver Int. 2010 May;30(5):741-9.

41. Boige V, Raoul JL, Pignon JP, Bouche O, Blanc JF, Dahan L, et al. Multicentre phase II trial of capecitabine plus 
oxaliplatin (XELOX) in patients with advanced hepatocellular carcinoma: FFCD 03-03 trial. Br J Cancer. 2007 Oct 
8;97(7):862-7.

42. Kaseb AO, Garrett-Mayer E, Morris JS, Xiao L, Lin E, Onicescu G, et al. Efficacy of bevacizumab plus erlotinib 
for advanced hepatocellular carcinoma and predictors of outcome: final results of a phase II trial. Oncology. 
2012;82(2):67-74.

43. Louafi S, Boige V, Ducreux M, Bonyhay L, Mansourbakht T, de Baere T, et al. Gemcitabine plus oxaliplatin 
(GEMOX) in patients with advanced hepatocellular carcinoma (HCC): results of a phase II study. Cancer. 2007 
Apr 1;109(7):1384-90.

44. Philip PA, Mahoney MR, Allmer C, Thomas J, Pitot HC, Kim G, et al. Phase II study of Erlotinib (OSI-774) in 
patients with advanced hepatocellular cancer. J Clin Oncol. 2005 Sep 20;23(27):6657-63.

45. Pohl J, Zuna I, Stremmel W, Rudi J. Systemic chemotherapy with epirubicin for treatment of advanced or 
multifocal hepatocellular carcinoma. Chemotherapy. 2001 Sep-Oct;47(5):359-65.

46. von Delius S, Lersch C, Mayr M, Stock K, Schulte-Frohlinde E, Schmid RM, et al. Capecitabine for treatment of 
advanced hepatocellular carcinoma. Hepatogastroenterology. 2007 Dec;54(80):2310-4.

47. Yeo W, Mok TS, Zee B, Leung TW, Lai PB, Lau WY, et al. A randomized phase III study of doxorubicin versus 
cisplatin/interferon alpha-2b/doxorubicin/fluorouracil (PIAF) combination chemotherapy for unresectable 
hepatocellular carcinoma. J Natl Cancer Inst. 2005 Oct 19;97(20):1532-8.

48. Koeberle D, Montemurro M, Samaras P, Majno P, Simcock M, Limacher A, et al. Continuous Sunitinib treatment in 
patients with advanced hepatocellular carcinoma: a Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK) and Swiss 
Association for the Study of the Liver (SASL) multicenter phase II trial (SAKK 77/06). Oncologist. 2010;15(3):285-
92.

49. Abou-Alfa GK, Johnson P, Knox JJ, Capanu M, Davidenko I, Lacava J, et al. Doxorubicin plus sorafenib vs 
doxorubicin alone in patients with advanced hepatocellular carcinoma: a randomized trial. JAMA. 2010 Nov 
17;304(19):2154-60.

50. Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, Hilgard P, Gane E, Blanc JF, et al. Sorafenib in advanced hepatocellular 
carcinoma. N Engl J Med. 2008 Jul 24;359(4):378-90.

51. Zhang T, Ding X, Wei D, Cheng P, Su X, Liu H, et al. Sorafenib improves the survival of patients with advanced 
hepatocellular carcinoma: a meta-analysis of randomized trials. Anticancer Drugs. 2010 Mar;21(3):326-32.

52. Verset G, Verslype C, Reynaert H, Borbath I, Langlet P, Vandebroek A, et al. Efficacy of the combination of 
long-acting release octreotide and tamoxifen in patients with advanced hepatocellular carcinoma: a randomised 
multicentre phase III study. Br J Cancer. 2007 Sep 3;97(5):582-8.

53. Nowak AK, Stockler MR, Chow PK, Findlay M. Use of tamoxifen in advanced-stage hepatocellular carcinoma. 
A systematic review. Cancer. 2005 Apr 1;103(7):1408-14.

54. Jia WD, Zhang CH, Xu GL, Ge YS, Wang W. Octreotide therapy for hepatocellular carcinoma: a systematic 
review of the evidence from randomized controlled trials. Hepatogastroenterology. 2010 Mar-Apr;57(98):292-9.

55. Forner A, Ayuso C, Varela M, Rimola J, Hessheimer AJ, de Lope CR, et al. Evaluation of tumor response after 
locoregional therapies in hepatocellular carcinoma: are response evaluation criteria in solid tumors reliable? 
Cancer. 2009 Feb 1;115(3):616-23.

56. BRASIL, Ministério da Saúde. Cuidados paliativos oncológicos: controle de sintomas. Rio de Janeiro: INCA, 
2001. 130p.

1721



171CARCINOMA DE PULMÃO 171

1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada em 16/01/2012 uma busca na base eletrônica Medline, acessada via PubMed, utilizando os 

descritores de interesse para câncer de pulmão no adulto: (systematic review (ti) OR meta-analysis (pt) OR meta-
analysis (ti) OR systematic literature review (ti) OR (systematic review (tiab) AND review (pt)) OR consensus development 
conference (pt) OR practice guideline (pt) OR cochrane database syst rev (ta) OR acp journal club (ta) OR health technol 
assess (ta) OR evid rep technol assess summ (ta)) OR ((evidence based(ti) OR evidence-based medicine (mh) OR best 
practice* (ti) OR evidence synthesis (tiab)) AND (review (pt) OR diseases category(mh) OR behavior and behavior 
mechanisms (mh) OR therapeutics (mh) OR evaluation studies(pt) OR validation studies(pt) OR guideline (pt))) OR 
((systematic (tw) OR systematically (tw) OR critical (tiab) OR (study selection (tw)) OR (predetermined (tw) OR inclusion 
(tw) AND criteri* (tw)) OR exclusion criteri* (tw) OR main outcome measures (tw) OR standard of care (tw) OR standards 
of care (tw)) AND (survey (tiab) OR surveys (tiab) OR overview* (tw) OR review (tiab) OR reviews (tiab) OR search* (tw) 
OR handsearch (tw) OR analysis (tiab) OR critique (tiab) OR appraisal (tw) OR (reduction (tw)AND (risk (mh) OR risk 
(tw)) AND (death OR recurrence))) AND (literature (tiab) OR articles (tiab) OR publications (tiab) OR publication (tiab) OR 
bibliography (tiab) OR bibliographies (tiab) OR published (tiab) OR unpublished (tw) OR citation (tw) OR citations (tw) 
OR database (tiab) OR internet (tiab) OR textbooks (tiab) OR references (tw) OR scales (tw) OR papers (tw) OR datasets 
(tw) OR trials (tiab) OR meta-analy* (tw) OR (clinical (tiab) AND studies (tiab)) OR treatment outcome (mh) OR treatment 
outcome (tw))) NOT (letter (pt) OR newspaper article (pt) OR comment (pt)).

Entre 749 referências encontradas, as 480 mais recentes (últimos cinco anos) foram revisadas e identificaram-se 
96 estudos clínicos e meta-análises elegíveis; e não foram incluídos 112 estudos de ciência básica ou pré-clínica, 106 
revisões narrativas ou estudos opinativos, 110 artigos sobre doenças ou condições clínicas fora do escopo destas 
Diretrizes, 29 relatos de diretrizes internacionais de tratamento, 22 textos sobre produtos sem registro na ANVISA e 5 
estudos farmacoeconômicos de outros países.

2 introdução 
O câncer de pulmão é uma das principais causas de morte evitável em todo o mundo, pois, em 90% dos casos 

diagnosticados, está associado ao tabagismo. Altamente letal, a sobrevida média cumulativa total em cinco anos varia 
entre 13% e 21% em países desenvolvidos e entre 7% e 10% nos países em desenvolvimento. No Brasil, entre 2005-
2009, foi o tipo de câncer que mais fez vítimas entre os homens e foi o segundo mais letal entre as mulheres(1-3).

O fator de risco mais importante para ocorrência do câncer de pulmão é o tabagismo. Fumantes têm o risco 
decuplicado de desenvolver a doença, em relação aos não fumantes, risco que está relacionado à quantidade de 
cigarros consumida, duração do hábito e idade em que iniciou o tabagismo. A cessação do tabagismo a qualquer 
tempo resulta na diminuição do risco de desenvolver câncer de pulmão. O tabagismo passivo, exposição ambiental 
ao gás radônio e exposição ocupacional prévia à mineração de amianto constituem fatores de risco adicionais para 
a doença(3).
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Estas Diretrizes compreendem a conduta terapêutica geral para o câncer de pulmão, compreendendo os 
seguintes tipos histológicos: carcinoma de pequenas células, carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, carcinoma 
de grandes células, carcinoma adenoescamoso e carcinoma indiferenciado, classificados para fins terapêuticos e 
prognósticos em dois grupos: o carcinoma de pequenas células (CPPC) e os carcinomas de células não pequenas 
(CPCNP). A história natural de neoplasias como o carcinoma pleomórfico ou sarcomatoide, carcinoma mucoepidermoide 
e carcinoma adenocístico é pouco conhecida, e as modalidades terapêuticas aqui recomendadas são aplicáveis a 
estas doenças, a critério médico. Os tumores carcinoides constituem um grupo de doenças à parte, enquadrados 
para fins terapêuticos, entre os cânceres neuroendócrinos(3a).

A seleção do tratamento deverá ser adequada ao estadiamento clínico da doença (classificação TNM), 
capacidade funcional (escala ECOG/Zubrod), condições clínicas e preferência do doente. A extensão da doença nos 
casos de câncer de pulmão de pequenas células é classificada para fins terapêuticos em doença localizada e doença 
extensa. Doença localizada é aquela confinada ao hemitórax de origem, mediastino e linfonodos supraclaviculares 
ispilaterais, passíveis de tratamento por um mesmo campo de irradiação. A presença de derrame pleural ipsilateral 
enseja prognóstico intermediário entre casos de doença localizada e doença extensa. Doença extensa é aquela 
disseminada além da fossa supraclavicular ipsilateral, incluindo-se os casos de metástases à distância(4,5).

Os hospitais credenciados para atendimento em oncologia devem, por sua responsabilidade, dispor de 
protocolo clínico institucional complementar, adequado a estas Diretrizes, destinado a orientar a tomada de decisão 
por doentes e médicos, avaliar e garantir qualidade na assistência, orientar a destinação de recursos na assistência à 
saúde e fornecer elementos de boa prática médica (5a).

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (cid-10)

C 34 BRÔNQUIOS E PULMÕES:
 » C34.0 Brônquio principal, carina, hilo do pulmão; 
 » C34.1 Lobo superior do pulmão, brônquio do lobo superior, língula; 
 » C34.2 Lobo médio do pulmão, brônquio do lobo médio;
 » C34.3 Lobo inferior do pulmão, brônquio do lobo inferior;
 » C34.8 Lesão sobreposta do pulmão;
 » C34.9 Pulmão, bronquíolo, broncogênico – sem outra especificação.

4 diagnóStico e eStadiaMento
O diagnóstico presuntivo de câncer de pulmão é feito na investigação de sintomas respiratórios (tosse, dispneia, 

dor torácica, hemoptise) e constitucionais (fadiga e emagrecimento), ou por achado radiológico atípico em exame 
realizado com outro propósito. Mesmo para fumantes, não é recomendado o rastreamento radiológico (radiografia de 
tórax ou tomografia computadorizada de baixa dose) para indivíduos assintomáticos; apesar de resultados promissores 
verificados no National Lung Screening Trial (NLST), permanecem indefinidas questões como a reprodutibilidade do 
método de aquisição e leitura das imagens, frequência do exame e população sob risco apropriada para a intervenção 
no Brasil (6-8).

O diagnóstico definitivo é firmado pelo exame histopatológico ou citológico de espécime tumoral obtido 
por broncoscopia, mediastinoscopia, biópsia pleural ou biópsia pleuropulmonar a céu aberto ou vídeo-assistida. 
Eventualmente, o diagnóstico será feito após estudo anatomopatológico de peça cirúrgica - segmento, lobo pulmonar 
ou pulmão. A citologia de escarro não é recomendada rotineiramente, porém pode ser útil no diagnóstico de tumores 
de localização central(9,10). 
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Como já mencionado, usa-se agrupar em dois grupos os casos de câncer de pulmão, segundo o tipo 
histopatológico, para fins terapêuticos e prognósticos: câncer de pulmão de pequenas células (CPPC) e câncer 
de pulmão de células não pequenas (CPCNPC).  O primeiro grupo (15%) corresponde aos casos de carcinoma de 
pequenas células, doença de evolução clínica mais agressiva, enquanto o segundo grupo (85%) agrega os demais 
tipos histopatológicos. No entanto, a experiência clínica acumulada com medicamentos antineoplásicos introduzidos 
na última década para tratamento do CPCNP demonstra que a segurança e eficácia deles podem guardar relação 
com o subtipo histopatológico e características moleculares, sendo importante diferenciar, minimamente, os subtipos 
escamoso e não escamoso do CPCNP, bem como, idealmente, identificar a presença de mutação do receptor para 
o fator de crescimento epitelial (EGFR) nos casos de adenocarcinoma (11,12). 

Uma vez obtida a confirmação da malinidade e do tipo histopatológico tumoral, procede-se ao estadiamento 
clínico por meio de tomografia computadorizada (TC) de tórax e abdome superior, com contraste. A cintilografia 
óssea com Tecnécio-99m é indicada para doentes com câncer de pulmão de pequenas células e, nos demais casos, 
quando há queixa de dor óssea. A cintilografia óssea apresenta boa sensibilidade para o diagnóstico de metástases, 
mas elevada taxa de resultados falso positivos por doenças degenerativas osteoarticulares ou trauma ósseo. Achados 
anormais à cintilografia devem ser confirmados por outros exames de imagem para se estabelecer o diagnóstico de 
metástase óssea. A investigação por TC ou ressonância magnética (RM) do cérebro não é indicada rotineiramente 
como parte do estadiamento clínico do CPCNP, devendo ser empregada para doentes com câncer de pulmão de 
pequenas células e, nos demais casos, quando houver suspeita clínica de metástase no sistema nervoso central(13).

A indicação de PET-CT deve ser feita para o estadiamento clínico do câncer de pulmão de células não pequenas 
potencialmente ressecável. Esse exame apresenta maior sensibilidade para o diagnóstico de acometimento linfonodal 
mediastinal e hilar se comparado à TC, permitindo maior acurácia no diagnóstico da doença localizada (estágio I)(14,15). 
No entanto, o desempenho do exame é inferior para doentes em áreas endêmicas para tuberculose, pelo que, se há 
linfonodos mediastinais aumentados à TC (16 mm ou maior), faz-se necessária a abordagem cirúrgica complementar, 
por mediastinoscopia cervical ou toracoscopia, para minimizar a indicação de toracotomias desnecessárias(5,16,17).

5 opçõeS terapêuticaS

5.1 câNcER DE pulMãO DE pEquENAS cÉlulAS

5.1.1 cIRuRgIA

O tratamento cirúrgico não é recomendado para este tipo de neoplasia, pelo seu comportamento biológico de 
propensão precoce a originar metástases à distância. Quando este diagnóstico é firmado após uma ressecção cirúrgica 
pulmonar, o doente deve receber tratamento sistêmico complementar compatível com o estadiamento da doença. O 
papel da cirurgia não foi estudado prospectivamente nesta neoplasia, mas doentes operados com tumor localizado 
lograram melhor prognóstico, em séries históricas, quando comparados aos tratados por radioquimioterapia (18-20). 

5.1.2 RADIOTERApIA

A irradiação torácica aumenta a sobrevida de doentes com câncer de pulmão de pequenas células, sendo 
costumeiramente indicada. A irradiação craniana com finalidade profilática (25 Gy em 10 frações de 250 cGy) previne 
a recorrência da doença no sistema nervoso central, sendo indicada para doentes que obtiveram controle da doença 
torácica, e permite o controle temporário de sintomas de metástases no sistema nervoso central(21,22).

5.1.3 quIMIOTERApIA

A quimioterapia aumenta a sobrevida de doentes com câncer de pulmão de pequenas células (CPCP), sendo 
indicada em associação à radioterapia para doentes com doença localizada (quimioterapia prévia) e isoladamente 
para doentes com doença avançada ou metastática (quimioterapia paliativa). No entanto, mesmo com a assistência 
terapêutica integral poucos doentes são curados e a expectativa de sobrevida em 5 anos para doentes com doença 
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limitada e extensa é de 10% e 5%, respectivamente(23). Nos casos de CPCP inexiste benefício com quimioterapia de 
manutenção ou com intensificação de dose(24).

O esquema terapêutico, quimioterápico, padrão envolve a associação de derivado da platina (cisplatina ou 
carboplatina) e o etoposido. Outros esquemas que produzem resultados similares e toxicidade variável incluem: 
ciclofosfamida, doxorrubicina e vincristina (CAV); ciclofosfamida, doxorrubicina e etoposido; ciclofosfamida, etoposido 
e vincristina; cisplatina e topotecano; cisplatina e irinotecano; ifosfamida, cisplatina e etoposido; carboplatina e 
paclitaxel; carboplatina e gemcitabina(25-28). 

A neoplasia na maioria dos doentes responde inicialmente a quimioterapia, mas recidiva em geral no primeiro 
ano após o início do tratamento. A chance de resposta à quimioterapia de 2ª linha varia segundo a resposta obtida 
ao tratamento inicial: doentes responsivos com recidiva 60-90 dias após o término do tratamento inicial (doença 
sensível) têm maior possibilidade de resposta à quimioterapia de 2ª linha. Doentes responsivos com recidiva dentro 
de 60-90 dias do término do tratamento inicial (doença refratária) ou que não respondem ou progridem na vigência 
do tratamento inicial (doença quimiorresistente) apresentam menor chance de benefício à quimioterapia de 2ª linha. 
O esquema de quimioterapia de 1ª linha pode ser repetido nos casos de “doença sensível”, especialmente quando a 
recidiva ocorre tardiamente (acima de seis meses). Pacientes com “doença refratária” ou “quimiorresistente” raramente 
logram benefício de quimioterapia paliativa de 2ª linha; quando indicada, podem ser usados esquemas baseados 
nos antineoplásicos não utilizadas no tratamento de 1ª linha, em monoterapia ou em associação, sendo maior a 
experiência clínica acumulada com uso do topotecano ou do esquema CAV (29,30).

5.1.4 OpçõES TERApêuTIcAS

Doença localizada:
 » Quimioterapia sistêmica associada à irradiação torácica, com ou sem irradiação craniana nos casos de 

resposta clínica completa no pulmão.
 » Quimioterapia sistêmica, com ou sem irradiação craniana nos casos de resposta clínica completa no pulmão.
 » Ressecção cirúrgica, seguida por quimioterapia sistêmica ou quimioterapia associada à irradiação torácica, 

com ou sem irradiação craniana, para doentes no estágio I.
Doença extensa:
 » Quimioterapia sistêmica, com ou sem irradiação craniana nos com resposta clínica completa no pulmão. 
 » Radioterapia paliativa torácica ou para metástases cerebrais, epidurais ou ósseas.

5.2 câNcER DE pulMãO DE cÉlulAR NãO pEquENAS

5.2.1 cIRuRgIA

A cirurgia é a modalidade terapêutica com maior potencial curativo para os casos de carcinoma pulmonar de 
células não pequenas (CPCNP), nos doentes com doença localizada ao diagnóstico realizada por toracotomia ou 
toracoscopia vídeo-assistida(31,32). No intra-operatório, o cirurgião optará, dependendo da extensão real do tumor e 
da necessidade de se preservar a função pulmonar, pela ressecção em cunha, segmentectomia, lobectomia ou mesmo 
pneumectomia com ressecção das cadeias linfáticas regionais(33). Enquanto nos ensaios clínicos com doentes em 
estágio I o prognóstico após lobectomia ou uma ressecção menor parece ser similar, dados acumulados da prática 
clínica sugerem que os resultados oncológicos são inferiores com ressecções em cunha e segmentectomias(34,35). 
Em casos selecionados de metástase cerebral isolada, sincrônica ou metacrônica, a ressecção cirúrgica completa da 
lesão enseja prognóstico mais favorável que o tratamento paliativo exclusivo(36).

5.2.2 RADIOTERApIA

A radioterapia externa (teleterapia) tem indicação nos casos de CPCNP em qualquer estágio tumoral, com 
finalidade curativa ou paliativa e em uso associado ou combinado com a cirurgia ou a quimioterapia.

A irradiação ablativa estereotática (83,2 Gy a 146 Gy) é uma modalidade de radioterapia que pode ser indicada 
para doentes no estádio I que não apresentem condições clínicas para tratamento cirúrgico (37-39).
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A irradiação torácica associada à quimioterapia sistêmica promove a cura de uma pequena parcela de doentes 
com doença localizada inoperável(40,41). A irradiação craniana profilática não é indicada para casos de CPCNP(42). 

Sintomas de progressão locorregional ou de acometimento metastático ósseo ou do sistema nervoso podem 
ser paliados com a teleterapia; a braquiterapia endoluminal pode ser empregada na paliação de sintomas respiratórios, 
mas não parece conferir vantagem adicional à radioterapia externa (43).

5.2.3 quIMIOTERApIA

O esquema terapêutico padrão para a quimioterapia prévia ou adjuvante do CPCP é associação de cisplatina 
com o etoposido. 

A quimioterapia adjuvante confere maior sobrevida para doentes com doença localizada operados(44,45). 
Alguns doentes com doença localmente avançada logram benefício com quimioterapia prévia à cirurgia, tratamento 
associado ou não à radioterapia(46-48). Em doentes com doença avançada ou metastática ao diagnóstico, a 
quimioterapia paliativa resulta em modesto incremento na sobrevida mediana (2-3 meses), com possibilidade de 
controle temporário dos sintomas, mas sem expectativa de cura, (49-53).  

Muitos esquemas de quimioterapia sistêmica podem ser usados com finalidade paliativa, contendo 
medicamentos tais como cisplatina, carboplatina, etoposido, mitomicina C, vimblastina, vinorelbina, gemcitabina, 
docetaxel, paclitaxel, pemetrexede, erlotinibe, gefitinibe, bevacizumabe e cetuximabe, em monoterapia ou em 
associações, por até três linhas de tratamento(49).  A seleção do tratamento deve considerar as características 
fisiológicas e capacidade funcional individuais, tipo histológico, perfil de toxicidade clínica, preferências do doente e 
protocolos terapêuticos institucionais.

Recomenda-se que a quimioterapia paliativa de 1ª linha seja indicada para doentes com capacidade funcional 
0, 1 ou 2 na escala de Zubrod. Quando medicamente possível, o tratamento deve ser feito com esquema terapêutico 
contendo cisplatina ou carboplatina, associada com um segundo agente antineoplásico(54,55). Em um único ensaio 
clínico, a adição de bevacizumabe à quimioterapia de 1ª linha com carboplatina e paclitaxel promoveu aumento 
de sobrevida (diferença de 2 meses no tempo mediano de sobrevida) para um subgrupo selecionado de doentes: 
capacidade funcional 0 ou 1, subtipo histológico não escamoso, sem metástase cerebral, sem hemoptise, e à custa 
de maior toxicidade(56). Inexiste evidência de benefício semelhante para a associação de bevacizumabe a outros 
esquemas de quimioterapia de 1ª linha, e revisões sistemáticas dos estudos de fase III publicados são contraditórias 
quanto a haver alguma vantagem para tratamentos contendo bevacizumabe(57-59). A adição de cetuximabe à 
quimioterapia de 1ª linha com cisplatina e vinorelbina promoveu aumento de sobrevida (diferença de 1,2 meses) para 
um subgrupo selecionado de doentes (capacidade funcional 0 ou 1, tumores com expressão do receptor para o fator 
de crescimento epitelial) e à custa de maior toxicidade(60,61). Apesar de que tal benefício não foi observado com o 
cetuximabe em associação ao esquema carboplatina e paclitaxel(62), revisões sistemáticas de estudos controlados de 
fase II-III sugerem incremento de sobrevida com cetuximabe associado a esquemas contendo cisplatina - diferença de 
6% na taxa de sobrevida em 1 ano (63,64). Há necessidade de corroboração dos resultados de eficácia e segurança 
das pesquisas clínicas com bevacizumabe e cetuximabe no tratamento do câncer de pulmão, antes que seu uso 
possa ser adotado rotineiramente. 

A presença da mutação do gene que codifica o receptor para o fator de crescimento epitelial (EFGR) é um 
fator preditivo de resposta aos inibidores do sítio da tirosina-quinase associada ao EGFR, tais como o erlotinibe e 
o gefitinibe. Nesta condição, monoterapia com um destes medicamentos é uma opção terapêutica aceitável para 
quimioterapia paliativa inicial ou após falha a outro esquema terapêutico(65-68).

Recomenda-se que a quimioterapia paliativa de 2ª linha ou 3ª linha seja realizada apenas para doentes com 
capacidade funcional 0 ou 1 na escala de Zubrod. Inexiste evidência científica de que o tratamento antineoplásico 
paliativo de 2ª ou 3ª linha seja seguro ou eficaz para doentes com capacidade funcional comprometida (nível igual 
ou maior que 2 na escala de Zubrod). O esquema quimioterápico deve ser selecionado segundo o esquema usado 
anteriormente e o perfil de segurança e eficácia então observados, indicando-se preferencialmente medicamentos 
antineoplásicos em monoterapia(49,69,70). O início imediato da quimioterapia de 2ª linha após o término da quimioterapia 
inicial ou “tratamento de manutenção”, com erlotinibe ou pemetrexede(71,72), parece conferir vantagem sobre o 
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mesmo tratamento quando iniciado após a progressão clínica da doença, mas há necessidade de corroboração dos 
resultados de eficácia iniciais e melhor definição do perfil de doentes que se beneficiariam, antes que esta conduta 
possa ser generalizada como rotina(73-75). 

5.2.4 OpçõES TERApêuTIcAS pOR ESTágIO clíNIcO

Estágio 0:
 » Ressecção cirúrgica conservadora: segmentectomia ou ressecção em cunha.

Estágio I:
 » Ressecção cirúrgica conservadora: lobectomia, segmentectomia ou ressecção em cunha;
 » Radioterapia torácica radical, para doentes com contraindicação médica para cirurgia.

Estágio II:
 » Ressecção cirúrgica: pneumectomia, lobectomia ou ressecção segmentar pulmonar;
 » Radioterapia torácica radical, para doentes com contraindicação médica para cirurgia;
 » Quimioterapia adjuvante, após a cirurgia;
 » Radioterapia torácica associada ou não à quimioterapia, seguida ou não por ressecção cirúrgica (tumor do 

ápice pulmonar – tumor de Pancoast - ou invasão de parede torácica).
Estágio IIIA:
 » Ressecção cirúrgica (T3N1M0): pneumectomia, lobectomia ou ressecção segmentar pulmonar; 
 » Radioterapia torácica radical associada à quimioterapia, para doentes com invasão linfática N2 ou 

contraindicação médica para cirurgia;
 » Radioterapia torácica radical, para doentes com contra-indicação médica para quimiorradioterapia;
 » Quimioterapia adjuvante, após cirurgia;
 » Radioterapia torácica associada ou não à quimioterapia, seguida ou não por ressecção cirúrgica (tumor de 

Pancoast ou invasão de parede torácica).
Estágio IIIB, IV e doença recidivada:
 » Radioterapia torácica associada ou não à quimioterapia;
 » Quimioterapia paliativa;
 » Ressecção cirúrgica de metástase cerebral isolada, seguida ou não por radioterapia craniana;
 » Radioterapia externa, associada ou não à radioterapia intersticial, para lesões endobrônquicas sintomáticas;
 » Radioterapia paliativa, com finalidade antiálgica ou hemostática.

6 Monitorização do trataMento

6.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

A avaliação da resposta ao tratamento antineoplásico sistêmico deve ser feita pelos critérios RECIST, sempre 
que aplicáveis(76).

6.2 cRITÉRIOS DE INTERRupçãO DO TRATAMENTO

A quimioterapia deve ser suspensa, temporária ou definitivamente, na ocorrência de(55,77,78):
 » Toxicidade clínica graus 3 e 4, conforme os parâmetros propostos pelo National Cancer Institute (EUA), 

de uso internacional; 
 » Redução da capacidade funcional do doente para os níveis 2, 3 ou 4 da escala de Zubrod;
 » Ausência de resposta após o 4º ciclo de quimioterapia;
 » Após 6 ciclos de quimioterapia, nos doentes responsivos;
 » A qualquer tempo, na evidência de progressão neoplásica; 
 » Falta de aderência ao tratamento;
 » Manifestação voluntária do doente, após esclarecimento dos riscos envolvidos.
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7 acoMpanhaMento póS-trataMento 
Doentes tratados com intenção curativa devem ser reavaliados quanto a complicações relacionadas aos 

procedimentos médicos em um prazo de 3-4 meses após o término do tratamento. No seguimento, recomenda-se a 
realização de consulta médica e exames de imagem (radiografia de tórax ou TC de tórax) a cada 6 meses por 2 anos 
e, então, anualmente. Exames laboratoriais, marcadores tumorais, citologia de escarro, broncoscopia e PET-CT não 
devem ser indicados para fins de acompanhamento pós-tratamento(79).

Doentes que são fumantes devem ser encorajados a abandonar hábito e ser encaminhados para tratamento 
antitabágico – comportamental e de apoio farmacoterápico. 

8 regulação/controle/avaliação pelo geStor 
Doentes com diagnóstico de câncer de pulmão devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia com 

serviço de radioterapia e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento.
Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, o tratamento, o manejo das doses 

e o controle dos efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de 
hemoterapia, de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos 
resultados terapêuticos esperados.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e garantia 
do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Ações de controle e avaliação incluem, 
entre outras: a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização 
prévia dos procedimentos; o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, frequência apresentada 
versus autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das 
frequências dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do 
que segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in loco, por 
exemplo, a existência e a observância da conduta ou protocolo adotados no hospital; regulação do acesso assistencial; 
qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos 
e doses); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional (escala de Zubrod); 
a compatibilidade da cobrança com os serviços executados; a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau 
de satisfação dos doentes.

Exceto pela Talidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo e pelo Mesilato de Imatinibe para a quimioterapia do 
Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), da Leucemia Mieloide Crônica e Leucemia Linfoblástica Aguda cromossoma 
Philadelphia positivo, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos 
antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS 
não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias 
antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia 
são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e 
fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento.  Assim, a partir do momento em 
que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do 
medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

Os procedimentos radioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 01) e cirúrgicos (Grupo 04 e os vários subgrupos por 
especialidades e complexidade) da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS podem ser acessados, 
por código do procedimento ou nome do procedimento e por código da CID – Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – para a respectiva neoplasia maligna, no SIGTAP-Sistema 
de Gerenciamento dessa Tabela (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), com versão 
mensalmente disponibilizada.

São os seguintes os procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia do câncer de pulmão: 
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QUIMIOTERAPIA PALIATIVA – ADULTO
 » 03.04.02.021-4 - Quimioterapia do carcinoma pulmonar de células não pequenas avançado
 » 03.04.02.022-2 - Quimioterapia do carcinoma pulmonar indiferenciado de células pequenas avançado

QUIMIOTERAPIA PRÉVIA (NEOADJUVANTE) - ADULTO
 » 03.04.04.009-6 - Quimioterapia do carcinoma pulmonar de células não pequenas (prévia)
 » 03.04.04.010-0 - Quimioterapia do carcinoma pulmonar indiferenciado de células pequenas (prévia)

QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE (PROFILÁTICA) – ADULTO
 » 03.04.05.017-2 - Quimioterapia do carcinoma pulmonar de células não pequenas (adjuvante)
 » 03.04.05.018-0 - Quimioterapia de carcinoma pulmonar indiferenciado de células pequenas (adjuvante)
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Considerando a heterogeneidade das entidades patológicas que se descrevem como leucemia mieloide aguda 

(LMA), a vasta literatura sobre esta neoplasia maligna e seu predominante caráter de pesquisa básica, translacional e 
clínica, nos âmbitos diagnóstico e terapêutico; os vários esquemas quimioterápicos e protocolos terapêuticos igualmente 
validados; e as altas complexidade e relevância do papel dos recursos humanos, materiais e de infraestrutura para 
o adequado atendimento dos doentes e a obtenção de bons resultados terapêuticos, aqui se apresentam diretrizes 
com o objetivo basicamente orientador e baseadas na experiência de grandes serviços nacionais e internacionais e 
em bibliografia selecionada.

Assim, uma busca ampla da literatura foi realizada, e o caráter de restrição à inclusão dos artigos utilizados 
baseou-se na experiência dos autores.

2 introdução
A leucemia mieloide aguda (LMA) consiste de um grupo heterogêneo de neoplasias malignas relacionado com 

as células hematopoéticas, representando um dos tipos mais comuns da leucemia em adultos. A incidência da LMA 
aumenta significativamente com o progredir da idade. Em crianças menores de 15 anos de idade, ela representa 15%-
20% dos diagnósticos das leucemias agudas. Na pediatria, a incidência anual é de 0,7 caso novo por 100.000 crianças 
abaixo de 18 anos de idade. Há um pequeno pico durante os dois primeiros anos de vida e um acréscimo após os 
13 anos de idade. A LMA é caracterizada por uma transformação clonal das células precursoras hematopoéticas, 
mediante processo de múltiplas etapas, por meio da aquisição de rearranjos cromossômicos ou diferentes mutações 
genéticas, acrescida de diminuição da velocidade de autodestruição e parada na diferenciação celular. Mais de vinte 
diferentes anomalias cromossômicas foram identificadas na LMA de novo, em alta porcentagem de crianças (70%-
85%). A medula óssea e o sangue periférico são principalmente caracterizados por leucocitose com predomínio de 
células imaturas, mormente os blastos. Assim que as células imaturas se acumulam na medula óssea, elas substituem 
as células hematopoéticas normais, resultando numa insuficiência funcional da medula óssea e, consequentemente, 
sangramento, anemia e infecção (1-129). 

A LMA também pode ser causada por exposição à radiação ionizante e substâncias que danificam o DNA, 
mas é incomum nos pacientes adultos e crianças, uma clara história de contato com carcinógenos conhecidos 
(29,39,67,86,121).

A identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento 
especializado dão à Atenção Básica um caráter essencial para melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.
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3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 » C92.0 Leucemia mieloide aguda - Exclui: exacerbação aguda de leucemia mieloide crônica (C92.1)
 » C92.3 Sarcoma mieloide (Cloroma, Sarcoma granulocítico)
 » C92.4 Leucemia promielocítica aguda
 » C92.5 Leucemia mielomonocítica aguda
 » C92.7 Outras leucemias mieloides 
 » C93.0 Leucemia monocítica aguda - Exclui: exacerbação aguda de leucemia monocítica crônica (C93.1)
 » C93.7 Outras leucemias monocíticas
 » C94.0 Eritremia e eritroleucemia agudas (Doença de Di Guglielmo)
 » C94.2 Leucemia megacarioblástica aguda - megacarioblástica (aguda), megacariocítica (aguda)
 » C94.3 Leucemia de mastócitos

4 claSSificação citopatológica e citogenética
A LMA é classificada com base na morfologia de acordo com a Classificação FAB (Franco-Americano-Britânica), 

nos subtipos FAB-M0 – FAB-M7. A citoquímica, imunofenotipagem e, especialmente, métodos citogenéticos e de 
genética molecular são importantes para se estabelecer um diagnóstico correto (121).

As tabelas 1 e 2 resumem, respectivamente, a classificação pela Organização Mundial da Saúde e a classificação 
citogenética utilizada por grupos de estudos internacionais.

Tabela 1 - Classificação OMS da LMA modificada a partir de 2008 (121)
LMA com anormalidades genéticas recorrentes
 » LMA com t(8;21)(q22;q22); AML 1/ETO
 » LMA com inv(16)(p13;q22) ou t(16;16)(p13;q22); CBFbeta/MYH11
 » Leucemia promielocítica aguda com t(15;17)(q22;q12); PML/RARalfa (FAB-tipo: M3 e M3v)
 » LMA com anomalia 11q23; rearranjos MLL/XX

LMA com displasia de multilinhagens
 » LMA sem mielodisplasia (MDS) anterior
 » LMA após MDS

LMA e MDS associada à terapia
 » LMA após terapia com alquilantes
 » LMA após terapia com inibidores da topoisomerase
 » Outros tipos

LMA não classificável nos grupos acima

 » LMA com mínima diferenciação (FAB M0)
 » LMA sem maturação (FAB M1)
 » LMA com maturação (FAB M2)
 » Leucemia mielomonocítica aguda (LMMoA) (FAB M4)
 » LMMoA com eosinofilia anormal (FAB M4Eo)
 » Leucemia monoblástica aguda (FAM M5a)
 » Leucemia monocítica aguda (FAB M5b)
 » Leucemia eritroide aguda (FAB M6)
 » Leucemia megacarioblástica aguda (FAB M7)
 » Leucemia basofílica aguda (FAB M2 Baso)
 » Panmielose aguda com mielofibrose

Sarcoma mieloide
Proliferações mieloides relacionadas com Síndrome de Down
Neoplasia de células dentríticas blástica plasmocitoide
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PARÂMETRO GERMAN AMLCG SWOG/ECOG CALGB

Favorável
t(15;17),
t(8;21),

inv(16)t(16;16)

t(15;17),
t(8;21) (faltando)

del(9q),
cariótipos complexos (ie, 3 

ou mais anl não relac.)

t(15;17),
t(8;21),

inv(16)t(16;16),
inv(16)t(16;16)/del(16q),

Intermediário
cariótipo normal,

outro não complexo
cariótipo normal,

+ 6, +8, -Y, del(12p)
cariótipo normal

outro não complexo

Desfavorável ou adverso

inv(3)/t(3;3),
-5/del(5q),
-7/del(7q),
anl(11q23),
del(12p),
anl(17p),

cariótipos complexos (3 ou 
mais anl não relac.)

anl(3q), (9q), (11q),
(21q), anl(17p),

-5/del(5q),
-7/del(7q),

t(6;9),
t(9;22),

cariótipos complexos (3 ou 
mais anl não relac.)

inv(3)/t(3;3),
-7,

t(6;9),
t(6;11),
t(11;19),

+8,
cariótipos complexos (3 ou 
mais anl não relac.) (excl. 
aqueles com alterações 

favoráveis)

Tabela 2 - Classificação citogenética (12)

AMLCG: Acute Myeloid Leukemia Cooperative Group; SWOG: Southwest Oncology Group; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; 
CALGB: Cancer and Leukemia Group B; não relac.: não relacionado; anl: anormalidades.

5 critérioS de incluSão
 » Doentes com até 19 incompletos; e 
 » Observância dos critérios mínimos para o diagnóstico de LMA.

6 critérioS de excluSão
Para os doentes com 19 anos ou mais anos dever-se-ão observar as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas da 

Leucemia Mieloide Aguda do Adulto.

7 avaliação e claSSificação prognóStica
O prognóstico dos pacientes com LMA é atualmente baseado na presença ou ausência de anormalidades 

citogenéticas e moleculares. O Sistema Europeu de Prognóstico Leukemia Net (ELN) categoriza os pacientes em um 
dos quatro grupos de risco, com relação ao risco de recaída, sobrevida livre de doença e sobrevida global: favorável, 
intermediário-1, intermediário-2 e adverso (Tabela 3). LMA com t(8;21)(q22;q22) (RUNX1-RUNX1T1), t(15;17) (PML-
RARalfa), e inv(16)(p13;q22)(p13.1;q22) (CBFB-MYH11), comumente referido como fator central de ligação (CBF)-
LMA, corresponde aproximadamente a 15% das LMA e cursa com um prognóstico relativamente favorável, em termos 
de remissão a longo prazo. Mutações no DNMT3A, TET2, e ASXL1 estão emergindo como importantes fatores de 
prognóstico adverso, em subgrupos de pacientes com LMA, independentes das mutações FLT3. Mutações nas vias 
metabólicas dos genes IDH1 e IDH2 foram identificadas em 25%-30% dos pacientes com LMA citogeneticamente 
normal. As mutações na posição R140 estão associadas com melhor sobrevida no subgrupo de FLT3-ITD não 
mutante, mas mutações na posição R172 conferem resultados significativamente inferiores, ilustrando a importância 
de mutações concomitantes e da posição de mutação em determinar o impacto prognóstico do gene mutante. 
Cariótipos favoráveis ocorrem em maior porcentagem nas crianças do que nos adultos, e as incidências como também 
as taxas de sobrevida diminuem com o avançar da idade nos adultos, indicando que a idade tem grande impacto 
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GRUPO 
GENÉTICO

SUBGRUPOS

Favorável

t(8;21)(q22q22); RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13;1q22) ou t(16;16)(p13.1;q22) CBFB-MYH11,

mutação NPM1 sem FLT3-ITD (cariótipo normal),
mutação CEBPA (cariótipo normal)

Intermediário-1 (*)
mutação NPM1 e FLT3-ITD (cariótipo normal)
wild-type NPM1 e FLT3-ITD (cariótipo normal)

wild-type NPM1 sem FLT3-ITD (cariótipo normal)

Intermediário-2 
t(9;11)(p22q23); MLLT3-MLL

anorm. citogenéticas outras que não favorável ou adversa (**)

Adverso

Inv(3)(q21q26.2) ou t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EV11,
t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214;
t(v;11)(v;q23); rearranjo MLL;

-5 ou del(5q); -7; anl(17p); cariótipo complexo (***)

sobre o resultado dos grupos citogenéticos definidos. (2,12,19,20,23,32,42,57,79,98,100). Portanto, os relatos com 
dados citogenéticos de adultos não são diretamente aplicáveis às crianças (5,12,19,42,57,74).

Tabela 3 – Sistema europeu de prognóstico Leukemia Net (Eln) (98)

(*) Inclui todas as leucemias mieloides agudas com cariótipo normal, exceto aquelas incluídas no subgrupo favorável; a maioria dos casos está 
associada com pobre prognóstico, mas eles devem ser relatados separadamente em virtude da potencial resposta diferente ao tratamento.
(**) Para a maioria das anormalidades, números adequados não foram estudados para tirar conclusões com relação ao seu significado prognóstico.
(***) Três ou mais anormalidades cromossômicas na ausência de uma das translocações recorrentes ou inversões designadas pela OMS, 
isto é, t(15;17), t(8;21), inv(16) ou t(16;16), t(9;11), t(v;11)(v;q23), t(6;9), inv(3) ou t(3;3); indicam quantos casos de cariótipos complexos têm 
envolvimento dos braços dos cromossomas 5q, 7q e 17p.

Um dos primeiros genes identificados como sendo comumente mutante na LMA foi o receptor-3 da 
tirosinoquinase (FLT3, localizado no cromossoma 13q12) fms-like. Na análise multivariada, a presença da mutação da 
duplicação tandem interna do FLT3 (FLT3-ITD) e alta expressão do BAALC (Brain and Acute Leukemia, Cytoplasmic) 
foram genes identificados como fatores independentes do prognóstico, associadas com inferior sobrevida livre de 
eventos nos pacientes de LMA. Uma análise recente do estado mutante dos genes FLT3 e NPM1 ao diagnóstico 
mostrou ser importante para a correta estratificação do prognóstico de pacientes pediátricos com LMA, e a análise 
do nível da expressão gênica pelo menos do BAALC pode adicionar informação importante no prognóstico (75,77).

Adicionalmente a citogenética favorável, a resposta precoce à terapia de indução (menos de 15% de blastos 
na medula óssea, no dia 15), está associada com um prognóstico favorável. Como resultado da intensa colaboração 
da pesquisa clínica sobre o câncer pediátrico por grupos cooperativos no mundo inteiro, a taxa de cura na LMA da 
criança melhorou consideravelmente nas últimas três décadas. Atualmente, 90% de todos os pacientes na idade 
pediátrica alcançam a remissão completa, e aproximadamente 60%-70% se tornam sobreviventes a longo prazo. 
Resultados significativamente inferiores ainda são observados nos pacientes adultos.

Recente avaliação das recomendações do ELN, em um coorte independente com 954 pacientes adultos com 
LMA de novo, não encontrou diferenças na evolução para os subgrupos intermediário-1 versus intermediário-2. 
Assim, o sistema ELN foi revisado e os subgrupos foram sugeridos como: favorável (leucemia CBF, ou citogenéticas 
intermediárias com mutação NPM1 ou mutação CEBPA bialélica), intermediário-I (citogenéticas intermediárias), 
intermediário-II (citogenéticas intermediárias e pelo menos um dos seguintes: MLL-PTD, mutação RUNX1, FLT3-IT/wt 
razão igual ou maior que 0,5) e adverso (citogenéticas adversas).

Estudo colaborativo internacional identificou, recentemente, uma assinatura genética comum composta de 
24 genes, como fator prognóstico independente da sobrevida nos pacientes com LMA. Os autores mostraram que 
esta classificação de risco integrada, incorporando esta assinatura gênica, poderia melhorar substancialmente a 
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amplamente aceita classificação de risco ELN da LMA, provendo um melhor panorama para a estratificação de risco 
e prognóstico para os pacientes com LMA (4,62,78).

8 trataMento e Monitorização terapêutica
O tratamento da LMA tem duas fases – indução e consolidação, que poderá incluir o transplante de células-

tronco hematopoéticas (TCTH). O objetivo da indução é alcançar a remissão completa (RC), definida como menos de 
5% de blastos na medula óssea normocelular, ausência de leucemia extramedular, contagem de neutrófilos acima de 
1.000/mm3, e contagem de plaquetas acima de 100.000/mm3. A consolidação visa a eliminar as células leucêmicas 
residuais que persistem após a indução.

Os medicamentos usados no tratamento da LMA mudaram pouco, mas o aperfeiçoamento da sua administração 
e notáveis avanços na terapia de suporte permitiram a otimização da administração da terapia intensiva, com menores 
morbidade e mortalidade. Deste modo, a melhora é devida principalmente ao contínuo progresso na compreensão 
da biologia da doença, na identificação de fatores prognósticos associados com sua evolução e a alocação dos 
pacientes em esquemas de tratamento de intensidade apropriada.

Uma melhor terapia de resgate pós-recaída e o concomitante desenvolvimento de novos agentes alvo-
moleculares, para uso em combinação com outros quimioterápicos antineoplásicos, também têm contribuído para 
a melhoria na sobrevida global dos doentes. O tratamento da LMA em crianças consiste numa terapia de indução, 
que é baseada em esquema com antraciclina, citarabina e etoposido, seguido por alguns cursos de quimioterapia de 
consolidação. As possibilidades para a consolidação são também o TCTH, alogênico (alo-TCTH) ou autólogo (auto-
TCTH), este mais conhecido como quimioterapia de alta dose com resgate autólogo de células-tronco hematopoéticas.

As indicações de TCTH devem observar os critérios do Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes.
Os esquemas de tratamento diferem em muitos aspectos, incluindo as doses cumulativas dos medicamentos, 

a escolha das antraciclinas (ou também antracenedionas), o número e a intensidade dos blocos de tratamento e a 
quimioterapia intratecal utilizada na terapia preventiva do acometimento do sistema nervoso central (SNC). Apesar 
das várias estratégias, os resultados têm se tornado relativamente semelhantes. Aqueles relatados do recente estudo 
LMA02 mostraram que uma sobrevida de 90% pode ser alcançada pelas crianças com LMA de baixo risco, definido 
por características genéticas, que se aproximam com a evolução dos doentes de leucemia linfoide aguda de baixo risco. 

A maioria dos estudos clínicos de grupos pediátricos utiliza a quimioterapia intratecal na prevenção da leucemia 
no SNC, empregando um ou três medicamentos e em várias doses. No entanto, nem todos os grupos pediátricos 
utilizam esta terapia intratecal em suas condutas rotineiras. No estudo do Children´s Oncology Group, foi mostrado 
que não houve diferença na sobrevida global dos doentes de LMA com acometimento do SNC ao diagnóstico, em 
comparação com aqueles sem esse acometimento, mas eles receberam a radioterapia no SNC, pois apresentavam 
maior risco de recaída isolada no SNC, indicando uma necessidade de se investigar uma terapia mais agressiva 
dirigida ao SNC para esses pacientes (1,4,6,7,9,30,39-41,44,49,51).

A terapia de manutenção já não é mais usada no tratamento da LMA de pacientes na faixa etária pediátrica, por 
ter falhado na demonstração dos benefícios, exceto nos estudos BFM. Em um estudo piloto do Children´s Oncology 
Group (AAML03P1), o gentuzumabe ozogamicina, um agente anticorpo-alvo humanizado anti-CD33, em combinação 
com a quimioterapia intensiva durante a indução da remissão e intensificação pós-remissão, se mostrou viável e 
seguro em crianças com LMA de novo com taxas de sobrevida comparáveis aos resultados recentemente publicados 
de estudos clínicos. Este medicamento, no entanto, foi retirado do mercado em junho de 2010 por causa de um 
estudo clínico realizado em pacientes adultos pelo Southwest Oncology Group (SWOG S0106)(19), que demonstrou 
que o medicamento aumentou o óbito dos pacientes e nenhum benefício pôde ser alcançado em relação às terapias 
convencionais do câncer (1,6,16,18,21,35,58,66,80,90,93,102-104,120,124).

Terapia dos pacientes pediátricos com LMA do subtipo promielocítico (lpma)
A leucemia promielocítica aguda (LPMA) é uma forma rara da LMA, representando apenas 5%-8% da LMA 

pediátrica. De acordo com a classificação FAB, a LPMA é chamada de M3 ou M3V (variante). Citogeneticamente, 
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a LPMA é caracterizada pela aberração cromossômica específica t(15;17), que resulta na fusão entre o gene da 
leucemia promielocítica (PML, sigla em Inglês) no cromossoma 15 e o gene do receptor-alfa ácido retinoico (RAR-
alfa) no cromossoma 17, resultando na proteína de fusão PML RAR-alfa. O gene de fusão leva a um bloqueio na 
diferenciação, com acúmulo de células granulocíticas em fase promielocítica na medula óssea e no sangue periférico. 
A desintegração destas células com a liberação de proteínas pró-coagulantes causa uma coagulopatia grave, e há 
risco de vida com a coagulação intravascular disseminada, bem como o risco de fibrinólise primária. Comparando 
com os outros tipos de LMA, na LPMA a leucopenia é significativamente mais comum, a hepatoesplenomegalia 
é menos comum e é raro o acometimento do sistema nervoso central pela leucemia. Nas duas últimas décadas, 
esta doença, antes rapidamente fatal, foi transformada na leucemia aguda mais curável. Comparativamente aos 
adultos, a LPMA em crianças é caracterizada por maior incidência de hiperleucocitose, maior incidência da morfologia 
microgranular com múltiplos bastões de Auer e pela ocorrência mais frequente das isoformas PML RAR-alfa bcr2 e 
bcr3 (27,117,130,131). 

A LPMA é rara em lactentes e pacientes pediátricos, de modo que os protocolos de tratamento são baseados 
principalmente na experiência com a LMA do adulto. A presença da proteína de fusão PML RAR-alfa fundamenta o 
uso do ácido transretinoico (ATRA), que ultrapassa o bloqueio de diferenciação, evitando, assim, a destruição das 
células e resultando em maior diferenciação das células leucêmicas em granulócitos maduros e, adicionalmente, 
numa rápida resolução da coagulopatia com risco de vida. O padrão atual do tratamento, tanto para adultos como 
crianças com LPMA, é considerado ser a indução concomitante com ATRA e quimioterapia baseada em antraciclinas 
(p. ex., idarrubicina/mitoxantrona ou danorrubicina). Isto é então seguido por 2 ou 3 ciclos de terapia de consolidação, 
baseados em antraciclinas.

Enquanto que a maioria dos grupos não faz uso da terapia de manutenção para os outros tipos de LMA, esta 
manutenção com ATRA, associada ou não à quimioterapia de baixa dose (p. ex., 6-mercaptopurina e metotrexato) foi 
estabelecida como terapia padrão na LPMA. Esta conduta terapêutica resultou na primeira remissão completa (RC1) 
em mais de 90% dos casos e sobrevida livre de doença em 5 anos de aproximadamente 80%. No entanto, os sintomas 
de pseudotumor cerebral e outros sintomas relacionados ao ATRA (síndrome do ATRA) são mais frequentemente 
observados em crianças do que em adultos, e a alta dose cumulativa das antraciclinas pode resultar no aumento da 
cardiotoxicidade tardia em crianças. Para reduzir estes riscos com sucesso, alguns grupos usaram dose reduzida do 
ATRA (p. ex. 25mg/m2 ao invés de 45 mg/m2).

Recentemente, o grupo de estudos da LMA-BFM recomendou quimioterapia baseada na combinação 
antraciclina-citarabina para o tratamento da LPMA pediátrica, com dose cumulativa reduzida de antraciclina (350 
mg/m2) combinada com o ATRA para reduzir sequelas a longo prazo, tal como a cardiotoxicidade. Os dados atuais 
sugerem que a adição de alta dose de citarabina a daunorrubicina, em pacientes de alto risco, pode resultar numa 
tendência para melhor sobrevida (132-142).

Ao diagnóstico, a contagem dos glóbulos brancos (GB) do sangue periférico foi identificada como o fator 
prognóstico mais importante do resultado terapêutico. O risco de recidiva permanece maior em crianças que 
inicialmente têm contagens altas dos GB (superiores a 5.000/mm3 ou 10.000/mm3) e pacientes com doença residual, 
no final dos cursos de consolidação. Nesses casos, a adição do trióxido de arsênio (ATO) na consolidação da indução 
e terapia de consolidação recentemente mostrou melhora estatística significativa na sobrevida livre de eventos e 
sobrevida livre de doença em crianças com LPMA. O ATO também mostrou atividade promissora no tratamento de 
primeira linha, como alternativa para a quimioterapia baseada na combinação do ATRA e antraciclinas. O ATO induz 
remissão completa sem imunossupressão e causa menos efeitos adversos. Recentemente, as indicações para a 
terapia com ATO têm sido feitas para o resgate de pacientes de LPMA recidivados após o tratamento de primeira 
linha. (143-151), porém essa indicação não se inclui em bula e nem tem registro para uso pediátrico.

O uso do ATRA fez da LPMA a leucemia mieloide aguda mais curável e, mesmo após uma recaída, a doença 
ainda é curável. No entanto, o ATO continua alvo de vários protocolos de pesquisa, inexistindo, até o momento, 
evidência da superioridade do ATO, comparado com a combinação do ATRA com antraciclina, na primeira indução 
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de remissão, bem como na associação com citarabina e antraciclina na recaída que envolve o SNC. Em razão da sua 
atividade antileucêmica nos pacientes recidivados e do perfil de toxicidade relativamente favorável, o ATO pode ser 
uma opção de tratamento para os pacientes com recidiva da LPMA, porém, repete-se, essa indicação não se inclui 
em bula e nem tem registro para uso pediátrico. Dados recentes de um pequeno grupo de pacientes demonstrou que 
o ATO oral, particularmente na manutenção prolongada com o ATRA oral, pode evitar a necessidade do transplante de 
células-tronco na recaída da LPMA pediátrica. Outras condutas pesquisadas incluem os esquemas de quimioterapia 
(alta dose) utilizados no tratamento da LMA recidivada, usualmente combinado com ATRA, ATRA lipossomal ou 
retinoides sintéticos, transplante autólogo ou alogênico de células-tronco hematopoéticas e anticorpos monoclonais 
direcionados contra o CD33, como o gemtuzumabe ozogamicina (136,149,152-155). 

O transplante de células-tronco hematopoéticas, autólogo ou alogênico, é terapia eficaz no tratamento de 
crianças com LPMA recidivada ou refratária. O auto-TCTH está associado com baixa mortalidade relacionada ao 
tratamento, enquanto que o alo-TCTH está associado com baixa incidência de recaída, sugerindo um forte efeito 
enxerto-versus-leucemia contra a LPMA residual.

Embora a maioria dos pacientes com LPMA tenha a doença de novo, um número aumentado de casos tem 
sido associado à exposição prévia à quimioterapia, em particular aos inibidores da topoisomerase II (tais como 
mitoxantrona, etoposido, doxorrubicina e epirrubicina) e outras classes de agentes citotóxicos (tais como agentes 
alquilantes e análogos dos nucleosídeos), bem como a radioterapia. O Grupo Europeu APL estima que 22% de todas 
as LPMA estejam relacionadas à terapia. A LPMA relacionada à terapia é sensível à terapia padrão, com nenhum caso 
visto de resistência ou recaída. A seleção com esquemas com menos quimioterapia pode ser uma maneira possível 
para melhorar os resultados para essa população crescente de pacientes (156-160).

Transplante de células progenitoras hematopoéticas no tratamento da LMA da criança e do adolescente
Desde 1985, o alo-TCTH de doador irmão compatível tem sido amplamente recomendado para os pacientes 

com LMA recentemente diagnosticada, após a quimioterapia de indução. Isso resultou em um risco de recaída 
significativamente menor do que com a quimioterapia somente, como terapia de consolidação. No entanto, menos 
recaídas são frequentemente contrabalanceadas com a maior mortalidade relacionada ao tratamento e mais toxicidade 
aguda e a longo prazo causadas pelo alo-TCTH. Além disso, os doadores irmãos compatíveis estão disponíveis em 
cerca de um entre cada quatro pacientes, e a taxa de salvamento para a recaída após alo-TCTH em primeira remissão 
(RC1) é muitas vezes menor do que se a criança tivesse sido tratada somente com a quimioterapia.

Com base em uma revisão recente de vários estudos clínicos de fase III, o alo-TCTH não é mais recomendado 
para pacientes pediátricos com LMA recém-diagnosticada, e não é clara a eficácia nos pacientes de alto risco. O 
TCTH ainda é utilizado, no entanto, por alguns grupos, para os pacientes de risco padrão. Devido aos efeitos colaterais 
agudos e tardios mais graves, quando comparado com a quimioterapia, o alo-TCTH em RC1 para LMA pediátrica, 
em geral, não é recomendado. Subgrupos genéticos, no entanto, podem se beneficiar do alo-TCTH (21,30). O alo-
TCTH com condicionamento de intensidade reduzida tem mostrado diminuir a toxicidade relacionada ao transplante e 
emergiu como uma opção atrativa de tratamento para os pacientes de alto risco. O papel da consolidação com altas 
doses de quimioterapia com auto-TCTH ainda é controverso (7,24,29,36,85,88,98,105,122). A duração da primeira 
remissão (RC1) tem um significante impacto na terapia de salvamento para os pacientes recidivados. Pacientes 
com uma duração da RC1 maior que 12 meses são mais propensos de alcançarem uma resposta à quimioterapia 
de resgate com base em altas doses de citarabina, enquanto que uma RC1 com duração menor que 6 meses está 
associada com uma probabilidade inferior a 20% de alcançar uma segunda remissão completa. 

A evolução das crianças com LMA se tornou promissora durante os últimos anos, e a relativamente alta taxa de 
mortalidade relacionada ao tratamento e as taxas de recaída, puderam ser nitidamente reduzidas. No entanto, as taxas 
de resposta e a sobrevida global ainda são inferiores às da leucemia linfoblástica aguda (LLA), e o prognóstico para os 
pacientes com leucemia refratária e para aqueles com primeira remissão curta, ainda é quase invariavelmente sombrio. 
Os pacientes com mutação ITD (internal tandem duplication) do gene receptor 3 da tirosinoquinase (FLT3), subtipo M6 ou 
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M7 FAB, LMA relacionada à síndrome mielodisplásica (MDS, sigla em Inglês), cariótipo com monossomia 7, ou doença 
persistente após 2 cursos de quimioterapia de indução convencional alcançam um resultado particularmente pobre.

Terapia dos pacientes pediátricos com LMA recidivada/refratária
O papel do alo-TCTH na LMA recidivada/refratária está bem estabelecido e foi recentemente confirmado 

como mandatório para a cura. A quimioterapia de reindução pode produzir uma segunda remissão completa (RC2), 
usualmente de curta duração, em 30%-60% dos pacientes recidivados. Como a maioria dos protocolos de LMA de 
primeira linha apresenta doses cumulativas elevadas de antraciclinas ou antracenedionas, os esquemas de tratamento 
para as doenças recorrentes devem limitar ou evitar o uso desta classe de agentes, particularmente se o tratamento de 
resgate incluir o alo-TCTH (31,69,81,97). Os pacientes com menor risco de recaída podem se beneficiar do tratamento 
de escalonamento, poupando-se dos efeitos colaterais adversos. O uso da irradiação craniana profilática do SNC e 
do tratamento de manutenção parece não ser indicado em geral e, portanto, a irradiação foi quase completamente 
abandonada (3,9,15,16,46,60,70,80,83,101,106,129).

Um número de agentes quimioterápicos utilizados com menor frequência mostrou atividade na LMA recidivada, 
incluindo a amsacrina, mitoxantrona, fludarabina, clofarabina, cladribina, troxacitabina, cloretazina, hemoharringtonina, 
diaziquona, idarrubicina, topotecano e etoposido, sendo que alguns desses agentes já são componentes combinados 
dos esquemas atuais. Terapias-alvo que são baseadas na exploração de eventos fisiopatológicos críticos para a 
leucemogênese também estão sob investigação. Tais terapias incluem inibidores da via ras e ativadores da tirosinoquinase, 
tais como a farnesiltransferase (p. ex. tipifarnibe) e FLT3 (p. ex. sorafenibe, leustaurtinibe e quizartinibe), inibidores da 
deacetilase-histona (p. ex. vorinostat) e inibidores de agentes DNA-hipometiladores (p. ex. decitabina, azacitidina), que 
promovem a transcrição de genes silenciados, inibidores da angiogênese (p. ex. bevacizumabe) e agentes anti-bcl-2, 
respectivamente. Os primeiros resultados com sorafenibe foram promissores em estudos realizados em adultos, 
mostrando posteriormente remissão prolongada também em pacientes pediátricos com LMA recidivada. É provável 
que a ótima aplicação destes agentes envolverá a combinação de inibidores e a quimioterapia, potencialmente com 
um alvo inibidor da rifampicina (m-TOR), tais como o everolimo ou temsirolimo. O gemtuzumabe ozogamicina (GO) é 
um novo anticorpo monoclonal anti-CD33 vinculado ao antibiótico antitumoral enedina, a caliqueamicina. De acordo 
com os dados do estudo de fase II de recaída da LMA 2001/02, o agente único gemtuzumabe ozogamicina serviu 
como tratamento de resgate favorável, para crianças com LMA refratária em primeira ou segunda recaída. No entanto, 
este fármaco foi retirado do mercado em junho de 2010 (22,34,44,45,50,64,69,97,99,107,125,126,128,129).

Apesar da grande melhoria nas taxas de sobrevida global, os pacientes com LMA ainda sofrem recaídas e 
morrem por causa da doença. A maioria dos óbitos é decorrente da doença progressiva, mas 5%-15% dos pacientes 
morrem por complicações relacionadas ao tratamento, infecções ocorrentes no momento do diagnóstico e durante 
o tratamento e outros efeitos colaterais que se manifestam a longo prazo, devidos ao tratamento de alta intensidade. 
Portanto, é importante identificar a base genética subjacente à heterogeneidade clínica da doença, de modo 
que estratégias de tratamento alternativas possam ser desenvolvidas. Melhorias nas taxas de sobrevida da LMA 
provavelmente irão requerer a introdução de terapias individualizadas, em que medicamentos-alvo mais específicos 
para a leucemia sejam utilizados num esforço para impedir a progressão leucêmica, em combinação com o melhor 
tratamento de suporte, para prevenir óbitos precoces e relacionados ao tratamento (33,48,76,77,81,114).

Uma grande preocupação com as crianças é o desenvolvimento a longo prazo da toxicidade cardíaca, após 
exposição a altas doses de antracíclicos. A encapsulação das antraciclinas é um método potencial do uso desses 
medicamentos, alternando assim, tanto a atividade anti-tumoral como o perfil dos efeitos colaterais. A daunorrubicina 
lipossomal demonstrou apresentar diferente farmacocinética, com um potencial para redução da dose limitante da 
cardiotoxicidade, em comparação com a daunorrubicina. Além do mais, foi relatado produzir alta área média sob os 
níveis da curva plasmática (AUC), devido à lenta distribuição do meio lipossomal dentro do organismo e, também, 
por reduzir a conversão da daunorrubicina para o tóxico, mas inativo, o daunorrubicinol (25,94,97). Recentemente, a 
combinação da fludarabina com citarabina e fator estimulante de colônias de granulócitos (FLAG) com doxorrubucina 
lipossomal não peguilada, em crianças com LMA refratária à terapia de primeira linha, ou que recaíram após a 
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quimioterapia ajustada ao risco, mostrou ser segura em termos de cardiotoxicidade aguda e necessita ser confirmada 
por estudos clínicos maiores e randomizados (6).

Casos especiais de LMA em pacientes pediátricos
Crianças com Síndrome de Down (SD) têm acentuada predisposição para leucemia, com um risco de 10 a 20 

vezes, quando comparadas com crianças sem SD. Aquelas com SD que desenvolvem LMA usualmente o fazem entre 
1 e 4 anos de idade, em geral após terem sofrido de doença mieloproliferativa transitória (DMT, antes referida como 
reação leucemoide) no período neonatal. Entre as crianças com SD que desenvolvem LMA, é notável a frequência 
da leucemia do subtipo megacariocítica aguda, que uniformemente abriga mutações somáticas no gene do fator de 
transcrição GATA1. Uma série de relatos concluiu que as crianças com SD tratadas de LMA tiveram resultado melhor 
do que as crianças que não apresentam SD. Em geral, a taxa de remissão é de aproximadamente 90% com uma 
sobrevida livre de eventos de aproximadamente 70%-80% e baixas taxas de recidivas, como 3%. As crianças com 
SD têm maior sensibilidade à citarabina e alcançam melhor resultado com o uso de esquemas quimioterápicos menos 
agressivos (30,104,127). Em relatório recente do Japanese Children´s Cancer and Leukemia Study Group (AML9805 
Down Study), a quimioterapia contínua e combinada de alta dose de citarabina, com intensidade reduzida neste 
grupo, se mostrou eficaz em crianças com SD e com LMA (52,116).

A LMA secundária se refere ao desenvolvimento da LMA, tanto após a história de doença prévia (síndrome 
mielodisplásica, doença mieloproliferativa crônica) ou após o tratamento com quimioterapia (incluindo agentes 
alquilantes, inibidores da topoisomerase II - epipodofilotoxinas e antraciclinas - ou radiação) ou a exposição a 
carcinógenos ambientais. A magnitude do risco associado com esses fatores depende de diversas variáveis, incluindo 
o esquema de administração, os medicamentos concomitantes e fatores relacionados ao hospedeiro. Os resultados 
para este grupo de pacientes foram relatados como pobres em comparação com as pessoas que desenvolveram 
LMA de novo. Estes pacientes de LMA deverão ser incluídos em estudos de quimioterapia de primeira linha e deverão 
ser estratificados pelo status da doença pré-tratamento e história da exposição. Estudos recentes em adultos 
sobreviventes de câncer sugerem que, ao contrário das crenças anteriores, o resultado da LMA secundária não é 
necessariamente pior do que da LMA de novo, quando ajustada pelas características citogenéticas. Um sistema de 
classificação do prognóstico foi estabelecido para todos pacientes com LMA secundária, permitindo desenvolver 
futuras estratégias de tratamento (40,59,96,113,115).

Monitorização do tratamento dos pacientes pediátricos com LMA 
Ao diagnóstico devem ser realizados os seguintes exames de rotina: hemograma completo, testes de coagulação 

(tempo de protrombina, tempo de tromplastina parcial ou tempo de trombina, fibrinogênio) e de fibrinólise (D-dímeros 
ou produtos de degradação da fibrina), exame do líquor, mielograma com citoquímicas (PAS, peroxidase, Sudan Black, 
alfa-naftil, esterase), imunofenotipagem para marcadores mieloides (CD33, CD13, CD14, CD34, HLA-DR, CD61, 
CD11c, CD41, CD42a, CD56, CD117, Glicoforina/Gero, NG2, CD64), para marcadores linfoides da Linhagem B 
(CD10, CD19, CD20, CD22, CD34, sIgM, cIgM e cCD79 alfa) e da Linhagem T (CD 2, sCD3, cCD3, CD5, CD7, CD34, 
HLA-DR, TdT, CD 1a, CD4, CD8, CD56, CD99), citogenética (convencional, de banda ou FISH) e biologia molecular. 
Provas de função hepática e renal deverão ser feitas antes do tratamento. Exames de imagem são recomendados na 
suspeita de acometimento extramedular. 

Após o início da terapia, os controles laboratoriais das contagens do sangue periférico, perfil da coagulação/
fibrinólise e função renal deverão ser realizados a cada 1-2 dias, conforme as alterações presentes ao diagnóstico. 
Novo mielograma deverá ser procedido no dia 15 da terapia de indução, para a quantificação dos blastos leucêmicos. 
Se a contagem dos blastos for inferior a 5%, avaliado pela morfologia, o tratamento pode ser adiado até a recuperação 
hematológica, tempo durante o qual é recomendado o controle semanal da medula óssea. Para pacientes com 5% 
ou mais de células blásticas, o prosseguimento da indução deve imediato. A avaliação da Doença Residual Mínima 
(DRM) no dia 15, por citometria de fluxo ou RQ-PCR, ainda não está definitivamente estabelecida na LMA, como já 
ocorre nos pacientes com LLA.

A estratificação do risco (no dia 15 da indução) permite classificar os pacientes em três grupos: Respondedor 
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pobre (15% ou mais de células leucêmicas no D15 ou 5% ou mais no final da indução; Respondedor intermediário 
(5%-14,9% de células leucêmicas no D15) e Bom respondedor (pacientes com menos de 5% de células leucêmicas 
no D15). Aos pobres respondedores pode ser oferecido o TCTH, caso seja identificado algum doador compatível, 
aparentado ou não.

Ao final da terapia da indução, novo mielograma, exame de citogenética (no caso de se ter identificado alteração 
genética ao diagnóstico) e exame do líquor devem ser realizados para a definição do estado da Remissão Clínica (RC). 
A avaliação da DRM no final da indução da LMA ainda necessita de mais estudos, incluindo a escolha da técnica mais 
recomendada, prevalecendo até o momento o PCR em tempo real.

Exames cardiológicos de rotina, além dos testes de função hepática e renal, deverão ser realizados antes de 
cada bloco da consolidação da terapia. Por ocasião do término do tratamento, mielograma (com ou sem estudo 
citogenético) e exame do líquor são recomendados.

9 acoMpanhaMento póS-trataMento
No seguimento dos pacientes fora de terapia, é recomendado monitorar possível recidiva molecular naqueles 

doentes de LPMA, com periodicidade variável a cada 3-6 meses nos primeiros 2 anos de acompanhamento. Exame 
clínico e hemograma completo devem ser mensais durante o primeiro ano fora de terapia, a seguir a cada 2 meses 
por um ano, espaçando-se, a seguir, para cada 3-6 meses. Exames cardiológicos de rotina deverão ser realizados 
anualmente.

10 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes com menos de 19 anos e diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda devem ser atendidos em hospitais 

habilitados em oncologia com serviço de hematologia ou de oncologia pediátrica (com hematologia) e com porte 
tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar seu monitoramento laboratorial.

Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o tratamento, o manejo das doses e o controle dos 
efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de hemoterapia, de 
suporte multiprofissional, de laboratórios e de apoio social necessária para o adequado atendimento e obtenção dos 
resultados terapêuticos esperados.

O hospital deve ter em suas próprias dependências o atendimento ambulatorial diário, com atendimento 
emergencial 24h/dia nos 7 dias da semana.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e 
garantia do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Estas incluem, entre outras: 
a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos 
procedimentos; o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, freqüência apresentada versus 
autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das freqüências 
dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do que 
segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in loco, por 
exemplo, a existência e a observância da conduta ou protocolo adotadas no hospital; regulação do acesso assistencial; 
qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos 
e doses); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional (escala de Zubrod); 
a compatibilidade da cobrança com os serviços executados; a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau 
de satisfação dos doentes.
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NOTA 1 - Exceto pelo Mesilato de Imatinibe (para a quimioterapia da leucemia mieloide crônica, da leucemia 
linfoblástica aguda cromossoma Philadelphia positivo e do tumor do estroma gastrointestinal) e, até que se regularize 
o abastecimento do mercado, pela L-asparaginase (para a quimioterapia da leucemia e linfoma linfoblásticos), o 
Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos antineoplásicos 
diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. (O Mesilato de Imatinibe e a L-asparaginase são comprados pelo 
Ministério da Saúde e dispensados aos hospitais habilitados em oncologia no SUS pela Assistência Farmacêutica das 
secretarias estaduais de saúde.) Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer 
medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas 
são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia são os responsáveis pelo 
fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-
lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em que um hospital é 
habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do(s) medicamento(s) 
antineoplásico(s) é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

NOTA 2 - Os seguintes procedimentos da tabela do SUS são compatíveis com a quimioterapia de tumores de 
criança e adolescente, inclusive a Leucemia Mieloide Aguda:

 » 03.04.07.001-7– Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 1ª linha;
 » 03.04.07.002-5 – Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 2ª linha (primeira recidiva);
 » 03.04.07.004-1– Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 3ª linha (segunda recidiva); e
 » 03.04.07.03-3 – Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 4ª linha (terceira recidiva).

11 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade – ter
É obrigatória a informação ao paciente ou a seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e 

efeitos adversos relacionados aos medicamentos e procedimentos utilizados para o diagnóstico e tratamento da 
leucemia mieloide aguda.
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Considerando a heterogeneidade das entidades patológicas que se descrevem como leucemia mieloide aguda 

(LMA), a vasta literatura sobre esta neoplasia maligna e seu predominante caráter de pesquisa, básica, translacional e 
clínica, nos âmbitos diagnóstico e terapêutico; os vários esquemas quimioterápicos e protocolos terapêuticos igualmente 
validados; e as altas complexidade e relevância do papel dos recursos humanos, materiais e de infraestrutura para 
o adequado atendimento dos doentes e a obtenção de bons resultados terapêuticos, aqui se apresentam diretrizes 
com o objetivo basicamente orientador e baseadas na experiência de grandes serviços nacionais e internacionais e 
em bibliografia selecionada.

Assim, uma busca ampla da literatura foi realizada, e o caráter de restrição à inclusão dos artigos utilizado 
baseou-se na experiência dos autores.

2 introdução
As leucemias agudas resultam de uma transformação maligna das células hematopoéticas primitivas, seguida 

de uma proliferação clonal e consequente acúmulo dessas células transformadas. A Leucemia Mieloide Aguda (LMA) 
sofre, caracteristicamente, uma parada maturativa celular na fase de blastos ou promielócitos, levando à redução dos 
elementos normais no sangue periférico. As células apresentam marcadores mieloides específicos, incluindo bastões 
de Auer (grânulos aberrantes), alteração citoquímica (negro de Sudan, mieloperoxidase ou esterase não específica) e 
antígenos de superfície específicos. (1) O evento inicial que determina a proliferação neoplásica é desconhecido, mas é 
resultante de mutação somática e ocorre na célula-tronco (stem cell) comprometendo a maturação mieloide (2).

A incidência da LMA ajustada por idade é de 3,6 casos novos por 100.000 habitantes por ano, com uma idade 
mediana ao diagnóstico de 66 anos (3).

As deficiências da hematopoese na medula óssea, com a substituição das células normais por células imaturas 
que nela se acumulam, resultam numa insuficiência funcional da medula óssea que, em consequência, se expressa 
clinicamente por anemia, sangramento, infecções e síndrome de hiperviscosidade. A medula óssea e o sangue periférico 
são principalmente caracterizados por leucocitose com predomínio de células imaturas, mormente os blastos.

A identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento 
especializado dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.
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3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 » C92.0 Leucemia mieloide aguda - Exclui: exacerbação aguda de leucemia mieloide crônica (C 92.1)
 » C92.3 Sarcoma mieloide (Cloroma, Sarcoma granulocítico)
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 » C92.4 Leucemia promielocítica aguda
 » C92.5 Leucemia mielomonocítica aguda
 » C92.7 Outras leucemias mieloides 
 » C93.0 Leucemia monocítica aguda - Exclui: exacerbação aguda de leucemia monocítica crônica (C93.1)
 » C93.7 Outras leucemias monocíticas
 » C94.0 Eritremia e eritroleucemia agudas (Doença de Di Guglielmo)
 » C94.2 Leucemia megacarioblástica aguda - megacarioblástica (aguda), megacariocítica (aguda)
 » C94.3 Leucemia de mastócitos

4  claSSificação da organização Mundial da Saúde da leuceMia MielobláStica aguda (4,5)
A primeira tentativa para classificar a LMA foi feita pelo Grupo FAB (Franco-Americano-Britânico), com base 

apenas na porcentagem dos blastos, na morfologia e no grau de diferenciação da linhagem celular. O grau de 
diferenciação dos sub-tipos FAB M0 – FAB M7 era realizado inicialmente pela citoquímica e posteriormente pela 
imunofenotipagem das células imaturas. A classificação FAB é baseada essencialmente no conteúdo granular e nos 
aspectos nucleares dos blastos. 

Já a nova classificação da Organização Mundial da Saúde (5), baseada nas anormalidades citogenéticas ou na 
citogenética molecular, subdivide a LMA em diversas entidades genético-clínico-patológicas: 

LMA com anormalidades genéticas recorrentes:
 » LMA com t(8;21)(q22;q22); AML 1/ETO
 » LMA com inv(16)(p13;q22); ou t(16;16)(p13;q22);CBFBeta/MYH11
 » Leucemia promielocítica aguda com t(15;17)(q22;q12);PML/RARAlfa - LMA com anomalia 11q23; rearranjos 

MLL/XX
LMA com displasia de multilinhagens
 » LMA sem síndrome mielodisplásica (MDS) anterior
 » LMA após MDS

LMA e MDS associada a terapia
 » LMA após terapia com alquilante
 » LMA após inibidor da topoisomerase
 » Outros tipos

LMA não classificáveis nos grupos acima
 » LMA com mínima diferenciação (FAB M0)
 » LMA sem maturação (FAB M1)
 » LMA com maturação (FAB M2)
 » Leucemia Promielocítica aguda (FAB M3) e variante (FAB M3v)
 » Leucemia Mielomonocítica Aguda (FAB M4)
 » Leucemia Mielomonocítica Aguda com eosinofilia (FAB M4Eo)
 » Leucemia Monoblástica Aguda (FAB M5a)
 » Leucemia Monocítica Aguda (FAB M5b)
 » Leucemia Eritroide Aguda (FAB M6)
 » Leucemia Megacarioblástica Aguda (FAB M7)
 » Leucemia Basofílica Aguda (FAB M2 baso)
 » Panmielose aguda com mielofibrose

Sarcoma mieloide
 » Proliferações mieloides relacionadas com síndrome de Down
 » Neoplasia de células dendríticas blástica plasmocitoide
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Leucemias agudas de linhagem ambígua
 » Leucemia Aguda Indiferenciada
 » Leucemia Aguda de Fenótipo Misto com t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL 1
 » Leucemia Aguda de Fenótipo Misto com t(v;11q23); rearranjo MLL
 » Leucemia Aguda de Fenótipo Misto, B/mieloide, NOS
 » Leucemia Aguda de Fenótipo Misto, T/mieloide, NOS
 » Leucemia Aguda de Fenótipo Misto, NOS – tipos raros
 » Outras leucemias de linhagem ambígua

5 diagnóStico (1,2,5,6) e avaliação pré-trataMento
Os seguintes exames são a base do diagnóstico clínico:
 » hemograma completo com contagem diferencial;
 » citomorfologia das células blásticas, por microscopia ótica do sangue periférico (SP), medula óssea (MO) 

e líquor (LCR);
 » citoquímica (mieloperoxidase, negro de Sudam e esterase inespecífica) das células blásticas, como auxiliares 

ao diagnóstico;
 » biópsia de medula óssea no caso de aspirado medular “seco”;
 » imunofenotipagem das células blásticas do SP ou da MO;
 » avaliação citogenética convencional com um mínimo de 20 metáfases analisadas ou citogenética molecular 

com hibridização in situ por fluorescência (FISH); e
 » avaliação por biologia molecular preferencialmente da medula óssea.

A porcentagem de blastos exigida para o diagnóstico de LMA é 20% ou mais de mieloblastos ou monoblastos/
promonócitos ou megacarioblastos no SP ou na MO. Havendo menos do que 20% de blastos no SP ou na MO, o 
diagnóstico de LMA também pode ser feito quando há t(8;21)(q22;q22), inv(16)(p13.1q22), t(16;16)(p13.1;q22) ou 
t(15;17)(q22;q12). O diagnóstico de leucemia eritroide aguda é feito nos casos com 50% ou mais de precursores 
eritroides na MO, associado a 20% ou mais de blastos de células não eritroides da MO. Mieloblastos, monoblastos e 
megacarioblastos são incluídos na contagem dos blastos. Na LMA com diferenciação monocítica ou mielomonocítica, 
os monoblastos e promonócitos, mas não os monócitos anormais, são considerados e contados como blastos. 
Eritroblastos não são contados como blastos, exceto no caso da leucemia eritroide pura.

Por sua vez, os seguintes itens visam a determinar a invasão leucêmica extramedular e as condições clínicas 
do doente:

 » anamnese e exame físico;
 » exames de coagulação, incluindo a dosagem de fibrinogênio;
 » dosagem bioquímica sérica: glicose, sódio, potássio, cálcio, creatinina, dosagens das transferases/

transaminases, fosfatase alcalina, DHL, bilirrubinas, ureia, proteína total, ácido úrico, colesterol total, 
triglicerídios, creatinofosfoquinase e enzimas pancreáticas;

 » punção lombar, se clinicamente indicada;
 » exames bacteriológicos de secreções e líquidos orgânicos, se clinicamente indicada;
 » testes sorológicos para hepatites A, B e C e para HIV;
 » exame de fezes;
 » exame de urina;
 » eletrocardiograma e ecocardiograma; e
 » radiografia simples de tórax em PA e perfil.
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6 critérioS de incluSão
 » Doentes com 19 ou mais anos de idade; e
 » observância dos critérios mínimos para o diagnóstico de LMA.

7 critérioS de excluSão
Para os doentes com menos de 19 anos de idade, dever-se-ão observar as Diretrizes Diagnósticas e 

Terapêuticas da Leucemia Mieloide Aguda de Crianças e Adolescentes.

8 fatoreS prognóSticoS
Aspectos clínicos (características do pacientes e sua condição de saúde), morfologia celular, marcadores de 

superfície e a citogenética são fatores que, em LMA, vão predizer a mortalidade relacionada ao tratamento (MRT).
 Ainda entre os aspectos clínicos faz-se necessário citar: idade do doente, capacidade funcional (performance 

status), história prévia de doença medular (p.ex., síndrome mielodisplásica) e exposição a agentes quimioterápicos. 
Indivíduos jovens têm melhor prognóstico que os idosos. A exposição a agentes quimioterápicos também diferencia 
o prognóstico conforme o antineoplásico usado. A contagem de glóbulos brancos maior do que 20.000/mm3 ou 
desidrogenase lática (DHL) elevada, ao diagnóstico, são fatores desfavoráveis. 

 O cariótipo das células leucêmicas, entretanto, é o fator mais importante para se prognosticar a resposta à 
quimioterapia de indução e a sobrevida global do paciente. O sistema Europeu de Prognóstico Leukemia Net (ELN) 
categoriza o paciente adulto jovem em quatro grupos de risco: favorável, intermediário-1, intermediário-2 e adverso. O 
impacto das lesões genéticas secundárias, associadas a translocações ou inversões necessitam de mais investigação, 
com exceção da trissomia do 22 na LMA com inv(16) ou t(16;16), que tem sido associada a uma melhor sobrevida livre de 
recaída (SLR). Define-se o cariótipo complexo na presença de 3 ou mais (em alguns estudos, 5 ou mais) anormalidades 
cromossômicas. O cariótipo complexo, que ocorre em 10% a 12% dos pacientes, quando não associado a t(8;21), inv(16) 
ou t(16;16) e t(15;17) deve ser considerado de prognóstico adverso. As anormalidades citogenéticas de prognóstico 
desfavorável aumentam com a idade. Com isso, algumas classificações de risco, baseadas no estudo citogenético, têm 
sido propostas para a população idosa com LMA.

Pacientes com citogenética normal e historicamente considerados de prognóstico intermediário são agora divididos 
em subgrupos moleculares com significativa implicação prognóstica (Tabela 1). Por exemplo, a presença da duplicação 
interna em tandem (ITD) do gene FLT3 (FLT3-ITD) tem sido associada a doença agressiva e de mau prognóstico. Em 
contraste, pacientes com o gene CEBPA e NPM1 (nucleofosmina1) sem mutações concomitantes com o FLT3 têm um 
prognóstico significativamente favorável ao tratamento. Algumas mutações, como por exemplo o gene KIT (receptor 
tirosinoquinase classe III) associado a t(8;21), podem afastar a classificação inicial “favorável” da LMA.

GRUPO 
GENÉTICO

SUBGRUPOS

Favorável
t(8;21)(q22q22); RUNX1-RUNX1T1

inv(16)(p13;1q22) ou t(16;16)(p13.1;q22) CBFB-MYH11,
mutação NPM1 sem FLT3-ITD (cariótipo normal), mutação CEBPA (cariótipo normal)

Intermediário-1 (*)
mutação NPM1 e FLT3-ITD (cariótipo normal)
wild-type NPM1 e FLT3-ITD (cariótipo normal)

wild-type NPM1 sem FLT3-ITD (cariótipo normal)

Tabela 1 – Sistema europeu de prognóstico Leukemia Net (ELN) (7)
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9 trataMento (1,2,4,6-13)
O tratamento da LMA exige uma quimioterapia inicial de indução de remissão, com o objetivo de atingir 

remissão completa (RC) da doença e consequente restauração das células sanguíneas normais. Esta fase é seguida 
por uma terapia de pós-remissão para erradicar a doença residual mínima (DRM). Depois, dois a quatro cursos de 
“consolidação” com ou sem tratamento prolongado de “manutenção”.

A cura da LMA ocorre ainda numa minoria de pacientes adultos que se submetem aos diversos protocolos de 
quimioterapia e, nos casos de prognóstico intermediário ou desfavorável, apesar do elevado potencial de morbidade, 
os resultados do transplante de células-tronco hematopoéticas alogênico (alo-TCTH) ou autólogo (auto-TCTH) são 
melhores do que os obtidos com a quimioterapia padrão, sendo que o auto-TCTH é reservado para o paciente que 
atingiu resposta molecular após recaída da leucemia do subtipo promielocítica aguda (LPMA). 

As indicações de TCTH devem observar os critérios do Regulamento Técnico do Sistema Nacional de 
Transplantes.

Existem dois obstáculos para a cura: a mortalidade relacionada ao tratamento (MRT) e a resistência à 
quimioterapia. Com isso, os protocolos terapêuticos atuais distinguem os pacientes jovens dos pacientes idosos 
(idade igual ou maior de 60 anos), pois o idoso está associado a índice de capacidade funcional mais alto (ou seja, 
pior) e a anormalidade no exame citogenético. Independentemente da idade, o objetivo inicial do tratamento da LMA 
é atingir a RC (medula óssea com menos de 5% de mieloblastos e, no sangue periférico, neutrófilos acima de 1.000/
mm3 e plaquetas acima de 100.000/mm3) para o controle da hematopoese. Para ser considerado potencialmente 
curado, os pacientes devem permanecer em RC por 2 a 3 anos, quando, então, o risco de recaída da LMA diminui 
seguramente para menos de 10%.

9.1 MODAlIDADES TERApêuTIcAS

Terapia de Indução – Três dias de antraciclina (ou daunorrubicina ou idarrubinia ou mitoxantrona) e 7 dias de 
citosina arabinosídio (protocolo “7 + 3”) continua sendo o tratamento padrão para a indução de remissão da LMA 
do adulto. Este tratamento ocasiona um período de pancitopenia grave durante 3 a 4 semanas, necessitando-se de 
tratamento de suporte e por vezes com internação em Unidade de Tratamento Intensivo. A maioria dos protocolos 
de tratamento preconiza o exame de medula óssea uma semana após o término do esquema quimioterápico e, se 
houver células leucêmicas residuais, administra-se um segundo curso de quimioterapia com outros antineoplásicos e 
doses mais intensas. O índice de remissão completa é de 60% a 80% no grupo de pacientes jovens.

Terapia de Consolidação – Cerca de 30% dos pacientes de LMA recidivam nos primeiros 6 meses e mais de 
50% no primeiro ano. Com o objetivo de retardar ou prevenir a recidiva do paciente jovem, tem-se preconizado a 
terapia pós-remissão, que consiste em ciclos repetitivos (pelo menos 3 ciclos) de citosina arabinosídio em altas doses 
(HiDAC, sigla em Inglês). O uso de consolidação intensiva prolongada ou de poliquimioterapia não parece ser superior 
a HiDAC isolada.

Intermediário-2 
t(9;11)(p22q23); MLLT3-MLL

anorm. citogenéticas outras que não favorável ou adversa (**)

Adverso

Inv(3)(q21q26.2) ou t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EV11,
t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214;
t(v;11)(v;q23); re-arranjo MLL;

-5 ou del(5q); -7; anl(17p); cariótipo complexo (***)

(*) Inclui todas as leucemias mieloides agudas com cariótipo normal, exceto aquelas incluídas no subgrupo favorável; a maioria dos casos está 
associada com pobre prognóstico, mas eles devem ser relatados separadamente em virtude da potencial resposta diferente ao tratamento.
(**) Para a maioria das anormalidades, números adequados não foram estudados para tirar conclusões com relação ao seu significado prognóstico.
(***) Três ou mais anormalidades cromossômicas na ausência de uma das translocações recorrentes ou inversões designadas pela OMS, isto é, 
t(15;17), t(8;21), inv(16) ou t(16;16), t(9;11), t(v;11)(v;q23), t(6;9), inv(3) ou t(3;3); indicam quantos casos de cariótipos complexos têm envolvimento 
dos braços dos cromossomas 5q, 7q e 17p.
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Terapia de Manutenção – Exceto nos casos de leucemia promielocítica aguda (LPMA), o tratamento de 
manutenção não deve ser administrado rotineiramente no adulto com LMA.

Transplante de células-tronco hematopoéticas – Apesar do elevado potencial de morbidade, talvez seja a terapia 
anti-LMA mais efetiva para os casos de prognóstico intermediário ou desfavorável. Essa morbidade, entretanto, assim 
como a mortalidade vêm declinando com a melhora da terapia antimicrobiana e com o controle da doença do enxerto 
contra o hospedeiro. Além disso, o número de doadores não aparentados e a doação de sangue de cordão umbilical 
vêm se expandindo, aumentando progressivamente a chance de identificação de doadores compatíveis.

9.2 SITuAçõES ESpEcIAIS

Terapia do idoso – Na avaliação inicial do paciente idoso com LMA, deve-se, mesmo antes de realizar exames 
invasivos, ponderar, de modo criterioso, sobre os parâmetros clínicos, econômicos, sociais e psicológicos para uma 
determinação precisa do planejamento terapêutico. Pacientes com idade entre 60 e 74 anos e com performance status 
abaixo do índice 2 de Zubrod e sem comorbidades podem ser tratados como o adulto jovem, resultando em uma taxa 
de 50% de RC e de morte pelto tratamento abaixo de 15%. As doses, entretanto, precisam ser individualizadas. Para 
o subtipo com citogenética de mau prognóstico, a taxa de RC é de apenas 30%, com SG abaixo de 5%. Já para o 
paciente muito idoso (75 ou mais anos), a alternativa é a utilização da citarabina subcutânea em baixas doses, que é 
associada a uma sobrevida maior quando comparada a hidroxiureia oral.

Sarcoma mieloide – O sarcoma mieloide (que tem como sinônimos tumor mieloide extramedular, sarcoma 
granulocítico e cloroma) é uma massa tumoral extramedular constituído de blastos mieloides e situado principalmente 
na pele, linfonodo, trato gastrointestinal, osso, tecido conectivo e testículo. O sarcoma mieloide pode preceder a 
LMA, estar a ela associado ou ser uma transformação de uma mielodisplasia ou de uma síndrome mieloproliferativa. 
Seu diagnóstico é dado pela citoquímica ou pela imuno-histoquímica, e a morfologia é, em geral, mielomonocítica ou 
monoblástica. É ainda associado com hiperleucocitose, t(8;21) e positividade para CD56. O sarcoma mieloide de novo 
(ou seja, sem ser por evolução de outro tipo de hemopatia de linhagem mieloide) deve ser tratado como LMA. Dados 
sobre o impacto no prognóstico é limitado: enquanto alguns estudos relatam um impacto negativo, outros sugerem 
que a quimioterapia padrão seguida de transplante de células-tronco hematopoéticas não é inferior aos resultados da 
terapia da LMA do adulto. O tumor é sensível à radioterapia.

Acometimento do sistema nervoso central – A invasão do sistema nervoso (SNC) na LMA ocorre em menos de 
5% dos pacientes adultos. Inexiste indicação para profilaxia com quimioterapia intratecal nos pacientes sem sintomas 
do SNC, embora possa ela ser considerada em situações especiais, como, por exemplo, na hiperleucocitose. Nos 
pacientes com acometimento do SNC, 40mg a 50mg de citarabina devem ser administradas intratecalmente, 2 a 3 
vezes por semana, até o desaparecimento das células blásticas do líquor, seguidas por mais 3 injeções deste mesmo 
medicamento.

Recidiva da LMA – A maioria das recidivas ocorre dentro dos 3 anos do diagnóstico, tornando as opções de 
tratamento insatisfatórias. Sobrevida longa dependerá do sucesso da indução de remissão com esquemas diferentes 
da primeira indução (mitoxantrona, vepesido ou fludarabina) e da possibilidade de consolidação com TCTH. O 
prognóstico do paciente que recai é determinado por fatores como idade, duração da primeira remissão e cariótipo.

Leucemia promielocítica aguda – Há 50 anos, a leucemia promielocítica aguda (LPMA) tem sido identificada como 
uma entidade clínica separada, por ter uma fisiopatologia única e por merecer cuidados especiais no início do tratamento. 
Em mais de 95% dos casos a LPMA resulta da translocação cromossômica t(15;17), detectável pela citogenética 
convencional, pelo FISH ou RT-PCR. O rearranjo dos genes PML/RARA pode ser detectado por técnicas moleculares, 
tais como FISH ou RT-PCR. Embora seja caracterizada por uma morfologia típica, com grânulos anormais e múltiplos 
bastões de Auer, existe uma variante microgranular que faz pensar em LPMA quando houver distúrbio de coagulação 
associado. A LPMA, comparada com outros tipos de LMA do jovem, ocorre com mais frequência nos hispânicos e 
nos obesos. A LPMA é sensível à daunorrubicina e à idarrubicina e é especialmente sensível ao ácido transretinoico 
(ATRA) que age induzindo a maturação das células blásticas, levando à remissão completa e à resolução do distúrbio de 
coagulação. O principal fator prognóstico da LPMA é a leucometria inicial. Pacientes com leucometria abaixo de 10.000/
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mm3 terão taxas de RC maior do que 90% com idarrubicina associada ao ATRA, enquanto leucometria acima de 10.000/
mm3 implica em taxa de RC entre 70% e 85%. Uma vez em remissão, o paciente recebe terapia de consolidação com 3 
cursos de idarrubicina e ATRA. Seguem-se vários tipos de consolidação e manutenção com ATRA, sendo o melhor para 
a escolha do protocolo a monitoração do PML/RARA com PCR para detectar a remissão molecular. Recidiva de doença 
é rara, principalmente nos pacientes de baixo risco. O trióxido de arsênico (ATO) tem se mostrado eficaz nesses casos 
e tem sido alvo de vários protocolos de pesquisa; e, até o momento, não há evidência da superioridade do arsênico, 
comparado com a combinação do ATRA com antraciclina, na primeira indução de remissão, bem na associação com 
citarabina e antraciclina na recaída que envolve o SNC.

9.3 TRATAMENTO DE SupORTE 
Antibioticoterapia – No período da granulocitopenia, o paciente permanece em alto risco de infecção bacteriana, 

necessitando de vigilância constante e pronta ação a qualquer processo febril, para evitar septicemia. A detecção do 
foco infeccioso é fundamental na orientação terapêutica, sendo preconizadas coletas de hemo- e uroculturas, além 
de avaliação rigorosa da pele, mucosas e pulmão. A lavagem das mãos, a higiene pessoal e o cuidado dentário são 
ações essenciais na prevenção das infecções. 

Fatores de Crescimento – Os fatores estimuladores de colônias de granulócitos (G-CSF) ou de granulócitos 
e macrófagos (GM-CSF), que contribuem para a recuperação dos granulócitos, podem ser usados em protocolos 
específicos, particularmente em idosos ou na infecção grave.

Hemoterapia – A anemia deve ser corrigida com concentrado de hemácias. A transfusão de plaquetas reduziu 
dramaticamente a morte por hemorragia nos casos de LMA. A transfusão de plaquetas deve ser instituída quando a 
contagem for menor que 10.000/mm3 em paciente estável, ou menor que 50.000/mm3 em paciente com sangramento 
ou que necessite de procedimento invasivo, que deve ser evitado tanto pelo risco hemorrágico, quanto pelo risco de 
circulação bacteriana e sepse. Além do número de plaquetas, a indicação de transfusão deve ser considerada nos 
casos de sangramento de mucosa, infecção, mucosite grave e febre. Os hemocomponentes devem ser irradiados, 
em vista do risco de doença do enxerto versus hospedeiro transfusional. Inexiste evidência para a indicação de 
transfusão de granulócitos no paciente com LMA.

9.4 MONITORIzAçãO

Para a monitorização laboratorial, devem ser realizados os exames previstos na conduta ou protocolo utilizados 
no hospital, incluindo as avaliações do mielograma, da imunofenotipagem, dos achados citogenéticos e determinação 
quantitativa da DRM na medula óssea. Controles periódicos do líquor serão realizados por ocasião das injeções 
intratecais.

A investigação de DRM tornou-se um relevante meio para documentar a rapidez da remissão e para monitorar 
o resultado do tratamento. As técnicas mais usadas são o RT-PCR, FISH e citometria de fluxo. No entanto, exceto na 
LPMA e na LMA com o oncogene BCR-ABL, precisam ainda ser mais bem definidos alguns aspectos, a partir dos 
quais uma intervenção terapêutica deveria ser efetuada.

10 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes com 19 ou mais anos e diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda devem ser atendidos em hospitais 

habilitados em oncologia com serviço de hematologia e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e 
realizar seu monitoramento laboratorial.

Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o tratamento, o manejo das doses e o controle dos 
efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de hemoterapia, de 
suporte multiprofissional, de laboratórios e de apoio social necessária para o adequado atendimento e obtenção dos 
resultados terapêuticos esperados.
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O hospital deve ter em suas próprias dependências o atendimento ambulatorial diário, com atendimento 
emergencial 24h/dia nos 7 dias da semana.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e 
garantia do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Estas incluem, entre outras: 
a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos 
procedimentos; o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, frequência apresentada versus 
autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das frequências 
dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do que 
segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in loco, por 
exemplo, a existência e a observância da conduta ou protocolo adotados no hospital; regulação do acesso assistencial; 
qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos 
e doses); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional (escala de Zubrod); 
a compatibilidade da cobrança com os serviços executados; a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau 
de satisfação dos doentes.

NOTA 1 - Exceto pelo Mesilato de Imatinibe (para a quimioterapia da leucemia mieloide crônica, da 
leucemia linfoblástica aguda cromossoma Philadelphia positivo e do tumor do estroma gastrointestinal) e, até 
que se regularize o abastecimento do mercado, pela L-asparaginase (para a quimioterapia da leucemia e linfoma 
linfoblásticos), o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos 
antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. (O Mesilato de Imatinibe e a L-asparaginase 
são comprados pelo Ministério da Saúde e dispensados aos hospitais habilitados em oncologia no SUS pela 
Assistência Farmacêutica das secretarias estaduais de saúde.) Os procedimentos quimioterápicos da tabela 
do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para 
as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no 
SUS e habilitados em oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que 
eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo 
procedimento. Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica 
pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do(s) medicamento(s) antineoplásico(s) é desse hospital, seja ele 
público ou privado, com ou sem fins lucrativos. 

NOTA 2 - Os seguintes procedimentos da tabela do SUS são compatíveis com a quimioterapia de neoplasias 
do adulto, inclusive a Leucemia Mieloide Aguda:

 » 03.04.06.007-0 – Quimioterapia Curativa de Leucemia Aguda/Mielodisplasia/Linfoma Linfoblástico/Linfoma 
de Burkitt – 1ª linha

 » 03.04.06.008-9 – Quimioterapia Curativa de Leucemia Aguda/Mielodisplasia/Linfoma Linfoblástico/Linfoma 
de Burkitt – 2ª linha

 » 03.04.06.009-7– Quimioterapia Curativa de Leucemia Aguda/Mielodisplasia/Linfoma Linfoblástico/Linfoma 
de Burkitt – 3ª linha

 » 03.04.06.010-0 – Quimioterapia Curativa de Leucemia Aguda/Mielodisplasia/Linfoma Linfoblástico/Linfoma 
de Burkitt – 4ª linha.

11 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade – TER
É obrigatória a informação ao paciente ou a seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e 

efeitos adversos relacionados aos medicamentos e procedimentos utilizados para o diagnóstico e tratamento da 
leucemia mieloide aguda. 
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura 
Foram realizadas buscas nas bases de dados Medline/Pubmed, Embase e Cochrane em 10/10/2012.
Na base de dados Medline/Pubmed, utilizando-se os termos “Melanoma/drug therapy” (Mesh) OR “Melanoma/

immunology” (Mesh) OR “Melanoma/radiotherapy” (Mesh) OR “Melanoma/surgery” (Mesh) OR “Melanoma/therapy” 
(Mesh), restringindo-se para estudos em humanos, em inglês, e utilizando-se os filtros “Meta-Analysis”, “Randomized 
Controlled Trial” e “Clinical Trial, Phase III Trial”, foram obtidos 611 estudos. Quando restrito somente para meta-
análises, restaram 51 estudos.

Na base de dados Embase, utilizando-se os termos ‘melanoma’/exp AND ‘therapy’/exp AND ((cochrane review)/lim 
OR (controlled clinical trial)/lim OR (meta-analysis)/lim OR (randomized controlled trial)/lim OR (systematic review)/lim) AND 
(humans)/lim AND (english)/lim AND (embase)/lim AND (‘meta-analysis’/de OR ‘phase 3 clinical trial’/de OR ‘systematic 
review’/de) AND ‘melanoma’/de AND (‘meta-analysis’/de OR ‘systematic review’/de), foram encontrados 277 estudos.

Na base de dados Cochrane, utilizando-se o termo “melanoma”, foram localizadas 3 revisões sistemáticas.
Títulos e resumos dos estudos identificados a partir da estratégia de pesquisa foram selecionados por dois 

revisores para avaliar a elegibilidade. Os estudos de interesse foram meta-análises e revisões sistemáticas relacionadas 
com os diagnóstico e tratamento de melanoma maligno. O artigo completo de todos os estudos elegíveis foi obtido para 
avaliação da qualidade e extração de dados. A bibliografia dos artigos revisados foi usada para buscar ensaios clínicos 
randomizados (ECR) ou outros artigos que fossem de relevância clínica e científica para a elaboração destas Diretrizes. 

A qualidade de todos os estudos individuais foi avaliada de forma independente por dois revisores utilizando o 
texto completo. Após filtragem, foram avaliados 315 estudos clínicos pelos termos da busca. Um total de 51 artigos foi 
selecionado para uma avaliação completa, contemplando artigos relacionados com diagnóstico, tratamento cirúrgico 
e tratamento adjuvante  bem como os relacionados com o tratamento sistêmico de doença avançada. Foram ainda 
selecionados ECRs de relevância clínica. Quando havia mais de uma meta-análise ou revisões sistemáticas sobre o 
mesmo tema, somente as mais recentes foram consideradas para a elaboração do texto.

Após a consulta pública, foram incorporados os artigos relevantes e que contribuíram para a finalização 
destas Diretrizes. 

2 introdução
O melanoma maligno, simplesmente chamado de melanoma é, entre as neoplasias de pele, o de pior 

prognóstico. Forma-se a partir da transformação maligna dos melanócitos, células produtoras de melanina que se 
originam embriologicamente da crista neural, sendo a pele seu principal sítio primário. A maioria desses tumores (70%) 
se desenvolve na pele normal, e os demais têm origem de nevos melanocíticos pré-existentes (1). Seu desenvolvimento 
é resultante de múltiplas e progressivas alterações no DNA celular, que podem ser causadas por ativação de proto-
oncogenes, por mutações ou deleções de genes supressores tumorais ou por alteração estrutural dos cromossomas. 
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O tumor apresenta uma fase inicial de crescimento radial, principalmente intraepidérmico, seguida por uma 
fase de crescimento vertical, com invasão da derme e dos vasos, iniciando a disseminação metastática. Quando não 
diagnosticado e, portanto, não tratado no início, o tumor tende a aumentar de tamanho em extensão e altura, com 
progressiva alteração de suas cores e formas originais. Mais tarde, há ulceração, sangramento ou sintomas como 
prurido, dor ou inflamação (1,2).

O melanoma representa 4% do total dos cânceres cutâneos, sendo menos frequente que os carcinomas 
basocelular e epidermoide (1-3). Entretanto, apesar de ter uma incidência relativamente baixa, assume grande 
importância devido ao seu elevado potencial de gerar metástases e a sua letalidade. Muito mais frequente em pessoas 
de pele clara, afeta principalmente a faixa etária dos 30 aos 60 anos (4) e acomete ambos os sexos em igual proporção, 
sendo no homem mais comum no dorso e, na mulher, nos membros inferiores (1).

Importante fator de risco para o desenvolvimento de melanoma são os fototipos I e II de Fitzpatrick, ou seja, 
indivíduos que apresentam pele, cabelos e olhos claros e se queimam facilmente ao invés de se bronzear (5,6). Outros 
fatores de risco são presença de lesões pigmentadas, como efélides, nevos atípicos ou grande número de nevos 
comuns (mais de 50), exposição solar intermitente, queimaduras solares (especialmente durante a infância) (5-9), 
uso de camas de bronzeamento e melanoma cutâneo prévio. História familiar positiva tanto para melanoma como 
para múltiplos nevos atípicos também é fator relevante. Mutações nos genes CDKN2A e CDK4 foram detectadas em 
algumas famílias com melanoma hereditário, conferindo um risco aumentado de 60%-90% para essa neoplasia (1). 

Tem-se observado atualmente um expressivo crescimento das taxas de incidência de melanoma nas populações 
de fototipos claros em todo o mundo (8, 10) – provavelmente em função da interação de fatores ambientais, 
comportamentais e fenotípicos (11-14). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), do Ministério da Saúde, para 
2012 foram estimados 6.230 novos casos de melanoma cutâneo no Brasil, sendo 3.170 em homens e 3.060 em 
mulheres (3). O número de mortes registrado em 2008 foi de 1.311, sendo 754 homens e 557 mulheres(http://tabnet.
datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.df). 

Os esforços para reduzir a incidência de melanoma cutâneo têm se focado na identificação de indivíduos 
de alto risco para desenvolver essa neoplasia e na proteção solar. Pessoas com fototipos claros, facilidade de 
se queimar, cabelos ruivos ou loiros ou olhos verdes ou azuis têm um risco aumentado para melanoma cutâneo 
quando comparadas com a população geral. Como para os demais tipos de câncer de pele, a prevenção constitui-
se basicamente na proteção solar, seja com cuidados de horário (evitando exposição solar entre 10-16 horas), seja, 
principalmente, com o uso de barreiras físicas, como chapéu, guarda-sol e camiseta. Para a redução da incidência 
de melanoma cutâneo e diminuição da mortalidade (15-17), o uso de filtros solares permanece ainda controverso. 
O diagnóstico precoce desempenha importante papel. O INCA estimula o autoexame periódico da pele à procura 
de lesões suspeitas e orienta sobre sinais de alerta que devem estimular o indivíduo a procurar orientação médica 
(8,13,18-20).

Nos últimos anos, principalmente devido à detecção precoce, houve uma grande melhora na sobrevida dos 
pacientes com melanoma. A sobrevida média mundial estimada em 5 anos é de 69%, sendo de 73% nos países 
desenvolvidos e de 56% nos países em desenvolvimento (3,10). O melanoma geralmente tem bom prognóstico, com 
altas possibilidades de cura, quando diagnosticado em estádio inicial, razão por que a prevenção e o diagnóstico 
precoce assumem importante papel.

O principal fator prognóstico do melanoma é o estadiamento, que depende da profundidade de invasão da 
lesão primária (espessura), da existência de comprometimento linfonodal e de metástases à distância (7). Outros 
fatores reconhecidos por exame histopatológico também são importantes fatores prognósticos independentes, como 
ulceração (1), ausência de regressão tumoral e de infiltrados linfocitários, alta taxa mitótica (número de mitoses por 
mm2) e invasão vascular (21,22). 

O número de linfonodos acometidos é o fator prognóstico mais importante para pacientes com metástases 
linfonodais. Para os com doença avançada, as principais variáveis de significado prognóstico são número de 
metástases locais e sítio de acometimento das metástases. As metástases sistêmicas implicam um prognóstico 
reservado, com sobrevida média de 6-9 meses após o reconhecimento da disseminação metastática. Pacientes 
com acometimento metastático cutâneo ou linfonodal exclusivo, descritos no estadiamento como M1a, têm a 

1763



213MELANOMA MALIGNO CUTÂNEO

melhor sobrevida. A seguir, encontram-se os pacientes com metástases pulmonares, classificados como M1b. 
O pior prognóstico é reservado aos pacientes com metástases viscerais (extrapulmonares) ou com elevação de 
DHL (desidrogenase láctica), classificados com M1c (23,24). Apesar dos avanços da quimioterapia, inclusive da 
imunoterapia, o sucesso no tratamento medicamentoso do melanoma avançado permanece com limitações, e o 
prognóstico da doença metastática é reservado.

A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado 
para o atendimento especializado dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico 
e prognóstico dos casos.

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 » C43 Melanoma maligno da pele
 » C43.0 Melanoma maligno do lábio
 » C43.1 Melanoma maligno da pálpebra, incluindo as comissuras palpebrais
 » C43.2 Melanoma maligno da orelha e do conduto auditivo externo
 » C43.3 Melanoma maligno de outras partes e partes não especificadas da face
 » C43.4 Melanoma maligno do couro cabeludo e do pescoço
 » C43.5 Melanoma maligno do tronco
 » C43.6 Melanoma maligno do membro superior, incluindo ombro
 » C43.7 Melanoma maligno do membro inferior, incluindo quadril
 » C43.8 Melanoma maligno invasivo da pele
 » C43.9 Melanoma maligno de pele, não especificado

D03 Melanoma in situ
 » D 03.0 Melanoma in situ do lábio
 » D 03.1 Melanoma in situ da pálpebra, incluindo o canto
 » D 03.2 Melanoma in situ da orelha e do conduto auditivo externo
 » D 03.3 Melanoma in situ de outras partes e partes não especificadas da face
 » D 03.4 Melanoma in situ do couro cabeludo e do pescoço
 » D 03.5 Melanoma in situ do tronco
 » D 03.6 Melanoma in situ dos membros superiores, incluindo ombro
 » D 03.7 Melanoma in situ dos membros inferiores, incluindo quadril
 » D 03.8 Melanoma in situ de outras localizações
 » D 03.9 Melanoma in situ, não especificado

4 diagnóStico e eStadiaMento

4.1 DIAgNóSTIcO clíNIcO

O diagnóstico parte da suspeita clínica de uma lesão de pele. Geralmente, o paciente se queixa do surgimento 
de uma nova lesão pigmentada ou de modificações de tamanho, forma ou cor de um nevo melanocítico pré-existente. 
Assimetria (A), bordas irregulares ou mal definidas (B), coloração mista (C), diâmetro de mais de 5 mm (D) e evolução da 
lesão com o surgimento de alterações, como aumento de tamanho ou sangramento (E), chamados critérios ABCDE, 
são achados reconhecidamente suspeitos quando presentes em lesões melanocíticas e já podem ser detectados nas 
fases iniciais de desenvolvimento do tumor (7).

A dermatoscopia, integrante do exame físico, é um método não invasivo que permite visualizar in vivo a 
distribuição da melanina na epiderme e na derme superficial e analisar mais detalhadamente lesões pigmentares, 
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permitindo diferenciar, muitas vezes, outras doenças clinicamente confundidas com melanoma, como carcinomas 
basocelulares pigmentados e ceratoses seborreicas. Esse método é de grande utilidade quando empregado por 
profissional experiente (19). Estudos demonstram maior especificidade da dermatoscopia em relação ao exame da 
lesão a olho nu. São critérios dermatoscópicos sugestivos do diagnóstico de melanoma: pigmentação assimétrica, 
pseudópodes (estrias irregulares na periferia da lesão), véu cinza azulado (áreas de regressão tumoral) e arquitetura 
vascular atípica (1,25). 

Biópsia excisional da lesão com margens de 1-2 mm de pele normal deve ser realizada em pacientes com lesões 
suspeitas de melanoma, sendo o diagnóstico confirmado por exame histopatológico da lesão. Biópsia incisional somente 
é aceitável se a excisional não puder ser realizada devido ao tamanho ou à localização da lesão. Nesses casos, a escolha 
do local a ser biopsiado deve ser a porção mais enegrecida ou mais elevada da lesão clínica. Raspagens (shavings) e 
curetagens são completamente contraindicadas como métodos para biópsia porque impossibilitam a avaliação de toda 
a espessura tumoral e a realização do diagnóstico definitivo e do estadiamento por exame histopatológico (7).

Devem ser descritos no exame anatomopatológico os seguintes achados: diagnóstico e subtipo de melanoma, 
margens, presença de crescimento radial (somente) ou vertical associado, espessura tumoral (índice de Breslow e nível 
de Clark), presença de ulceração, invasão vascular ou perineural, regressão, infiltrado inflamatório e índice mitótico (1,13).

A profundidade (invasão) do tumor é um determinante fundamental do prognóstico e do tratamento e é descrita 
de duas maneiras: o índice de Breslow, que avalia a profundidade do tumor em milímetros (atualmente é o principal 
fator usado para estadiamento do melanoma cutâneo e base indispensável para o tratamento), e o nível de Clark, que 
descreve a invasão neoplásica em cinco níveis em relação às camadas da pele (6,13):

 » Nível I: o tumor envolve somente a epiderme;
 » Nível II: o tumor envolve a epiderme e parte da derme papilar;
 » Nível III: o tumor preenche a derme papilar;
 » Nível IV:  o tumor envolve a derme reticular; e
 » Nível V: o tumor invade as camadas de gordura da pele - a hipoderme.

4.2  ESTADIAMENTO

A extensão do tumor na pele e além dela (estadiamento clínico) é dado pelos exames clínico e histopatológico e é que 
definirá o tratamento e o prognóstico dos pacientes. O estadiamento clínico permitirá a definição dos seguintes critérios: 
tamanho do tumor em relação à profundidade na derme (T, definido patologicamente de pT1 a pT4), acometimento 
linfonodal (N0 a N3) e ausência (M0) ou presença (M1) de metástase(s) à distância, adotando-se as seguintes categorias 
e subcategorias (20,26):

TUMOR (T) – definido pelo exame histopatológico:
 » pTx - o tumor primário não pode ser avaliado (shaving e melanoma em regressão)
 » pT0 – sem evidência de tumor primário 
 » pTis – melanoma in situ
 » pT1 – tumor com até 1 mm de espessura
 » pT1a: sem ulceração e mitose com menos de 1/mm2

 » pT1b: com ulceração e mitose com 1/mm2 ou mais
 » pT2 – tumor com 1,01-2 mm de espessura
 » pT2a: sem ulceração 
 » pT2b: com ulceração
 » pT3 – tumor com 2,01-4 mm de espessura
 » pT3a: sem ulceração 
 » pT3b: com ulceração
 » pT4 – tumor com com mais de 4 mm de espessura
 » pT4a: sem ulceração 
 » pT4b: com ulceração
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LINFONODOS REGIONAIS (N) – definidos pelo exame físico e diagnóstico por imagem:
 » NX – os linfonodos regionais não podem ser avaliados
 » N0 sem evidência de metástase em linfonodos regionais
 » N1 – acometimento de 1 linfonodo regional
 » N1a: micrometástases
 » N1b: macrometástases
 » N2 – acometimento de 2-3 linfonodos regionais
 » N2a: micrometástases
 » N2b: macrometástases
 » N2c: metástases in trânsito/satélites sem linfonodo regional metastático
 » N3 – acometimento de 4 ou mais linfonodos metastáticos, ou coalescentes, metástases in trânsito/satélites 

com linfonodo(s) regional(ais) metastático(s)
METÁSTASE (M) – definida pelo exame físico e diagnóstico por imagem:
 » M0 - sem evidência de metástase à distância
 » M1 – presença de metástase à distância
 » M1a - metástases para pele à distância, subcutânea ou linfonodal não regional
 » M1b – metástase(s) pulmonar(es)
 » M1c metástases para outra(s) víscera(s) ou qualquer local com DHL elevado. 

GRUPAMENTO POR ESTÁDIOS CLÍNICOS (EC)

Estádio 0 pTis (*) N0 M0
Estádio I

Estádio IA pT1a N0 M0

Estádio IB
pT1b N0 M0
pT2a N0 N0

Estádio II

Estádio IIA
pT2b N0 M0
pT3a N0 M0

Estádio IIB
pT3b N0 M0
pT4a N0 M0

Estádio IIC pT4b N0 M0
Estádio III

Estádio IIIA pT1a-4a N1a, 2a M0

Estádio IIIB
pT1a-4a N1b, 2b, 2c M0
pT1b-4b N1a, 2a, 2c M0

Estádio IIIC
pT1b-4b N1b, 2b M0

Qualquer pT N3 M0
Estádio IV Qualquer pT Qualquer N M1

Recomendações quanto aos exames de estadiamento e decisões terapêuticas
 » Estádios clínicos I e II com índice de Breslow de menos de 4 mm sem ulceração: realizar radiografia simples 

de tórax e provas de função hepática;
 » Estádios clínicos I e II com índice de Breslow de mais de 4 mm ou com ulceração: realizar hemograma, 

provas de função hepática e tomografia computadorizada (TC) de tórax e abdômen/pelve;
 » Estádios III e IV: realizar hemograma, provas de função hepática, dosagem de DHL e TC de tórax e 

abdômen/pelve.
NOTA: Pacientes com lesões em pescoço, face ou couro cabeludo necessitam de TC de pescoço.

(*) pTis – tumor in situ
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5 opçõeS terapêuticaS 
O tratamento é definido após a confirmação histopatológica e o estadiamento patológico do tumor primário 

(10,18,27). 

5.1 TRATAMENTO cIRÚRgIcO

Ampliação de margens
Após o diagnóstico e o estadiamento, quando o tumor não for metastático, é realizada excisão local para 

ampliação das margens, pois excisão com margens estreitas é acompanhada geralmente por recidiva local, já que 
lesões satélites são bastante comuns (7,13). A definição da margem a ser ampliada é definida pela espessura tumoral. 
Uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2011 (28) mostra que não existe diferença significativa para 
a sobrevida livre de doença ou sobrevida global entre a realização de ampliação de margens amplas (com mais de 
4-5 cm) ou reduzidas.

Esse estudo corrobora meta-análises anteriores (29-32) e recomenda as seguintes margens:
 » melanoma in situ: ampliar 0,5 cm de margem;
 » melanoma com espessura de menos de 1 mm: ampliar 1 cm de margem;
 » melanoma com espessura de 1 mm ou mais ou com ulceração: ampliar 1,0 cm de margem e realizar 

biópsia de linfonodo sentinela;
 » melanoma com espessura entre 1,01-2,0 mm: ampliar 1,0-2,0 cm de margem e realizar biópsia de 

linfonodo sentinela;
 » melanoma com espessura entre 2,01-4,00 mm: ampliar margem de 2,0 cm ou mais e realizar biópsia de 

linfonodo sentinela.

Investigação de linfonodo sentinela  
No passado, a dissecção eletiva dos linfonodos da cadeia de drenagem da área topográfica do melanoma era 

tema controverso. Como a biópsia do primeiro linfonodo de drenagem (linfonodo sentinela - LS) permite a avaliação do 
acometimento linfático regional, não havendo metástase no LS há mais de 95% de possibilidade de que não ocorra 
doença metastática naquela cadeia. A retirada de amostra do LS poupa os pacientes da morbidade associada a 
dissecções linfáticas extensas e, por vezes, desnecessárias (28).

A indicação de biópsia do LS é assunto amplamente discutido. Para o Grupo Brasileiro de Melanoma – GBM 
(www.gbm.org.br), o procedimento deve ser realizado se as lesões apresentarem índice de Breslow 0,76 cm ou mais, 
sem evidências clínicas, radiológicas ou histopatológicas de metástase, ou índice com menos de 0,76 cm, associadas 
a ulceração ou regressão tumoral.

Linfocintilografia pré-operatória deve ser realizada com corante azul patente e gama probe intraoperatório para 
determinar o primeiro linfonodo de drenagem da cadeia linfonodal acometida pelo tumor. Após, é feita a biópsia do LS 
(determinado pela linfocintilografia) e procedido o exame patológico. Caso haja LS positivo, linfadenectomia deve ser 
realizada (33). Quando há ausência de metástase linfática, o paciente é acompanhado clinicamente e com exames 
periódicos; quando há linfonodo acometido pelo melanoma, indica-se linfadenectomia seletiva. Apenas a retirada 
dos linfonodos regionais metastáticos não aumenta comprovadamente a sobrevida dos pacientes, mas diminui 
a recorrência local e auxilia na identificação dos que podem ser beneficiados pela terapia adjuvante – tratamento 
complementar à ressecção do tumor primário (27,34). 

Esvaziamento linfático e ressecção
Pacientes com linfonodos palpáveis ou com biópsia positiva para LS devem ser submetidos à dissecção de 

todos os linfonodos da respectiva cadeia de drenagem, embora não se tenha na literatura registro de um benefício 
claro de sobrevida global com esta conduta. A presença de metástases linfáticas pode significar doença sistêmica, o 
que confere ao paciente um prognóstico pior e uma sobrevida em torno de 40% em 5 anos (7,27).
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Ressecção de metástase à distância 
Se, após os exames de estadiamento, houver suspeita de doença visceral, podem ser realizadas punção aspirativa 

com agulha fina guiada por exame de imagem ou biópsia aberta da área suspeita para confirmação histopatológica. 
Quando um desses exames for positivo para malignidade, devem-se considerar as opções terapêuticas a seguir:

 » metástase solitária ou limitada: ressecção ou terapia sistêmica, principalmente quando há progressão da 
metástase;

 » metástases disseminadas não acometendo o sistema nervoso central (SNC): terapia sistêmica;
 » metástases disseminadas acometendo o SNC: cirurgia/radioterapia ou terapia sistêmica. 

A ressecção de metástases à distância pode ser recomendada para alguns casos selecionados. Baseia-se em 
relatos de séries de pacientes com metástase pulmonar, hepática ou cerebral única que, após a ressecção cirúrgica, 
apresentaram maior sobrevida em comparação com os não operados (35). Existem também relatos de casos de 
pacientes submetidos à ressecção de metástase isolada tardia com longa sobrevida e mesmo cura. A intenção de 
uma ressecção curativa de metástase pode ser considerada para pacientes com estado geral preservado, longo 
tempo de evolução livre de recidivas e tumores com comportamento biológico menos agressivo que possibilitem 
ressecção de menor morbimortalidade. Não há, porém, estudos de fase III que sustentem tal prática.

5.2  TRATAMENTO ADjuvANTE SISTêMIcO

A maioria dos pacientes com melanoma cutâneo apresenta-se, por ocasião do diagnóstico, com a neoplasia 
em estádios iniciais I e IIA (tumor localizado ou com menos de 4 mm de espessura sem ulceração ou com até 2 mm 
de espessura com ulceração) tanto no Brasil quanto em países desenvolvidos (1,7,10). Nesses pacientes, a cirurgia é 
curativa em 70%-90% dos casos. Em comparação, os pacientes com tumores em estádio IIB (tumor localizado com 
mais de 4 mm de espessura sem ulceração ou com 2,01-4,0 mm de espessura com ulceração), em estádio IIC (tumor 
localizado com mais de 4 mm de espessura com ulceração) ou em estádio III (acometimento linfático regional) têm um 
risco de 30%-80% de recorrência. Esses grupos de alto risco constituem o foco principal dos estudos que avaliaram 
a eficácia da terapia adjuvante (10,13). 

Nos últimos 30 anos, uma série de terapias tem sido testada em um esforço para reduzir as taxas de recorrência 
em populações de alto risco, incluindo quimioterapia adjuvante com antineoplásicos (dacarbazina), ou agentes com 
ação autoimune e vacinas (vacina Bacillus Calmette-Guérin (BCG) e Corynebacterium parvum), ou levamisol e agentes 
hormonais (acetato de megestrol). Apesar de resultados iniciais promissores, nenhum desses agentes isoladamente 
ou em combinação provou benefício quando comparado a qualquer observação ou placebo em ECRs (6,13). 

Os resultados mais promissores foram relatados com o uso de alfa-interferona (a-IFN), que se tornou uma 
opção de tratamento na Europa e nos EUA para pacientes com melanoma ressecado com linfonodo positivo (estádio 
clínico III) e é considerado para pacientes com linfonodos negativos, cujo risco de recorrência é estimada em 30%-
40% ou mais (estádio IIB e IIC) (6,13,27). 

Todos os ECRs com doses altas de IFN adjuvante (indução de 20 milhões UI/m2/dia de D1-D5, durante 4 
semanas, seguida de dose de manutenção de 10 milhões UI/m2, 3 vezes por semana, durante 11 meses - ECOG 
1684) mostraram melhora estatisticamente significativa na sobrevida livre de recidiva. No entanto, os resultados em 
termos de sobrevida global têm sido conflitantes (36-40). Vários ECRs avaliaram doses mais baixas (indução de 10 
milhões UI/m2/dia de D1-D5, durante 4 semanas, seguida de dose de manutenção de 5 milhões UI/m2, 3 vezes por 
semana, durante 2 anos - EORTC 18952) de IFN isoladamente ou em combinação com interleucina-2 (IL-2) para 
determinar se eficácia semelhante poderia ser alcançada com menor toxicidade. Embora alguns desses estudos 
tenham demonstrado sobrevida livre de recidiva para o braço IFN em relação ao placebo, principalmente em pacientes 
com melanomas de 1,5-4 mm de espessura, esse benefício foi perdido assim que o tratamento foi interrompido, 
levantando a hipótese de que o tratamento prolongado pode ser necessário (41-43). Globalmente, os ECRs com 
doses intermediárias ou baixas demonstraram menos benefícios do que os observados com doses altas de IFN 
adjuvante em termos de sobrevida global. 
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O estudo EORTC 18952 (44) com IFN em doses intermediárias no braço com duração de 25 meses mostrou um 
aumento absoluto de 7,2% no intervalo livre de metástase e de 5,4% na sobrevida global. Em pacientes com doença 
de pouco volume (acometimento linfonodal microscópico), a magnitude da redução de risco foi maior. Outro estudo 
com IFN peguilado com duração de 5 anos versus observação (EORTC 18991) (45) não demonstrou aumento de 
sobrevida global (HR 0,90; IC95% 0,77-1,06; p = 0,2). Eggermont e colaboradores (46), em uma análise combinada 
desses dois estudos, não demonstraram benefícios sobre a sobrevida global, porém com alta toxicidade. 

Wheatley e colaboradores (47) realizaram a primeira importante meta-análise da literatura baseada em estudos 
randomizados de IFN adjuvante versus observação em pacientes com melanoma de alto risco. A análise de 12 
estudos permitiu aos autores concluir que a sobrevida livre de recidiva foi melhor com IFN (HR para recidiva 0,83; IC 
95% 0,77-0,90; (p abaixo de 0,0001)), correspondente a 17% de redução do risco de recorrência. Entretanto, não 
houve benefício em termos de sobrevida global (HR para mortalidade 0,93; IC 95% 0,85-1,02; (p abaixo de 0,1)). 
Posteriormente, uma série de autores publicou diversas meta-análises sugerindo um benefício conflitante ou apenas 
modesto em termos de sobrevida global para IFN adjuvante, particularmente em pacientes de alto risco e com 
tumores ulcerados (48-50). 

Recentemente, uma meta-análise (51) com base em 14 estudos randomizados com pacientes de alto risco, 
publicados entre 1990 e 2008, demonstrou aumento de sobrevida global (HR 0,89; IC 95% 0,83-0,96), contudo 
não foi capaz de identificar um esquema terapêutico ideal de duração mais adequada. Garbe e colaboradores (52) 
também publicaram uma revisão sistemática recentemente, demonstrando que a sobrevida global de pacientes com 
melanoma melhorou com o uso de IFN adjuvante em comparação com o grupo controle (OR 0,88; IC 95% 0,79-
0,99; p = 0,03), independentemente da dose ou peguilação do IFN (52), embora os dados que suportam o uso de 
doses intermediárias não sigam uma padronização e estudos importantes publicados antes de 2002 tenham sido 
restringidos. Adicionalmente, uma meta-análise recente não revelou melhora na sobrevida global de pacientes que 
receberam INF em doses altas, mostrando que ainda existe uma discordância na literatura quanto à melhor conduta 
para esse grupo (53). 

Embora o impacto na sobrevida seja pequeno, algumas meta-análises demonstram um benefício em termos 
de mortalidade na faixa de 3%-5% em 5 anos. Decisões de tratamento para pacientes com alto risco devem ser 
individualizadas, com base em uma estimativa do risco de recidiva de acordo com os critérios de estadiamento TNM 
e comorbidades. ECRs que explorem outras terapias para essa população ainda são necessários, devendo o uso 
de IFN adjuvante ser discutido com os pacientes no que diz respeito ao seu risco-benefício. É importante salientar 
que o tratamento com IFN tem impacto negativo na qualidade de vida e que os efeitos colaterais limitam seu uso 
prolongado, principalmente com doses mais altas.

No Brasil, a partir da deliberação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS – CONITEC, foi 
aprovado o uso de doses intermediárias de IFN para a quimioterapia adjuvante do melanoma cutâneo em estádio III. 

5.3  TRATAMENTO DA DOENçA METASTáTIcA

Entre os pacientes com melanoma metastático, em estádio IV, o tempo mediano de sobrevida estimado é em 
torno de 8 meses; menos de 10% dos pacientes sobrevivem 5 anos desde o diagnóstico (54). A quimioterapia tem-se 
demonstrado inefetiva no aumento da sobrevida global desses pacientes, porém a paliação de sintomas, as respostas 
terapêuticas e o aumento do tempo para recorrência podem ser atingidos com diversos medicamentos e acabam por 
beneficiar alguns pacientes cuidadosamente selecionados.

Os quimioterápicos antineoplásicos mais comumente estudados são dacarbazina, temozolomida (análogo da 
imidazotetrazina estrutural e funcionalmente semelhante a dacarbazina), nitrosureias, os análogos da platina e os 
agentes com ação nos microtúbulos (alcaloides da vinca e taxanos). As taxas de resposta são semelhantes, e os 
efeitos colaterais e a tolerância ao tratamento variam de acordo com o medicamento escolhido (52).

A dacarbazina é o quimioterápico mais amplamente utilizado no tratamento de melanoma metastático (55). Foi 
originalmente relatado, em estudos de fase II mais antigos que este fármaco produziria respostas objetivas em até 
um quarto dos pacientes; porém, em estudos atuais, as taxas de resposta situam-se em torno de 5%-12% (56-57). 
Infelizmente, a maioria das respostas, tanto de dacarbazina como de seu análogo oral, a temozolomida, é transitória, 
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e apenas 1%-2% dos pacientes obtêm uma resposta de longo prazo à quimioterapia (58). A fotemustina, em estudo 
comparativo com a dacarbazina, mostrou-se equivalente (se não superior, mas o estudo tem poder estatístico 
reduzido) em termos de eficácia e sobrevida (56). Alguns pacientes obtêm melhora dos sintomas, mas não há um 
único ECR que mostre melhores resultados em termos de sobrevida global. Muitos agentes quimioterápicos foram 
testados sozinhos ou em combinação em ECR de fase III (por exemplo, o esquema Dartmouth: cisplatina, carmustina 
e tamoxifeno vs dacarbazina), mas seus autores também não conseguiram demonstrar um benefício de sobrevida 
global em comparação com dacarbazina como agente único (57).

Uma taxa de resposta objetiva em torno de 16% foi observada com o uso de IL-2 no conjunto de estudos de 
fase II em pacientes com melanoma metastático. O tratamento administrado utilizou um esquema de doses altas (por 
exemplo, 14 doses de 600.000 UI/Kg, de 8/8 horas, durante 2 dias, com intervalos de 2 semanas, esquema repetido 
por 4 ciclos a cada 6 semanas se houver resposta ao tratamento inicial) e 5% dos pacientes obtiveram respostas 
completas em longo prazo. No entanto, a terapia com IL-2 não demonstrou ter aumentado a sobrevida global na 
população pesquisada (59).

Petrella e colaboradores (60) publicaram uma revisão sistemática sobre o uso da IL-2 como agente único no 
tratamento do melanoma metastático, na qual analisaram 19 publicações, sendo 1 revisão sistemática, 5 estudos 
randomizados, 12 estudos de fase II de braço único e 1 relatório sobre qualidade de vida. Nenhum dos ECRs controlados 
comparou IL-2 com terapia padrão ou com placebo. Os estudos randomizados empregaram uma série de esquemas 
de dosagem e diferentes esquemas de tratamento combinando IL-2 com outros agentes. Os dados de três estudos 
randomizados controlados demonstraram que o agente único IL-2, quando administrado em doses altas, promoveu 
taxas de resposta objetiva variando de 5%-27%, com taxas de resposta completa variando de 0%-4%. Os estudos de 
fase II não comparativos mostraram consistentemente que IL-2 em doses altas promoveu taxas de resposta objetiva de 
10%-33%, com as taxas de resposta completa variando de 0%-15%. Os pacientes respondedores nesses estudos de 
fase II apresentaram respostas de longo prazo variando de 1,5 mês a 148 meses (mediana de 70 meses). Essa revisão 
sistemática sugere que pacientes com melanoma metastático com bom status de desempenho (performance status/PS, 
ECOG 0-1), com níveis normais de LDH, menos de três órgãos acometidos ou metástases cutâneas ou subcutâneas têm 
uma probabilidade mais alta de atingir uma resposta completa duradoura. Esse subgrupo de pacientes cuidadosamente 
selecionados poderia ser considerado para o tratamento com doses altas de IL-2 (60-66).

Doses baixas de IL-2 e vias alternativas de administração têm sido estudadas como forma de reduzir seus 
efeitos colaterais, pois, apesar da taxa de resposta global, essa terapia está associada a toxicidade grave, o que limita 
ainda mais sua indicação. Há ainda a questão da experiência com a referida terapia. Existe uma curva de aprendizado 
que diz respeito aos médicos e aos centros que pretendem utilizá-la. Recentemente, um estudo brasileiro mostrou 
atividade de IL-2 em doses altas em segunda linha após falha de bioquimioterapia (67). Por fim, não há uma estimativa 
da população que seria candidata ao uso de IL-2, mas é indubitavelmente uma minoria de pacientes (60-66).

 A primeira citocina recombinante utilizada no tratamento do melanoma metastático foi a IFN. A incorporação 
de uma molécula de polietilenoglicol a IFN (alfapeginterferona – PEG-IFN), que aumenta a meia-vida do IFN e permite 
sua administração menos frequentemente, parece ser também eficaz e segura (68). Estudos iniciais com IFN tiveram 
uma taxa de resposta objetiva de 16%, e cerca de 1/3 das respostas foram completas (69). Em contraste com 
quimioterapia com outros antineoplásicos, as respostas foram, por vezes, adiadas para até 6 meses após o início 
da terapia. A utilidade do IFN em monoterapia em pacientes com melanoma metastático é limitada uma vez que as 
respostas do tumor têm sido largamente confinadas a pacientes com pequenos volumes de doença no tecido cutâneo 
e a duração média da resposta é de apenas 4 meses (70). Algumas vacinas têm sido estudadas na esperança de 
aumentar o reconhecimento imunológico e as respostas antitumorais por meio da apresentação de antígenos e de 
melhorar a capacidade de resposta de memória das células T. O maior conhecimento dos epítopos antigênicos que 
são relevantes e capazes de induzir imunidade antitumoral levou a uma variedade de condutas com a utilização de 
vacinas. Embora bem toleradas, as vacinas raramente têm sido monitorizadas com métodos suficientemente críticos 
para detectar se induziram ou não uma resposta imune. ECRs com pacientes metastáticos não conseguiram mostrar 
melhora da eficácia do tratamento, particularmente no que diz respeito à sobrevida global e, atualmente, o uso de 
vacinas não é recomendado fora de estudos clínicos (37,71,72). Um trabalho recente avaliou a combinação de IL-2 
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com vacina de peptídio gp100 e revelou melhora apenas marginal na sobrevida global (p = 0,06), não sendo ainda 
recomendado seu uso combinado no contexto de doença avançada fora de estudos clínicos (71).

A utilização de agentes hormonais, particularmente tamoxifeno, pode trazer benefício para alguns pacientes 
com melanoma metastático. Uma meta-análise comparando quimioterapia com tamoxifeno como agente único ou 
em combinação com outras modalidades de tratamento versus o não uso de tamoxifeno foi recentemente publicada 
(73). Nove ECRs foram selecionados, e o grupo que utilizou tamoxifeno teve uma maior probabilidade de resposta 
com risco relativo de 1,36 (IC 95%; 1,04-1,77; p = 0,02), no entanto não houve melhora na mortalidade absoluta em 
1 ano. A incidência de toxicidade hematológica foi maior no grupo que utilizou tamoxifeno, e análises de subgrupo 
mostraram que pacientes do sexo feminino tinham mais chance de responder. A associação de outros quimioterápicos 
com tamoxifeno aumenta as taxas de resposta, mas a custo de uma maior toxicidade e sem aumento da sobrevida 
global. Seu uso em associação com outros agentes não está recomendado na prática clínica.

A estratégia de bioquimioterapia, utilizando a associação de quimioterápicos como cisplatina, vimblastina e 
dacarbazina com IFN ou IL-2, aumenta as taxas de resposta, mas ainda não altera significativamente a sobrevida 
global em comparação com a quimioterapia sozinha, segundo ECRs de fases II e III (74,75). Duas revisões 
sistemáticas anteriores a 2004, uma avaliando 41 ECRs e outra avaliando 20 ECRs utilizando vários esquemas de 
tratamento, incluindo esses esquemas quimioterápicos, não evidenciaram melhora na sobrevida sem progressão 
ou na sobrevida global dos pacientes; apenas observaram melhora nas taxas de resposta objetiva (58,76). 
Meta-análises publicadas posteriormente confirmaram as informações anteriores de que a associação de 
quimioterápicos com IFN e IL-2, a chamada bioquimioterapia, não traz benefício em termos de sobrevida global, 
mas somente aumento das taxas de resposta objetiva ao custo de uma maior toxicidade, embora se observe um 
subgrupo de pacientes com resposta completa ou duradoura (77).

No Brasil, os centros que adotam tal estratégia utilizam o esquema de cisplatina, dacarbazina, vimblastina, 
IL-2 e IFN. São descritas taxas de resposta da ordem de até 50% e sobrevida prolongada em cerca de 6% dos 
pacientes, em especial entre os que obtiveram resposta completa. Novamente, se trata de uma terapêutica de 
elevada complexidade aplicável somente a pacientes cuidadosamente selecionados em centros com experiência. 
Vale ressaltar que as meta-análises publicadas incluíram estudos com esquemas completamente distintos e sem 
a capacidade de detectar benefício real e um estudo randomizado de fase III, negativo, com redução imprópria 
das dosagens no curso do tratamento. Na prática clínica, sobretudo em pacientes com excelente performance, 
mas com elevada carga de doença que necessitam de repostas rápidas, o uso da bioquimioterapia em centros 
especializados permanece aceita por muitos autores, principalmente pela falta de medicamentos efetivos contra 
essa doença agressiva e resistente (74,78,79).

Desta forma, nenhum medicamento ou combinação de medicamentos comercializados no Brasil 
comprovadamente aumentaram as taxas de sobrevida global por melanoma metastático, embora a paliação 
de sintomas com respostas terapêuticas e o aumento do tempo para recorrência possam ser atingidos. Dos 
medicamentos disponíveis, nenhum tratamento demonstrou ser mais eficaz e custo-efetivo em ECRs ou em 
meta-análises do que a dacarbazina (250 mg/m2 de D1-D5 ou 1.000 mg/m2 no D1 a cada 3 semanas, por 
via intravenosa, por 4-6 ciclos), recomendando-se, portanto, nestas Diretrizes, seu uso em pacientes com 
condições clínicas de tolerar a quimioterapia como primeira linha de tratamento sistêmico. A temozolomida, na 
dose de 200mg/m²/dia, por cinco dias, a cada quatro semanas (80), mostrou-se igualmente eficaz à dacarbazina.  
Porém, como o seu custo é muito superior ao da dacarbazina, o Ministério da Saúde não recomenda o uso da 
temozolomida para o melanoma metastático.

O uso de IL-2 em doses altas pode ser considerado, sob a responsabiliade institucional, para pacientes 
cuidadosamente selecionados em centros com experiência e logística para sua administração. O perfil de 
toxicidade da IL-2 limita os pacientes que podem tolerar com segurança seu uso. Consideram-se somente 
pacientes sem sintomas relacionados à doença e sem comorbidades significativas, ou o risco de morte decorrente 
do tratamento passa a ser um limitante. Os candidatos ao tratamento são os com baixo volume de doença não 
visceral (por exemplo, linfonodos ou partes moles), ou com menos de três órgãos acometidos sem metástases 
cerebrais, quando não indicado o uso de dacarbazina como primeira linha de tratamento.

1771



221MELANOMA MALIGNO CUTÂNEO

A IFN ou a bioquimioterapia não têm impacto em termos de sobrevida global e não oferecem vantagens 
significativas em relação ao tratamento padrão recomendado por estas Diretrizes, não sendo, portanto, 
recomendados. Fica a critério e responsabilidade da conduta instituticional a utilização de IFN ou bioquimioterapia 
para pacientes selecionados fora desse contexto após ampla discussão sobre riscos e benefícios do tratamento. 
O uso de vacinas ou hormônios em monoterapia ou em combinação não é reconhecido, e o tratamento de 
segunda linha ou de manutenção também não é recomendado nestas Diretrizes por falta de ECR que mostre 
claro benefício na diminuição da mortalidade.

A conduta para pacientes com doença disseminada é um problema difícil. Novas abordagens terapêuticas estão 
sendo pesquisados, principalmente alvos moleculares específicos que têm sido identificados em melanomas. Até hoje, 
várias vias foram avaliadas em estudos de fases I, II e III com diversos alvos moleculares, como os proto-oncogene c-KIT, 
receptores do fator de crescimento epidérmico (EGFR), receptores do fator de crescimento vascular endotelial (VEGFR), 
fatores de crescimento derivados de plaquetas (PDGF), inibidores da tirosinoquinase e outros. No entanto, os resultados 
não apresentam um claro benefício global em termos de sobrevida, embora possa haver um aumento de sobrevida livre de 
doença ou respostas promissoras. A dificuldade encontra-se em selecionar marcadores preditivos de resposta terapêutica.

Visto não haver evidência de claro beneficio global em termos de sobrevida, o Ministério da Saúde não 
recomenda o uso do vemurafenibe (inibidor da tirosinoquinase contra BRAF) (81) e do ipilimumabe (anticorpo 
monoclonal anti-CTLA-4)  (82, 83) para pacientes com melanoma disseminado. Quando houver mais evidências 
a serem analisadas, estes medicamentos deverão ser submetidos à CONITEC.

5.4 RADIOTERApIA

O melanoma tem sido considerado historicamente um tumor resistente à radioterapia quando comparado a 
outros tipos de câncer. Embora o tratamento curativo seja a cirurgia de ressecção completa da lesão primária, a 
radioterapia mantém-se útil para casos selecionados de tumores irressecáveis, quando o resultado cosmético da 
cirurgia for desfavorável, principalmente em estruturas da região da face, da cabeça e do pescoço. A radioterapia 
permanece como uma modalidade de tratamento paliativo, principalmente no sistema nervoso central, na 
coluna vertebral e nos ossos. O uso de radioterapia adjuvante após ressecção linfática diminui a recidiva local, 
mas não aumenta a sobrevida global. Pode ser considerada para pacientes com alto risco de recidiva local após 
linfadenectomia radical, mas não está isento de toxicidade adicional e o risco-benefício deve ser amplamente 
discutido com os pacientes antes de sua utilização. Novas modalidades terapêuticas e técnicas de radioterapia 
ainda estão sendo consolidadas para avaliação da melhor eficácia clínica, contudo não é o objetivo detalhá-las 
nestas Diretrizes (84-86).

6 Monitorização do trataMento

6.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

Pacientes sob quimioterapia devem ser monitorizados para resposta terapêutica nos sítios de doença com 
exames de imagem (TC preferencialmente) a cada 6 semanas ou após 2 ciclos de tratamento. Em caso de resposta 
ou doença estável, recomenda-se um total de 4-6 ciclos conforme a tolerância ao tratamento. Contudo, não há dado 
comprovado que defina o número de ciclos de quimioterapia a ser utilizado. Alguns autores sugerem a manutenção 
do tratamento enquanto houver benefício, respeitando-se a toxicidade.

6.2 cRITÉRIOS DE INTERRupçãO DO TRATAMENTO

Pacientes que apresentaram qualquer tipo de intolerância à quimioterapia (graus 3 e 4, de acordo com a Common 
Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Versão 4 (87)) ou intolerância considerada grave devem ter a dose 
reduzida após avaliação médica. Será retomado o tratamento apenas quando a toxicidade retornar para os graus 1 ou 
2. Pacientes que não tolerarem doses reduzidas devem ter o tratamento suspenso. Essa conduta simplificada deve levar 
em conta o medicamento utilizado, o evento adverso em questão e o benefício atingido pelo paciente.
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7 acoMpanhaMento póS-trataMento
O exame periódico dos pacientes com melanoma tem o intuito de detectar a recorrência da doença e 

o desenvolvimento de um segundo tumor primário. Os padrões de seguimento são baseados na frequência de 
recorrência para cada categoria de espessura do melanoma. Assim, os pacientes com tumores mais espessos, 
particularmente com mais de 1,5 mm, requerem observação de perto nos primeiros 2 anos de seguimento. Os 
tumores menos espessos (com menos de 0,76 mm) podem ser seguidos menos frequentemente porque o risco do 
retorno é de aproximadamente 1% ao ano. 

Recomendações quanto ao acompanhamento clínico:
EC I e II
 » Exame físico a cada 3 meses nos primeiros 2 anos; após, a cada 6 meses até o quinto ano.
 » Radiografia simples de tórax e dosagem de DHL a cada 6 meses nos primeiros 2 anos; após, anualmente 

até 5 anos
 » Após o quinto ano, apenas exame físico anual.

EC III
 » Exame físico, provas de função hepática e dosagem de DHL a cada 3 meses nos primeiros 2 anos; após, 

a cada 6 meses até o quinto ano.
 » Radiografia simples de tórax a cada 6 meses nos 2 primeiros anos; após, anualmente, até 5 anos.
 » Após o quinto ano, apenas exame físico anual.

No geral, após 5 anos, todos os pacientes devem ser seguidos em um programa anual - a menos que tenham 
nevos displásicos, casos que recomendam consultas a cada 6 meses. O risco de um segundo tumor primário 
aumenta significativamente nos pacientes com nevos displásicos e história familiar de melanoma. O exame anual 
deve continuar por pelo menos 10 anos (mas provavelmente para toda a vida) porque as recidivas tardias surgem em 
aproximadamente 3% dos pacientes. O seguimento contínuo é recomendado também para pacientes com nevos 
displásicos (1).

8 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Pacientes com diagnóstico de melanoma maligno devem ser atendidos em hospitais habilitados em Oncologia 

e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar seu acompanhamento.
Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, tratamento e controle dos efeitos 

adversos das diversas modalidades terapêuticas, eles dispõem de toda a estrutura ambulatorial, de internação, 
de terapia intensiva, de hemoterapia, de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado 
atendimento e obtenção dos resultados terapêuticos esperados.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e 
garantia do atendimento dos pacientes, facilitando ações de controle e avaliação. Incluem-se, entre essas ações, 
manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); autorização prévia dos 
procedimentos; monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, frequência apresentada versus 
autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); verificação dos percentuais das frequências 
dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do que 
segunda maior do que terceira - sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in loco, por 
exemplo, existência e observância da conduta ou do protocolo adotados no hospital; regulação do acesso assistencial; 
qualidade da autorização; conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos 
e doses); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional (escala de Zubrod); 
compatibilidade da cobrança com os serviços executados; abrangência e integralidade assistenciais; grau de 
satisfação dos pacientes.
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Excetuando-se talidomida para o tratamento do mieloma múltiplo, pelo mesilato de imatinibe para a quimioterapia 
do tumor do estroma gastrointestinal (GIST), leucemia mieloide crônica e leucemia linfoblástica aguda cromossoma 
Philadelphia positivo e pelo trastuzumabe para a quimioterapia do carcinoma de mama inicial e locorregionalmente 
avançado, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos 
antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do 
SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais 
terapias antineoplásicas medicamentosas estão indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados 
em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, 
adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento 
em que um hospital é habilitado a prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do 
medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

Os procedimentos radioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 04) e cirúrgicos (Grupo 04 e os vários subgrupos por 
especialidades e complexidade) da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS podem ser acessados, 
por código do procedimento ou nome do procedimento e por código da CID para a respectiva neoplasia maligna, no 
SIGTAP - Sistema de Gerenciamento dessa Tabela (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), 
com versão mensalmente disponibilizada. 

Os procedimentos da tabela do SUS compatíveis com quimioterapia do melanoma maligno são os seguintes:
QUIMIOTERAPIA PALIATIVA – ADULTO
 » 03.04.02.023-0 - Quimioterapia paliativa do melanoma maligno avançado (metastático/ recidivado/

inoperável)
QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE – ADULTO
 » 03.04.05.032-6 – Quimioterapia adjuvante de melanoma cutâneo operado em estádio III

QUIMIOTERAPIA DE TUMORES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 » 03.04.07.001-7 - Quimioterapia de câncer na infância e adolescência – primeira linha
 » 03.04.07.002-5 - Quimioterapia de câncer na infância e adolescência – segunda linha (primeira recidiva)
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada busca de artigos nas bases de dados do Medline/Pubmed, Embase e Cochrane em 25/07/2011. 
Na base de dados Medline/Pubmed, utilizando-se os termos “Ovarian Neoplasms/therapy”(Mesh) OR 

“Ovarian Neoplasms/drug therapy”(Mesh) OR “Ovarian Neoplasms/immunology”(Mesh) OR “Ovarian Neoplasms/
radiotherapy”(Mesh) OR “Ovarian Neoplasms/surgery”(Mesh) OR “Ovarian Neoplasms/therapy”(Mesh) e restringindo-
se para estudos em humanos, em inglês, com o filtro metanálises, foram encontrados 74 estudos. Os mesmos termos 
foram usados para estudos de fase III em adultos nos últimos 10 anos, revelando 227 estudos. 

Na base de dados Embase, utilizando-se os termos ‘ovary cancer’/exp OR ‘ovary tumor’/exp AND ‘cancer 
therapy’/exp OR ‘cancer surgery’/exp e retringindo-se para estudos em humanos, em inglês, com o filtro metanálises, 
foram encontrados 156 estudos. Os mesmos termos foram usados para estudos de fase III nos últimos 10 anos, 
resultando em 57 trabalhos. 

Na base de dados Cochrane, utilizando-se a expressão “cancer of the ovary”, foram localizadas 13 revisões sistemáticas.
Primeiramente foram selecionadas metanálises e revisões sistemáticas relativas a opções de tratamento do 

câncer de ovário, excluindo artigos não relacionados ao assunto e estudos cujos desfechos não tivessem relevância 
clínica. Após, foram selecionados os estudos de fase III de temas não abordados e publicados após as metanálises 
e revisões sistemáticas selecionadas. Foram consultados ainda o UpToDate, versão 19.2, diretrizes clínicas de 
sociedades internacionais de especialistas, estudos antigos de relevância histórica no tratamento do câncer de ovário 
e estudos de fase II para abordar o tratamento da doença resistente a platina.

2 introdução
O carcinoma de ovário é a neoplasia maligna ginecológica mais letal, com incidência mundial de 200.000 novos 

casos ao ano. No Brasil, a estimativa é de 6.190 novos casos para 2012 e de 2.963 mortes por esta doença (1). 
Dados internacionais estimam que cerca de 75% dos novos diagnósticos são realizados em estágios avançados, o 
que é responsável, em parte, pela alta mortalidade associada.

Cerca de 90% dos carcinomas de ovário são de origem epitelial, da superfície epitelial ovariana ou derivados 
mullerianos, como as tubas uterinas (trompas de Falópio). Os adenocarcinomas primários peritoneais são classificados 
e tratados como carcinomas ovarianos epiteliais. Os demais tumores ovarianos derivam de outras células, como as 
germinativas, estromais ou mistas, e não serão abordados, por apresentarem comportamento e tratamentos distintos (2). 

Entre os principais fatores de risco a considerar no diagnóstico de neoplasia maligna epitelial de ovário, incluem-
se história de câncer de ovário em familiar(es) de primeiro grau, nuliparidade, infertilidade, obesidade e possivelmente 
uso de reposição hormonal (em especial estrogênica). Fatores aparentemente protetores são gestação prévia, 
amamentação, uso de contraceptivos orais e ligadura tubária (3-11).
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Apenas 5% dos casos são considerados de origem familiar. A definição de história familiar positiva refere-se 
às pacientes com dois ou mais parentes de primeiro grau com câncer de ovário, incluindo aquelas com genótipo 
ovário,incluindo comprovado BRCA 1 e dois ou mais parentes de primeiro grau com câncer de 2 ou famílias afetadas 
pela síndrome de Lynch. Em pacientes de alto risco, com mutações de BRCA 1 ou 2, a ooforectomia pode reduzir o 
risco Apenas 5% dos casos são considerados de origem familiar. A definição de história familiar positiva refere-se às 
pacientes com de câncer de ovário ou trompa de Falópio em cerca de 80% (12,13).

Cerca de 60% das pacientes com neoplasia maligna epitelial de ovário apresentarão recidiva da doença em 
algum momento de sua evolução. O risco é particularmente alto nos estágios clínicos (EC) III e IV com volume residual 
de doença pós-operatório superior a 2 cm, situação em que a estimativa varia de 80% a 85% dos casos (14).

Além do estadiamento da doença e do volume residual pós-operatório, fatores de risco associados à recidiva são 
idade inferior a 40 anos, histologia mucinosa ou de células claras, grau histológico pouco diferenciado, performance 
status comprometido, tratamento inicial sem composto de platina, presença de ascite no momento da citorredução 
cirúrgica e persistência de níveis elevados do marcador CA 125 após quimioterapia de primeira linha (15). 

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 » C56 - Neoplasia maligna do ovário
 » C57.0 - Neoplasia maligna da trompa de Falópio
 » C78.6 - Neoplasia maligna secundária do retroperitônio e do peritônio

 
4 diagnóStico e eStadiaMento

O câncer de ovário frequentemente se manifesta em estágios avançados, com a ocorrência de sintomas vagos, 
como distensão abdominal, dor abdominal ou pélvica, sintomas urinários, surgimento de massa abdominal, flatulência 
ou saciedade precoce relacionada a metástases peritoneais. Em alguns casos, pode ocorrer dispneia devido à ascite 
ou a derrame pleural associado (16). Os sintomas inicialmente não levam de imediato à suspeita de câncer. Sua 
evolução e persistência em mulheres entre 40 e 65 anos, faixa etária na qual a incidência torna-se mais frequente, 
pode levar o médico a suspeitar e diagnosticar esta neoplasia.

Mesmo com os exames e tratamentos disponíveis atualmente, não foi possível estabelecer um programa de 
triagem eficaz em mulheres assintomáticas. Em estudo recente, com triagem por dosagens seriadas do marcador 
tumoral sérico CA 125 e ecografia transvaginal, não foi observada redução da mortalidade por carcinoma de ovário (2).

A avaliação da extensão tumoral (estadiamento) é basicamente cirúrgica. A cavidade pélvica e a abdominal 
devem ser exploradas meticulosamente em busca de implantes peritoneais e omentais, sendo necessário realizar 
pan-histerectomia na maioria dos casos. Mais detalhes sobre as intervenções cirúrgicas estão descritos a seguir. Todo 
o material cirúrgico obtido deve ser encaminhado para exames citológico e histopatológico.

4.1 DIAgNóSTIcO clíNIcO E cIRÚRgIcO

Na suspeita do diagnóstico de câncer de ovário, o exame físico pode muitas vezes demonstrar aumento de 
volume abdominal (por ascite), massa pélvica ou derrame pleural. Nestas situações, os exames de imagem, como 
ecografia abdominal ou pélvica identificando lesão expansiva ovariana ou anexial, podem aumentar a suspeita e levar 
ao prosseguimento da investigação. Laparotomia é o método cirúrgico de escolha para diagnóstico e estadiamento dos 
carcinomas ovarianos, de vez que é fundamental para o diagnóstico anatomopatológico, o estadiamento e o primeiro 
tratamento nos casos em que é possível realizar citorredução máxima (ressecção tumoral o mais completa possível). 

4.2 DIAgNóSTIcO pOR IMAgEM

Os exames de imagem são úteis na investigação inicial de sintomas abdominais persistentes, achados 
frequentes nas neoplasias ovarianas.
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À ecografia, a presença de massa pélvica fixa é muito sugestiva de carcinoma ovariano, especialmente se 
acompanhada de ascite. Na presença de ascite sem lesão expansiva associada, a citologia positiva para células 
malignas no líquido de ascite permite o diagnóstico de neoplasia ovariana ou primária peritoneal, cujos tratamentos 
seguem a mesma indicação. 

O estadiamento do câncer de ovário é dependente de intervenção cirúrgica. Os exames de imagem complementam 
o estadiamento sistêmico e podem incluir ecografia abdominal ou pélvica e tomografias computadorizadas de 
abdômen, pelve e tórax. Entretanto, cirurgia é o principal método para diagnóstico, estadiamento e tratamento nos 
casos de doença restrita à cavidade abdominal. 

4.3 DIAgNóSTIcO lAbORATORIAl 
Os carcinomas epiteliais de ovário podem ser responsáveis pela produção do marcador tumoral CA 125. 

Esta glicoproteína pode estar presente em concentrações elevadas em pacientes com câncer de ovário, porém 
isoladamente não é útil como exame de triagem ou diagnóstico, podendo ser válido para o acompanhamento das 
pacientes em tratamento antineoplásico e durante seu seguimento (17). 

Em pacientes com citologia peritoneal positiva para adenocarcinoma e com dúvidas sobre a origem primária 
tumoral, a razão entre os marcadores tumorais CA 125 e CEA acima de 25 pode ser útil para afastar o diagnóstico de 
tumores de origem gastrointestinal metastáticos para o peritônio (18). 

4.4 ESTADIAMENTO

O estadiamento é determinado pelas classificações internacionais FIGO (Fédération Internationale de 
Gynécologie et d’Óbstétrique), AJCC (American Joint Committee on Cancer) e UICC (União Internacional contra o 
Câncer) (19,20,21)

Estágio I (EC I)
O tumor é limitado ao(s) ovário(s).
 » IA: Tumor limitado a um ovário, cápsula intacta, ausência de tumor na superfície ovariana. Ausência de 

células malignas no líquido de ascite ou no lavado peritoneal.
 » IB: Tumor limitado aos dois ovários, cápsulas intactas, ausência de tumor nas superfícies ovarianas. 

Ausência de células malignas no líquido de ascite ou no lavado peritoneal.
 » IC: Tumor limitado a um ou aos dois ovários associado a qualquer das seguintes características: ruptura 

de cápsula, presença de tumor na(s) superfície(s) ovariana(s), presença de células malignas no líquido de 
ascite ou no lavado peritoneal.

Obs.: A presença de ascite não afeta o estadiamento, exceto se houver células malignas.
Estágio II (EC II)
O tumor acomete um ou ambos os ovários e há extensão para a pelve. 
 » IIA: Tumor com extensão ou implantes no útero ou nas trompas de Falópio. Ausência de células malignas 

no líquido de ascite ou no lavado peritoneal.
 » IIB: Tumor com extensão para ou implantes em outros tecidos pélvicos. Ausência de células malignas no 

líquido de ascite ou no lavado peritoneal. 
 » IIC: Tumor nos estágios IIA ou IIB. Presença de células malignas no líquido de ascite ou no lavado 

peritoneal.
Estágio III (EC III)
O tumor acomete um ou os dois ovários com implantes peritoneais microscópicos confirmados fora da pelve. 

Metástases na superfície hepática significam EC III. Tumor limitado à pelve verdadeira, mas com extensão maligna 
histologicamente documentada para intestino delgado ou omento.

 » IIIA: Metástases peritoneais microscópicas além da pelve (sem tumor macroscópico).
 » IIIB: Metástases peritoneais macroscópicas além da pelve com até 2 cm de de diâmetro.
 » IIIC: Metástases peritoneais além da pelve com mais de 2 cm de diâmetro ou metástases em 

linfonodos regionais.
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Estágio IV (EC IV)
O tumor acomete um ou os dois ovários e apresenta metástases à distância. Se houver derrame pleural, deve 

ser documentada a presença de células malignas para confirmar tratar-se de EC IV. Metástase(s) no parênquima 
hepático determina(m) EC IV. 

Grau de diferenciação tumoral (escore baseado na avaliação microscópica tumoral) (20,21)
Além do estágio, a definição do grau de diferenciação tumoral ao exame histopatológico também é determinante 

da terapêutica a se adotar. Os graus de diferenciação subdividem-se em:
 » Gx: O grau de diferenciação não pode ser avaliado.
 » G1: Tumor bem diferenciado (baixo grau)  
 » G2: Tumor moderadamente diferenciado (grau intermediário)
 » G3: Tumor pouco diferenciado (alto grau)
 » G4: Tumor indiferenciado (alto grau)

5 opçõeS terapêuticaS
O tratamento do câncer ovariano pode apresentar potencial curativo ou paliativo, dependendo do estadiamento 

inicial e da evolução da neoplasia. Nos casos de potencial curativo (EC I a III), a interação multidisciplinar com 
envolvimento do cirurgião e do oncologista clínico é de extrema importância, pois o tratamento, além da intervenção 
cirúrgica, pode envolver a indicação de quimioterapia prévia ou adjuvante.

5.1 cIRuRgIA 
Cirurgia primária
A cirurgia padrão para o estadiamento e tratamento de neoplasia maligna epitelial de ovário deve, 

preferencialmente, ser realizada por equipe experiente em tumores pélvicos. Compreende histerectomia abdominal 
total com salpingo-ooforectomia bilateral e omentectomia, avaliação e biópsia do peritônio diafragmático, goteiras 
parietocólicas, peritônio pélvico, amostragem de linfonodos pélvicos e para-aórticos, além de lavagem peritoneal para 
pesquisa de células malignas (quatro lavados: diafragmático, dos lados direito e esquerdo do abdômen e da pelve). 
Para pacientes com histologia mucinosa, também é recomendada apendicectomia (4,22).

Nos estágios EC IA e IB, G1 ou G2 (tumor bem ou moderadamente diferenciado), é recomendado tratamento 
cirúrgico isolado. Em pacientes em idade fértil que desejem gestar e apresentem tumores bem diferenciados, a 
salpingo-ooforectomia unilateral pode ser considerada uma opção devido ao baixo índice de recidiva nestes estágios 
e com este grau de diferenciação (23).

O objetivo da cirurgia, além do estadiamento, é realizar uma ressecção tumoral completa preferencialmente e, 
quando não for factível, deixar o mínimo de tumor macroscópico na cavidade abdominal, com lesões de diâmetro máximo 
de 1 a 2 cm. A classificação da cirurgia está relacionada ao grau de citorredução alcançada, ou seja, de acordo com a 
presença e o tamanho das lesões residuais: citorredução máxima ou completa identifica uma ressecção completa, sem 
tumor residual visível; citorredução ótima significa permanência de lesões de diâmetros de 1 mm até 1 cm; citorredução 
subótima corresponde aos casos de doença residual com mais de 1 cm. O grau de citorredução primária depende de 
fatores como idade e performance clínica da paciente, experiência da equipe cirúrgica e volume e apresentação do tumor. 

Os parâmetros utilizados para definição de citorredução ótima podem variar de acordo com o centro e os 
estudos publicados. O ponto de corte de 2 cm para o tamanho de lesão residual máxima vem sendo questionado, e 
estudos mais recentes estão sugerindo que o nível padrão seria 1 cm (24). Adotando-se este conceito, atualmente, nos 
centros de tratamento especializados, nos casos em que a avaliação pré ou transoperatória sugere que será impossível 
alcançar uma citorredução ótima, procede-se somente à coleta de fragmentos para biópsia e encaminhamento das 
pacientes para quimioterapia prévia (25).

A ressecção primária completa tem impacto positivo no prognóstico das pacientes, tanto em termos de 
sobrevida livre de progressão (SLP) quanto de sobrevida global (SG). Este impacto positivo pode ser observado 
mesmo em pacientes com EC IV, independentemente do sítio da metástase à distância (26). 
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Quando pacientes tratadas com citorredução completa primária são comparadas com pacientes submetidas 
a citorredução ótima ou subótima (ou seja, permanência de qualquer volume de doença residual macroscópica) (24), 
a SG mediana é de 108,6 meses versus 48,3 nos EC IIB-IIIB, de 81,1 meses versus 34,2 meses no ECIIIC e de 54,6 
meses versus 24,6 meses no EC IV, respectivamente.

Cirurgia para diagnóstico anatomopatológico
Nos casos em que a cirurgia padrão não pode ser feita, em especial por ascite volumosa ou por extensão 

tumoral maciça, nem é possível a realização de biópsia de uma lesão metastática periférica ou a obtenção diagnóstica 
em exame citológico do líquido peritoneal, o procedimento cirúrgico deve ter o intuito de coletar material para exame 
citológico ou histopatológico, procedendo-se imediatamente à quimioterapia prévia por 3 ciclos seguida de cirurgia 
citorredutora máxima (conforme descrito) (24,27). 

Cirurgia secundária (debulking ou citorredução de intervalo)
Nos tumores que se apresentam em estágios avançados, nem sempre é possível uma cirurgia primária 

citorredutora ótima, e alguns centros procedem a uma cirurgia subótima. Nestes casos, existe um fundamento teórico 
para uma segunda intervenção cirúrgica, no intervalo da quimioterapia, com o intuito de ressecção máxima. Contudo, 
os resultados desta conduta em estudos randomizados são conflitantes (27-30). 

Uma revisão sistemática avaliou os 3 principais estudos randomizados com um total de 781 pacientes tratadas 
com cirurgia subótima primária, 3 ciclos de quimioterapia, seguidos de cirurgia de citorredução e mais 3 ciclos de 
quimioterapia, ou tratadas com cirurgia primária e quimioterapia por 6 ciclos. Não foi possível encontrar diferença 
estatisticamente significativa para sobrevida (HR 0,80, IC 95%, 0,61 - 1,06). Entretanto, a análise de subgrupo realizada 
em 2 dos estudos, nos quais a cirurgia primária não foi realizada por ginecologistas oncológicos ou foi menos extensa, 
mostrou benefício para a cirurgia citorredutora secundária (HR 0,68, IC 95%, 0,53 - 0,87). A conclusão dos autores foi 
que a heterogeneidade dos resultados impede uma recomendação definitiva e que a escolha entre cirurgia primária 
extensa ou quimioterapia prévia seguida de cirurgia de citorredução deve considerar o caso específico da paciente e 
a disponibilidade de cirurgiões altamente treinados (31).

Cirurgia de second look
A cirurgia de second look seria a realizada após o término da quimioterapia adjuvante, para avaliação da resposta 

tumoral e ressecção de eventuais lesões residuais. Todavia, este tratamento não acrescenta resultados positivos à 
sobrevida, estando de modo geral contraindicado (30). 

Cirurgia de resgate na recidiva
Para um pequeno subgrupo de pacientes (do universo de cerca de 60% das que apresentarão recidiva da 

neoplasia) pode ser proposta uma nova abordagem cirúrgica, denominada “citorredução cirúrgica secundária” (32,33).
Centros de referência para o tratamento da doença têm demonstrado aumento de cerca de 50% da sobrevida 

mediana desde o momento da recorrência (32).
Como esta condição é considerada incurável, é fundamental que a seleção das pacientes no pré-operatório 

seja criteriosa e que seja possível mensurar com acurácia o volume residual da doença ao fim da cirurgia, pois parece 
haver benefício apenas para as pacientes nas quais é realizada ressecção completa (32).

5.2 quIMIOTERApIA 
Quimioterapia prévia (neoadjuvante ou citorredutora)
Nos casos em que não é possível realizar uma cirurgia primária completa, seja pela condição clínica 

da paciente, seja pela presença de ascite volumosa ou em razão de extensão tumoral maciça, procede-se à 
quimioterapia neoadjuvante à base de taxano (paclitaxel) e composto de platina (cisplatina ou carboplatina) por 
3 a 6 ciclos, seguidos de cirurgia para citorredução máxima e, após, de quimioterapia adjuvante com o mesmo 
esquema, no caso de resposta à quimioterapia neoadjuvante. Ou seja, o número mínimo total é de 6 ciclos 
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de quimioterapia prévia e adjuvante no caso de resposta tumoral ao esquema quimioterápico empregado na 
neoadjuvância (34-36). 

A taxa de resposta à quimioterapia de primeira linha é de cerca de 80%, podendo este tratamento auxiliar 
na busca da citorredução máxima, um dos fatores mais importantes no sucesso terapêutico (34).

Quimioterapia adjuvante
Quimioterapia adjuvante à base de composto de platina (cisplatina ou carboplatina) e taxano (paclitaxel) por 6 

ciclos é o tratamento padrão para pacientes tratadas com cirurgia primária em EC IC, II e III (37,38). Em pacientes 
em EC IA e IB não submetidas a estadiamento cirúrgico adequado, quimioterapia pós-operatória com estes mesmos 
antineoplásicos pode ser uma opção, e está formalmente indicada se apresentarem tumores G3 (39).

Nos estágios iniciais, em pacientes selecionadas, o uso de composto de platina isoladamente é considerado 
por alguns como opção, pois em EC I e II esta questão não foi abordada de maneira definitiva. A preferência por 
terapia combinada com taxano é originária das evidências em EC III e IV, onde é clara a diferença de sobrevida (40).

O composto de platina utilizado não parece interferir nos resultados com relação à sobrevida. Dados disponíveis 
de 12 estudos de fase III, com um total de 2.219 pacientes avaliadas por metanálise, não demonstraram evidências de 
diferença na sobrevida, se usada cisplatina ou carboplatina, tanto isoladamente como em esquemas de combinação 
(41). Entretanto, a combinação de cisplatina (75 mg/m2) e paclitaxel (135 mg/m2) em infusão de 24 horas comparada 
à de carboplatina (AUC 7,5) e paclitaxel (175 mg/m2) em infusão de 3 horas demonstrou ser um esquema em geral 
mais tóxico, mas não inferior, em estudo randomizado publicado em 2003, envolvendo 792 pacientes com carcinoma 
ovariano em EC III em quimioterapia adjuvante. As toxicidades gastrointestinal, renal, metabólica e hematológica 
(leucopenia de grau 4) foram significativamente mais frequentes no grupo tratado com cisplatina, e trombocitopenia 
de grau 2 ou mais foi mais comum no grupo tratado com carboplatina (42).

A adição de um terceiro fármaco ao esquema de platina e taxano não parece apresentar benefícios. A adição de 
gencitabina, por exemplo, além de acrescentar toxicidade ao esquema, demonstrou redução no tempo de sobrevida 
livre de progressão (43).

Quimioterapia intraperitoneal (IP)
A instilação de quimioterápico intraperitoneal (IP) resulta, teoricamente, em altas concentrações do fármaco 

no meio intraperitoneal e relativamente altas concentrações sanguíneas. Em modelos pré-clínicos, as moléculas de 
cisplatina foram capazes de penetrar aproximadamente 4 mm nos tecidos tumorais, portanto, para o resultado ideal, 
seria necessária uma citorredução ótima ou completa antes da aplicação (44). Apesar de resultados de ensaios 
clínicos randomizados avaliando quimioterapia IP adjuvante à base de cisplatina terem demonstrado melhora na 
SLP e SG, este tratamento ainda gera controvérsias. Os maiores estudos publicados foram conduzidos por grupos 
cooperativos americanos (GOG-172, GOG-114 e SWOG-8501/GOG-104). Somente o GOG-172 e o GOG-114 
avaliaram como controle o tratamento considerado padrão, com paclitaxel e cisplatina por via intravenosa (IV). Além 
destes estudos norte-americanos, somente um estudo italiano e outro realizado em Taiwan foram publicados com 
resultados positivos, nos quais o incremento na SG parece depender de uma citorredução completa. Em metanálise 
que avaliou os resultados de SLP e SG dos 6 ensaios clínicos randomizados disponíveis até 1996, foi confirmado 
aumento significativo na SLP e SG. Entretanto, quando retirado da análise o SWOG-8501/GOG-104 (que comparou 
cisplatina IP (100 mg/m2) + ciclofosfamida IV (600 mg/m2) com cisplatina IV (100 mg/m2) + ciclofosfamida IV (600 mg/
m2), ou seja, não foi usado taxano no esquema IV), os resultados perderam robustez com relação ao impacto na SG 
(HR = 0,819, IC 95%, 0,662-0,997, p = 0,028). Além disso, as altas taxas de complicações associadas à quimioterapia 
IP interferem na incorporação de seu uso de forma universal. Eventos adversos hematológicos e gastrointestinais de 
graus 3 e 4 são mais frequentes em pacientes tratadas com quimioterapia IP quando comparados com os das tratadas 
com quimioterapia IV. Em 24% a 75% das pacientes não foi possível completar o tratamento IP devido a complicações 
relacionadas ao cateter (45). Entre as principais complicações relatadas estão dor abdominal, sangramento, infecção, 
peritonite, bloqueio do cateter, vazamento, movimentação e mau funcionamento do dispositivo. Em razão destes 
fatores, o consenso é que quimioterapia IP associada a quimioterapia IV com paclitaxel e platina pode ser uma opção 
somente em centros altamente treinados neste tipo de procedimento. 
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Quimioterapia na recidiva
A escolha do tratamento na recidiva depende basicamente da resposta ao tratamento prévio. Classificam-se as 

pacientes em sensíveis, resistentes ou refratárias à quimioterapia com composto de platina de acordo com o intervalo 
livre de progressão: se a recidiva ocorrer em 6 meses ou mais, as pacientes são consideradas sensíveis; se ocorrer em 
menos de 6 meses, resistentes; e se não houver resposta ou progressão tumoral durante a quimioterapia, refratárias. 
A resistência ao tratamento prévio com composto de platina é importante fator prognóstico e preditivo. 

 » Doença sensível à platina
Os resultados sugerem que quimioterapia à base de composto de platina (carboplatina ou cisplatina) é superior 

aos esquemas sem ele e que a combinação deste com um segundo fármaco pode oferecer vantagem em relação à 
sobrevida (41). A reintrodução do esquema quimioterápico que associa composto de platina e paclitaxel é uma opção 
efetiva (41,46,47). A adição de um terceiro fármaco, como gencitabina, doxorrubicina lipossomal ou topotecano, a 
este esquema, entretanto, não confere benefícios em termos de SLP ou SG (48,49), assim como a inclusão sequencial 
de topotecano ao esquema de carboplatina e paclitaxel (4 ciclos de topotecano seguidos de 4 ciclos de paclitaxel e 
carboplatina comparativamente a 8 ciclos de carboplatina e paclitaxel) mostrou-se mais tóxica e sem impacto sobre 
os resultados de eficácia (50). O uso de cisplatina semanal, em esquema de aumento de dose-intensidade (50 mg/
m2 por 9 semanas) também não oferece vantagem quando comparado com o esquema tradicional (75 mg/m2 a 
cada 21 dias) (51). Como alternativa ao esquema de paclitaxel e platina, a associação de doxorrubicina lipossomal 
a carboplatina é uma opção com eficácia similar, porém com perfil de toxicidade diverso: o esquema de taxano e 
platina está associado a maiores taxas de alopecia (83,6% versus 7%), neuropatia sensorial (26,9% versus 4,9%) e 
reações de hipersensibilidade (18,8% versus 5,6%) enquanto o esquema de carboplatina e doxorrubicina lipossomal 
apresenta maiores taxas de náusea (35,2% versus 24,2%), mucosite grau 3 (13,9% versus 7%) e síndrome mão-pé 
grau 2-3 (12% versus 2,2%) (52,53). 

 » Doença refratária ou resistente à platina
Pacientes com progressão da doença neoplásica durante o curso ou dentro de 6 meses da finalização da primeira 

quimioterapia à base de platina representam um grupo heterogêneo. As taxas de resposta nestas circunstâncias variam 
de 10% a 15% e não estão diretamente relacionadas à sobrevida. O objetivo do tratamento é paliativo e de controle 
da doença, sendo preferencialmente utilizada monoterapia. Nem todos os antineoplásicos ativos foram avaliados por 
ensaios clínicos de fase III, em especial os mais antigos, porém podem ser opções válidas de tratamento, uma vez que 
nenhum medicamento até o momento parece representar avanço significativo, em especial com relação à sobrevida, 
na doença refratária a composto de platina. Neste caso, as opções são gencitabina, doxorrubicina lipossomal, 
etoposídeo oral, paclitaxel, fluorouracila e ácido folínico, tamoxifeno ou topotecano, entre outros. A escolha depende 
da disponibilidade, do perfil de toxicidade, da comodidade e dos custos do tratamento, pois, em relação à sobrevida, 
não são observadas diferenças (54-61)

Entre as combinações de tratamento avaliadas em estudos de fase III, a associação de trabectedina com 
doxorrubicina lipossomal demonstrou aumento de cerca de 6 semanas na SLP. Em análise exploratória post hoc, 
o subgrupo de pacientes classificadas como “parcialmente sensíveis à platina” (6-12 meses de intervalo livre de 
doença após quimioterapia com composto de platina), apresentou aumento na sobrevida mediana de 17 para 23 
meses, quando comparado com o subgrupo que fez uso de doxorrubicina lipossomal. Entretanto, esta análise deve 
ser mais bem avaliada por ensaios com poder e delineamento adequados para a avaliação desta hipótese. Outra 
crítica ao estudo é que o braço experimental foi comparado com o subgrupo que fez uso de doxorrubicina lipossomal 
isolada, quando o tratamento padrão seria a associação deste medicamento com platina, já que as pacientes foram 
consideradas “parcialmente sensíveis à platina”. Ou seja, embora os resultados desta associação sejam promissores 
neste subgrupo de pacientes, não há, até o presente momento, segurança para seu uso corriqueiro. Os resultados 
destes estudos não foram suficientes para levar trabectedina à regulamentação pelo FDA (62-65), embora o tenha 
sido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pela European Medicine Agency (EMA).
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Tratamento de manutenção ou consolidação 
Devido à alta taxa de recidiva do carcinoma ovariano, foram avaliadas estratégias de manutenção de tratamento 

com a finalidade de observar potenciais mudanças na evolução da doença. O uso de 6 ciclos extras de paclitaxel em 
pacientes em remissão clínica após quimioterapia com composto de platina e paclitaxel não demonstrou aumento na 
SLP ou na SG em pacientes tratadas no EC IIB a IV (66,67).

Já a manutenção com 12 ciclos demonstrou aumento na SLP (22 versus 14 meses), mas não na SG (68). Em 
metanálise de ensaios clínicos para avaliação da manutenção ou consolidação, foi observada uma vantagem marginal 
na SG (HR 0,84, 95% IC, 0,84-0,99, p = 0,4). A suposição teórica é que nenhum estudo individualmente tem poder 
para detectar esta diferença, e a conclusão geral até o momento é que a vantagem possivelmente não se justifique 
perante a toxicidade e os custos relacionados ao tratamento de manutenção ou consolidação (69). 

A manutenção com bevacizumabe foi avaliada em dois estudos de fase III, o GOG- 218 (70) e o ICON-7 (71). 
No primeiro, pacientes em EC III com ressecção incompleta ou em EC IV após cirurgia de debulking receberam 
tratamento complementar com paclitaxel e carboplatina por 6 ciclos e placebo a cada 3 semanas do ciclo 2 ao 22 
(grupo controle), ou paclitaxel e carboplatina por 6 ciclos mais bevacizumabe (15 mg/kg) do ciclo 2 ao 6, e placebo 
a cada 3 semanas do ciclo 7 ao 22, ou paclitaxel e carboplatina por 6 ciclos e bevacizumabe (15 mg/kg) do ciclo 2 
ao 22, a cada 3 semanas. A mediana da SLP foi de 10,3 meses no grupo controle, de 11,2 meses no grupo com 
bevacizumabe por 5 ciclos concomitantemente ao paclitaxel e carboplatina e 14,1 meses no grupo de manutenção 
com bevacizumabe. Não houve diferença na SG. 

O estudo ICON-7 avaliou dois regimes em pacientes em EC I ou em IIA G3 ou de células claras e em IIB a 
IV após cirurgia: paclitaxel (175 mg/m2) e carboplatina (AUC 5-6) a cada 21 dias por 6 ciclos versus este mesmo 
esquema associado a bevacizumabe (7,5 mg/kg) concomitante a cada 21 dias por 5 ou 6 ciclos e continuado por 12 
ciclos adicionais ou até a progressão da doença. A mediana da SLP foi de 17,3 meses para o tratamento padrão e de 
19 meses para o grupo em uso continuado de bevacizumabe. Os dados da SG não foram publicados.

Os estudos de fase III com bevacizumabe publicados até o momento compararam o tratamento atual 
considerado padrão (6 ciclos de paclitaxel e carboplatina) versus tratamento de manutenção por no mínimo mais 
12 ciclos com bevacizumabe. Não houve braço com tratamento de manutenção com quimioterapia padrão para 
comparação. Quando bevacizumabe foi adicionado concomitante ao tratamento padrão, por no máximo 6 ciclos, a 
comparação não demonstrou diferença na SLP. Utilizando os dados disponíveis na literatura, acima expostos, pode-
se observar que as diferenças na SLP são de curta duração, não sendo esperadas diferenças na SG. 

Devido ao risco aumentado de efeitos adversos graves, como perfuração intestinal, hemorragia, hipertensão 
arterial e retardo na cicatrização (72), existe uma preocupação em âmbito mundial com a avaliação de segurança 
e da relação de custo-efetividade de tais tratamentos. Com base nos resultados do estudo GOG-218, o grupo da 
Universidade de Ohio estimou, através de um modelo simplificado, os custos potenciais associados com a adição 
de bevacizumabe no tratamento do carcinoma ovariano, considerando estimativas de custos com os medicamentos 
e com os tratamentos de perfurações intestinais fatais e não fatais. Utilizando amostra de 600 pacientes, com risco 
de perfuração de 1,2%, os resultados demonstraram que os custos com o esquema padrão seriam de cerca de 2,5 
milhões de dólares versus 21,4 milhões de dólares no grupo de tratamento com 6 ciclos de bevacizumabe contra 
78,3 milhões de dólares no grupo de manutenção com bevacizumabe. Apesar da controvérsia relacionada ao tema, 
tradicionalmente, na avaliação de custo-efetividade, é utilizada a razão custo-efetividade incremental (ICER) inferior a 
50 mil dólares por ano de vida salvo. A estimativa utilizada levaria a uma ICER de 479.712 mil dólares por ano de vida 
salvo livre de progressão no grupo tratado com bevacizumabe por 5 a 6 ciclos e de 401.088 mil dólares para o grupo 
de manutenção (73). Concluindo, a adição de bevacizumabe ao tratamento padrão não demonstrou ser custo-efetiva, 
e seu benefício em termos de prolongamento da SLP, quando consideradas a curta duração do efeito e a toxicidade 
inerente, parece não representar avanço clínico significativo no tratamento do câncer de ovário.
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6 Monitorização do trataMento

6.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

Após o término do tratamento primário para o câncer epitelial de ovário, é de interesse avaliar se houve resposta 
completa (RC) por tomografia abdominal total e, no caso de doença metastática extra-abdominal pré-existente, 
tomografia também de tórax. O uso do marcador CA 125 é amplamente difundido como avaliação de resposta e 
doença persistente. Entretanto, cerca de 50% das pacientes com valores normais de CA 125 após a quimioterapia 
apresentam doença residual se avaliadas por cirurgia de second look (74).

Em 70% dos casos, o aumento dos níveis de CA 125 precede os sinais e sintomas de recorrência em 3 a 5 
meses (75), o que levou à ampla incorporação de sua dosagem a cada 3 meses como parte do acompanhamento 
oncológico. Entretanto, quando comparado o tratamento imediato na vigência da elevação do marcador com 
postergação somente na ocorrência de sintomas ou sinais, não foi observada melhora na SG ou na qualidade de vida 
como resultado de uma detecção precoce da recidiva. A qualidade de vida deteriorou nos dois grupos, mas ocorreu 
2,6 meses antes no grupo tratado “antes”, efeito correlacionado com a toxicidade da quimioterapia, especialmente 
fadiga. Desta forma, com os tratamentos atuais, a avaliação clínica e sintomática a cada 3 a 4 meses parece apresentar 
o mesmo resultado do acompanhamento com exame físico, exames laboratoriais e de imagem, não se justificando a 
dosagem de CA 125 na rotina de acompanhamento das pacientes.

6.2 cRITÉRIOS DE INTERRupçãO DO TRATAMENTO

Durante a quimioterapia, a cada ciclo a paciente deve ser avaliada com relação a sintomas e sinais clínicos de 
toxicidade e de neutoxicidade e ser submetida a exames laboratoriais (hemograma, plaquetometria e dosagem sérica 
de creatinina). 

A quimioterapia adjuvante consiste de um total de 6 ciclos. Quando utilizada quimioterapia prévia, o esquema 
mais empregado é o de 3 ciclos antes da cirurgia e 3 ciclos após. 

O tratamento paliativo é realizado de acordo com a resposta objetiva e o benefício clínico obtido, devendo 
ser interrompido na vigência de progressão da doença. A progressão da doença é definida por meio de exames 
de imagem (tomografia, radiografia ou ecografia, de acordo com o exame de primeira avaliação das lesões), com 
aumento de 25% no tamanho de pelo menos uma lesão (no caso de existirem lesões mensuráveis para avaliação por 
exames de imagem) ou surgimento de nova(s) lesão(ões) de caráter neoplásico, ou aumento ou surgimento de ascite 
maligna. Neste caso, outra opção terapêutica deve ser indicada, ou mudança do esquema quimioterápico ou somente 
cuidados paliativos no caso de pacientes com doença resistente e toxicidade elevada, com pobre performance status. 
Os exames de reavaliação devem ser realizados a cada 3 a 4 ciclos de quimioterapia ou quando houver sintomas ou 
sinais clínicos de progressão que possam indicar necessidade de mudança de tratamento.

7 acoMpanhaMento póS-trataMento
O acompanhamento das pacientes após o término do tratamento e em remissão completa é realizado 

rotineiramente com avaliação clínica a cada 3 a 4 meses nos primeiros 3 anos (anamnese e exame clínico). Há 
evidências de que uma detecção precoce de recidiva, com os tratamentos atualmente disponíveis, não corresponde a 
aumento de sobrevida, e sim à piora da qualidade de vida (75). Nos quarto e quinto anos de seguimento, a frequência 
de reavaliações médicas recomendada é bianual e, após, anual.

Nas pacientes que não alcançam remissão completa, o seguimento deve ser feito com base nas manifestações 
clínicas, e os exames laboratoriais e de imagem devem ser solicitados conforme os sintomas e sinais apresentados 
pela paciente.
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8 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna epitelial de ovário ou de tuba uterina (trompa de Falópio) 

devem ser atendidas em hospitais habilitados em Oncologia e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, 
tratar e realizar acompanhamento.

Além da familiaridade que tais hospitais guardam com o estadiamento, tratamento e controle de efeitos adversos, 
eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de hemoterapia, de suporte multiprofissional 
e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos resultados terapêuticos esperados. 

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e a 
garantia do atendimento das pacientes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Entre tais ações incluem-se 
a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), a autorização prévia dos 
procedimentos, o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, frequência apresentada versus 
autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos) e a verificação dos percentuais da frequência 
dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do que 
segunda e segunda maior do que terceira - sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in 
loco, por exemplo, a existência e a observância da conduta ou do protocolo adotados no hospital, a regulação do 
acesso assistencial, a qualidade da autorização, a conformidade da prescrição e da dispensação e administração 
dos medicamentos (tipos e doses), a compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e a capacidade 
funcional (escala de Zubrod), a compatibilidade da cobrança com os serviços executados, a abrangência e a 
integralidade assistenciais e o grau de satisfação dos doentes.

Exceção feita ao mesilato de imatinibe para a quimioterapia do tumor do estroma gastrointestinal (GIST), da 
leucemia mieloide crônica e da leucemia linfoblástica aguda cromossoma Philadelphia positivo, o Ministério da Saúde 
e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais 
ou aos usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer 
medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas 
são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados pelo SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo 
fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes 
codificar e registrar conforme o respectivo procedimento.

Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a 
responsabilidade pelo fornecimento de medicamento antineoplásico é do hospital, seja ele público ou privado, com 
ou sem fins lucrativos.

São os seguintes os procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia de neoplasia maligna epitelial de 
ovário e da tuba uterina:

QUIMIOTERAPIA PALIATIVA – ADULTO
 » 03.04.02.027-3 - Quimioterapia Paliativa de Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário ou da Tuba Uterina 

avançado (estádio IV ou recidiva) – 1a linha
 » 03.04.02.028-1 - Quimioterapia Paliativa de Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário ou da Tuba Uterina 

avançado (estádio IV ou recidiva) – 2a linha
QUIMIOTERAPIA PRÉVIA (NEOADJUVANTE OU CITORREDUTORA) – ADULTO
 » 03.04.04.014-2 – Quimioterapia Prévia de Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário ou da Tuba Uterina (estádio 

III ou IV) – 1a linha
 » 03.04.04.013-4 – Quimioterapia Prévia de Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário ou da Tuba Uterina (estádio 

III ou IV) – 2a linha
QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE (PROFILÁTICA) – ADULTO
 » 03.04.05.020-2 – Quimioterapia Adjuvante de Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário ou da Tuba Uterina (em 

estádio IA ou IB com grau G3 ou G4/estádio IC ou II/estádio III ou estádio IV sem doença residual pós-
operatória)

 » Há ainda o procedimento 03.04.08.006-3 - Quimioterapia Intracavitária, sem especificação de finalidade.
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Para a análise de eficácia do tratamento específico com o Mesilato de Imatinibe (inibidor da tirosinoquinase) 

para os doentes de leucemia linfoblástica aguda com translocação t(9;22), também conhecida como cromossoma 
Philadelphia (Ph), foram realizadas buscas nas bases descritas a seguir. O período considerado inclui desde o ano de 
1998 até fevereiro de 2011.

Na base Medline/Pubmed: “Imatinibe, Tyrosine kinase inhibitor” (Substance Name) AND “Acute Lymphoblastic 
Leukemia Philadelphia chromosome positive” (Mesh) limitadas a “children, meta-analysis, randomized controlled trial, 
review, journal article”.

Na base Scielo: “Imatinibe, Inibidor da Tirosinoquinase” e “Leucemia Linfoide Aguda com cromosoma Philadelphia 
positivo, em crianças”, limitadas a artigos originais.

2 introdução
A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é o câncer mais freqüente na faixa etária pediátrica. Cerca de 2% a 

3% de todas as crianças e adolescentes com LLA apresentam a translocação t(9;22), também conhecida como 
cromossoma Philadelphia (Ph+). Altas taxas de falha indutória são relacionadas com esta mutação, configurando-se 
como fator de risco para o insucesso terapêutico (1,2,3). Em vários estudos internacionais com doentes de LLA e 
maus respondedores à terapia de indução, a translocação Ph+ estava presente em cerca de 20% dos casos (1,2,3). 
Possivelmente, os pacientes com leucemia linfoblástica aguda Ph+ necessitam de quimioterapia mais intensiva. Em 
muitos protocolos de pacientes adultos com LLA Ph+, uma estratégia utilizada tem sido a combinação do Mesilato 
de Imatinibe à terapia de indução, levando a taxas de remissão completa sem precedentes, acima de 90% (4-7). 
Em recente estudo do Children´s Oncology Group (COG) envolvendo crianças e adolescentes com LLA Ph+ (COG 
AALL0031), foram alcançadas elevadas taxas de Sobrevida Livre de Eventos (SLE) em 1 ano da ordem de 95,8% ± 
4,3% para aqueles pacientes tratados exclusivamente com quimioterapia acrescida do uso prolongado de Imatinibe, 
comparativamente a 96,7% ± 3,5% para aqueles que foram intensivamente tratados com quimioterapia mais Imatinibe 
e que adicionalmente, receberam o transplante de medula óssea (8). Estudos anteriores do COG para este grupo de 
pacientes tratados com quimioterapia intensiva sem Imatinibe registraram taxas de SLE em 1 ano de 65,7 ± 6,4% 
(p=0,006) e em 3 anos, de 35% ± 4%, comparativamente a taxas de SLE em 3 anos de 80% ± 11% com o uso do 
Imatinibe associado à quimioterapia intensiva (p < 0,0001) (8). A SLE em 3 anos no estudo COG AALL0031, com 
o uso contínuo do Imatinibe à quimioterapia intensiva foi de 88% ± 11%, comparativamente a 57% ± 22% para os 
pacientes com transplante de medula óssea de doador aparentado. Não houve toxicidade significativa associada à 
adição do Imatinibe na dose de 340mg/m2/dia (8). O uso contínuo do Imatinibe por 280 dias antes da terapia de 
manutenção, proporcionou neste estudo americano, os melhores resultados (8). Todos os pacientes incluídos neste 
estudo tomaram o Imatinibe durante toda a terapia de manutenção.
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Pesquisadores do Grupo BFM relataram os resultados do tratamento em pacientes pediátricos com LLA Ph+ 
e demonstraram que aqueles pacientes que responderam adequadamente à pré-fase com prednisona, sobreviveram 
sem transplante. A SLE em 4 anos num tempo de análise ajustado ao transplante foi de 33% ± 9%9. A análise da 
probabilidade de sobrevida em 4 anos revelou que o transplante alogeneico de doador compatível trouxe o melhor 
benefício aos pacientes LLA Ph+, com sobrevida de 85% ± 10%, sendo para os doentes tratados somente com 
quimioterapia de 46% ± 8%. Os pacientes transplantados com medula de doador não relacionado ou de doador 
relacionado parcialmente compatível tiveram uma sobrevida em 4 anos de somente 19% ± 15%10. Estes resultados 
estão de acordo com as publicações de meta-análise do Intergroup LLA Ph+2.

Grandes grupos internacionais pediátricos de estudo da LLA em crianças decidiram em 2001 introduzir o 
Mesilato de Imatinibe acrescido a um esquema comum de pós-indução, baseado nos elementos dos estudos atuais 
BFM e AIEOP (10). O consenso europeu decidiu que os pacientes bons respondedores à prednisona no dia 8 ou 
medula M1/M2 no dia 15, ou medula M1 no dia 21, e remissão completa após indução seriam randomizados para 
receber ou não o Imatinibe em adição à terapia pós-indução. O Imatinibe, na dose de 300mg/m2, inicia-se no Dia 8, 
sendo preconizado durante todo o tratamento da leucemia, sem interrupção. Em contraste, todos pacientes maus 
respondedores receberiam o Imatinibe. Este estudo teve definida a recente interrupção do sorteio para o braço sem 
Imatinibe, em virtude do maior número de eventos desfavoráveis. A Sobrevida Livre de Doença (SLD – sobrevida sem 
evidência da leucemia) em 3 anos no grupo que recebeu o Imatinibe foi de 75,2% ± 7,0%, comparativamente a 56,4% 
± 9,1% no grupo sem este medicamento (11) .

Resultados semelhantes foram registrados nos diferentes grupos internacionais de tratamento da leucemia 
pediátrica LLA Ph+, no período de 1995 a 2005, sem o uso do inibidor da tirosinoquinase, nos quais as taxas 
da SLE em 7 anos foram de 34,2% ± 3,7% para os pacientes com quimioterapia e de 43,5% ± 2,9% para os 
que adicionalmente foram transplantados de medula óssea (12). Na era do Imatinibe, o tratamento da leucemia 
linfoblástica aguda cromossoma Philadelphia positivo (Ph+) em pediatria continua a evoluir, sendo consenso, entre 
32 centros pediátricos dos Estados Unidos e Canadá, a recomendação do uso do inibidor da tirosinoquinase nesta 
doença (13). A utilização do Imatinibe, embora recomendada por seis meses após o transplante de medula óssea, não 
mostrou benefício até o momento (14).

Potenciais implicações clínicas de várias anormalidades citogenéticas secundárias encontradas em 61% 
dos pacientes com LLA Ph+ podem ter impacto prognóstico (10). As mais freqüentes alterações não randômicas 
encontradas foram as deleções do cromossoma 7 (em particular 7p) e 9p, como também, um cromossoma Ph+ 
adicional e hiperdiploidia. Os pacientes com perdas do cromossoma 7, 7p ou 9p tiveram pior SLE comparativamente 
àqueles com outras anormalidades, como ganhos de um cromossoma Ph+, hiperdiploidia com mais de 50 
cromossomas ou nenhuma aberração secundária (p = 0,003). 

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 » C91.0 Leucemia Linfobástica Aguda

4 diagnóStico
Classificação da Organização Mundial da Saúde da Leucemia Linfoblástica Aguda
Para todos os pacientes com leucemia linfoblástica aguda é indispensável a realização dos exames 

citomorfológicos, das citoquímicas e imunofenotipagem. O exame citológico do aspirado de medula óssea com 
microscopia de luz, usando técnicas padronizadas de coloração, é da mais alta importância. A adição da citometria 
de fluxo melhorará a acurácia diagnóstica, especialmente dos subtipos menos comuns de LLA e LMA (por exemplo 
LMA M0) e distinção da LLA B ou T-derivada (15). 
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Revisão da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicada em 2008 (16), definiu duas alterações no diagnóstico 
e classificação dos neoplasmas de células precursoras B e T: 1. A nomenclatura mudou de “leucemia linfoblástica B/
linfoma” e “leucemia linfoblástica de precursor T/linfoma” para “Leucemia linfoblástica B/linfoma” e “Leucemia linfoblástica 
T/linfoma”; 2. A Leucemia linfoblástica B/linfoma foi subdividida em sete entidades distintas, definidas principalmente 
por anormalidades cromossômicas recurrentes e específicas; casos de LLA-B com falta destas anormalidades serão 
considerados como “não especificadas”. A seguir, descrevem-se os critérios diagnósticos para a Leucemia linfoblástica 
B/linfoma, Leucemia linfoblástica T/linfoma e leucemias agudas de linhagem ambígua (16). A LLA-B não deverá ser 
usada para a Leucemia/linfoma de Burkitt, por ser este uma neoplasia maligna de células maduras.

 Como raramente a LLA se apresenta com baixa contagem dos blastos, o diagnóstico de LLA deverá ser 
rejeitado caso haja menos de 20% de blastos na medula óssea, até que haja evidência definitiva que confirme o 
diagnóstico. Entretanto, no caso incomum de que o paciente se apresente com menos de 20% de linfoblastos na 
medula óssea e sem nenhuma evidência de massa extramedular, mas demonstra uma das conhecidas anormalidades 
citogenéticas recorrentes associadas com LLA (ver abaixo), ele poderá ser considerado como tendo leucemia 
linfoblástica. Entretanto, o achado de menos de 20% de linfoblastos inequívocos na medula óssea deve prontamente 
indicar a pesquisa do linfoma linfoblástico em localização extramedular (16). No caso da leucemia linfoblástica B/
linfoma numerosos relatos demonstraram que anormalidades genéticas estão associadas com achados clínicos, de 
imunofenotipagem ou prognóstico único, de forma que eles podem ser considerados como entidades distintas. De 
acordo com a OMS são elas:

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA B/LINFOMA COM ANORMALIDADES GENÉTICAS RECORRENTES
 » Leucemia linfoblástica B/linfoma com t(9;22) (q34;q11.2); BCR-ABL-1;
 » Leucemia linfoblástica B/linfoma com t(v;11q23); rearranjo MLL;
 » Leucemia linfoblástica B/linfoma com t(12;21) (p13;q22); TEL-AML1 (ETV6-RUNX 1);
 » Leucemia linfoblástica B/linfoma com hiperdiploidia;
 » Leucemia linfoblástica B/linfoma com hipodiploidia;
 » Leucemia linfoblástica B/linfoma com t(5;14) (q31;q32); IL3-IGH;
 » Leucemia linfoblástica B/linfoma com t(1;19) (q23;p13.3); TCF3-PBX1;
 » Leucemia linfoblástica B/linfoma, sem outras especificações.

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA T/LINFOMA
Com relação a leucemia linfoblástica T/linfoma, 50% a 70% dos pacientes apresentam cariótipos normais. As 

anormalidades recorrentes mais comuns são as translocações que envolvem o lócus do receptor de células T alfa ou 
delta no ponto 14q11.2, o lócus beta no 7q35 ou o lócus gama no 7p14-15 e que envolve uma lista crescente de genes 
parceiros. Embora de significado patogênico, estas anormalidades não estão claramente associadas com achados 
biológicos únicos como visto com algumas anormalidades genéticas associadas à leucemia linfoblástica B/linfoma, e 
assim as neoplasias de célula T-precursora não são subdivididas de acordo com seus defeitos genéticos (16).

LEUCEMIAS AGUDAS DE LINHAGEM AMBÍGUA
Mudanças recentemente publicadas pela OMS (16) no diagnóstico e classificação da leucemia de linhagem 

ambígua foram as seguintes: 1. A leucemia anteriormente designada como “leucemia aguda bilineal” e “leucemia 
aguda bifenotípica” serão agora coletivamente consideradas como “leucemia aguda de fenótipo misto” (MPAL - 
Mixed Phenotype Acute Leukemia); 2. Os critérios que definem os componentes mieloide, T-linfoide e B-linfoide das 
leucemias agudas de fenótipo misto foram significativamente alterados (veja abaixo); 3. Casos de leucemias agudas 
com positividade BCR-ABL1 ou MLL podem preencher o critério para MPAL; no caso da doença BCR-ABL1 positivo, 
deve-se excluir Leucemia Mieloide Crônica (LMC) em crise blástica; leucemia de blastos das células natural killer/
linfoma não é facilmente definida e é considerada como entidade provisional nesta categoria; a maioria dos casos 
previamente designados como tal, são agora reconhecidos como neoplasmas de blastos plasmocitoides de células 
dendríticas. As MPAL se classificam em:
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 » Leucemia aguda indiferenciada
 » Leucemia aguda de fenótipo misto com t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1
 » Leucemia aguda de fenótipo misto com t(v;11q23); rearranjo MLL
 » Leucemia aguda de fenótipo misto, B-mieloide, sem outras especificações
 » Leucemia aguda de fenótipo misto, T-mieloide, sem outras especificações
 » Entidade provisional: leucemia linfoblástica/linfoma de células natural killer (NK)

As leucemias agudas de linhagem ambígua não mostram uma clara evidência de diferenciação ao longo de 
uma única linhagem. Em alguns casos, nenhum antígeno linhagem-específico está presente, enquanto que em outros 
os blastos expressam antígenos de mais de uma linhagem em tal grau que não é possível definir a leucemia em 
uma categoria específica linhagem-relacionada. Numa tentativa de clarificar a definição deste grupo de doenças e 
para simplificar seu diagnóstico, a 4ª edição da Classificação da OMS não somente coloca as leucemias agudas de 
linhagem ambígua num capítulo distinto daqueles da LMA e LLA, mas significantemente altera os critérios para definir 
o maior subgrupo destes casos - aqueles que expressam antígenos de mais de uma linhagem. No caso específico 
de leucemia aguda com o cromossoma Ph+ ou a fusão BCR-ABL1, se as exigências para se definir a população de 
blasto para mais de uma linhagem forem preenchidas, o diagnóstico de MPAL com t(9;22)(q34;q11.2) poderá ser feito, 
desde que se exclua a fase blástica da LMC (16).

São necessários para o diagnóstico da leucemia aguda a realização dos exames citomorfológicos do sangue 
periférico, da medula óssea e do líquor, das citoquímicas e de imunofenotipagem. A adição da citometria de fluxo 
melhorará a acurácia diagnóstica, para a distinção da LLA B ou T-derivada15e , na identificação dos subtipos menos 
comuns de LLA e LMA (por exemplo LMA M(0)). De acordo com a nova Classificação da OMS, a citogenética torna-
se obrigatória para a definição dos subgrupos específicos, com ênfase na presença do cromossoma Philadelphia 
positivo (Ph+) e do gene MLL. O diagnóstico citogenético é feito pelo cariótipo convencional, ou pela técnica de 
Hibridização in situ (FISH) ou por biologia molecular.

5 critérioS de incluSão
Serão incluídos no protocolo de tratamento os pacientes que preencherem todos os critérios abaixo:
 » idade inferior a 19 anos;
 » diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda com a presença da t(9;22)(q34;q11.2) ou cromossoma Ph+ 

ou rearranjo BCL-ABL1 ou diagnóstico de recidiva de leucemia linfoblástica aguda com a presença do 
cromossoma Ph+;

 » possibilidade de comparecimento às consultas e de realização de exames laboratoriais periódicos; e
 » comprometimento de adolescentes em idade reprodutiva em usar método anticoncepcional com eficácia 

confirmada durante a terapia antineoplásica.

6 critérioS de excluSão

 » Paciente que não apresentar a presença do cromossoma Ph+ devidamente comprovada por exame 
genético ou molecular; ou

 » paciente com teste de gravidez positivo e decidida a prosseguir com a gestação, a despeito de saber que 
tem uma doença grave e letal, se não tratada.
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7 centro de referência
Recomenda-se que os doentes sejam atendidos em hospitais habilitados em oncologia com serviço de 

hematologia ou de oncologia pediátrica e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu 
monitoramento laboratorial.

8 trataMento

8.1 fáRMAcO 
O Imatinibe é um derivado da fenilaminopirimidina e um inibidor seletivo da atividade da tirosinoquinase do 

gene de fusão BCR-ABL (oncoproteína), o produto do cromossoma Philadelphia. O Mesilato de Imatinibe também 
possui alta atividade de bloqueio da atividade da tirosinoquinase do c-kit (receptor do fator stem-cell - SCF) e do 
receptor do Fator de Crescimento Derivado das Plaquetas (PDGF). A capacidade do Imatinibe de inibir a atividade 
da tirosinoquinase do BCR-ABL está relacionada com sua ocupação no local da quinase na proteína, que bloqueia o 
acesso ao ATP e previne a fosforilação do substrato, inibindo a proliferação celular dependente de Bcr-Abl. O Imatinibe 
causa a apoptose ou parada de crescimento em células hematopoéticas que expressam BCR-ABL e é bem absorvido 
após a administração oral; níveis séricos máximos são alcançados com 2 a 4 horas após a administração. A vida-
média de eliminação do Imatinibe e seu maior metabólito ativo, derivados N-dismetil, é aproximadamente de 18 e 40 
horas, respectivamente. Cerca de 95% do Imatinibe são ligados a proteína, principalmente a albumina e glicoproteina 
alfa-1-ácida. A maior enzima responsável por seu metabolismo é o CYP3A4. Papéis menores no metabolismo são 
desempenhados pelos CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9 e CYP2C19. Medicamentos metabolizados por estas mesmas 
enzimas devem ser evitadas ou usados com cautela, objetivando-se evitar indesejáveis interações medicamentosas. 
A eliminação é predominantemente nas fezes, a maioria como metabólitos.

O Mesilato de Imatinibe deve ser integrar a quimioterapia, com toxicidade aceitável, exceto com o metotrexato 
em altas doses (8,17,18), situação em que terá postergado o seu uso. A dose do Imatinibe é de 340mg/m2 (dose 
máxima diária de 600mg), dose esta que tem atividade biológica e mínimos efeitos colaterais na faixa etária pediátrica. 
Concomitantemente, deverá ser aplicado um esquema de quimioterapia intensiva de Indução, Consolidação, 
Reindução e Consolidação Tardia, seguida da terapia de Manutenção prevista pela conduta ou protocolo adotados 
no hospital. O tempo de exposição ao Imatinibe deverá ser prolongado durante todo o tratamento, com intervalos 
periódicos de 2 semanas sem este medicamento, após obtenção da remissão citogenética ou molecular.

Recomenda-se a utilização do Imatinibe por mais 6 meses, no caso dos pacientes submetidos ao transplante 
de medula óssea (8,14). 

8.2 ESquEMA DE ADMINISTRAçãO E DOSE

O Imatinibe deve ser introduzido desde o início da terapia de Indução nos pacientes com leucemia 
linfoblástica aguda com presença do cromossoma Philadelphia positivo, associado ao esquema de quimioterapia 
intensivo. A dose do Imatinibe é de 340mg/m2/dia, administrada por via oral. Os comprimidos de 100mg ou de 
400mg podem ser fracionados e diluídos com água. A proporção de água é de 50ml para cada 100mg. A mistura 
diluída deverá ser administrada imediatamente após a dissolução completa do medicamento. Recomenda-se a 
ingestão ao redor de 2h antes de a criança dormir à noite, Administrar em dose única (dose máxima diária de 
600mg). Para o cálculo da dose, utiliza-se o peso real ou o ideal, aquele que for menor. Durante todas as fases 
previstas na quimioterapia da leucemia linfoblástica aguda, o Imatinibe deverá ser associado, exceto quando 
houver a concomitância do uso do Methotrexate em altas doses. A contagem das plaquetas deverá ser mantida 
acima de 20.000/mm3. 
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8.3 EfEITOS ADvERSOS (4,8,19,20)
Comuns (21%-100%): náusea/diarreia, retenção hídrica, edema periférico, edema periorbitário, 

mielossupressão (neutrófilos/plaquetas), fadiga, rash, câimbras musculares, artralgia. Retardo do crescimento, 
principalmente em pacientes impúberes. 

Ocasionais (5%-20%): febre, tremores e calafrios, síndrome tipo resfriado, dor abdominal, cefaleia, dor no 
peito, dispepsia/queimação, flatulência, vômitos, zumbidos, insônia, constipação, sudorese noturna, ganho de peso, 
disgeusia, anemia, anorexia, mialgia, hemorragia, disfagia, esofagite, odinofagia, mucosite/estomatite, tosse, epistaxe, 
prurido, ascite, neuropatia (motora ou sensorial) e, mais tardiamente despigmentação (vitiligo) e alopecia. Diminuição 
da densidade óssea e aumento do volume da trabécula óssea.

Raros (<5%): angioedema, aumento da pressão intracraniana, edema cerebral, desidratação, elevação das 
transferases/transaminases, fosfatase alcalina e bilirrubina, derrame pleural, edema pulmonar, pneumonite, dispneia, 
edema pericárdico, dermatite exfoliativa, hemorragia/sangramento sem trombocitopenia de grau 3 ou 4 - incluindo o 
SNC, olho, pulmão e trato gastrointestinal, conjuntivite, borramento da visão, olho seco, hipocalemia, hiponatremia, 
hipofosfatemia, ansiedade, alteração do humor, infecções. De aparecimento mais tardio, a hepatotoxicidade, toxicidade 
renal, insuficiência renal, rotura esplênica, artrite, osteonecrose, fraqueza muscular (descrita como temporária 
e nas extremidades inferiores), disfunção do ventrículo esquerdo (secundária a dano nos miócitos), trombose/
tromboembolismo.

Todos os eventos adversos relacionados ao uso do Imatinibe devem ser valorizados e registrados, pois podem 
contribuir para uma subutilização deste medicamento. O emprego do Imatinibe pode ser mantido na vigência de 
leve efeito adverso, desde que haja acompanhamento regular com o hematologista/oncologista pediátrico, porém a 
ocorrência de efeito adverso moderado ou grave exige a suspensão do uso, passível de reintrodução na dependência 
do dano causado e da vontade do responsável pelo paciente.

8.4 TEMpO DE TRATAMENTO – cRITÉRIOS DE INTERRupçãO

O tratamento da leucemia linfoblástica aguda deve ter duração de 2 anos a 3 anos, conforme a conduta ou 
protocolo terapêuticos adotados no hospital. Todos os critérios de interrupção do tratamento são descritos para cada 
protocolo. A reintrodução do Imatinibe a cada etapa do tratamento deve ser após a recuperação das contagens 
hematológicas, dentro de 2 semanas após a última dose do curso anterior. O tempo total de uso do Imatinibe, 
associado ao esquema de quimioterapia, deve ser 616 (280 pré-manutenção mais 336 na manutenção) dias. Naqueles 
pacientes submetidos a transplante de medula óssea, preconiza-se a utilização do Imatinibe por 6 meses após o 
transplante (8). 

8.5 bENEfícIOS ESpERADOS

 » Aumento das taxas de Remissão Clínica Completa (RCC);
 » Aumento das taxas de Remissão Medular Citológica;
 » Aumento das taxas de Remissão Citogenética;
 » Aumento das taxas de Remissão Molecular;
 » Diminuição das taxas da Doença Residual Mínima (DRM) em todas as fases da terapia;
 » Diminuição da indicação do transplante alogeneico;
 » Aumento da Sobrevida Livre de Eventos (SLE) - tempo definido no momento da entrada no estudo/

protocolo até a ocorrência do primeiro evento ou último contato (são eventos: recidiva, óbito por qualquer 
natureza, abandono do tratamento e violação major) e da Sobrevida Livre de Doença (SLD) - ausência de 
blastos leucêmicos detectados por citologia ao mielograma (estado leucêmico M1) e no exame do líquor, 
e, adicionalmente, a negatividade da DRM; 

 » Aumento da Sobrevida Global (SG) - tempo decorrido entre o diagnóstico e a última avaliação do paciente, 
transplantado ou não, quer tenha recidivado ou não.
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9 Monitorização
Devem ser realizados os seguintes exames basais (antes do início do tratamento):
 » Hemograma com contagem das plaquetas;
 » sorologias para hepatites B e C e para HIV;
 » dosagem sérica das transferases/transaminases (AST/TGO, ALT/TGP), Fosfatase alcalina e LDH;
 » dosagem de uréia e creatinina;
 » dosagem dos íons sódio, potássio, fósforo, cálcio e magnésio;
 » dosagem do ácido úrico;
 » estudo da coagulação sanguínea;
 » exame protoparasitológico e de urina;
 » eletrocardiograma ou ecocardiograma; e
 » radiografia simples de tórax em PA e perfil.

Para a monitorização laboratorial, devem ser realizados os exames previstos na conduta ou protocolo utilizados 
no hospital, incluindo as avaliações do mielograma, dos achados citogenéticos e determinação quantitativa da 
doença residual mínima (DRM) na medula óssea. Controles periódicos do líquor serão realizados por ocasião das 
injeções intratecais.

O uso concomitante do Imatinibe com outros medicamentos, principalmente com os que também podem produzir 
depressão da medula óssea, hepato e nefrotoxicidade, deve ser cuidadosa e rigorosamente monitorizado. Deve-se 
buscar exaustivamente possíveis interações de quaisquer medicamentos a serem administrados concomitantemente 
ao Imatinibe. Não se recomenda a prescrição concomitante de medicamentos que utilizam as enzimas CYP para seu 
metabolismo (por ex. acetaminofeno ou paracetamol, warfarina, derivados azólicos, etc.).

10 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes com menos de 19 anos e diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda devem ser atendidos em 

hospitais habilitados em oncologia com serviço de hematologia ou de oncologia pediátrica e com porte tecnológico 
suficiente para diagnosticar, tratar e realizar seu monitoramento laboratorial.

Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o tratamento, o manejo das doses e o controle dos 
efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de hemoterapia, de 
suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos resultados 
terapêuticos esperados.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e 
garantia do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Estas incluem, entre outras: 
a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos 
procedimentos; o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, freqüência apresentada versus 
autorizada, valores apresentados versus autorizados versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das freqüências 
dos procedimentos quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do que 
segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in loco, por 
exemplo, a existência e a observância da conduta ou protocolo adotados no hospital; regulação do acesso assistencial; 
qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos 
e doses); compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional (escala de Zubrod); 
a compatibilidade da cobrança com os serviços executados; a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau 
de satisfação dos doentes.

NOTA 1 - Exceto pelo Mesilato de Imatinibe, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam 
nem fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos 
quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas 

1800



250
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas

específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados 
no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, 
livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. 
Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a 
responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, 
com ou sem fins lucrativos.

NOTA 2 - O Mesilato de Imatinibe é comprado pelo Ministério da Saúde e dispensado aos hospitais habilitados 
em oncologia no SUS pela Assistência Farmacêutica das secretarias estaduais de saúde. 

NOTA 3 – Em caso de Leucemia Linfoblástica Aguda, o uso do Mesilato de Imatinibe é associado aos outros 
antineoplásicos do esquema terapêutico e, assim, o seu fornecimento pode ser concomitante à autorização de APAC 
para os seguintes procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia de tumores de criança e adolescente, 
inclusive a Leucemia Linfoblástica Aguda:

 » 03.04.07.001-7 – Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 1ª linha 
 » 03.04.07.002-5 – Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 2ª linha (primeira recidiva)
 » 03.04.07.004-1– Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 3ª linha (segunda recidiva)
 » 03.04.07.003-3 – Quimioterapia de Câncer na Infância e Adolescência – 4ª linha (terceira recidiva).

11 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade – TER
É obrigatória a informação ao paciente ou a seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e 

efeitos adversos relacionados ao uso do medicamento Mesilato de Imatinibe preconizado nestas Diretrizes. 
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TERMO DE ESclAREcIMENTO E RESpONSAbIlIDADE
Mesilato de iMatinibe

Eu, _____________________________________________(nome do(a) paciente ou de seu responsável legal), 
declaro ter sido informado(a) claramente sobre os benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de 
mesilato de imatinibe, indicado para o tratamento da Leucemia Mieloide Crônica, que apresenta o cromossoma Philadelphia.

Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram esclarecidas pelo médico __________________________________
________________ (nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento que passo a tomar/fornecer ao meu(minha) filho(a) pode 
contribuir para trazer as seguintes melhoras: 

 » recuperação das contagens celulares,
 » destruição das células malignas e
 » diminuição do tamanho do fígado, do baço e outros locais, decorrentes da destruição dessas células.

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso do 
medicamento:

 » risco de uso no imatinibe na gravidez; portanto, caso o(a) doente engravide, devo avisar imediatamente o médico;
 » interação do imatinibe com outros medicamentos, por exemplo anticonvulsivantes, antidepressivos, alguns antitérmicos, 

remédios contra fungos e outros, o que exige a leitura detalhada das recomendações descritas pelo fabricante;
 » efeitos adversos mais comumente relatados: diminuição da produção dos glóbulos brancos do sangue, glóbulos vermelhos 

e plaquetas, problemas no fígado e ossos, dores articulares e musculares, náusea, vômitos, alteração do metabolismo 
ósseo, certa diminuição da velocidade do crescimento, problemas respiratórios e cardíacos;

 » contraindicado em casos de hipersensibilidade (alergia) ao remédio; e
 » risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem;

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim/meu(minha) filho(a), comprometendo-me a devolvê-lo 
ao hospital, para que este o devolva à Assistência Farmacêutica da secretaria estadual de saúde, caso não queira ou não possa utilizá-lo 
ou se o tratamento for interrompido. Sei também que eu/meu(minha) filho(a) continuarei/continuará a ser atendido(a), inclusive em caso 
de desistir de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as secretárias de saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento ou do(a) 
meu(minha) filho(a), desde que assegurado o anonimato. 

(   ) Sim    (   ) Não

Local:                                                                                                          

Nome do paciente:                                                                                                                                                                                        

Cartão Nacional de Saúde:                                                                                                                                                                         

Nome de responsável legal:                                                                                                                                                                                  

Documento de identificação do responsável legal:                                                                                                                                                  

Assinatura do responsável legal ou do paciente

Médico responsável:    CRM:       UF:

Data:                                                                                                  

Data:                                                                                                           

Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento do Mesilato de Imatinibe e deverá ser preenchido em duas vias, ficando uma 
arquivada na farmácia e a outra entregue ao usuário ou seu responsável legal.

Assinatura e carimbo do médico
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura 
As bases de dados utilizadas para a elaboração destas Diretrizes foram Medline (via Pubmed), Embase, CRD 

(Center for Reviews and Dissemination) e Cochrane, consultadas em 15 de janeiro de 2013.
A busca na base Medline com os termos (“Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma”(Mesh)) AND 

“imatinib” (Supplementary Concept) resultou em 267 estudos. Destes, 6 foram selecionados, por tratarem sobre o 
tratamento de LLA, com especificação de Ph+, com imatinibe.

No Embase, foram encontrados 391 artigos com os termos ‘acute lymphoblastic leukemia’/exp AND ‘imatinib’/
exp AND ((english)/lim OR (portuguese)/lim OR (spanish)/lim) AND ((adult)/lim OR (aged)/lim) AND (humans)/lim; dos 
quais 5 já haviam sido selecionados no Medline.

Na base Cochrane, a busca com o termo Acute lymphoblastic leukemia identificou 42 revisões sistemáticas 
completas, sendo apenas uma de interesse. Contudo, a revisão trata sobre transplante de células-tronco hematopoéticas 
alogênico em LLA (sem especificação de Philadelphia positivo), sendo excluída para a elaboração destas Diretrizes.

Já no CRD foram levantados 9 artigos com o termo Philadelphia chromosome-positive, porém a maioria 
relacionada com a leucemia linfoblástica de crianças e, quando relacionado com adulto, relativamente a transplante 
alogênico e sem referência ao cromossoma Philadelphia.

Os critérios de seleção utilizados foram estudos que abordassem o diagnóstico e a estratégia terapêutica de 
LLA, especificamente na condição de cromossoma Ph+, com imatinibe. Optou-se por não restringir as buscas por 
tipo de estudo, como meta-análises e revisões sistemáticas, já que ensaios clínicos randomizados para a LLA Ph+ 
ainda são preliminares. Dessa forma, foram utilizados estudos prospectivos, revisões da literatura, livros-texto de 
medicina e diretriz diagnóstico-terapêutica nacional. Assim, foi feita uma busca manual em que foram encontrados 4 
capítulos de livro tidos como relevantes pelos autores e uma diretriz nacional de tratamento.

2 introdução 
A Leucemia Linfoblástica ou Linfoide Aguda (LLA) com a translocação t(9;22), também conhecida como 

cromossoma Philadelphia positivo (LLA Ph+), acomete um subgrupo distinto de 20% a 30% dos adultos e de 2% a 
3% das crianças com diagnóstico de LLA (1). O cromossoma Ph é a anormalidade mais significativa no adulto com 
LLA, cuja incidência aumenta com a idade, chegando a atingir 50% entre os adultos com LLA de linhagem B (2).

Esta anormalidade ocorre pela troca recíproca de genes entre os cromossomas 9 e 22, que resulta na síntese de 
uma tirosinoquinase anômala, denominada BCR-ABL. Historicamente, pacientes com LLA Ph+ são de mau prognóstico, 
com uma taxa de sobrevida livre de doença (SLD) entre 10%-20%. O transplante células-tronco hematopoéticas 
(TCTH) com doador compatível foi amplamente utilizado como tratamento de consolidação, melhorando essa taxa de 
SLD para 30%-65% entre os que recebiam o TCTH em primeira remissão completa (RC). Em casos de primeira RC, 
o TCTH foi curativo em uma pequena proporção de pacientes, com apenas 5%-17% de SLD. A utilização de inibidor 
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da tirosinoquinase (ITQ) tem revolucionado a terapia das leucemias Ph+. O Mesilato de Imatinibe foi o primeiro ITQ 
que mostrou uma significativa atividade nessas doenças, embora a duração da resposta tenha sido curta, quando 
utilizado isoladamente. Efeitos sinérgicos, entretanto, têm sido observados nos resultados dos diversos protocolos 
clínicos, sugerindo que a inclusão do Imatinibe na quimioterapia da LLA Ph+ resulte na melhora significativa da taxa 
de remissão, permitindo com isso que mais pacientes possam ser submetidos ao TCTH em primeira RC (3-8). 

Pela Classificação da Organização Mundial da Saúde (9), a LLA Ph+ é a Leucemia/Linfoma Linfoblástico B 
com t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1. Faz parte da classe das Neoplasias do Precursor Linfoide, subclasse Leucemia/
Linfoma Linfoblástico B com anormalidades genéticas recorrentes.

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 » C 91.0 Leucemia Linfoblástica Aguda

4 avaliação diagnóStica 
A avaliação diagnóstica dos doentes compreende:
 » Citomorfologia (se necessário com citoquímica) por microscopia ótica do sangue periférico (SP) ou medula 

óssea (MO);
 » Biópsia de medula óssea com imuno-histoquímica, indicada em caso de aspirado medular “seco”;
 » Citomorfologia do líquor;
 » Imunofenotipagem das células blásticas do SP, MO ou líquor; e
 » Identificação do cromossoma Philadelphia no SP ou na MO por exame de citogenética convencional ou FISH, 

ou do oncogene BCR-ABL por exame de Biologia Molecular.
Inexiste um aspecto morfológico ou citoquímico único que distinga a LLA Ph+ de outros tipos de LLA. A 

imunofenotipagem da LLA B com t(9;22) é tipicamente CD10+, CD19+ e TdT+. A expressão dos antígenos mieloides 
associados ao CD13 e ao CD33 é frequente. O CD117 é negativo e o CD25+ é fortemente associado à LLA-B Ph+, 
principalmente nos adultos. Raros casos de LLA t(9;22) são de precursor T (9).

Recomenda-se a realização do exame de histocompatibilidade HLA-DR, ao diagnóstico, para pesquisa de doador 
aparentado quando o doente tiver idade menor ou igual a 65 anos, ou, quando o doente tiver idade menor ou igual a 
60 anos, para pesquisa de doador não-aparentado no REDOME e cadastramento no REREME, conforme Regulamento 
Técnico do Sistema Nacional de Transplante.

A suspeita da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado 
dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.

5 critérioS de incluSão

 » Idade de 19 ou mais anos - pacientes com menos de 19 anos serão incluídos nas Diretrizes Diagnósticas e 
Terapêuticas – Tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda Cromossoma Philadelphia Positivo de Criança e 
Adolescente com Mesilato de Imatinibe (10); e

 » Diagnóstico de Leucemia/Linfoma Linfoblástico B com a presença da t(9;22)(q34;q11.2) ou rearranjo BCR-ABL; ou
 » Diagnóstico de recidiva de Leucemia/Linfoma Linfoblástico B com a presença do cromossoma Ph ou rearranjo 

BCR-ABL;
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6 critérioS de excluSão

 » Ausência de comprovação do cromossoma Ph+ ou rearranjo BCR-ABL por exame genético ou molecular; ou
 » Paciente com teste de gravidez positivo e decidida a prosseguir com a gestação, a despeito de saber que tem 

uma doença grave e letal, se não tratada.

7 centro de referência
Doentes com diagnóstico de LLA devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia com serviço de 

hematologia e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu monitoramento laboratorial, 
com apoio diagnóstico próprio ou referenciado.

8 trataMento coM MeSilato de iMatinibe (1-8,11-21) 

8.1 fáRMAcO 
O Imatinibe é um inibidor da atividade da proteína tirosinoquinase do gene de fusão BCR-ABL, o produto do 

cromossoma Philadelphia. 
O Mesilato de Imatinibe é bem absorvido após a administração por via interna (“oral”), e níveis séricos máximos 

são alcançados com 2 a 4 horas após a administração. 
 A maior enzima responsável por seu metabolismo é a CYP3A4; logo, medicamentos metabolizados por estas 

mesmas enzimas devem ser evitados ou concomitantemente usados com cautela, objetivando-se evitar indesejáveis 
interações medicamentosas.

8.2 ESquEMA DE ADMINISTRAçãO – TEMpO DE TRATAMENTO

O tratamento da LLA Ph+ pode variar com a conduta ou protocolo terapêuticos adotados no hospital, sendo 
que o imatinibe deve ser introduzido desde o início da terapia de indução e manter-se durante todas as fases previstas 
na quimioterapia.

A ótima dose do imatinibe ainda não é conhecida, pois diferentes estudos, sem grupos comparativos, utilizam 
doses variáveis entre 400mg e 800mg diários. Entretanto, com taxa de RC sempre acima de 90%, não se justifica 
omitir o imatinibe do tratamento da LLA Ph+.

Na indução de remissão, o imatinibe tem sido agregado ao esquema de quimioterapia agressiva, apenas aos 
esteroides ou a esquema de quimioterapia menos intensiva.

No tratamento pós-indução, o TCTH alogênico continua a ser o melhor tratamento, mas os pacientes devem 
continuar a receber o imatinibe enquanto se verificar o controle da LLA Ph+.

Considerar com isso, a importância da adesão à quimioterapia e do comprometimento das doentes em idade 
reprodutiva em usar durante toda a terapia antineoplásica método anticoncepcional com eficácia confirmada.

Precisa ser determinado em estudos prospectivos se o imatinibe tem indicação nos casos BCR-ABL negativos 
pós-TCTH, razão pela qual não se recomenda seu uso neste protocolo.

8.3 TOxIcIDADE NO TRATAMENTO cOMbINADO cOM IMATINIbE – cRITÉRIOS DE INTERRupçãO

Um estudo com 20 pacientes que receberam 20 cursos de indução de remissão, 20 cursos de consolidação 
com o esquema A e 22 cursos de consolidação com o esquema B foram avaliados quanto à toxicidade do tratamento 
combinado com imatinibe (17). A indução de remissão foi com daunorrubicina EV (50mg/m2 no dia 1-3), vincristina 
EV (2mg nos dias 1,8, 15 e 22), prednisolona oral (60mg/m2 no dia 1-28) e L-asparaginase 4.000U/m2 intra-muscular 
(IM) no dia 17-28. Dois pacientes que persistiram com blastos leucêmicos residuais no dia 14 da indução, receberam 
uma dose adicional de daunorrubuicina 50mg/m2. A Consolidação com o esquema A (ciclos 1, 3, 5 e 7) consistiu de 

1806



256
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas

daunorrubicina EV (50mg/m2 nos dias 1 e 2), vincristina 2mg EV nos dias 1 e 8, prednisolona oral (60mg/m2 no dia1-
14) e L-asparaginase IM (12.000U/m2 nos dias 2, 4, 7, 9, 11 e 14). Consolidação com o esquema B (ciclos 2, 4, 6 e 8) 
consistiu de citarabina EV (300mg/m2) e etoposido EV (75mg/m2) nos dias 1, 4, 8 e 11. Todos os pacientes receberam 
profilaxia do sistema nervoso central (SNC) com seis doses de metotrexato intratecal (12mg/m2) durante a indução 
e durante o primeiro ciclo de consolidação.O mesilato de imatinibe oral foi iniciado assim que se obteve o resultado 
positivo do BCR-ABL pelo RT-PCR. A dose inicial foi de 600mg ao dia por 14 dias durante a indução de remissão e 
400mg por 14 dias a partir do dia 1 da consolidação. Após a inclusão de 12 pacientes, o protocolo foi modificado 
e o imatinibe foi feito durante toda a indução de remissão e durante toda a fase de consolidação. Ao completar 
a consolidação os pacientes foram programados para o tratamento de manutenção com imatinibe oral durante 2 
anos.Todos os pacientes tiveram neutropenia de grau 4 na fase de indução, sendo que 10 deles necessitaram de 
antibioticoterapia. A despeito da coadministração do imatinibe, o tempo da recuperação medular não foi alterado, 
independentemente do tempo de administração deste medicamento. Foi observada hiperbilirrubinemia de grau 3 
ou mais em 4 pacientes, durante a indução de remissão, mas que foi reversível com a interrupção do imatinibe e da 
L-asparaginase. Outras toxicidades de grau 3 ou 4 (náusea, epigastralgia, mialgia, alterações das enzimas hepáticas 
e ganho de peso) foram observadas em poucos pacientes.

O uso concomitante do Imatinibe com outros medicamentos, principalmente com os que também podem 
produzir depressão da medula óssea, hepato- ou nefrotoxicidade, deve ser cuidadosamente acompanhado. Devem-se 
buscar exaustivamente possíveis interações de quaisquer medicamentos a serem administrados concomitantemente 
ao imatinibe. Não se recomenda a prescrição concomitante de medicamentos que utilizam as enzimas CYP para seu 
metabolismo (por ex., acetaminofeno ou paracetamol, warfarina, derivados azólicos, etc.).

Todos os critérios de interrupção e reintrodução do tratamento devem estar descritos para cada conduta ou 
protocolo institucionais.

8.4 bENEfícIOS ESpERADOS

 » Aumento da taxa de Remissão Clínica Completa (RCC).
 » Aumento da taxa de Remissão Medular Citológica.
 » Aumento da taxa de Remissão Citogenética.
 » Aumento da taxa de Remissão Molecular.
 » Diminuição da taxa da Doença Residual Mínima (DRM) em todas as fases da terapia.
 » Aumento da Sobrevida Livre de Eventos (SLE) - tempo decorrido do início do tratamento até a ocorrência 

do primeiro evento (são eventos: recidiva, óbito por qualquer natureza e abandono do tratamento) ou o 
último contato do doente.

 » Aumento da Sobrevida Livre de Doença (SLD) - tempo decorrido do início do tratamento até a ocorrência de 
blastos leucêmicos detectados por citologia no sangue periférico, medula óssea ou em sítio extramedular, 
ou o último contato do doente.

 » Aumento da Sobrevida Global (SG) - tempo decorrido entre o início do tratamento até óbito por qualquer 
causa ou o último contato do doente, independente da condição clínica na última avaliação do paciente, 
transplantado ou não, quer tenha recidivado ou não.

9 Monitorização
Devem ser realizados os seguintes exames antes do início do tratamento com imatinibe:
 » Hemograma com contagem de plaquetas;
 » Sorologias para hepatites B e C e para HIV;
 » Dosagens séricas das enzimas pancreáticas;
 » Dosagens séricas das transferases/transaminases (AST/TGO, ALT/TGP), fosfatase alcalina e desidrogenase 

láctica (DHL);
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 » Dosagem sérica de ureia, creatinina, ácido úrico, sódio, potássio, fósforo, cálcio e magnésio;
 » Beta-HCG nas mulheres em idade fértil;
 » Estudo da coagulação sanguínea, incluindo fibrinogênio;
 » Exame parasitológico de fezes;
 » Exame sumário de urina;
 » Eletrocardiograma e ecocardiograma; e
 » Radiografia simples de tórax em PA e perfil.

Para a monitorização laboratorial, devem ser realizados os exames previstos na conduta ou protocolo utilizados 
no hospital, incluindo as avaliações do mielograma, da imunofenotipagem, dos achados citogenéticos e moleculares, 
idealmente com determinação quantitativa da doença residual mínima (DRM) na medula óssea.

Controles periódicos do líquor serão realizados por ocasião das injeções intratecais previstas na conduta ou 
protocolo institucionais adotados.

10 regulação/controle/avaliação pelo geStor 
Doentes com 19 ou mais anos e diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda devem ser atendidos em hospitais 

habilitados em oncologia com serviço de hematologia ou de oncologia pediátrica e com porte tecnológico suficiente 
para diagnosticar, tratar e realizar seu monitoramento laboratorial.

Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o tratamento, o manejo das doses e o controle dos 
efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de hemoterapia, de 
suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos resultados 
terapêuticos esperados.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e garantia 
do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação. Estas incluem, entre outras: a manutenção 
atualizada do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos procedimentos; 
o monitoramento da produção dos procedimentos (por exemplo, frequência apresentada versus autorizada, valores 
apresentados versus autorizados versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das frequências dos procedimentos 
quimioterápicos em suas diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do que segunda maior do que 
terceira – sinaliza a efetividade terapêutica). Ações de auditoria devem verificar in loco, por exemplo, a existência e a 
observância da conduta ou protocolo adotados no hospital; regulação do acesso assistencial; qualidade da autorização; 
a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos e doses); compatibilidade do 
procedimento codificado com o diagnóstico e capacidade funcional (escala de Zubrod); a compatibilidade da cobrança 
com os serviços executados; a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau de satisfação dos doentes.

NOTA 1 - Exceto pelo Mesilato de Imatinibe, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam 
nem fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos 
quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas 
específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados 
no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, 
livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. 
Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a 
responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, 
com ou sem fins lucrativos.

NOTA 2 - O Mesilato de Imatinibe é comprado pelo Ministério da Saúde e dispensado aos hospitais habilitados 
em oncologia no SUS pela Assistência Farmacêutica das secretarias estaduais de saúde.
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NOTA 3 – Em caso de Leucemia Linfoblástica Aguda, o uso do Mesilato de Imatinibe é associado aos outros 
antineoplásicos do esquema terapêutico e, assim, o seu fornecimento pode ser concomitante à autorização de APAC para 
os seguintes procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia de adulto, inclusive a Leucemia Linfoblástica Aguda:

 » 03.04.06.007-0 – Quimioterapia Curativa de Leucemia Aguda/Mielodisplasia/Linfoma Linfoblástico/Linfoma 
de Burkitt – 1ª linha

 » 03.04.06.008-9 – Quimioterapia Curativa de Leucemia Aguda/Mielodisplasia/Linfoma Linfoblástico/Linfoma 
de Burkitt – 2ª linha

 » 03.04.06.009-7– Quimioterapia Curativa de Leucemia Aguda/Mielodisplasia/Linfoma Linfoblástico/Linfoma 
de Burkitt – 3ª linha

 » 03.04.06.010-0 – Quimioterapia Curativa de Leucemia Aguda/Mielodisplasia/Linfoma Linfoblástico/Linfoma 
de Burkitt – 4ª linha.

11 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade – TER 
É obrigatória a informação ao paciente ou a seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e 

efeitos adversos relacionados ao uso do medicamento Mesilato de Imatinibe preconizado nestas Diretrizes.
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TERMO DE ESclAREcIMENTO E RESpONSAbIlIDADE 
Mesilato de iMatinibe

Eu, __________________________________________________(nome do(a) paciente ou de seu responsável 
legal), declaro ter sido informado(a) claramente sobre os benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos 
adversos relacionados ao uso de mesilato de imatinibe, indicado para o tratamento da Leucemia Linfoblástica ou 
Linfoide Aguda com presença do cromossoma Philadelphia.

Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram esclarecidas pelo médico __________________
______________________________________ (nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o medicamento integra a poliquimioterapia e pode 
contribuir para me trazer as seguintes melhoras: 

 » recuperação das contagens celulares;
 » destruição das células malignas; e
 » diminuição do tamanho do fígado, do baço e outros locais, decorrentes da destruição dessas células.

Fui também claramente informado(a) sobre as indicações, possibilidades e resultados do transplante de células-
tronco hematopoéticas (“transplante de medula óssea), sobre o REREME (registro nacional de receptores) e sobre 
o REDOME (registro nacional de doadores), conforme o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplante.

E também fui claramente informado(a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais efeitos adversos 
e riscos do uso do medicamento:

 » risco de uso no imatinibe na gravidez; portanto, caso a doente engravide, devo avisar imediatamente o 
médico;

 » interação do imatinibe com outros medicamentos, por exemplo anticonvulsivantes, antidepressivos, alguns 
antitérmicos, remédios contra fungos e outros, o que exige a leitura detalhada das recomendações descritas 
pelo fabricante;

 » efeitos adversos mais comumente relatados: diminuição da produção dos glóbulos brancos do sangue, 
glóbulos vermelhos e plaquetas, problemas no fígado e ossos, dores articulares e musculares, náusea, 
vômitos, alteração do metabolismo ósseo, certa diminuição da velocidade do crescimento, problemas 
respiratórios e cardíacos;

 » contraindicado em casos de hipersensibilidade (alergia) ao remédio; e
 » risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo 
ao hospital para que este o devolva à Assistência Farmacêutica da secretaria estadual de saúde, caso não queira ou 
não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que eu continuarei a ser atendido(a), inclusive 
em caso de desistir de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao tratamento 
do(a) meu(minha) filho(a), desde que assegurado o anonimato. 

(   ) Sim      (   ) Não
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261TRATAMENTO DA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA PH+ 
DE ADULTO COM MESILATO DE IMATINIBE

Local:                                                                                                          

Nome do paciente:                                                                                                                                                                                        

Cartão Nacional de Saúde:                                                                                                                                                                         

Nome de responsável legal:                                                                                                                                                                                  

Documento de identificação do responsável legal:                                                                                                                                                  

Assinatura do responsável legal ou do paciente

Médico responsável:    CRM:       UF:

Data:                                                                                                  

Data:                                                                                                           

Observação: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o fornecimento do Mesilato de Imatinibe e deverá ser preenchido em duas vias, ficando uma 
arquivada na farmácia e a outra entregue ao usuário ou seu responsável legal.

Assinatura e carimbo do médico
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada em 30/08/2014 uma busca na base eletrônica Medline, acessada via PubMed, utilizando os 

descritores de interesse para câncer renal de publicações relevantes nos últimos 5 anos (“kidney neoplasms”(MeSH 
Terms) OR (“kidney”(All Fields) AND “neoplasms”(All Fields)) OR “kidney neoplasms”(All Fields) OR (“renal”(All Fields) 
AND “cancer”(All Fields)) OR “renal cancer”(All Fields)) AND ((Clinical Trial, Phase III(ptyp) OR Meta-Analysis(ptyp)) AND 
“2009/01/01”(PDAT) : “2014/07/01”(PDAT)). Pesquisa adicional foi feita sem limite temporal nos bancos de dados de 
revisões sistemáticas com qualidade avaliada (DARE) e revisões Cochrane.

Entre 196 artigos encontrados e selecionados para revisão, foram incluídos 142 estudos clínicos e revisões 
sistemáticas e não foram considerados 27 artigos sobre pesquisas epidemiológicas sem cunho diagnóstico ou 
terapêutico; 22 estudos de ciência básica ou pré-clínica; e 15 artigos sobre medicamentos não registrados pela ANVISA. 
Além disso, foi consultada a diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia para diagnóstico e estadiamento do câncer 
renal, artigos sobre epidemiologia da doença no Brasil e a publicação do Ministério da Saúde “Manual de Bases Técnicas 
da Oncologia”. No total, 146 referências foram utilizadas e estão devidamente referidas neste Protocolo.

2 introdução
O câncer renal perfaz 2% a 3% das neoplasias malignas do adulto, com incidência de 7 a 10 casos por 100.000 

habitantes nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, mas é o mais letal dos cânceres urológicos(1,2). O câncer de 
células renais é mais comum em homens, tendo incidência aumentada entre indivíduos diabéticos, obesos, sedentários 
ou com histórico familiar dessa doença(3-8), verificando-se em estudos epidemiológicos um efeito protetor para o 
consumo moderado de bebidas alcoólicas(9,10).

A idade média ao diagnóstico é 64 anos, sendo o câncer renal muito raro em indivíduos com menos de 45 
anos e ocorrendo com maior frequência em pessoas com mais de 55 anos. A taxa de mortalidade por neoplasias 
renais no Brasil em anos recentes (1996-2010) espelhou a tendência global, em que a maioria dos indivíduos 
acometidos é idosa(2).

O aumento recente verificado na incidência dos tumores renais tem sido atribuído ao uso mais frequente 
de exames de imagem para avaliação de doentes com queixas abdominais. Massas renais pequenas têm sido 
identificadas em muitos pacientes sem sintomas atribuíveis ao trato urinário, o que se traduziu não apenas no 
aumento da incidência de carcinoma de células renais (sobrediagnóstico), mas também no aumento correspondente 
da incidência de neoplasias renais benignas.

As massas renais são classificadas como sólidas ou císticas. A detecção e caracterização das massas renais 
são feitas por ultrassonografia (US), tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM).
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Para a avaliação das massas renais císticas, recomenda-se a classificação de Bosniak(11), a saber: 
 » Classe I: cisto simples. Conteúdo líquido homogêneo, paredes finas, contornos regulares, sem calcificações, 

septos, espessamento parietal ou realce pós-contraste. Sem necessidade de investigação adicional.
 » Classe II: cisto minimamente complicado. Presença de septos finos (até 2, espessura abaixo de 2 mm), 

mínima calcificação parietal, conteúdo denso, menor que 3 cm, sem realce pós-contraste. Sem necessidade 
de investigação adicional.

 » Classe IIF: cisto minimamente complicado que requer seguimento. Presença maior número de septos finos 
(3 ou mais) ou espessamento parietal regular, calcificações grosseiras, conteúdo denso, maior que 3 cm, 
realce presente e não mensurável pós-contraste. Risco de câncer menor que 5%, pelo que há necessidade 
de reavaliação por TC ou RM em 6 e 12 meses, e depois anualmente durante 5 anos.

 » Classe III: cisto moderadamente complicado. Espessamento parietal regular ou irregular, septos espessos 
(acima de 2 mm) ou irregulares, com realce pós-contraste. Risco de câncer de até 60%, pelo que se indica-
se intervenção cirúrgica.

 » Classe IV: neoplasia cística. Espessamento parietal ou septal grosseiro, nodular ou irregular, com componente 
sólido junto à parede ou septos, com realce pós-contraste. Risco de câncer próximo de 100%, razão por 
que é indicada intervenção cirúrgica.

Inexistem evidências com qualidade suficiente para se recomendar o rastreamento de tumores renais em 
pacientes assintomáticos (12).

A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado 
para o atendimento especializado dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico 
e prognóstico dos casos.

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (cid-10)

 » C64 Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal.

4 diagnóStico e claSSificação
As lesões renais expansivas na sua maioria, sejam sólidas ou císticas, permanecem assintomáticas e impalpáveis 

até os estágios mais avançados da doença. Hoje em dia, a maioria dos casos é diagnosticada incidentalmente, pelo 
uso frequente de exames de imagens indicados para uma variedade de sintomas ou doenças não relacionadas ao 
câncer. Os tumores renais diagnosticados de forma fortuita perfazem em torno de 75% dos casos e estão associados 
a melhor prognóstico(13).

Os sintomas incluem dor em flanco, hematúria, massa abdominal palpável, síndromes paraneoplásicas e 
manifestações de doença metastática, como dor óssea, tosse persistente ou linfadenopatia periférica. O exame físico 
tem um papel limitado no diagnóstico do câncer de células renais.

4.1 AvAlIAçãO pOR IMAgEM

Para massas renais sólidas, o critério mais importante para diferenciar lesões malignas é a presença de realce 
pós-contraste observado à US ou TC(14). No entanto, mesmo massas renais sólidas e captantes de contraste não 
podem de modo absoluto ser diagnosticadas inequivocamente por métodos de imagem como carcinoma de células 
renais e, assim, motivar indicação cirúrgica(15). Vários estudos demonstraram que entre 8% e 27% das massas renais 
sólidas ressecadas cirurgicamente podem ser benignas(16-18). Em uma revisão de 2.770 massas renais sólidas 
tratadas por nefrectomia radical ou cirurgia poupadora de néfrons, o percentual de lesões benignas foi tanto maior 
quanto menor o tamanho das lesões, perfazendo 25% das massas inferiores a 3 cm, 30% das massas de menos de 
2 cm e 46% das massas inferiores a 1 cm(19).
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A TC abdominal e torácica fornece informações sobre a extensão do tumor primário, condição do rim 
contralaterale presença de metástase(s). Se o resultado da TC for inconclusivo, a RM pode fornecer informações 
adicionais em relação à massa renal, extensão local e presença de trombo na veia cava. A RM também é indicada 
para pacientes com alergia ao contraste iodado ou para gestante. A avaliação da presença de trombo tumoral também 
pode ser realizada por US com Doppler (20).

A arteriografia renal seletiva é útil na seleção de doentes para nefrectomia parcial em portadores de rim único e no 
planejamento cirúrgico para tumores próximos ao hilo renal, sempre que os achados da TC e RM forem inconclusivos. 

Não está estabelecido o papel da tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) no diagnóstico e estadiamento 
do câncer renal. O exame apresenta baixa especificidade para avaliação do tumor primário, embora pareça contribuir 
na identificação de metástases (21,22), o que não altera o prognóstico dos casos.

Metástases ósseas e cerebrais são sintomáticas no momento do diagnóstico; assim a cintilografia óssea ou a TC 
ou RM do crânio estão indicadas apenas na presença de sinais ou sintomas de doença metastática nessas localizações.

4.2 MORfOlOgIA

Biópsias usando agulhas finas (calibre 20 ou mais fino) são precisas no diagnóstico de massas renais, permitindo 
o diagnóstico diferencial entre tumores benignos e malignos e, em alguns casos, a determinação do subtipo de 
carcinoma de células renais e o grau nuclear de Fuhrman(23-26). A punção aspirativa por agulha fina apresenta 
a vantagem teórica de coletar uma amostra maior de elementos celulares, mas, demonstradamente, possui uma 
sensibilidade menor (76%). As duas técnicas podem ser usadas de forma complementar, elevando ainda mais a 
acurácia do procedimento(27-30).

A biópsia renal percutânea assistida por métodos de imagem deve ser indicada antes de terapias termoablativas 
de massas sólidas, sendo procedimento diagnóstico mandatório para doentes sem diagnóstico histopatológico 
anterior e para amparar estratégias de conduta expectantes(26). Para as grandes massas renais, em que se antecipa 
indicação de nefrectomia, não se recomenda a realização prévia de biópsias(31-33).

O carcinoma renal de células claras (CRCC) é o tipo histopatológico mais comum, sendo responsável por 
aproximadamente 90% dos tumores renais. Há outros dois tipos histopatológicos de câncer renal: carcinoma papilífero 
(10%-15%) e carcinoma cromófobo (4%-5%). Estes tipos histológicos apresentam características morfológicas, 
genéticas e moleculares distintas, resultando em doenças de prognóstico variável(34). A presença de áreas de 
diferenciação sarcomatoide confere um pior prognóstico em qualquer dos tipos histopatológicos.

A estratificação histológica mais usada para tumores renais é a proposta por Fuhrman(20). Observa-se à 
microscopia convencional o padrão nuclear tumoral quanto ao tamanho do núcleo, regularidade e proeminência 
do nucléolo:

 » Grau I: núcleo arrendodado e uniforme, até 10 micrômetro de diâmetro, nucléolo invisível ou pequeno.
 » Grau II: núcleo levemente irregular, diâmetro de até 15 micrômetro de diâmetro, nucléolo visível e pequeno.
 » Grau III: núcleo moderadamente irregular, diâmetro de até 20 micrômetro de diâmetro, nucléolo grande.
 » Grau IV: núcleo irregular e pleomórfico, multilobular, cromatina agrupada e diâmetro maior que 20 micrômetro 

de diâmetro.

4.3 AvAlIAçãO DA ExTENSãO DA DOENçA (ESTADIAMENTO)
O estadiamento do câncer renal deve observar os critérios do sistema TNM de Classificação de Tumores 

Malignos (2009)(35,36):
Tumor primário (T):
TX Tumor primário não pode ser avaliado.
T0 Sem evidência do tumor primário.
T1 Tumor de até 7 cm no maior diâmetro, restrito ao rim.
T1a Tumor de até 4 cm no maior diâmetro, restrito ao rim.
T1b Tumor com mais 4 cm mas não mais de 7 cm no maior diâmetro, restrito ao rim.
T2 Tumor de mais de 7 cm no maior diâmetro, restrito ao rim.
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T2a Tumor de mais de 7 cm, mas até 10 cm no maior diâmetro, restrito ao rim.
T2b Tumor de mais de 10 cm no maior diâmetro, restrito ao rim.
T3 Tumor extensivo aos vasos e tecidos perirrenais, sem envolver a supra-renal ou ultrapassar a fascia Gerota.
T3a Tumor extensivo à veia renal ou seus segmentos, ou invade tecidos perirrenais, sem envolver a supra-

renal ou ultrapassar a fascia Gerota.
T3b Tumor extensivo à veia cava na sua porção infradiafragmática, sem invasão da parede do vaso ou 

ultrapassar a fascia Gerota.
T3c Tumor extensivo à veia cava na sua porção supradiafragmática ou com invasão da parede do vaso, 

sem envolver a supra-renal ou ultrapassar a fascia Gerota.
T4 Tumor ultrapassa a fascia Gerota fascia ou há extensão por contiguidade à glândula supra-renal ipsilateral.

Linfonodos (N):
NX Linfonodos regionais não avaliáveis.
N0 Ausência de acometimento linfonodal regional.
N1 Metastase em linfonodos regionais.

Metástase a distância (M):
M0 Ausência de metástase(s).
M1 Metástase(s) presentes.

Grupos prognósticos:
I T1, N0 e M0;
II T2, N0 e M0;
III  T1 ou T2, N1 e M0 ou T3, N0 ou N1 e M0;
IV T4, qualquer N e M0 ou qualquer T ou N, M1.

4.4 ExAMES lAbORATORIAIS

Outros exames complementares auxiliam o planejamento terapêutico, sendo requisitos para estadiamento e 
pontuação de escores prognósticos ou parte da boa prática clínica, permitindo a detecção de condições clínicas 
relevantes relacionadas ao paciente e co-morbidades específicas, e incluem:

 » Avaliação padrão de doença cardíaca, respiratória ou outra condição clínica relevante, para determinar a 
aptidão do paciente para um tratamento em particular;

 » Hemograma;
 » Proteína C reativa e velocidade de hemossedimentação;
 » Bioquímia sérica: ureia, creatinina, provas de função hepática, cálcio corrigido para hipoalbuminemia, 

desidrogenase láctica e fosfatase alcalina.

4.5 fATORES pROgNóSTIcOS

Fatores clínicos (capacidade funcional – performance status/PS, níveis sanguíneos de hemoglobina, cálcio 
e desidrogenase láctica), anatômicos (classificação TNM) e histopatológicos (grau histológico – Fuhrman, tipo 
histopatológico, presença de componente sarcomatoide, invasão microvascular, invasão capsular, necrose tumoral 
e invasão do sistema coletor) influenciam o prognóstico dos doentes com câncer renal e devem ser registrados por 
ocasião do diagnóstico (37,38). 

Recomenda-se para avaliação prognóstica o modelo desenvolvido na Universidade da Califórnia, Los Angeles 
(UCLA), ou o sistema de estadiamento integrado (UISS)(39), validado externamente para a predição de sobrevida 
entre doentes em todas as fases do câncer de células renais (Tabela 1). Este modelo baseia-se no estágio TNM, 
grau histológico Fuhrman e capacidade funcional (escala do ECOG-Eastern Cooperative Oncology Group/Zubrod/
OMS), e tem sido amplamente testado e validado (índices de concordância (c-índices): 58%-86%)(40). Na doença 
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recidivada ou metastática, pode-se usar uma escala mais simples como a proposta por Motzer et al. (n = 670), 
com cinco fatores preditores (capacidade funcional de Karnofsky (KPS), dosagem sérica da desidrogenase láctica 
(DHL), hemoglobina, cálcio corrigido, e presença/ausência de nefrectomia) para mortalidade por câncer renal de 
células claras(38). Estes fatores permitem estratificar o prognóstico dos doentes como favorável  (nenhum fator de 
risco), intermediário (1-2 fatores de risco) e desfavorável (três ou mais fatores de risco). Em 2002, uma atualização 
do escore de Motzer (n = 463) substituiu o estado nefrectomia pelo o tempo desde o diagnóstico até ao início da 
imunoterapia com interferon(41). Em 2004, uma segunda atualização (n = 251) simplificou a escala, reduzindo-a 
para três preditores (índice Karnofsky abaixo de 80%, hemoglobina abaixo de 12 g/dl, e calcemia corrigida acima 10 
mg/dl): prognóstico favorável, ausência destes fatores; prognóstico intermediário, presença de um ou dois fatores; 
prognóstico desfavorável, presença dos três fatores(42). 

Ressalta-se que não se conhece o desempenho prognóstico destas escalas para doentes tratados com 
medicamentos de introdução recente, como os agentes antiangiogênicos e inibidores mTOR, vez que foram 
desenvolvidas e validadas em bases de dados que não incluíam doentes tratados nos último cinco anos.

Tabela 1 - Grupos de risco pelo sistema de estadiamento integrado da Universidade da Califórnia

RISCO
DOENÇA LOCALIZADA (N0,M0) AO 

DIAGNÓSTICO
DOENÇA AVANÇADA (N1-2, M1) AO 

DIAGNÓSTICO

Baixo T1, grau 1-2 e PS = 0
N1M0, qualquer grau e qualquer PS.
N2M0, grau 1-2 e PS = 0.
M1, grau 1-2 e PS = 0.

Intermediário

T1, grau 1-2 e PS igual ou maior que 1.
T1, grau 3-4 e qualquer PS.
T2, qualquer grau e qualquer OS.
T3, grau 1 e qualquer PS.
T3, grau 2-4 e PS = 0.

N2M0, grau 1-2 e PS igual ou maior que 1.
N2M0, grau 3 e qualquer PS.
N2M0, grau 4 e PS = 0.
M1, grau 1-2 e PS igual ou maior que 1.
M1, grau 3 e qualquer PS.
M1, grau 4 e PS = 0.

 Alto
T3, grau 2-4 e PS igual ou maior que 1.
T4, qualquer grau e qualquer PS.

N2M0, grau 4 e PS igual ou maior que 1.
M1, grau 4 e PS igual ou maior que 1.

A presença de evidência laboratorial de inflamação sistêmica, traduzida por elevação da velocidade de 
hemossedimentação, proteína C reativa aumentada no soro, neutrofilia, plaquetose e razão neutrófilos/linfócitos elevada 
no hemograma, pode identificar de modo independente pacientes de pior prognóstico[43,44]. Marcadores moleculares, 
incluindo anidrase carbônica IX, fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), fator induzível por hipóxia, Ki67 
(proliferação), p53, proteína homóloga da angiotensina, E-caderina, CD44 (adesão celular) e perfil de expressão gênica 
não foram, até o momento, capazes de melhorar a capacidade de discriminação das escalas de prognóstico atuais e 
não são recomendados na rotina assistencial. 

5 centro de referência
Hospitais gerais com serviço de urologia ou de cirurgia oncológica podem realizar o diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento de doentes com achado incidental de massas renais(45). Já os hospitais habilitados como UNACON 
ou CACON têm as condições para o tratamento cirúrgico e clínico de doentes com câncer de células renais em todos 
os estágios da doença(46). 

6 trataMento

6.1 vIgIlâNcIA ATIvA 
Alguns pacientes com tumores renais podem ser cuidados adequadamente por vigilância ativa inicial, reservando-

se a indicação terapêutica cirúrgica para os casos em que há progressão radiológica(47). Pacientes idosos e com 
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riscos de vida também devidos a comorbidades médicas são candidatos para estratégias de cuidado baseadas em 
vigilância ativa. No entanto, a vigilância ativa não deve ser recomendada para pacientes mais jovens e saudáveis, 
e deve-se realizar sempre que possível biópsia por agulha para caracterização histopatológica da lesão e decisão 
médica sobre vigilância ou tratamento cirúrgico.

A vigilância ativa implica no monitoramento do crescimento tumoral por meio de exames de imagem(48). Justifica-
se pelo fato de que 20%-30% das pequenas massas renais são benignas e de que, apesar da heterogeneidade desses 
tumores, mais de 80% são de baixo grau, com um crescimento na ordem de 0,2 a 0,3 cm ao ano, com baixa progressão 
para doença metastática (2%) e com possibilidade de intervenção tardia sem comprometer o resultado oncológico na 
grande maioria dos casos(49,50). Os critérios de progressão recomendados para intervenção cirúrgica são: duplicação 
do volume tumoral em menos de 12 meses; crescimento maior que 0,5 cm/ano; aparecimento de manifestações clínicas 
relacionadas ao tumor; diâmetro tumoral alcançando valores igual ou maior que 4 cm. O seguimento imagenológico 
desses tumores deve ser individualizado, sendo usual controle por TC ou RM a cada 4 a 6 meses nos primeiros 3 anos 
e, a seguir, anualmente.

Doentes julgados aptos para a vigilância ativa devem ser informados que, apesar de baixo, existe risco real 
de progressão tumoral e perda da oportunidade terapêutica cirúrgica, bem como da ineficácia dos tratamentos 
sistêmicos. Admite-se que 20%-25% das pequenas massas renais apresentam características agressivas, com uma 
taxa de 15%-25% de grau de Furhman III e IV, com uma taxa de progressão para estádio pT3 em 10%-40% e de 
metástase próximo a 10%. 

6.2 DOENçA lOcAlIzADA 
A nefrectomia radical é o tratamento de escolha para os doentes com câncer renal, desde que clinicamente 

aptos para esse procedimento cirúrgico(51). A linfadenectomia hilar é suficiente para fins de estadiamento, podendo ser 
reservada a linfadenectomia retroperitoneal ampliada para os casos em que há suspeita macroscópica de acometimento 
linfonodal, para fins de estadiamento, pois não resulta em ganho de sobrevida(52). As técnicas e vias de acesso aberta, 
laparoscópica (transperitoneal ou retroperitoneal) e robótica permitem resultados oncológicos equivalentes (53-61).

A nefrectomia parcial poupadora de néfrons deve ser indicada nos casos de tumores com menos de 4 cm, 
tumores bilaterais, cistos complexos (Bosniak III e IV), doentes com insuficiência renal, assim como em pacientes 
selecionados com tumores entre 4 cm e 7 cm, com localização favorável à ressecção com margem de segurança(62-64). 
Técnica cirúrgica que minimize o tempo de isquemia do órgão produz resultados oncológicos satisfatórios com melhor 
preservação da função renal(65, 66). A via de acesso aberta é preferível à laparoscópica ou robótica para nefrectomia 
parcial, pelo menor tempo de isquemia, menores índices de complicações intra- e pós-operatórias e limitada evidência 
de eficácia e segurança de longo prazo para via robótica(67-72).

Pacientes com trombo na veia cava devem ser submetidos à nefrectomia radical com ressecção do trombo, 
devendo-se considerar ressecção da veia cava se houver invasão tumoral da parede do vaso(52, 57).

Procedimentos de termoablação pelo frio (crioablação) ou calor (radiofrequência) de lesões renais menores que 
4 cm não produzem resultados oncológicos equivalentes à ressecção cirúrgica, podendo ser reservados para lesões 
incidentais em doentes com comorbidades ou idade avançada, que impliquem em risco cirúrgico proibitivo, doentes 
com recorrência local após nefrectomia parcial e na presença de lesões multifocais(73-80). 

Não há indicação clínica de tratamento sistêmico (medicamentoso) com finalidade neoadjuvante (quimioterapia 
prévia ou citorredutora) ou adjuvante (quimioterapia pós-operatória ou profilática) após a remoção completa de tumores 
renais (ressecção cirúrgica sem doença residual - R0)(81, 82).

A radioterapia pós-operatória é um procedimento em desuso na prática oncológica, não sendo recomendada 
nestas Diretrizes. Estudos com técnicas de irradiação já ultrapassadas mostraram que este tratamento pode reduzir a 
taxa de recorrência local sem diminuir, no entanto, o risco de recidiva ou morte pela doença(83). 

6.3 DOENçA METASTáTIcA

A nefrectomia radical é o tratamento inicial recomendado (exceto em casos de paciente sem condições clínicas 
para o procedimento cirúrgico), pois contribui para o controle de sintomas, como dor lombar e sangramento urinário, 
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além de estar associada a maior sobrevida(84). A ressecção precoce de metástase(s) a distância é recomendável, nos 
casos de lesão única ou com acometimento pulmonar oligometastático exclusivo(85). 

Não há indicação clínica de tratamento sistêmico com finalidade adjuvante quando houve a remoção completa 
das lesões clínicas (ressecção cirúrgica R0)(82).

Radioterapia externa pode ser empregada para controle de sintomas locais, como dor tumoral e sangramento 
urinário, e na paliação de metástases óssea ou cerebral.

O câncer renal metastático irressecável é uma doença incurável, sendo um dos tumores sólidos mais resistentes 
à quimioterapia. Estudos clínicos demonstram respostas objetivas parciais em menos de 10% dos pacientes tratados 
com diferentes medicamentos, isoladamente ou em associação.

Pacientes com prognóstico favorável ou intermediário, sem metástases cerebrais, sem eventos cardiovasculares 
recentes e com capacidade funcional adequada (ECOG 0-2), são candidatos a quimioterapia paliativa, modalidade de 
tratamento que pode produzir controle temporário da doença para alguns doentes.

A quimioterapia paliativa do câncer renal pode ser realizada com citocinas (interferona alfa e interleucina-2)(41,86-
90), citotóxicos (5-fluoruracil, capecitabina, doxorrubicina, gencitabina e vinblastina)(91-93), antiangiogênicos (sunitinibe, 
sorafenibe, pazopanibe e bevacizumabe)(94-104) e inibidores da via de sinalização mTOR (everolimo eu tensirolimo)
(105-109). Inexistem estudos comparativos diretos que permitam asseverar em definitivo a eficácia de cada uma dos 
medicamentos disponíveis de quimioterapia paliativa, havendo apenas indicação de maior índice terapêutico para 
antiangiogênicos ou inibidores mTOR frente ao uso de placebo ou interferon (104,109-115), a um custo elevado para 
os sistemas de saúde(116-118), e para quimioterapia citotóxica no câncer renal com diferenciação sarcomatoide(93). 

O perfil de toxicidade e segurança da quimioterapia com citocinas e citotóxicos, em uso isolado ou em 
associações, é bastante conhecido pelo longo tempo em uso na medicina(92). Durante o uso da interferona, quase 
todos os pacientes experimentam pelo menos um efeito colateral, na maioria das vezes de intensidade leve a moderada 
e que diminui de intensidade com o uso contínuo, mas a suspensão do tratamento devido a efeitos colaterais pode 
ser necessária em até 24% dos pacientes(41,92). Sintomas “gripais” são os efeitos colaterais mais comuns (febre, 
calafrios, fadiga, dor de cabeça, artralgia e mialgia) e outros sintomas podem incluir fadiga persistente durante 
todo o tratamento, tontura, depressão, hipotensão arterial e alterações oculares (retinopatia, hemorragia da retina, 
obstrução arterial ou venosa retiniana)(87,90). O uso de interleucina-2 está associado à ocorrência de síndrome do 
extravasamento capilar, que tipicamente começa logo após o início do tratamento, e é caracterizada por uma perda de 
tônus vascular e extravasamento de proteínas do plasma e fluido para dentro do espaço extravascular, resultando em 
hipotensão e má perfusão dos órgãos internos, condições que podem resultar em eventos adversos potencialmente 
fatais: arritmias cardíacas (supraventriculares e ventriculares), angina, infarto do miocárdio, insuficiência respiratória 
exigindo ventilação mecânica, hemorragia ou infarto gastrointestinal, insuficiência renal, anasarca e alterações do 
estado mental(88,89).

Medicamentos antiangiogênicos estão relacionados a risco aumentado de eventos adversos gastrintestinais 
(mucosite, diarreia, vômito)(119,120), cardiovasculares (hipertensão arterial, trombose arterial, isquemia cardíaca, 
insuficiência cardíaca)(121-125), insuficiência renal(126), hematológicos (anemia, neutropenia e trombocitopenia)
(127,128), sangramentos(129), dermatológicos (síndrome pé-mão)(130), hepatotoxicidade(131) e eventos adversos 
fatais(132). Por sua vez, os inibidores mTOR associam-se a maior risco de infecções (133), toxicidade pulmonar (134) e 
eventos adversos fatais (135). 

Os pacientes com carcinoma de células claras metastático refratário ao tratamento inicial, que mantenham boa 
capacidade funcional (escore de Karnofsky acima de 80%) e funções renal e hepática normais podem ser candidatos 
a quimioterapia com medicamento de outra classe terapêutica, até nova progressão da doença(136-145), mas não há 
evidência conclusiva de que o tratamento resulte na diminuição de sintomas(146).
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7 Monitorização do trataMento
A TC é o método de imagem padrão para avaliar a resposta da doença durante o tratamento sistêmico.
A frequência de acompanhamento por exames de imagem que envolvem a exposição à radiação deve ser definida 

por uma análise individual cuidadosa. Deve sempre ser justificada em termos de benefício clínico provável para evitar 
potencial risco desnecessário devido à exposição repetida à radiação ionizante. 

8 acoMpanhaMento clínico
Após nefrectomia radical ou parcial, os pacientes devem ser acompanhados com anamnese, exame físico, 

radiografia de tórax e US de abdômen a cada três meses no primeiro ano, a cada seis meses no segundo ano e 
anualmente nos anos seguintes.

9 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes com diagnóstico de câncer renal devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia com porte 

tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento.
Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, o tratamento, o manejo das doses e o 

controle dos efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de hemoterapia, 
de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos resultados 
terapêuticos esperados.

Os procedimentos radioterápicos e quimioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 04) e cirúrgicos (Grupo 04 e os vários subgrupos 
por especialidades e complexidade) da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS podem ser acessados, por 
código do procedimento ou nome do procedimento e por código da CID – Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde – para a respectiva neoplasia maligna, no SIGTAP-Sistema de Gerenciamento dessa 
Tabela (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), com versão mensalmente disponibilizada.

O seguinte procedimento da tabela do SUS é disponível para a quimioterapia paliativa de adultos com câncer renal:
 » 03.04.02.016-8 – Quimioterapia do câncer renal avançado.

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e garantia do 
atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação.

Ações de controle e avaliação incluem, entre outras: a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos procedimentos; e o monitoramento da produção dos 
procedimentos (por exemplo, frequência apresentada versus autorizada, valores apresentados versus autorizados versus 
ressarcidos).

Ações de auditoria devem verificar in loco, por exemplo, a existência e observância da regulação do acesso assistencial; 
a qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração de medicamento(s) (tipos 
e doses); a compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico de câncer renal e perfil clínico do doente 
(classificação UISS, capacidade funcional, estadiamento, indicação clínica para tratamento), o esquema terapêutico e as 
doses diárias prescritas e fornecidas; a compatibilidade do registro dos procedimentos com os serviços executados; a 
abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau de satisfação dos doentes.

Exceto pela Talidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo, pelo Mesilato de Imatinibe para a quimioterapia do 
Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), da Leucemia Mieloide Crônica e Leucemia Linfoblástica Aguda cromossoma 
Philadelphia positivo e pelo Trastuzumabe para a quimioterapia prévia e adjuvante do câncer de mama, o Ministério 
da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos 
hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer 
medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são 
indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento 
de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar 
conforme o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência 
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada busca nas bases de dados do Medline/Pubmed, Embase e Cochrane para opções terapêuticas 

do carcinoma de esôfago.
No Medline/Pubmed, a busca foi realizada no dia 10/03/2014 e utilizada a seguinte estratégia: termos “Esophageal 

Neoplasms/diet therapy”(Mesh) OR “Esophageal Neoplasms/drug therapy”(Mesh) OR “Esophageal Neoplasms/
radiotherapy”(Mesh) OR “Esophageal Neoplasms/surgery”(Mesh) OR “Esophageal Neoplasms/therapy”(Mesh), 
restringindo-se para estudos em humanos, meta-análises e revisões sistemáticas em inglês, português e espanhol,  
identificaram-se 257 referências. Foram retirados 34 artigos que fugiam ao escopo destas Diretrizes. Dos 223 artigos 
restantes, 121 eram revisões sistemáticas dos mais variados enfoques.

No Embase, a busca foi realizada no dia 10/03/2014 e utilizada a seguinte estratégia: termos ‘esophagus 
cancer’/exp OR ‘esophagus carcinoma’/exp AND ‘therapy’/exp restringindo-se para estudos em humanos, meta-
análises e revisões sistemáticas em inglês, português e espanhol, identificaram-se 393 estudos. Destes, 180 foram 
retirados porque fugiam ao escopo destas Diretrizes. Dos 213 artigos, 99 eram revisões sistemáticas.

Além disso, 59 artigos foram encontrados tanto no PUBMED quanto no EMBASE.
Na base de dados Cochrane, a busca foi realizada no dia 10/03/2014 com o termo “Esophagus cancer” e 

foram identificadas 10 revisões sistemáticas sobre esta doença. Destas, uma foi retirada por não tratar diretamente da 
conduta para câncer de esôfago.

Foram utilizadas nestas Diretrizes as revisões sistemáticas e artigos de 2005 a 2014, totalizando 40 artigos, 
visto que estes se repetem sistematicamente quanto aos seus resultados. Para os tópicos que não possuem meta-
análises e revisões sistemáticas publicadas, foi utilizada a base de dados UpToDate.

Os artigos referentes aos fatores de risco raros para o câncer de esôfago foram identificados de forma não 
sistemáticas, a fim de citar as revisões mais recentes na língua portuguesa ou não.

2 introdução
O câncer de esôfago afeta mais de 450 mil pessoas a cada ano. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estimou para o ano de 2012, 323 mil novos casos em homens e 132 mil em mulheres no mundo todo. As taxas de 
mortalidade se aproximam das de incidência, dado o mau prognóstico deste câncer, sendo esperadas 400 mil mortes 
por ano decorrentes deste câncer. A diferença entre os países pode ser de até 20 vezes, e as regiões mais afetadas 
são as menos desenvolvidas, onde ocorrem 80% dos novos casos e das mortes. Em todas as regiões ocorre mais 
em homens do que em mulheres numa razão de aproximadamente 2:1.(1)

No Brasil, as estimativas para 2014 preveem 8.000 casos entre os homens e 2.700 entre as mulheres, aproximadamente, 
o que corresponde uma taxa de incidência de 8,18 por 100 mil homens  e 2,7 por 100 mil mulheres.(2)

O câncer de esôfago pode ser do tipo histopatológico epidermoide e do tipo adenocarcinoma. O primeiro é 
mais comumente associado ao abuso de fumo e álcool e hábitos alimentares inadequados e é a maioria nos países de 
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alta incidência, localizando-se mais frequentemente no esôfago médio e proximal. Já o segundo está mais relacionado 
ao refluxo gastresofágico crônico, doença de Barret e obesidade e ocorre mais frequentemente no esôfago distal e 
junção esofagogástrica (JEG).(3).

Estas diferenças levam a crer que os dois tipos histológicos representem na verdade duas doenças distintas 
que acometem a mesma topografia com patogênese, comportamento biológico e resposta ao tratamento diferentes.

Os principais fatores de risco modificáveis para o câncer de esôfago são fumo, álcool e obesidade(4,5). São 
fatores de risco menos frequentes: a tilose ou Síndrome de Howel-Evans(6,7), síndrome hereditária caracterizada por 
hiperceratose palmoplantar; Síndrome de Plummer-Vinson (8,9), síndrome provavelmente associada a deficiência de 
ferro e que tem como característica a tríade disfagia, anemia ferropriva e membranas esofágicas; e acalasia(10), uma 
desordem neurodegenerativa da motilidade do esôfago que compromete o peristaltismo e  evolui para a perda da 
função do esfíncter inferior do esôfago e faz parte das alterações encontradas na Doença de Chagas.

O esôfago de Barret é fator de risco para o adenocarcinoma de esôfago. É uma alteração definida como a 
transformação do epitélio escamoso do esôfago distal para o epitélio colunar especializado, a metaplasia intestinal 
(epitélio glandular).(11) Supõe-se que esta alteração se dá por exposição prolongada ao refluxo gastroesofágico. Se 
não prevenida ou tratada, esta metaplasia evolui para displasia de baixo e alto grau, que, quando presente, pode ser 
considerada a lesão precursora do adenocarcinoma de esôfago (12,13).

Inexistem evidências de que a utilização de suplementos com efeitos antioxidantes, como suplementos 
vitamínicos e selênio, tenha efeito sobre a incidência de câncer de esôfago (RR 1,06, 95% CI 0,89 a 1,28, I2 = 0%)(14).

Revisões sistemáticas (RS) de estudos observacionais reportaram efeito protetor com alguns suplementos ou 
medicamentos (como aspirina e anti-inflamatórios não esteroidais - AINE) ou dieta rica em fibra, porém com força de 
evidência inferior à RS da Cochrane, que inclui apenas ensaios clínicos contra placebo ou observação(15-18), razão 
pela qual não se recomenda esta intervenção preventiva.

Inexistem ensaios clínicos randomizados que determinem a eficácia de rastreamento de câncer de esôfago. 
Conforme RS da Cochrane, baseada em estudos observacionais, concluiu que ensaios clínicos não randomizados 
relataram melhora na sobrevida, porém a análise crítica identifica que este resultado pode ter sido afetado pelo viés 
de duração de tempo, viés de tempo ganho e viés de seleção.(19)

A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado 
para o atendimento especializado dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico 
e prognóstico dos casos.

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (cid-10)

 » C15.0 Neoplasia maligna da porção cervical do esôfago (esôfago cervical)  
 » C15.1 Neoplasia maligna da porção torácica do esôfago (esôfago torácico)  
 » C15.2 Neoplasia maligna da porção abdominal do esôfago (esôfago abdominal)  
 » C15.3 Neoplasia maligna do terço superior do esôfago  
 » C15.4 Neoplasia maligna do terço médio do esôfago  
 » C15.5 Neoplasia maligna do terço inferior do esôfago  
 » C15.8 Neoplasia maligna do esôfago com lesão invasiva  
 » C15.9 Neoplasia maligna do esôfago, não especificado

4 diagnóStico e eStadiaMento
A maioria dos pacientes diagnosticados com câncer de esôfago apresenta disfagia progressiva como 

primeiro sintoma. Assim, todo paciente que inicia com este sintoma deve submeter-se a uma endoscopia alta. Esta 
recomendação é particularmente importante caso o paciente apresente ou se exponha a algum fator de risco ou se 
tiver sintomas associados, como odinofagia e perda de peso.
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4.1 DIAgNóSTIcO clíNIcO E cIRÚRgIcO

Tumor na mucosa do esôfago visto na endoscopia digestiva alta (EDA) é patognomônico do câncer de esôfago. 
Mesmo assim, biópsia para comprovação anatomopatológica e definição do subtipo histológico é mandatória. A 
adição da coleta de espécime para citologia aumenta a acurácia do diagnóstico.(20, 21)

Porém, é comum o paciente com câncer de esôfago ser diagnosticado com um quadro avançado da neoplasia 
e, neste caso, os sintomas associados a disfagia grave ou obstrução do trato digestivo são claros, como perda de 
peso, desnutrição e odinofagia. 

4.2. DIAgNóSTIcO pOR IMAgEM

O diagnóstico por imagem do câncer de esôfago tem por objetivo definir o estadiamento, ou seja, determinar a 
profundidade da invasão do tumor na parede do esôfago (T), o acometimento linfonodal locorregional (N) e a presença de 
metástase(s) à distância (M). Porém, não há método de imagem ideal para o estadiamento pré-tratamento nem para avaliação 
de resposta após tratamento. Em parte esta dificuldade se dá pela variabilidade de apresentações e prognóstico deste grupo 
de tumores, o que dificulta a padronização da avaliação da acurácia do teste nos estudos disponíveis. A broncoscopia ou a 
ecoendoscopia faz parte da avaliação da extensão (estadiamento) dos tumores localizados acima da carina em alguns centros. 
Mas, sempre que houver suspeita de fístula esôfagobrônquica, a broncoscopia é o método diagnóstico de eleição.(22)

Outros exames podem ser utilizados para o estadiamento: a tomografia computadorizada (TC) de tórax e 
abdômen superior, exame endoscópico (esofagiano e mediastinal) e ultrassonografia (US) endoscópica (com ou sem 
biópsia aspirativa com agulha fina de linfonodos aumentados). A acurácia destes exames é variável, e estudos com 
qualidade metodológica adequada estão em andamento. Alguns centros incluem a laparoscopia para aumentar a 
precisão da avaliação da extensão tumoral, já que os adenocarcinomas dão metástases preferencialmente para a 
cavidade abdominal e o carcinoma epidermoide, intratorácicas. Porém, inexiste evidência suficiente para recomendar 
a laparoscopia como definitivamente necessária para o estadiamento do câncer de esôfago. A identificação de 
metástase(s) a distância é fundamental para evitar procedimentos cirúrgicos de grande porte que comprometam a 
qualidade de vida do paciente sem benefício em termos de sobrevida do doente.

4.3 DIAgNóSTIcO lAbORATORIAl

Inexistem exames de patologia clínica para o diagnóstico do câncer de esôfago, e não há recomendação 
de se solicitar marcadores tumorais (como o CEA e CA19.9, entre outros) para diagnóstico, avaliação prognóstica, 
seguimento de pacientes e avaliação da resposta terapêutica.

4.4 ESTADIAMENTO

Os critérios de estadiamento do câncer de esôfago são os adotados pela União Internacional contra o Câncer 
(UICC) em TNM - Classificação de Tumores Malignos(23):

TUMOR (T)
T1 Lâmina própria (T1a), submucosa (T1b).
T2 Muscular própria.
T3 Adventícia.
T4a Pleura, pericárdio, diafragma.
T4b Aorta, corpo vertebral, traqueia.

LINFONODO (N)
N1 1 a 2 linfonodos regionais.
N2 3 a 6 linfonodos regionais.
N3 7 ou mais linfonodos regionais.

METÁSTASE A DISTÂNCIA (M)
M0 Sem metástase a distância.
M1 Com metástase a distância.
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Grupamento por estádios

Carcinona epidermoide

ESTÁDIO 0 TIS N0 M0

Estádio IA T1 N0 M0

Estádio IB T2 N0 M0

Estádio IIA T3 N0 M0

Estádio IIB T1, T2 N1 M0

Estádio IIIA

T4a N0 M0

T3 N1 M0

T1,T2 N2 M0

Estádio IIIB T3 N2 M0

Estádio IIIC

T4a N1, N2 M0

T4b Qualquer N M0

Qualquer T N3 M0

Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1

T N M GRAU *LOCALIZAÇÃO

Grupo 0 Tis 0 0 1 Qualquer

Grupo IA 1 0 0 1, X Qualquer

Grupo IB 1 0 0 2, 3 Qualquer

2, 3 0 0 1, X Inferior, X

Grupo IIA  2, 3 0 0 1, X Superior/Médio

2, 3 0 0 2, 3 Inferior, X

Grupo IIB  2, 3 0 0 2, 3 Superior/Médio

1, 2 1 0 Qualquer Qualquer

Grupo IIIA  1, 2 2 0 Qualquer Qualquer

3 1 0 Qualquer Qualquer

4a 0 0 Qualquer Qualquer

Grupo IIIB 3 2 0 Qualquer Qualquer

Grupo IIIC 4a 1, 2 0 Qualquer Qualquer

4b Qualquer 0 Qualquer Qualquer

Qualquer 3 0 Qualquer Qualquer

Grupo IV Qualquer Qualquer 1 Qualquer Qualquer

A incorporação de variáveis não anatômicas, como localização e grau de diferenciação histológica, se deu a 
partir da 7ª edição e modifica a distribuição dos tumores T1 e T2 nos estágios iniciais. Os gráficos que se seguem 
facilitam a visualização destas diferenças entre os tipos histopatológicos mais comuns do carcinoma de esôfago(24):

*Superior, médio e inferior correspondem aos terços intratorácicos do esôfago.
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Adenocarcinoma

5 centro de referência
Hospitais gerais com serviço de cirurgia ou de cirurgia oncológica podem realizar o diagnóstico, tratamento 

cirúrgico e acompanhamento de doentes com achado incidental de tumores esofagianos. Já os hospitais habilitados 
como UNACON ou CACON têm as condições para o tratamento cirúrgico e clínico de doentes com câncer de 
esôfago em todos os estágios da doença.

6 opçõeS terapêuticaS
O tratamento do câncer de esôfago é interdisciplinar. O planejamento das modalidades terapêuticas deve 

ser feito tão logo o diagnóstico esteja definido quanto ao seu tipo histopatológico, localização (cervical, torácico 
ou distal) e estadiamento(25). A cirurgia deve ser feita em hospital cuja equipe cirúrgica tenha experiência nas 
diversas técnicas e em que a qualidade dos resultados seja avaliada periodicamente(22).

Apesar de não haver ensaio clínico randomizado (ECR) ou revisão sistemática (RS) que definam o papel 
da nutrição adequada antes de iniciar o tratamento do câncer de esôfago, é importante garantir uma via de 
alimentação adequada e avaliar periodicamente o estado nutricional do paciente.

6.1 TRATAMENTO DAS lESõES pRÉ-MAlIgNAS E MAlIgNAS INIcIAIS

O câncer de esôfago inicial são tumores classificados como Tis (displasia de alto-grau, que inclui todas 
as lesões neoplásicas não invasivas (também denominados tumores in situ) e os tumores T1, divididos em T1a 
(lesões que invadem até a camada da mucosa) e T1b (lesões até a submucosa). O risco de envolvimento linfonodal 
nos tumores Tis ou T1a é vitualmente zero, com exceção de algumas séries que descrevem a possibilidade deste 
acometimento quando o tumor que envolve somente a mucosa chega até a camada muscular da mucosa e 
apresenta invasão linfovascular à histopatologia(26).

T N M GRAU

Grupo 0 Tis 0 0 1

Grupo IA 1 0 0 1, 2, X

Grupo IB 1 0 0 3

2 0 0 1, 2, X

Grupo IIA 2 0 0 3

Grupo IIB 3 0 0 Qualquer

1, 2 1 0 Qualquer

Grupo IIIA 1, 2 2 0 Qualquer

3 1 0 Qualquer

4a 0 0 Qualquer

Grupo IIIB 3 2 0 Qualquer

Grupo IIIC 4a 1, 2 0 Qualquer

4b Qualquer 0 Qualquer

Qualquer 3 0 Qualquer

Grupo IV Qualquer Qualquer 1 Qualquer

1836



286
Consultas Públicas

Uma RS da Cochrane, atualizada em abril de 2012, descreveu que não há ensaios ECRs que comparam o 
melhor tratamento para lesões pré-malignas ou malignas iniciais (definidas como esôfago de Barret, displasia de 
alto grau, carcinomas com invasão superficial (T1a e T1b)). O critério de inclusão de artigos para essa RS incluía 
neoplasias de linhagem epitelial e glandular, e para tipos histopatológicos menos comuns a ausência de estudos 
é semelhante para todos os subtipos. A decisão de usar métodos de resseção endoscópicas ou esofagectomia 
deve ser tomada a critério da equipe assistencial multidisciplinar que assiste o paciente(27).

6.2 cIRuRgIA DO cARcINOMA ESOfAgIANO

Todo o paciente com câncer de esôfago deve ser avaliado quanto a sua ressecabilidade (que inclui a 
localização do tumor e a avaliação de metástase(s) a distância).

Casos de tumores cervicais em que não é possível garantir margem proximal adequada devem receber 
tratamento não cirúrgico (radioterapia) exclusivo(28).

Casos de tumor avançado (T4a) que envolve o pericárdio, pleura ou diafragma podem ser operados. 
Tumores que invadem outros órgãos como coração, grandes vasos, traqueia e órgãos adjacentes (T4b) são 
irresecáveis. Assim como não devem ser abordados cirurgicamente os tumores da junção esofagogástrica com 
acometimento linfonodal supraclavicular ou em estágio clínico IV, ou seja, com metástase(s) a distância mesmo 
que só linfonodal(ais).(29)

A técnica cirúrgica deve ser definida pela localização do tumor, condições do paciente, a experiência da 
equipe cirúrgica e a preferência do paciente, devidamente esclarecido sobre os resultados da cirurgia.(30-32)

Inexiste ECR ou RS que definam o número mínimo de linfonodos que devem ser ressecados nos pacientes 
com cirurgia primária para o câncer de esôfago. Porém, análise de séries de casos demonstram que a extensão da 
linfadenectomia se relaciona positivamente com a sobrevida. (33,34,35,36) Inexistem evidências sobre o número 
necessário para aqueles que receberam tratamento préoperatório, mas um número semelhante deve ser buscado.

6.2.1 radioterapia e quiMioterapia

O tratamento inicial para a maioria dos pacientes que se apresentam com tumor em estágio clínico IB a III 
(tumores que invadem a muscular própria – T2 – ou mais ou que tenham acometimento linfonodal – N positivo) é 
a quimiorradioterapia concomitante ou quimioterapia peri-operatória.

O benefício de quimioterapia e radioterapia concomitantes seguidos ou não de cirurgia pode ser evidenciado 
em todos os estágios clínicos do carcinoma de esôfago, e esta modalidade de tratamento deve ser recomendada 
sempre que o paciente apresentar condições clínicas e não tiver metástase(s) a distâncias que devam ser tratadas 
com outra modalidade terapêutica.

O esquema ideal de quimioterapia exclusiva ou em combinação com outras modalidades terapêuticas não 
está definido. Porém, os esquemas de tratamento mais comumente usados incluem a 5-fluoruracila infusional e 
cisplatina, com ou sem um terceiro antineoplásico(37).

Uma meta-análise de 10 ensaios clínicos randomizados, comparando quimiorradioterapia prévia a cirurgia 
com cirurgia exclusiva, mostrou um ganho absoluto em sobrevida de 13% em 2 anos para o tratamento combinado 
(HR, 0,81; 95% CI, 0,70-0,93; p=0,002)(38)

Duas meta-análises de 2009 e 2011 também demonstraram redução da mortalidade por câncer de 
esôfago em pacientes que recebem quimio- e radioterapia concomitantes sem cirurgia. A revisão da Cochrane 
demonstrou um beneficio relativo de 27% (HR 0,73 (95% CI 0,64 a 0,84) sem cirurgia após. O beneficio absoluto 
foi de 9% em 1 ano (95% CI 5% a 12%) e 4% em 2 anos (95% CI 3% a 6%). Porém, este tratamento combinado 
foi associado a eventos adversos significativos.(39,40)

Os ensaios clínicos em que a quimioterapia e a radioterapia eram sequenciais não demonstraram beneficio 
em sobrevida ou controle local, além de agregarem muita toxicidade.(37)

Quimioterapia e radioterapia concomitantes previamente à cirurgia para adenocarcinoma de esôfago (e 
estômago) aumenta a sobrevida (SV) quando comparado com cirurgia isolada e deve ser oferecida a todos os 
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pacientes em condições clínicas de a elas se submeterem. A RS com meta-análise atualizada em 2014, que 
demonstrou este impacto na sobrevida, demonstra maior beneficio nos casos do câncer que tem origem na 
junção esôfagogástrica (JEG) do que nas outras localizações anatômicas. Além disso, a associação de quimio- e 
radioterapia também tem mais impacto sobre a SV do que quimioterapia isolada nos casos de tumor localizado 
na JEG e no esôfago. Porém, nem todos os estudos que foram incluídos no resultado global da meta-análise tinha 
a identificação da localização topográfica. Na sub-análsie por topografia, apenas 70% dos pacientes puderam 
ser incluídos. Destes, 26% eram casos de adenocarcinomas de esôfago distal, e a meta-análise não mostrou 
beneficio na sobrevida global (HR 0,87 ( 0.73, 1,05 )). Esta RS demonstrou uma interação entre idade e efeito do 
tratamento, demonstrando que quanto mais jovem o paciente mais beneficio sobre a SV, e que pacientes idosos 
não se beneficiam(41).

6.4 quIMIOTERApIA pRÉvIA Ou ADjuvANTE

Quimioterapia prévia (sem radioterapia) parece aumentar a sobrevida de pacientes com neoplasia de 
esôfago torácico ressecável, quando comparado com cirurgia. Esta evidência é baseada em RS da Cochrane 
publicada em 2009 (atualizada pela última vez em fevereiro de 2010), que demonstrou vantagem em SV, porém 
com significância estatística limítrofe (HR 0,88; 95% CI 0,75 a 1,04).(42) Esta evidência é apoiada também 
por meta-análise atualizada em 2011(43) e outra de pacientes individuais publicada somente em formato de 
resumo de congresso(44). Este benefício é particularmente significativo em análises de alguns subgrupos, como 
pacientes com linfonodos positivos ou que responderam a quimioterapia antes da cirurgia.

Quimioterapia exclusiva adjuvante (pós-operatória) não impacta na sobrevida dos doentes de carcinoma 
esofagiano(37).

6.5  RADIOTERApIA

Ensaios clínicos não demonstraram beneficio em sobrevida com a radioterapia exclusiva pré-(45) ou pós-
operatória(46-48), quando comparada com cirurgia exclusiva.

A Tabela 1 resume o tratamento do carcinoma esofagiano de localização torácica e distal.

OPÇÕES TERAPÊUTICAS 
PARA PACIENTE SEM 

METÁSTASE(S) A 
DISTÂNCIA

EC I
E – T1-3N0
A – T1-2N0

ECII 
E – T1-2N1

A – T3 N0 + T1-2N1

ECIII
E – T3-4-2N1-3
A – T3 N1 MAIS 

QUALQUER T4 MAIS 
QUALQUER N2-3

Cirurgia exclusivamente X X

Quimioterapia e radioterapia 
concomitantes 

X X

Quimioterapia e radioterapia 
concomitante prévias a 

cirurgia
X X X

 Tabela 1 - Resumo dos tratamentos de carcinomas torácicos e distais

Abreviaturas: E = Carcinoma epidermoide  A = Adenocarcinoma
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6.6 TRATAMENTO pAlIATIvO NA AuSêNcIA DE METáSTASE(S)
A maioria dos pacientes com câncer de esôfago ou com câncer da transição esofagogástrica é diagnosticada 

em estágios avançados. O principal objetivo do tratamento nesta situação é o controle dos sintomas, principalmente 
disfagia. Apesar de ter evoluído, a melhor opção para melhorar a disfagia não foi ainda estabelecida. Stent metálico 
autoexpansível é seguro, efetivo e rápido na resolução do sintoma. Stent e braquiterapia são comparáveis a outras 
modalidades, como dilatação, ablação endoscópica e quimio- e radioterapia concomitantes(46-48).

6.7 TRATAMENTO DE pAcIENTE cOM cARcINOMA METASTáTIcO (M1) Ou REcIDIvADO

Dois ECR com um total de 42 participantes compararam quimioterapia paliativa com cuidados paliativos 
exclusivos (best supportive care) para o tratamento de pacientes com câncer de esôfago avançado. Nenhum 
beneficio em sobrevida foi demonstrado com a quimioterapia. Cinco ECR com um total de 1.242 participantes 
compararam diferentes esquemas de quimioterapia. Devido à variabilidade dos pacientes e dos esquemas de 
tratamento não foi possível fazer uma análise conjunta dos resultados. Nenhum esquema de quimioterapia específico 
se demonstrou superior, e a revisão recomenda que se faça ECR específicos para se responder a essas perguntas e 
se fazer uma recomendação com nível de evidência estatisticamente significante. Além disso, estudos que avaliem 
qualidade de vida em pacientes em que o tratamento tem intuito paliativo devem ser desenvolvidos.(49)

7 Monitorização do trataMento

7.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

A resposta patológica completa é o principal fator prognóstico após tratamento neoadjuvante, e peças 
operatórias com remissão completa são as que predizem melhor sobrevida.(50)

A utilização de meios diagnósticos nucleares (PET) associados ou não à TC têm sido utilizado para avaliar a 
resposta ao tratamento neoadjuvante visto sua alta sensibilidade; porém, a sua superioridade sobre outros métodos, 
como a ecografia endoscópica, não está definida.(51)

Inexistem exames de imagem ideal para avaliar a resposta terapêutica, e os exames utilizados para o 
estadiamento devem ser repetidos para avaliar a efetividade do tratamento.

7.2 cRITÉRIOS DE INTERRupçãO DO TRATAMENTO

Inexistem estudos que definam critérios de interrupção de tratamento. Assim, a relação custo-benefício deve 
ser avaliada individualmente após ter sido instituído o tratamento padrão e houver falha de resposta ou sofrimento 
desproporcional relacionado ao tratamento.

8 acoMpanhaMento póS trataMento
Inexiste estudo que demonstre o impacto sobre a sobrevida dos doentes com seguimento sistemático com 

exames após os tratamentos. Recomendam-se consultas a cada 3 a 6 meses pelos primeiros 1 a 2 anos; então, 
a cada 6 a 12 meses durantes 3 a 5 anos e, após, anualmente. Apesar de não haver a necessidade de se repetir 
a EDA regularmente, esta e outros exames de imagem devem ser realizados conforme os sintomas apresentados 
pelo paciente. Pacientes com câncer inicial que tiveram ressecção endoscópica devem submeter-se à endoscopia 
a cada 3 meses por pelo menos 1 ano e, após, anualmente.(29)

9 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes com diagnóstico de câncer esofagiano devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia 

com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento.
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Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, o tratamento, o manejo das 
doses e o controle dos efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia 
intensiva, de hemoterapia, de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado 
atendimento e obtenção dos resultados terapêuticos esperados.

Os procedimentos radioterápicos e quimioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 04) e cirúrgicos (Grupo 04 e 
os vários subgrupos por especialidades e complexidade) da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM 
do SUS podem ser acessados, por código do procedimento ou nome do procedimento e por código da CID 
– Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – para a respectiva 
neoplasia maligna, no SIGTAP-Sistema de Gerenciamento dessa Tabela (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-
unificada/app/sec/inicio.jsp), com versão mensalmente disponibilizada.

São os seguintes os procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia de adultos com câncer de esôfago:
QUIMIOTERAPIA PALIATIVA – ADULTO
03.04.02.017-6) - Quimioterapia Paliativa do Carcinoma Epidermoide/Adenocarcinoma de Esôfago 

avançado (doença metastática ou recidivada)
QUIMIOTERAPIA PRÉVIA/CONCOMITANTE À RADIOTERAPIA – ADULTO
03.04.04.011-8 – Quimioterapia de Carcinoma Epidermoide ou Adenocarcinoma de Esôfago em estádio 

de I até IVA
A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e 

garantia do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação.
Ações de controle e avaliação incluem, entre outras: a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos procedimentos; e o monitoramento da produção 
dos procedimentos (por exemplo, frequência apresentada versus autorizada, valores apresentados versus 
autorizados versus ressarcidos).

Ações de auditoria devem verificar in loco, por exemplo, a existência e observância da regulação do acesso 
assistencial; a qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração 
de medicamento(s) (tipos e doses); a compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico de 
câncer esofagiano e perfil clínico do doente (capacidade funcional, estadiamento, indicação clínica para 
tratamento), o esquema terapêutico e as doses diárias prescritas e fornecidas; a compatibilidade do registro 
dos procedimentos com os serviços executados; a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau de 
satisfação dos doentes.

Exceto pela Talidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo, pelo Mesilato de Imatinibe para a quimioterapia 
do Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), da Leucemia Mieloide Crônica e Leucemia Linfoblástica Aguda 
cromossoma Philadelphia positivo e pelo Trastuzumabe para a quimioterapia prévia e adjuvante do câncer 
de mama, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos 
antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos da 
tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas 
para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no 
SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que 
eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo 
procedimento. Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica 
pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele 
público ou privado, com ou sem fins lucrativos(46).

10 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade – ter
 É obrigatória a informação ao paciente ou ao seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e efeitos 
adversos relacionados ao tratamento do câncer esofagiano, notadamente no uso de medicamento antineoplásico.
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada busca de artigos nas bases de dados do Medline/Pubmed, e Cochrane para opções terapêuticas 

do câncer de mama.
Em 25/03/2014 foi realizada busca no Medline/Pubmed com a seguinte estratégia de busca: “Breast Neoplasms/

therapy”[Mesh], limitando-se para revisões sistemáticas e meta-análises, publicações dos últimos 10 anos, língua 
inglesa, e foram obtidos 1.437 artigos.

No Embase, foi realizada a busca com a seguinte estratégia: ‘breast tumor’/exp AND ‘therapy’/exp AND 
([systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) AND [humans]/lim AND [english]/lim AND [embase]/lim AND [2004-
2014]/py e foram obtidos 2.407 artigos.

Na base Cochrane, busca em 25/03/2014 com a expressão “Breast Cancer” identificou 106 revisões sistemáticas 
da Cochrane, sendo 29 diretamente relacionadas ao tema destas Diretrizes e selecionadas para leitura.

Os artigos foram organizados nos seguintes grupos: epidemiologia, fatores de risco, cirurgia, radioterapia, 
quimioterapia adjuvante, quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia paliativa, hormonioterapia adjuvante, 
hormonioterapia neoadjuvante e hormonioterapia paliativa.

As referências dos estudos localizados pela estratégia de busca inicial foram analisadas com vistas a localizar 
outros estudos relevantes. Foram excluídos estudos que não correspondiam aos critérios das estratégias de busca, 
avaliando terapias complementares e métodos ou agentes terapêuticos não aprovados no Brasil; excluíram-se 
estudos com graves problemas metodológicos, bem como estudos com desfechos não clínicos ou não orientados 
para o paciente. Foram ainda consultados livros-textos, manuais de tratamento, diretrizes terapêuticas e documentos 
de consensos de sociedades de especialidades médicas nacionais e internacionais e envolvidas com o tratamento 
do câncer de mama.

2 introdução
O câncer da mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres em todo o mundo, seja em países 

em desenvolvimento ou em países desenvolvidos. Para 2014, estima-se que o Brasil terá 57.120 casos novos de 
câncer da mama, com um risco estimado de 56,09 casos a cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores não 
melanóticos da pele, esse tipo de câncer é o mais frequente entre as mulheres das regiões Sudeste (71,18/100 mil), 
Sul (70,98/100 mil), Centro-Oeste (51,3/100 mil) e Nordeste (36,74/100 mil). Na região Norte, é o segundo tumor mais 
incidente (21,29/100 mil) entre elas.(1)

É considerado um câncer de relativo bom prognóstico, quando diagnosticado e tratado precocemente. No 
entanto, quando diagnosticado em estágios avançados, com metástaseS sistêmicas, a cura não é possível. A sobrevida 
média após cinco anos do diagnóstico, na população de países desenvolvidos, tem apresentado um aumento e está 
hoje em cerca de 85%.(1,2) No Brasil a sobrevida aproximada é de 80%.(1) Os melhores resultados em sobrevida em 
países desenvolvidos estão relacionados principalmente ao diagnóstico precoce por mamografia (MMG), sendo este 
exame um método comprovadamente eficaz de rastreamento populacional, e à evolução dos tratamentos adjuvantes(3).
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A idade é o principal fator de risco para o câncer de mama feminino. As taxas de incidência aumentam rapidamente 
até os 50 anos e, posteriormente, esse aumento ocorre de forma mais lenta. Outros fatores de risco estabelecidos incluem 
aqueles relacionados à vida reprodutiva da mulher (menarca precoce, nuliparidade, idade da primeira gestação a termo acima 
dos 30 anos, uso de anticoncepcionais orais, menopausa tardia e terapia de reposição hormonal), história familiar de câncer da 
mama, alta densidade do tecido mamário, obesidade, urbanização e elevação do status socioeconômico, entre outros.(4-7)

O câncer de mama é uma das doenças mais estudadas em Oncologia, considerado muito heterogêneo 
e, portanto, com diferentes abordagens em diretrizes, guidelines, e trabalhos científicos. As recomendações nas 
presentes Diretrizes, em sua maioria, estão baseadas em estudos de fase III, prospectivos e randomizados, em 
revisões sistemáticas e em meta-análises.

O câncer de mama tem seu prognóstico e tratamento definidos pela localização, idade de apresentação e 
estadiamento, e ainda fatores de risco que levam em consideração critérios histopatológicos, biológicos e, mais 
recentemente, moleculares e genéticos.

A conduta quanto aos riscos de as mulheres desenvolverem câncer de mama está contemplada nas diretrizes do 
Ministério da Saúde para a detecção precoce (rastreamento e diagnóstico precoce) desse câncer no Brasil, sendo o exame 
clínico anual das mamas e o rastreamento mamográfico as estratégias adotadas: exame clínico anual das mamas a partir 
dos 40 anos e mamografia bilateral a cada dois anos, para mulheres de 50 a 69 anos.(8,9). Estima-se que para se prevenir 
uma morte é necessário o rastreamento de 400 mulheres na idade entre 50-70 anos por período de dez anos.(10-11); e, 
por questões metodológicas, os resultados positivos do rastreamento mamográfico vêm sendo questionados(12).

A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado 
para o atendimento especializado dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico 
e prognóstico dos casos.

3 diagnóStico e eStadiaMento

3.1 DIAgNóSTIcO

Quando há suspeita de câncer por métodos detecção precoce ou do exame físico (nódulo mamário geralmente 
único, isolado, endurecido e, frequentemente, aderido ao tecido adjacente, podendo apresentar assimetria ou 
retração), a lesão deverá ser biopsiada.

Após o diagnóstico ser confirmado por exame histopatológico, a anamnese deve focar principalmente a história 
familiar, comorbidades e fatores de risco e a evolução cronológica da doença. Deve-se realizar exame físico completo 
à procura de outros potenciais sítios de doença, mormente o exame das axilas, da região cervical e das fossas 
supraclaviculares. O objetivo da biópsia inicial é a obtenção de material suficiente para o diagnóstico, sempre utilizando 
a conduta menos invasiva, para evitar a desnecessária excisão cirúrgica de lesões benignas.(13)

O tipo histopatológico invasivo mais comum (observado em mais de 90% dos casos) é o adenocarcinoma do 
tipo carcinoma ductal infiltrante (CDI) e o segundo mais comum (em 5% a 10% dos casos), o adenocarcinoma do 
tipo carcinoma lobular infiltrante (CLI). Estas Diretrizes referem-se a estes dois tipos, sendo o termo Câncer de Mama 
utilizado como seus sinônimos.

Existem algumas diferenças clinicas entre o carcinoma ductal e o lobular em relação ao prognóstico e a história 
natural da doença. Os CLI possuem maior tendência a apresentarem-se, ao diagnóstico, com doença em ambas as 
mamas e com maior frequência de doença multicêntrica. A maioria dos CLI acomete mulheres mais idosas, a sua 
variante clássica comumente apresenta positividade para receptores hormonais (RH) e o seu prognóstico parece 
ser mais favorável do que o das pacientes acometidas por CDI. As pacientes com CLI podem apresentar doença 
metastática tardiamente para sítios característicos como meninge, peritônio e trato gastrointestinal.

A classificação molecular do câncer de mama pode ser realizada no material histopatológico por análise genética e, 
mais comumente, por imuno-histoquímica.(14-17) Estão descritos diferentes subtipos moleculares de câncer de mama 
que diferem na sua evolução clínica e prognóstico. Os cinco subtipos moleculares são:  luminal A, luminal B,  luminal 
híbrido, receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER-2) e basal-símile(18-20); contudo, na prática clínica, 
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para a definição do tratamento do câncer de mama, utiliza-se principalmente , além dos critérios clinico-patológicos,  o 
status dos receptores hormonais de estrógeno (RE) e progesterona (RP) e a avaliação do status do HER-2.

A imuno-histoquímica (IHQ) descreve a positividade de receptores de estrogênio (RE) e progesterona (RP) com 
percentual de acometimento. No laudo anátomo-patológico, os patologistas informam esta concentração por meio 
de vários índices, como a porcentagem de células positivas, ou a associação entre esta porcentagem e a intensidade 
de coloração (sistema de Allred), ou, ainda, associando a avaliação de possível heterogeneidade tumoral, incluindo o 
exame das diferentes áreas do tumor com diferentes padrões de expressão (escore H).

A IHQ também quantifica a positividade de receptores HER-2 (0/3 cruzes, 1/3 cruzes, 2/3 cruzes ou 3/3 cruzes). 
A superexpressão do HER-2 deve ser demonstrada por exame por técnica molecular (FISH, CISH, SISHI, DISH) 
com resultado (razão de amplificação) maior que 2 (dois). O exame molecular está indicado para casos em que foi 
detectada por técnica imuno-histoquímica a expressão tumoral HER-2 em intensidade de duas ou de três cruzes, ou 
seja, não se indica para o resultado de 0 ou 1/3 cruzes.

3.2 ESTADIAMENTO

O mais aceito sistema de estadiamento do câncer de mama é o da União Internacional Contra o Câncer (UICC), 
a Classificação de Tumores Malignos, que utiliza as categorias T (tumor), N (acometimento linfonodal) e M (metástase 
a distância), chamada simplificadamente de TNM.(21)

O objetivo do estadiamento é classificar a doença de acordo com sua extensão locorregional e a distância, 
estabelecendo padrões que orientam o tratamento e o prognóstico dos casos.

3.2.1 resuMo da classificação clínica tnM
Tx: o tumor não pode ser avaliado; T0: não há evidência do tumor primário; Tis carcinoma in situ; T1 até 2 cm 

(T1mi – microinvasão até 0,1 cm; T1a maior que 0,1 cm e até 0,5 cm; T1b maior que 0,5 cm e até 1 cm; T1c maior que 
1 cm e até  2 cm); T2 maior que 2 cm e até 5 cm; T3 maior que 5 cm; T4: qualquer tamanho, com extensão direta para 
a parede torácica (T4a), pele (T4b) ou ambos (T4c); (T4d) câncer inflamatório. Nx: os linfonodos regionais não podem 
ser avaliados; N0: sem metástase para linfonodo regional; N1: metástase para linfonodos axilares ipsilaterais móveis; 
N2a: metástase para linfonodos axilares ipsilaterais fixos entre si ou a outras estruturas; N2b: metástase clinicamente 
aparente apenas em linfonodos da cadeia mamária interna ipsilateral, na ausência de metástase clinicamente aparente 
na cadeia axilar; N3a: metástase para linfonodos da cadeia infraclavicular ipsilateral, com ou sem acometimento da 
cadeia axilar; N3b: metástase clinicamente aparente na cadeia mamária interna ipsilateral, na presença de metástase 
clinicamente positiva na região axilar; N3c: metástase na cadeia supraclavicular ipsilateral, com ou sem acometimento 
da cadeia axilar ou mamária interna. M0: sem metástase a distância; M1: com metástase a distância. 

A classificação realizada após tratamento cirúrgico, deve ser precedida pela letra “p”, sendo que os critérios 
para a classificação do tumor (T) e metástase a distância (M) é igual a classificação clínica, para a invasão linfática 
regional (N), esta descrita a seguir:

pNX: Os linfonodos regionais não podem ser avaliados (por exemplo: foram anteriormente removidos, ou não 
foram removidos para estudo anátomo-patológico).

pN0: Ausência de metástase em linfonodos regionais histologicamente identificados.
pN0 (i-): Linfonodo regional histologicamente sem metástases e com exame imuno-histoquímico negativo.
pN0 (i +): Células malignas em linfonodo regional em grupamentos celulares não maiores que 0,2 mm [detectadas 

por coloração pela hematoxilina-eosina ou pela imuno-histoquímica, incluindo células tumorais isoladas].
pN0 (mol-): Linfonodo(s) regional(ais) sem metástase, em exame histológico ou molecular (RT-PCR). 
pN0 (mol +): Linfonodo(s) regional(ais) positivo(s) em exame molecular (RT-PCR) sem metástase ao exame 

histológico por hematoxilina-eosina ou por imuno-histoquímica. 
pN1: Micrometástase linfonodal, ou metástase em 1-3 linfonodos axilares ipsilaterais ou em nódulo mamário 

interno com metástase detectada por biópsia do linfonodo sentinela, mas não clinicamente detectada.
pN1mi: Micrometástase linfonodal (maior do que 0,2 mm ou de mais de 200 células, mas nenhuma maior do 

que 2,0 mm).
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pN1a: Metástase em 1-3linfonodos axilares, pelo menos uma metástase maior que 2,0 mm.
pN1b: Linfonodo(s) mamário(s) interno(s) com micro- ou macrometástase detectada por biópsia do linfonodo 

sentinela, mas não clinicamente detectada.
pN1c: Metástase em 1-3 linfonodos axilares e em linfonodos mamários internos com micrometástase ou 

macrometástase detectada por biópsia do linfonodo sentinela, mas não clinicamente detectada.
pN2: Metástase em 4-9 linfonodos axilares ipsilaterais, ou em linfonodo(s) mamário(s) interno(s) ipsilateral(ais) 

detectada clinicamente na ausência de metástase em linfonodos axilares.
pN2a: Metástase em 4-9 linfonodos axilares (pelo menos uma maior que 2,0 mm).
pN2b: Metástase em linfonodo(s) mamário(s) interno(s) clinicamente detectada, na ausência de metástase em  

linfonodos axilares.
pN3: Metástase em 10 ou mais linfonodos axilares ou em linfonodo infraclavicular (nível III axilar), ou metástase 

em linfonodos mamários internos clinicamente detectados na presença de metástases axilares no nível I e II, ou em 
mais de três linfonodos axilares e em linfonodos mamários internos com micro- ou macrometástase detectada por 
biópsia do linfonodo sentinela, mas não detectada clinicamente, ou em linfonodos supraclaviculares ipsilaterais

pN3a: Metástase em 10 ou mais linfonodos axilares (pelo menos uma maior que 2,0 mm) ou metástase em 
linfonodos infraclaviculares.

pN3b: Metástase clinicamente detectada em linfonodo(s) mamário(s) interno(s) ipsilateral(ais), na presença de 
um ou mais linfonodos axilares positivos; ou metástase em mais de três linfonodos axilares e em linfonodos mamários 
internos com micro- ou macrometástase detectada por biópsia de linfonodo sentinela, mas não clinicamente detectada.

pN3c: Metástase em linfonodos supraclaviculares ipsilaterais. 
ypN – Classificação pós-tratamento
Deve ser avaliada sob os critérios clínicos (pré-tratamento) como descritos anteriormente. O modificador “sn” 

é usado somente se a avaliação do linfonodo sentinela foi realizada após o tratamento. Se nenhum índice está 
explicitado, presume-se que foi a avaliação nodal axilar por dissecção axilar.

A classificação X será utilizada (ypNX), se no pós-tratamento yp o linfonodo sentinela ou dissecção axilar não 
foi realizada.

Os casos com células tumorais isoladas ou micrometástases (lesões entre 0,2 e 2 mm) identificadas por imuno-
histoquímica em linfonodos axilares são classificados como pN0(i+); somente deverão ser classificadas como N1 os 
casos de micrometástases detectadas pela coloração de hematoxilina-eosina. A invasão microscópica sem correlação 
clínica não possui valor para mudança do estadiamento.

E assim fica o agrupamento TNM em estágios:
 » Estágio 0 (TisN0M0);
 » Estágio IA (T1N0M0);
 » Estágio IB (T0N1miMO, T1N1mi M0);
 » Estágio IIA (T0N1MO, T1N1M0, T2N0M0);
 » Estágio IIB (T2N1M0, T3N0M0);
 » Estágio IIIA (T0N2M0, T1N2M0, T2N2M0, T3N1M0, T3N2M0);
 » Estágio IIIB (T4N0M0, T4N1M0, T4N2M0);
 » Estágio IIIC (Qualquer T N3M0);
 » Estágio IV (Qualquer T Qualquer N M1).

3.2.2 exaMes laboratoriais e de iMageM

Os exames complementares necessários para o estadiamento são hemograma completo, dosagens séricas 
de glicose, ureia, creatinina, fosfatase alcalina (FA) e aminotransferases/transaminases, eletrocardiograma (ECG) e 
radiografia simples de tórax. Em casos de estágio I ou II FA normal, bastam os exames supracitados. Pacientes com 
FA aumentada, com dores ósseas ou em estágio III, recomenda-se adicionar os exames de cintilografia óssea e 
ultrassonografia abdominal. A cintilografia óssea também está indicada em caso de elevação de FA, dor óssea, sintomas 
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Baixo Risco

Linfonodo negativo e todos os seguintes critérios:
 » pT até 2 cm,
 » Grau 1,
 » RE ou RP positivo,
 » HER-2 negativo,
 » Subtipo molecular Luminal A e
 » Idade igual ou acima de 35 anos.

Risco 
Intermediário

Linfonodo negativo e pelo menos um dos seguintes critérios
 » pT maior que 2 cm, 
 » Grau 2 - 3, 
 » RE ou RP negativos, 
 » Subtipo Molecular Luminal B (HER-2 negativo) ou 
 » Idade abaixo de 35 anos; Ou
 » 1 a 3 linfonodos positivos se RH positivo.

Alto Risco
 » 4 ou mais linfonodos positivos ou
 » Linfonodo negativo com RE e RP negativos, T maior que 2 cm e HER-2 negativo ou
 » Linfonodo negativo, T maior que 1cm e HER-2 positivo.

abdominais e aumento de aminotransferases/transaminases (estágio IIIb e IV).(22)  A tomografia computadorizada 
(TC) de tórax e abdômen superior pode ser utilizada, em casos selecionados, como parte do estadiamento, em caso 
de pacientes com doença locorregionalmente avançada (estágio III); um estudo que analisou 173 pacientes mostrou 
que cerca de 7,5% (13 pacientes) foram estagiados como estágio IV após estudo tomográfico.(23)

Os marcadores tumorais CA15-3, CA72.4, CEA e outros não possuem papel no diagnóstico, prognóstico, seguimento 
ou acompanhamento após tratamento de pacientes com câncer de mama.(60) A ressonância magnética (RM) pode ser 
utilizada em casos específicos, para complementar o diagnóstico de doença metastática, como na síndrome de compressão 
medular, não fazendo parte da rotina de estadiamento nem de seguimento pós-tratamento. A PET-CT (tomografia por emissão 
de pósitrons) também não é recomendada para o estadiamento ou seguimento de pacientes com câncer de mama.(10)

3.2.3 classificação de risco

Para a decisão terapêutica, deve-se considerar os estadiamento pela classificação TNM, laudo histopatológico, 
resultado do exame de IHQ, quadro clínico e tratamento local porventura já realizado.

Conforme critérios de risco de recorrência, classifica-se o câncer de mama como de baixo, intermediário e alto 
risco. Esta classificação pode orientar a indicação de quimioterapia adjuvante; quanto maior o risco de recorrência, 
maior deverá ser o benefício do tratamento. Na Tabela 1 há a classificação de risco, de acordo com o consenso de 
especialistas em Saint Gallen, em 2007.(24) 

Tabela 1 – Classificação de Risco (adaptada da publicação de Saint Gallen 2007 (24))

C50    Neoplasia maligna da Mama
 » C50.0 Neoplasia maligna do Mamilo e aréola
 » C50.1 Neoplasia maligna da porção central da Mama
 » C50.2 Neoplasia maligna do quadrante superior interno da Mama
 » C50.3 Neoplasia maligna do quadrante inferior interno da Mama
 » C50.4 Neoplasia maligna do quadrante superior externo da Mama
 » C50.5 Neoplasia maligna do quadrante inferior externo da Mama

4  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (cid-10)
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 » C50.6 Neoplasia maligna da porção axilar da Mama 
 » C50.8 Neoplasia maligna de Mama com lesão invasiva 
 » C50.9 Neoplasia maligna da Mama, não especificado (Câncer de Mama SOE)

5 centro de referência
Hospitais gerais com serviço de cirurgia ou de cirurgia oncológica podem realizar o diagnóstico, tratamento 

cirúrgico e acompanhamento de doentes com achado incidental de tumores mamários. Já os hospitais habilitados 
como UNACON ou CACON têm as condições para o tratamento cirúrgico e clínico de doentes com câncer de mama 
em todos os estágios da doença.

6 opçõeS terapêuticaS
As opcões terapêuticas do câncer de mama incluem cirurgia do tumor primário, avaliação do acometimento axilar 

e radioterapia como forma de tratamento local e o tratamento medicamentoso sistêmico (quimioterapia). O tratamento 
sistêmico pode ser prévio (neoadjuvante) ou adjuvante (após a cirurgia e radioterapia). As modalidades terapêuticas 
combinadas podem ter intento curativo ou paliativo, sendo que todas elas podem ser usadas isoladamente com o 
intuito paliativo.

O preconizado nestas Diretrizes levam em consideração tratamentos que comprovadamente demonstrem impacto 
na história natural da doença, como diminuição da mortalidade pelo câncer de mama, e que estejam aprovados pela 
ANVISA. Tratamentos baseados em estudos que apresentam eficácia apenas em sobrevida livre de progressão ou 
sobrevida livre de recidiva não são recomendados, principalmente aqueles com elevada complexidade e custo.

Pacientes com qualquer grau de positividade no resultado do exame de IHQ para receptores hormonais devem, 
a não ser que haja contraindicação absoluta, receber hormonioterapia adjuvante ou paliativa. Quando maior o escore de 
positividade na IHQ maior é o beneficio da hormonioterapia.

Quando o status do HER-2 tumoral é categorizado como positivo em duas ou três cruzes ao exame de IHQ, está 
indicada a terapia direcionada ao receptor HER-2(25), desde que esta categorização seja confirmada pelo exame por 
técnica molecular com resultado (razão de amplificação) maior que 2 (dois). Quantificação/amplificação do HER-2 não 
se aplica para a confirmação do exame por imuno-histoquímica com resultado de uma cruz, este considerado resultado 
negativo.

6.1 cIRuRgIA

6.1.1 cirurgia da MaMa

A cirurgia é o principal tratamento do câncer de mama inicial. E ela inclui a intervenção cirúrgica nas mama e 
axila. Evolutivamente, os procedimentos cirúrgicos caminham de tratamentos mais agressivos para menos invasivos 
e com maior ganho cosmético sem afetar a curabilidade das pacientes.(26)

O tipo mais comum de mastectomia é a mastectomia radical modificada, que compreende a retirada total 
da mama e o esvaziamento axilar, normalmente nos níveis I, II e III, e que pode ser classificada como mastectomia 
“a Patey”, quando é preservado o músculo peitoral maior, ou “a “Madden”, quando há preservação dos músculos 
peitorais. Este tipo de mastectomia é uma evolução da mastectomia “a Halsted”, que compreende a retirada da 
mama, dos músculos peitorais e o esvaziamento completo da axila. O esvaziamento axilar considerado eficaz deve ter 
em torno de 10-12 linfonodos na peça operatória. A cirurgia suprarradical (proposta por Urban), que incluía a retirada 
da cadeia mamária interna, foi há muito tempo abandonada.(26-29)

As cirurgias parciais recebem nomes variáveis, dependendo do volume mamário retirado: quadrantectomia, 
segmentectomia, centralectomia, tumorectomia, excisão ampla e adenomastectomia, entre outros, e são associadas 
ou não a esvaziamentos axilares de primeiro nível (amostragem, ou linfonodo sentinela - LS) até radicais incluindo os 
3 níveis. Para decisão sobre cirurgia conservadora de mama, esta é indicada para tumores invasivos com perspectiva 
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de atingir margens negativas e se houver uma proporção favorável entre de tamanho do tumor e volume da mama. 
A cirurgia conservadora não deve ser considerada em caso de microcalcificação extensa, multicentricidade, 
multifocalidade, carcinoma inflamatório, a probabilidade de um resultado cosmético insatisfatório, contraindicação à 
radioterapia após a cirurgia conservadora ou discordância da paciente.(30,31)

As cirurgias parciais em casos de tumores invasivos com axilas clinicamente negativas de uma forma geral são 
acompanhadas pela técnica de LS, pela qual os linfonodos axilares do nivel I são identificados por meio do corante 
azul patente ou de radiotraçador. Embora o método de LS seja comprovadamente válido em inúmeros estudos, todos 
os estudos relatam um número definido de procedimentos falso-negativos. Espera-se que os serviços médicos que 
utilizam esta técnica tenham taxas de falso-negativo abaixo de 10%. (32-35)

Recente revisão sistemática envolvendo 5.611 doentes de câncer de mama com linfonodos clinicamente negativos 
comparou a biópsia de linfonodo sentinela (BLS) seguido por esvaziamento axilar (EA) contra BLS seguido por EA 
somente se o LS fosse positivo. O mapeamento linfático foi bem sucedido em 97% dos casos, e a taxa de falso negativo 
foi de 9,8%. Não foram observadas diferenças significativas no controle regional nem na sobrevida global ou sobrevida 
livre de doença entre os grupos em um acompanhamento médio de quase oito anos. Resultados semelhantes foram 
relatados por outros estudos.(36-39) A indicação da pesquisa do LS é restrita a casos com axila clinicamente negativa. 
Uma punção por agulha fina (PAAF) guiada por ultrassonografia pode ser utilizada para se decidir a indicação dessa 
pesquisa, a qual é também indicada em caso de doença não invasiva (CDIS) extensa em que se planeje a mastectomia.

A dissecção axilar não é necessária para todos os pacientes com axila positiva. O Estudo ACOSOG Z0011 
concluiu que pacientes com tumores pequenos, axila clinicamente negativa e com até dois linfonodos sentinelas 
positivos tratadas com radioterapia adjuvante não necessitariam de esvaziamento axilar. O estudo IBSCSG 23-01 
corrobora estes achados e também sugere que pacientes com acometimento linfonodal microscópico (menor que 
2mm) também não necessitam de dissecção axilar.(40-42)

A definição de adequadas margens cirúrgicas permanece controversa.  As orientações atuais mencionam a 
necessidade de uma margem negativa com largura de pelo menos 1 mm, como mínimo sobre todos os lados do tumor.(31)

A reconstrução de mama geralmente está indicada em pacientes que foram submetidas à mastectomia total 
ou radical. A reconstrução pode ser imediata, desde que seja em caso de doença inicial e que não tenha indicação 
de radioterapia adjuvante, pós-operatória, estando relacionada com maior satisfação da paciente, ou pode ser tardia, 
geralmente reservada para pacientes com doença inicialmente avançada, que tenham indicação de radioterapia 
ou pacientes com risco cirúrgico maior. A cirurgia da mama contralateral pode ser necessária para “simetrização”. 
Sempre deve ser levada em consideração a indicação de determinada técnica de reconstrução e a necessidade de 
radioterapia adjuvante.(43,44)

Pacientes com recorrência local após cirurgia conservadora ou mastectomia, se clinicamente operáveis, podem 
se beneficiar de cirurgia de resgate ou salvamento.  Outro foco de intensa discussão versa sobre o tratamento da 
doença local em pacientes com diagnóstico de doença metastática ao diagnóstico. Um estudo retrospectivo mostrou 
que a ressecção do tumor primário com margens negativas pode reduzir o risco de morte mesmo para as pacientes 
com estágio IV.(45,46) Atualmente esta prática não está incluída como rotina no tratamento das pacientes com doença 
metastática até que estudos prospectivos em curso confirmem estes achados.

6.1.2 cirurgia eM outros sítios

Como o tratamento sistêmico não age efetivamente no sistema nervoso central, percebe-se o aumento cada 
vez maior de pacientes com bom estado geral e doença metastática isolada no cérebro. Estas pacientes devem 
receber tratamento individualizado, com avaliação de um neurocirurgião experiente para ressecção da metástase ou, 
alternativamente, a radioterapia.

Algumas pacientes podem ainda apresentar padrão de recorrência sistêmica isolada, como, por exemplo, 
metástase pulmonar ou óssea. Existem estudos que demonstram que o tratamento radical com ressecção de metástase 
isolada pode proporcionar longos períodos sem evidência de progressão de doença.(47) Contudo, a metastatectomia 
não é recomendada de rotina por estas Diretrizes devido à falta de estudos randomizados que a justifiquem.
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Casos selecionados como, por exemplo, fratura óssea ou acometimento do canal medular, podem se beneficiar 
de técnicas cirúrgicas locais com ou sem radioterapia complementar.

6.2 RADIOTERApIA

A radioterapia é utilizada para tratamento adjuvante, após a cirurgia, e está indicada em pacientes com pelo 
menos uma das seguintes situações: quatro ou mais linfonodos positivos; segmentectomia (cirurgia conservadora de 
mama); margem positiva, quando não for possível nova intervenção cirúrgica; e tumores maiores ou iguais a 5 cm. Em 
casos de pacientes com um a três linfonodos positivos, deve-se analisar o risco-benefício da radioterapia.(11,48,49)

O tratamento conservador da mama consiste em uma cirurgia conservadora associada a radioterapia adjuvante. 
De acordo com o esquema atual de referência (50 Gy em 25 frações), esta consiste em 25 sessões de radioterapia 
durante 5 semanas mais uma dose adicional sobre o leito tumoral. O desenvolvimento da irradiação hipofracionada 
(redução do número de frações e da dose total) permite propor às pacientes tratamentos mais curtos. A irradiação da 
mama com este esquema deve ser estimulada, considerando que o efeito sobre o controle locorregional e a sobrevida 
seja idêntico ao esquema padrão, sem aumentar efeitos secundários nem acarretar prejuízo estético. Atualmente, 
o hipofracionamento não é recomendado no caso de quimioterapia adjuvante ou após mastectomia ou irradiação 
linfática associada, devendo ser considerada nas pacientes com mais de 50 anos em caso de tumores pT1, pT2, pN0 
, M0 e RH positivos, não de alto grau histológico e na ausência de êmbolos vasculares peritumorais e após ressecção 
com margens livres, reduzindo o tratamento para 13 a 16 frações. (11,50,51)

A radioterapia parcial da mama tem por objetivo limitar o volume de irradiação unicamente ao leito tumoral. 
Pode ser realizada por meio de diversas técnicas; entretanto, atualmente, ainda deve ser empregada somente dentro 
de estudos controlados.(52,53)

A radioterapia também é utilizada como método de tratamento paliativo (p. ex., em caso de metástase óssea, 
metástase cerebral, síndrome de compressão medular neoplásica). Outra possibilidade de indicação é no tratamento 
neoadjuvante, particularmente se houver falha da quimioterapia prévia.(48-50,54)

6.3 TERApIA MEDIcAMENTOSA SISTêMIcA (quIMIOTERApIA)

6.3.1 quiMioterapia adjuvante (profilática)
O uso da quimioterapia adjuvante é responsável, pelo menos em parte, pela redução da mortalidade por câncer 

de mama, vista em quase todos os países ocidentais. (55) As meta-nálises mostram que os benefícios relacionados ao 
tratamento adjuvante são maiores para sobrevida livre de doença (SLD), em comparação aos dados de mortalidade, 
sendo observado benefício tanto para sobrevida em 5 anos como em 15 anos e esperando-se que maiores benefícios 
sejam alcançados no futuro com o desenvolvimento  de novos fármacos.(56,57) 

De forma geral, devem ser consideradas, para seleção de quimioterapia adjuvante, as características clínicas 
do paciente e as características do tumor. Pacientes com risco intermediário ou alto (Tabela 1) devem inicialmente ser 
considerados para tratamento, desde que não haja contraindicação clínica. A hormonioterapia adjuvante está indicada 
em todos as pacientes com receptores hormonais positivos, em virtude de apresentar poucos efeitos colaterais ou 
contraindicações e eficácia comprovada. A Tabela 2 apresenta a recomendação do tratamento adjuvante destas 
Diretrizes. Tratamentos alternativos de quimioterapia não apresentados nesta Tabela podem ser considerados a 
critério da equipe multidisciplinar e após avaliação dos riscos e benefícios do tratamento proposto.

Meta-análise da Cochrane concluiu que as pacientes que recebem radioterapia antes da quimioterapia 
apresentaram maior incidência de sepse e neutropenia. Idealmente o intervalo entre a radioterapia e a cirurgia não 
deve ultrapassar 7 meses.(58) O uso concomitante de hormonioterapia e quimioterapia pode ser deletério e não é 
recomendado nestas Diretrizes.(59)

O câncer de mama RE positivo RP positivo compreende o tipo mais comum de câncer de mama, correspondendo 
a 75% de todos os casos.

Para as mulheres com RH positivos, as opções de tratamento hormonal adjuvante são o tamoxifeno (TMX) na 
dose de 20 mg por dia, indicado em mulheres na pré-menopausa e pós-menopausa, ou um inibidor da aromatase (IA), 
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que é indicado apenas para mulheres na pós-menopausa. Os IA incluem o anastrazol (1 mg/dia), letrozol (2,5 mg/dia) 
e exemestano (25 mg/dia). A supressão ovariana combinada ao uso de TMX na pré-menopausa não é recomendado 
por estas Diretrizes(60). Estudos estão em andamento para avaliar a combinação de IA e ablação ovariana na pré-
menopausa, sendo essa combinação ainda considerada experimental.

O TMX é um modulador seletivo do receptor de estrogênio (SERM) que inibe o crescimento das células do câncer 
da mama por antagonismo competitivo de estrogênio. Em meta-análise do EBCTCG, foi evidenciado que, após 5 anos 
de TMX, a redução do risco de recorrência é mais evidente nos dez primeiros anos (0,53 nos primeiros 5 anos e 0,68 nos 
5 anos seguintes). A redução do risco entre os anos 10 a 14 é de 0,97. Em relação à mortalidade, esta foi reduzida em 
1/3 nos primeiros 15 anos (ganho absoluto de 9%), e, mesmo na doença pouco positiva para receptores de estrogênio, 
a redução de recorrência foi substancial (RR 0,67). A redução do risco em relação à mortalidade nos anos 0 a 4 teve RR 
0,71 [0,05],  RR 0,66 [0,05] durante os anos 5 a 9 e RR 0,68 [0,08] durante anos 10 a 14 (p <0,0001).(61)

O benefício da terapia adjuvante com IA foi avaliado na meta-análise do EBCTCG de 2010. O uso isolado de IA 
upfront comparativamente ao TMX, avaliando 9.856 mulheres com média de seguimento de seis anos. O tratamento 
com um IA resultou em redução do risco de recorrência em cinco anos, em comparação ao tamoxifeno ([RR 0,77, 
p <0,00001), levando a uma redução absoluta de 3% em cinco anos no risco de recorrência (12% versus 15%). A 
redução do risco de morte estatisticamente não significativa foi de 0,89, p> 0,1. Isso se traduziu em uma redução de 
1% em cinco anos na mortalidade por câncer de mama (7% versus 8%). (62)

Em relação à modalidade de switch, quando há a troca de hormonioterápico após 2-3 anos de uso de cada um 
até completar 5 anos, foi feita uma segunda análise com 9.015 mulheres acompanhadas por uma média de quatro 
anos, que foram tratadas com tamoxifeno por dois ou três anos e depois foram randomizadas para o tratamento com 
uma IA versus continuar com tamoxifeno até completar cinco anos. A terapia de switch reduziu o risco de recidiva seis 
anos após o tratamento de 8% versus 11% (RR 0,71, p <0,00001). A redução na mortalidade em cinco anos foi de 
6% versus 8 % (RR de 0,79, p = 0,004).(63)

Uma outra forma de tratamento adjuvante, é iniciar o IA em mulheres que completam cinco anos de tamoxifeno. 
A evidência que suporta esta sequência de tratamento vem do estudo MA.17, que avaliou o  tamoxifeno seguido por 
letrozol. O estudo incluiu 5.187 mulheres em pós-menopausa (46% com linfonodo positivo, 98% RE-positivo) que 
completaram cinco anos de tamoxifeno adjuvante e foram aleatoriamente designadas para a hormonioterapia com 
letrozol (2,5 mg por dia, durante 5 anos) ou placebo. Com um acompanhamento médio de 64 meses, o tratamento 
com letrozol resultou em melhora na sobrevida livre de doença (HR 0,68, 95% CI 0,45-0,61).(64)

A análise conjunta dos 17.477 pacientes inscritas nos estudos aTTom e ATLAS apresentou uma redução de 
9% no risco de morte após as pacientes receberam 10 versus 5 anos de tamoxifeno durante todo o período de 
acompanhamento (RR 0,91, IC 95% [0,84, 0,97] , p = 0,008), com redução do risco relativo aumentada para 16% a 
partir de 10 anos (RR 0,84, IC [0,77, 0,93] 95%, p = 0,0007).(65,66)

Estas Diretrizes recomendam o uso de TMX por 5 anos nos casos de mulheres na pré-menopausa. Para aquelas em 
pós menopausa, recomenda-se o uso de IA por 5 anos ou a modalidade de switch até completar 5 anos. Não se recomenda 
tratamento estendido por 10 anos com IA nas pacientes em pós-menopausa que fizeram uso de IA anteriormente, contudo 
o uso estendido de IA após 5 anos de tamoxifeno pode ser considerado individualmente. Adicionalmente, o uso de TMX 
estendido pode ser considerado individualmente, após a avaliação dos riscos e benefícios desse tipo tratamento.

A quimioterapia adjuvante está indicada em pacientes com tumores de risco intermediário e alto.(Tabela 1).(24, 55)
A meta-análise do EBCTCG concluiu que seis ciclos de ciclofosfamida mais metotrexato mais 5-fluorouracila 

(CMF clássico) e 4 ciclos de doxorrubicina (adriamicina) mais ciclofosfamida (AC) são equivalentes, levando a redução 
da recorrência em 8 anos em cerca de um terço e redução de 20%-25% na mortalidade, mostrando também 
que esquemas com menores doses de antraciclinas são menos efetivos. Uma outra questão abordada foi a que 
quimioterapia além de 4 ciclos de AC como ciclofosfamida mais doxorrubicina mais 5-fluorouracila (FAC) por 6 ciclos 
ou ciclofosfamida mais epirrubicina mais 5-fluorouracila (FEC) por 6 ciclos ou 4 ciclos de AC  mais taxano  resultam 
em maior benefício com redução adicional de 15%-20% na mortalidade.(67) 

A associação de taxano sequencialmente a antracíclico não aumentou o risco de mortalidade por leucemia ou 
insuficiência cardíaca congestiva, como os esquemas com maiores doses de antracíclicos. Os esquemas de taxano 
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com maior evidência de benefício a partir de estudos individuais até o momento não corroborados por meta-análise 
são paclitaxel semanal por 12 semanas e docetaxel a cada 3 semanas por 4 ciclos. Estes esquemas se mostraram 
superiores em sobrevida livre de doença e sobrevida global, quando comparados ao docetaxel semanal e paclitaxel 
a cada 3 semanas. O estudo que mostrou este dado testou quatro braços com taxano sequencial a 4 ciclos de AC, 
realizado com mais de 4.000 mulheres com axila positiva e axila negativa de alto risco. Outra consideração a ser feita 
é que o uso de paclitaxel semanal mostrou melhor tolerância, com menor incidência de neutropenia febril, mialgia, 
astenia e intolerância digestiva; sendo a neuropatia periférica mais incidente no esquema semanal.(68,69)

Em caso de contraindicação a antracíclicos, pode-se indicar a quimioterapia com docetaxel mais ciclofosfamida 
(TC) por 4 ciclos ou 6 ciclos de CMF. O esquema TC foi comparado com AC em pacientes operáveis em estágio de 
I-III, e ao final de 7 anos houve maior benefício em relação a sobrevida livre de doença e sobrevida global (81% versus 
75% e 87% versus 82%, respectivamente), com significância estatística. O perfil de toxicidade foi diferente, com maior 
incidência de neutropenia no grupo do TC e maior toxicidade em relação a náusea e vômitos para o grupo do AC.(69,70)

Inexiste esquema de quimioterapia adjuvante considerado como padrão, e outros esquemas também avaliados 
por meta-análise são descritos como quimioterapia de terceira geração, como o FEC (5-fluorouracil mais epirrubicina 
mais ciclofosfamida) por três ciclos seguidos de docetaxel 100 mg/m2 por 3 ciclos ou paclitaxel 80 mg/m2 semanal 
por 8 ciclos; ou adriamicina mais ciclofosfamida (AC) mais taxano dose densa e o esquema TAC (docetaxel mais 
adriamicina mais ciclofosfamida) por 6 ciclos. Os dois últimos esquemas são considerados mais complexos, envolvendo 
antibioticoterapia profilática e profilaxia primária com fatores estimuladores de colônias de macrófagos/granulócitos.
(71-74) O tempo para início da quimioterapia deve ser inferior a 12 semanas após a cirurgia, embora diversos estudos 
mostrem dados divergentes.(75-77)

Os casos de câncer de mama com laudo histopatológico de carcinoma mucinoso, cribiforme, adenoide cístico, 
papilífero ou tubular são subtipos considerados de bom prognóstico, não sendo indicada quimioterapia em caso de 
tumores de até 3 cm e linfonodo negativo.(78,79).

Cerca de 20% das pacientes com câncer de mama invasivo apresentam superexpressão ou amplificação 
do HER-2.(79,80) O oncogene HER-2 é responsável pela codificação de uma glicoproteína transmembrana com 
atividade de tirosinoquinase intracelular, sendo o receptor HER-2 fundamental para a ativação de vias de sinalização 
associadas à proliferação e diferenciação celular e possivelmente de mecanismos de controle da angiogênese.(80,81) 
O trastuzumabe é um medicamento antineoplásico biológico (anticorpo monoclonal humanizado anti-HER-2) utilizado 
na quimioterapia do carcinoma de mama que superexpressa o HER-2.(83-87)

Inexistem ensaios clínicos com a combinação de trastuzumabe e hormonioterapia adjuvantes, sem quimioterapia 
adjuvante. Todos os grandes estudos de quimioterapia adjuvante com trastuzumabe envolveram a combinação de 
quimioterapia, baseada ou não em antraciclinas, com trastuzumabe, com a hormonioterapia adjuvante sendo utilizada 
nos pacientes com receptor hormonal positivo durante a fase de trastuzumabe em monoterapia.

Os esquemas de quimioterapia mais comumente utilizados para o tratamento adjuvante associados ao 
trastuzumabe estão centrados em torno da utilização de antraciclina combinada ou não a taxano. Os principais 
resultados com a associação de trastuzumabe à quimioterapia baseada em antraciclina vem da análise conjunta dos 
estudos NSABP B31 e NCCTG N9831.(83)

A incorporação do trastuzumabe foi aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS (CONITEC)(88) para a quimioterapia do câncer de mama HER-2 positivo, confirmado por exame molecular, com 
alto risco de recidiva, em terapia adjuvante (câncer inicial ou câncer locorregionalmente avançado)  ou prévia (câncer 
locorregionalmente avançado), conforme critérios abaixo:

 » Ausência de doença cardíaca sintomática;
 » Fração de ejeção cardíaca igual ou superior a 55% demonstrada no mês anterior ao início da quimioterapia 

com trastuzumabe;
 » Comorbidades compatíveis com expectativa de vida para além de 5 anos.

Em se aplicando a quimioterapia prévia (com ou sem trastuzumabe), não se faz necessária ou indicada a quimioterapia 
adjuvante, estando a modalidade de tratamento “adjuvante” recomendada quando não houve exposição prévia à quimioterapia.

A incidência de toxicidade cardíaca com o uso do trastuzumabe foi baixa nos estudos clínicos prospectivos, 
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variando entre 1% e 4%, sendo comumente reversível se detectada precocemente, e com boa resposta ao tratamento 
clínico.(89,90) O uso de trastuzumabe deve ser definitivamente interrompido nos pacientes que apresentarem sintomas 
de insuficiência cardíaca e evidência de diminuição da FE de qualquer magnitude. Havendo interrupção do uso de 
trastuzumabe por intervalo igual ou superior a 6 semanas, por qualquer motivo, pode ser repetida a dose inicial.

Desta forma, a quimioterapia adjuvante do câncer de mama é indicada conforme o risco apresentado pela 
paciente e está resumido na Tabela 2. 

RISCO/STATUS 
HORMONAL

PRÉ–MENOPAUSA PÓS-MENOPAUSA

Baixo Risco

Tamoxifeno - se RH positivo – por 5 anos.
Casos individuais podem ser selecionados para 
quimioterapia: AC por 4 ciclos, TC por 4 ciclos ou 
CMF por 6 ciclos.

Tamoxifeno ou inibidor da aromatase upfront*, 
ou switch** - se RH positivo.
Casos individuais podem ser selecionados 
para quimioterapia: AC por 4 ciclos, TC por 4 
ciclos ou CMF por 6 ciclos.

Risco 
Intermediário

Tamoxifeno se RH positivo – por 5 anos.
AC ou FAC ou FEC ou TC ou
AC por 4 ciclos seguido por 4 ciclos de docetaxel 
100mg/m2 a cada 21 dias ou paclitaxel 80mg/m2 
semanal por 12 ciclos; ou FEC por 3 ciclos  seguido 
por 3 ciclos de docetaxel 100mg/m2 a cada 21 dias 
ou paclitaxel 80mg/m2 semanal por 8 ciclos.

Tamoxifeno ou inibidor da aromatase upfront* 
ou switch** - se RH positivo.
AC ou FAC ou FEC. ou TC ou
AC por 4 ciclos seguido por 4 ciclos de 
docetaxel 100mg/m2 a cada 21 dias ou 
paclitaxel 80mg/m2 semanal por 12 ciclos; 
ou FEC por 3 ciclos  seguido por 3 ciclos 
de docetaxel 100mg/m2 a cada 21 dias ou 
paclitaxel 80mg/m2 semanal por 8 ciclos.

Alto Risco

FAC ou FEC por 6 ciclos ou
AC por 4 ciclos seguido por 4 ciclos de docetaxel 
100mg/m2 a cada 21 dias ou paclitaxel 80mg/m2 
semanal por 12 ciclos; ou FEC por 3 ciclos  seguido 
por 3 ciclos de docetaxel 100mg/m2 a cada 21 dias 
ou paclitaxel 80mg/m2 semanal por 8 ciclos;

Se HER-2 positivo adicionar trastuzumabe. ***

Se RH positivo – tamoxifeno por 5 anos, caso 
paciente em pós-menopausa. Ao fim deste período, 
considerar 5 anos de inibidor de aromatase como 
adjuvância estendida. Caso em pré-menopausa, 
considerar terapia estendida com TMX.

FAC ou FEC por 6 ciclos ou
AC por 4 ciclos seguido por 4 ciclos de 
docetaxel 100mg/m2 a cada 21 dias ou 
paclitaxel 80mg/m2 semanal por 12 ciclos; 
ou FEC por 3 ciclos  seguido por 3 ciclos 
de docetaxel 100mg/m2 a cada 21 dias ou 
paclitaxel 80mg/m2 semanal por 8 ciclos;

Se HER-2 positivo adicionar trastuzumabe. ***

Se RH positivo – tamoxifeno ou inibidor de 
aromatase upfront, ou switch.

Tabela 2 – Esquemas quimioterápicos sugeridos de tratamento de acordo com risco

Esquemas quimioterápicos: AC–doxorrubicina 60mg/m2 mais ciclofosfamida 600mg/m2; FAC– 5-fluorouracila 500mg/m2 mais doxorrubicina 
50mg/m2 mais ciclofosfamida 500mg/m2; FEC – 5-fluorouracila 500mg/m2 mais epirrubicina 100 mg/m2 mais ciclofosfamida 500mg/m2; TC – 
docetaxel 75 mg/m2 mais ciclofosfamida 600 mg/m2; 
* Iniciar hormonioterapia com um inibidor de aromatase por cinco anos.
** Iniciar hormonioterapia com um inibidor de aromatase ou com o tamoxifeno por dois ou três anos e depois trocar pelo tamoxifeno ou por um 
inibidor de aromatase, respectivamente, até completar cinco anos. 
*** ADJUVANTE (profilática, pós-operatória): Esquema abreviado (concomitante à quimioterapia com docetaxel ou vinorelbina): dose inicial de 
4 mg/Kg, IV, em 1 hora e doses subsequentes de 2 mg//Kg, IV, em 30 minutos, semanalmente durante 8 semanas, total de 9 semanas de 
tratamento. Esquema estendido de 26 semanas (início concomitante à quimioterapia com taxano): dose inicial de 8 mg/Kg, IV, em 1 hora e 8 
doses subsequentes de 6 mg//Kg, IV, em 30 minutos, a cada 3 semanas. Esquema estendido de 52 semanas (12 meses): dose Inicial de 8 mg/
Kg, IV, em 1 hora e 16 doses subsequentes de 6 mg//Kg, IV, em 30 minutos, a cada 3 semanas. PRÉVIA (neoadjuvante ou citorredutora, pré-
operatória - início concomitante à quimioterapia com antraciclina ou taxano): dose Inicial de 4 mg/Kg, IV, em 1 hora e 23 doses subsequentes 
de 2 mg/Kg, IV, em 30 minutos, semanalmente. Note-se que a quimioterapia adjuvante com trastuzumabe do carcinoma de mama HER-2 
positivo pode ser classificada como poliquimioterapia (quimioterapia com trastuzumabe) e monoquimioterapia (uso exclusivo de trastuzumabe 
após a poliquimioterapia com trastuzumabe).
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CASOS ESPECIAIS
Com relação às pacientes idosas, caso tenham indicação de quimioterapia adjuvante, deve-se realiza-la 

com esquemas e doses ideais. Recente estudo verificou que tratamento adjuvante com capecitabina foi inferior ao 
tratamento com AC por 4 ciclos.(91). No caso de pacientes obesas, deve-se seguir as doses preconizadas com área 
de superfície corporal real. Estudos com antracíclicos mostram que não há maior incidência de neutropenia febril ou 
maior mortalidade.(92)

Outra situação a ser considerada em câncer de mama é seu desenvolvimento durante a gestação, em que a 
incidência, assim como no homem, representa 1% dos casos. A cirurgia na gestante também é considerada como 
tratamento principal (há controvérsias em relação ao LS e a cirurgia conservadora devido ao uso de radiotraçadores, 
uso do azul patente e necessidade de radioterapia complementar, respectivamente). A quimioterapia deve ser evitada 
no primeiro trimestre, devido ao maior risco de anomalias congênitas, anomalias cromossômicas, natimorto e aborto, 
com risco estimado de malformação fetal durante a exposiçãono primeiro trimestrede 15% a 20% (contra 2% a 3% 
entre todos os nascidos vivos). A dose de quimioterapia deve seguir a superfície corporal ao longo do tratamento. Os 
esquemas quimioterápicos com maiores fontes de dados de segurança são os que contêm antraciclina, que devem 
ser reservados durante o segundo e terceiro trimestres, devendo-se ter o cuidado adicional de evitar o período do 
nadir próximo ao fim da gestação para minimizar complicação puerperal.

No entanto, a quimioterapia no segundo ou terceiro trimestre foi associada a restrição do crescimento 
intrauterino, menor a idade gestacional ao nascimento (prematuridade) e baixo peso ao nascer cerca de metade 
das crianças expostas. Dados de segurança sobre o uso de taxano durante a gravidez são limitados. O uso de 
trastuzumabe durante a gravidez é contraindicado, pois a exposição a trastuzumabe durante a gravidez pode provocar 
oligohidrâmnio, que em alguns casos pode levar a hipoplasia pulmonar, anormalidades do esqueleto e morte neonatal. 
O metotrexato deve ser evitado em todas as fases da gestação devido ao seu efeito abortivo e potencial teratogênico. 
Como regra geral, a amamentação deve ser evitada em mulheres, enquanto estiver recebendo quimioterapia, com 
ou sem trastuzumabe, e hormonioterapia, assim como a contracepção em mulheres férteis deve ser orientada em 
pacientes em tratamento com esses medicamentos.(93-96)

6.3.2 quiMioterapia prévia (neoadjuvante/citorredutora)
Os estudos clínicos e meta-análises confirmam que não há diferença na ordem de administração da quimioterapia 

em relação ao tratamento cirúrgico, podendo ser administrado antes ou após, no caso de doença inicialmente 
operável.(97-99)

O tratamento prévio sistêmico geralmente é realizado nos casos em que a intervenção cirúrgica não é 
possível (estágios avançados) ou não está indicada (carcinoma inflamatório) ou em casos em que se deseja cirurgia 
conservadora da mama.

Os estágios avançados referem-se aos estágios IIIA, IIIB e IIIC, e a sua apresentação clínica inclui tumores acima 
de 5 cm, linfonodos axilares numerosos ou aderidos, infiltração de pele ou parede torácica, ou acometimento de 
linfonodo supraclavicular. Os estudos sobre terapia neoadjuvante incluíram pacientes operáveis (estágio I a II), o que 
pode ter superestimado os benefícios dessa modalidade terapêutica.(100-107)

A pesquisa de LS realizada no momento da cirurgia definitiva, após a terapia sistêmica neoadjuvante, resultou 
em taxas mais baixas de identificação do LS (possivelmente devido a alterações estruturais nos vasos linfáticos após 
a quimioterapia prévia) e maior taxa de falso negativo, em comparação com o mesmo procedimento realizado antes 
dessa terapia. (97,98,104)

Os esquemas de quimioterapia descritos na Tabela 2 no campo alto risco podem ser utilizados para a 
quimioterapia neoadjuvante.

O benefício do trastuzumabe neoadjuvante foi demonstrado por uma análise combinada de dois estudos clínicos 
aleatorizados, em que os pacientes foram submetidos a tratamento com quimioterapia isolada ou quimioterapia 
associada ao trastuzumabe. Foi demonstrado um ganho estatisticamente significativo na taxa de resposta patológica 
completa (RPc) - 43% versus 20% -, redução na taxa de recorrência de doença (26% versus 39%) e uma tendência 
para redução de mortalidade  (13% versus 20%), para a combinação de quimioterapia com trastuzumabe.(108)
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O estudo TECHNO avaliou a eficácia e segurança da combinação epirrubicina e ciclofosfamida seguida de 
paclitaxel e trastuzumabe como tratamento neoadjuvante em pacientes com o HER-2 superexpresso. Os pacientes 
tinham tumores maiores ou iguais a 2,0 cm ou carcinoma inflamatório e tinham a superexpressão de HER-2 confirmada. 
A sobrevida global em 3 anos foi de 96% em pacientes com RPc em comparação com 86% em pacientes sem RPc 
(P = 0,025).(109)

Diversos estudos avaliaram a comparação direta entre quimioterapia isolada e a quimioterapia com trastuzumabe 
em neoadjuvância. O estudo NOAH foi um estudo de superioridade, que comparou quimioterapia neoadjuvante isolada 
em pacientes HER-2 positivo. As pacientes que receberam trastuzumabe associado à quimioterapia, apresentaram 
RPc superior (39% versus 19%; p = 0,001), ganho de sobrevida livre de eventos (HR 0,58; p = 0,0126) e ganho de 
sobrevida global (HR 0,62; p = 0,114).(110)

É aceitável a adaptação de esquemas de quimioterapia para este subgrupo de pacientes, tomando com base os 
seguintes preceitos: evitar concomitância de trastuzumabe e antraciclinas, uso sequencial de antraciclinas e taxanos 
e concomitância de trastuzumabe e taxanos. (108,111)

A hormonioterapia também pode ser usada em pacientes com tumores localmente avançados com intuito 
neoadjuvante, em pacientes na pós-menopausa, HER-2 negativas e que não preenchem critérios clínicos para receber 
quimioterapia ou estejam em situação em que não seja possível o uso de quimioterapia. De acordo com estudos, os 
IA parecem ser superiores em relação à resposta clínica comparativamente ao tamoxifeno. O tempo de tratamento 
pode variar de 3 a 6 meses, não havendo dados de segurança suficientes para se indicar a hormonioterapia prévia em 
caso de pacientes em pré-menopausa.(112-114).

Em estudo com o uso de bevacizumabe neoadjuvante associado a quimioterapia, não se observou aumento 
de RPc, objetivo primário do estudo, nas pacientes com receptores hormonais positivos;  contudo nas paciente 
com receptores negativos a taxa de resposta completa foi maior (39% versus 28%). Acompanhamento em longo 
prazo e novos estudos são necessários, pois não se sabe se o aumento de RPc para um fármaco que promove anti-
angiogênese tem o mesmo impacto na sobrevida como a quimioterapia.(115)

6.3.3 quiMioterapia paliativa 
O câncer de mama metastático é definido como a presença de doença que acomete outros sítios além da 

mama, da parede torácica e das cadeias regionais de drenagem linfática. Sabe-se que a disseminação da doença 
metastática pode ocorrer através da via linfática, sanguínea ou por extensão direta.(116) Mesmo sem a perspectiva de 
cura, uma boa parte destas pacientes consegue com o tratamento sistêmico uma sobrevida prolongada. A sobrevida 
mediana de uma paciente com doença metastática é de aproximadamente 2 anos, mas pode variar, dependendo da 
localização da(s) metástase(s), de poucos meses a muitos anos.(117)

Inexiste um consenso mundial sobre a melhor conduta terapêutica para pacientes com câncer de mama 
avançado (metastático ou recidivado), e também não há diretrizes que definam um tratamento específico. Contudo 
existem conceitos importantes para a seleção da melhor conduta terapêutica de acordo com cada situação. Essa 
seleção depende de vários fatores que incluem as características do paciente e do tumor, a agressividade da doença, 
a resposta às terapias anteriores, o tempo desde a última exposição quimioterápica (inclusive hormonioterápica), os 
agentes antineoplásicos usados   no passado e as suas doses cumulativas. 

A disponibilidade e a aprovação de vários agentes, juntamente com a diversidade regional, diversifica ainda 
mais os padrões de tratamento em várias partes do mundo. O ideal é que a terapia seja individualizada e que 
oncologistas possam utilizar ensaios clínicos e consensos regionais e globais para orientar a decisão terapêutica de 
acordo com os medicamentos disponíveis. Ao selecionar a terapia, o médico também deve considerar os aspectos 
práticos, tais como a necessidade de hospitalização ou logística do atendimento ambulatorial, disponibilidade 
de medicamentos orais, efeitos adversos dos antineoplásicos e a vontade do paciente para cumprir o esquema 
quimioterápico selecionado.

O aumento do uso de antraciclinas, taxanos e terapias hormonais adjuvantes nos estágios iniciais da doença faz 
com que a seleção do tratamento inicial da doença avançada ou de linhas subsequentes de tratamento seja desafiadora, 
e principalmente a resistência aos medicamentos limita as opções terapêuticas e a eficácia da quimioterapia de resgate.
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Principalmente pela heterogeneidade do câncer de mama, não existe na literatura estudos randomizados que 
comprovem aumento da sobrevida global no tratamento paliativo da doença avançada após o uso de duas linhas 
quimioterápicas ou de duas linhas hormonioterápicas, excluindo-se as quimioterapia e hormonioterapia adjuvantes. Contudo, 
é aceito o tratamento subsequente da doença metastática (3ª ou 4ª linha) em consensos internacionais, dependendo das 
características do paciente e da doença(10,118), com a intenção de melhorar a qualidade de vida e paliar sintomas.

Atualmente, dispõe-se de uma ampla variedade de agentes para tratamento hormonal no câncer de mama 
avançado. As principais manipulações hormonais utilizadas são o uso de medicamentos e a ooforectomia cirúrgica 
ou actínica (por radioterapia).

Os medicamentos utilizados são o tamoxifeno(119), os inibidores da aromatase (exemestano, anastrozol ou 
letrozol), os análogos do LHRH e o fulvestranto(120-122).

Na hormonioterapia paliativa deve ser considerado o status menopausal da paciente, pois algumas opções 
como os inibidores da aromatase em monoterapia não devem ser prescritos enquanto houver função ovariana.

As pacientes em pré-menopausa que nunca foram submetidas a tratamento com tamoxifeno têm benefício 
com o uso deste medicamento em monoterapia. Adicionalmente, a ablação ovariana com o uso de análogo do LHRH 
(ex. gosserelina) associada ao tamoxifeno está relacionada a aumento de sobrevida global, quando comparado ao uso 
de tamoxifeno isolado(123). Nas pacientes em pré-menopausa que já foram tratadas com tamoxifeno na adjuvância 
ou naquelas que já falharam com o uso de tamoxifeno em primeira linha é preconizado o uso de um inibidor da 
aromatase associado à gosserelina em segunda linha(124).

Os inibidores da aromatase, quando comparados ao tamoxifeno no tratamento em primeira linha das pacientes 
em pós-menopausa, possuem melhor eficácia em sobrevida global(125). Em segunda linha pode-se utilizar tamoxifeno 
nas pacientes submetidas a IA anteriormente e que não falharam ao tamoxifeno no tratamento adjuvante ou IA nas 
pacientes submetidas a tamoxifeno em primeira linha.  Outra opção para tratamento em segunda ou terceira linha é 
o fulvestranto em dose de 250mg mensal intramuscular(126-129). A dose de 500 mg demonstrou melhor eficácia no 
estudo CONFIRM com sobrevida global de 26,4 meses para fulvestranto 500mg e 22,3 meses para 250mg (HR = 
0,81; 95% IC = 0,69–0,96; nominal p = 0,02) e pode ser uma opção.(130-132)

Na falha a inibidor não esteroidal (anastrozol ou letrozol) pode-se utilizar um inibidor esteroidal como opção 
(exemestano). (133)

Inexiste comprovação do benefício em sobrevida global do uso de terceira linha hormonal. Contudo, no grupo 
de pacientes com doença responsiva anteriormente e lentamente progressiva, com receptores hormonais fortemente 
positivos em que se deseja postergar o início da quimioterapia, ou naquelas pacientes com contraindicação aos 
agentes citotóxicos, pode-se utilizar uma terceira linha hormonal a fim de preservar os pacientes dos efeitos colaterais 
da quimioterapia.

As pacientes com doença HER-2 positivo e receptor hormonal positivo que apresentem doença metastática 
em ossos e partes moles ou que não estejam em risco de vida iminente (indicação formal de quimioterapia) podem 
ser tratadas da mesma forma que as pacientes HER-2 negativas. Os dados disponíveis não foram considerados 
suficientes para justificar a incorporação do trastuzumabe para a poliquimioterapia ou monoterapia do carcinoma de 
mama avançado(88).

O uso de everolimo, um inibidor tirosinoquinase da via intracelular de sinalização MTOR, em combinação com 
exemestano após falha da hormonioterapia, foi avaliado em estudo recente. Este estudo multicêntrico, duplo-cego 
randomizado, envolveu 724 mulheres em pós-menopausa com receptores de estrogênio positivos, HER-2-negativo, 
com câncer de mama avançado com recorrência ou progressão após terapêutica prévia com letrozol ou anastrozol.  
Uma análise interina da sobrevida global (SG), realizado em 46% dos eventos esperados não foi estatisticamente 
significativa (HR = 0,77 (IC95%: 0,57 - 1,04)). A segunda análise interina para sobrevida global mostrou um benefício 
de 4,4 meses (HR=0.89 (IC95%: 0,73 -1.10); p=0.1426), porém novamente sem significância estatística(134).

A terapia citotóxica é um tratamento bastante utilizado no tratamento das pacientes com doença avançada, 
metastática ou recidivada, principalmente naquelas com receptores hormonais negativos ou com receptores 
hormonais positivos que se tornaram refratárias à hormonioterapia e ainda naquelas com doença visceral ou com 
doença agressiva. Os fármacos com maior atividade no câncer de mama avançado são os antracíclicos (doxorrubicina 
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ou epirrubicina) e taxanos (paclitaxel, docetaxel), e outros agentes quimioterápicos possuem atividade em doença 
metastática, entre eles as capecitabina, gencitabina, metrotrexato, 5-fluorouracila, vinorelbina, vimblastina, mitomicina, 
etoposido, ciclofosfamida, cisplatina, irinotecano e quimioterápicos mais recentes como ixabepilona, eribulina, nab-
paclitaxel e doxorubicina lipossomal.(135-147).

A quimioterapia pode ser administrada como agente único ou em combinação. Quando comparados, em 
revisão sistemática publicada em 2005, a combinação de agentes quimioterápicos foi associada a um aumento da 
taxa de resposta, aumento do tempo para progressão de doença e um pequeno benefício de sobrevida global (HR 
para morte de 0,88 IC 0,83-0,93), no entanto com um aumento expressivo da toxicidade.(148) Diversos estudos 
clínicos com fármacos mais modernos também falharam em demonstrar benefício de sobrevida e, quando mostraram, 
este benefício foi apenas de 2 a 3 meses.(138,149-151)

O tratamento combinado deve ser utilizado em pacientes com doença rapidamente progressiva que necessitem 
de resposta objetiva rápida, a despeito da maior toxicidade proporcionada por esse tratamento. Fora deste contexto, 
pacientes devem ser submetidos a monoterapia.

A duração da quimioterapia é foco de intenso debate; diversos estudos já demonstraram que a “quimioterapia 
de manutenção” pode prolongar a sobrevida livre progressão, porém não altera a sobrevida global.(152-155) Inexiste 
comprovação científica do benefício de quimioterapia paliativa após 2ª linha em termos de sobrevida global, mas seu 
uso pode ser considerado particularmente nas pacientes com boa resposta anterior e que mantenham performance 
status adequado com objetivos de retardar a progressão da doença e paliar sintomas.

Outros medicamentos anti-HER-2 com indicação para a progressão tumoral após o uso de trastuzumabe em 
pacientes com doença metastática, como lapatinibe, pertuzumabe e trastuzumabe-entansina, embora com atividade 
em pacientes com expressão positiva do gene erbB2 (HER-2), necessitam de  mais estudos e maior tempo de uso 
para justificar a sua utilização na rotina.

O lapatinibe é um inibidor reversível dos receptores da família das tirosinoquinases ErbB1 e ErbB2, administrado 
pela via oral. Em combinação com capecitabina, à progressão tumoral após o uso de trastuzumabe, não resultou 
em melhora da SG (HR  0,92; 95% CI, 0.58–1.46; p = 0,72).(156) Outro estudo de fase 3, de uso em primeira linha e 
comparando lapatinibe e paclitaxel com paclitaxel, também não demostrou benefício em SG.(157) 

O pertuzumabe é um anticorpo monoclonal recombinante humanizado que se liga em um domínio extracelular 
distinto do trastuzumabe e previne sua dimerização com HER3. O estudo CLEOPATRA avaliou a adição de pertuzumabe 
ao esquema de primeira linha em pacientes com câncer de mama metastático tratados com trastuzumabe e 
docetaxel. A avaliação de SG demonstrou um benefício de sobrevida de 37,6 meses (95% CI 34.3-NE [não podendo 
ser estimado]) no grupo placebo e ainda não alcançado (95% CI 42.4-NE) no grupo pertuzumabe (hazard ratio 0.66, 
95% CI 0,52-0,84; p=0,0008).(158) 

O trastuzumabe-entansina (T-DM1) é o trastuzumabe ligado de forma covalente com a substância inibitória 
de microtúbulos DM1 (um derivado de maitansina) por meio do ligante tioéter estável MCC (4-[N-maleimidometil] 
ciclohexano-1-carboxilato). A entansina refere-se ao complexo DM1-MCC. A conjugação trastuzumabe- entansina 
confere seletividade as células tumorais com receptores HER-2 positivos, aumentando a veiculação da entansina 
nas células tumorais. O estudo EMILIA, de fase 3, em quimioterapia de segunda linha do câncer de mama avançado 
e em progressão após o uso de trastuzumabe em primeira linha, avaliou 991 pacientes para receber TDM-1 ou a 
combinação lapatinibe mais capecitabina. Os objetivos primários definidos para o estudo, de melhora na sobrevida 
livre de progressão e a sobrevida global, foram atingidos.(159), no entanto são necessários mais estudos e maior 
tempo de uso para justificar a sua utilização como rotineira.

A associação de bevacizumabe, um anticorpo monoclonal anti VEGF (fator de crescimento endotelial), quando 
administrado em combinação ao paclitaxel para pacientes com câncer de mama triplo negativo (RE, RP e HER-2 
negativos) proporciona um aumento na taxa de resposta e na sobrevida livre de progressão de doença sem alterar de 
fato a sobrevida mediana global dessas pacientes.(158).

Pacientes com metástase(s) óssea(s) devem receber o inibidor de osteólise, associadamente a efetivo tratamento 
sistêmico. Medicamentos dessa classe ajudam a reduzir a dor, a incidência de fraturas e hipercalcemia(160), mas 
deve-se prestar atenção especial à possibilidade de osteonecrose de mandíbula com uso prolongado.
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7 Monitorização do trataMento

7.1 AvAlIAçãO DA RESpOSTA TERApêuTIcA

Pacientes em tratamento paliativo devem ser monitorizados para resposta terapêutica nos sítios de doença com 
exames de imagem (TC preferencialmente) a cada 6-12 semanas de tratamento com quimioterapia ou hormonioterapia. 
Em caso de doença estável ou resposta terapêutica, recomenda-se um total de 6-8 ciclos conforme a tolerância ao 
tratamento. Contudo, não há dado comprovado que defina o número de ciclos de quimioterapia a ser utilizado. Alguns 
autores sugerem a manutenção do tratamento enquanto houver benefício, respeitando-se a toxicidade, porém não há 
dados que justifiquem o tratamento de manutenção com melhora da sobrevida global. Pacientes sob hormonioterapia 
devem receber tratamento até a progressão da doença. Marcadores tumorais não são recomendados para avaliação 
de resposta. Pacientes em uso de quimioterapia ou hormonioterapia prévia devem ser monitorados com exame clínico.

7.2 cRITÉRIOS DE INTERRupçãO DO TRATAMENTO

Pacientes que apresentaram qualquer tipo de intolerância à radioterapia, quimioterapia ou hormonioterapia (graus 3 e 
4, de acordo com a Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Versão 4)(161) ou intolerância considerada 
grave devem ter a dose reduzida ou o tratamento suspenso. Este será retomado apenas quando a toxicidade regredir ou 
retornar para os graus 1 ou 2. Pacientes que não tolerarem doses reduzidas devem ter o tratamento suspenso. Essa conduta 
simplificada deve levar em conta o tratamento utilizado, o evento adverso em questão e o benefício atingido pelo paciente. 
Pacientes com evidência de progressão da doença devem ter seu tratamento suspenso e receber cuidados paliativos.

7.2.1 trastuzuMabe

Em relação à infusão do trastuzumabe, recomenda-se a observação clínica por 30 minutos após a administração 
das três primeiras doses do medicamento, pelo risco de reações adversas imediatas por hipersensibilidade. Sintomas 
como febre e calafrio podem ocorrer em 30% a 40% dos pacientes após a primeira administração de trastuzumabe, 
sendo menos comum nas administrações subsequentes. Podem ocorrer ainda náusea, vômitos, astenia, dor local, 
cefaleia, tontura, dispneia, hipotensão e erupção cutânea. Recomenda-se para estes pacientes o uso de medicamentos 
sintomáticos (anti-histamínicos e analgésicos) e reduzir a velocidade de infusão do trastuzumabe. Reações infusionais 
graves são infrequentes (3 por 1.000 pacientes), podendo resultar em óbito (4 por 10.000 pacientes), e incluem dispneia, 
hipotensão, sibilância, broncoespasmo, taquicardia e hipoxemia. Recomenda-se para estes pacientes a interrupção 
imediata do uso do trastuzumabe e medidas de suporte clínico apropriadas.

Deve ser realizado ecocardiograma antes do início do uso desse medicamento e a cada 3 meses de tratamento, 
e as condutas abaixos devem ser tomadas de acordo com os ecocardiogramas de monitoramento.

Para as pacientes assintomáticas: (162)
 » FE normal, porém redução absoluta menor que 16% em comparação ao exame pré-tratamento: continuar o 

tratamento;
 » FE normal, com redução absoluta maior ou igual a 16% em comparação ao exame pré-tratamento: suspender 

e reavaliar a FE em 3-4 semanas;
 » FE abaixo do limite inferior normal, com redução absoluta menor que 10%: manter o tratamento e reavaliar FE 

em 3-4 semanas;
 » FE abaixo do limite inferior normal, com redução absoluta maior ou igual a 10%: suspender o tratamento e 

reavaliar FE em 3-4 semanas.
O tratamento suspenso pode ser re-iniciado, se na reavaliação da FE houver critério para sua continuidade. 

Havendo interrupção do uso de trastuzumabe por intervalo igual ou superior a 6 semanas, por qualquer motivo, pode 
ser repetida a dose inicial.

Em caso de duas interrupções sucessivas, ou três em qualquer momento, o uso do medicamento deve ser 
permanentemente interrompido.

Em caso de pacientes com insuficiência cardíaca sintomática com o uso do medicamento, o mesmo deverá ser 
permanentemente interrompido, independente dos valores de FE.
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Tem sido observado nos pacientes com câncer de mama HER-2 positivo um risco maior do que o habitual de 
desenvolver metástase(s) no sistema nervoso central(SNC). O SNC é uma região santuário, não alcançado pela maioria 
dos medicamentos antineoplásicos usados na quimioterapia adjuvante. Se o paciente desenvolver metástase isolada 
no SNC durante a quimioterapia adjuvante com trastuzumabe, o tratamento precisa ser interrompido para o tratamento 
médico apropriado – cirurgia ou radioterapia. Se toda a lesão metastática tiver sido ressecada, proporcionando a chance 
de remissão em longo prazo, cabe ao médico oncologista definir se a quimioterapia adjuvante deve ser retomada de 
modo a completar período de uso do trastuzumabe originalmente programado. Se o paciente desenvolver metástase 
no SNC e em outro órgão durante a quimioterapia adjuvante com trastuzumabe, o uso deste medicamento deve ser 
interrompido e não re-iniciado.

7.3 AcOMpANhAMENTO póS-TRATAMENTO

Pacientes devem ser acompanhados ao término da adjuvância por 5 anos. O exame físico deve ser realizado a 
cada 3 a 6 meses para os primeiros três anos, a cada 6 a 12 meses para os seguintes 4 e 5 anos, e depois, anualmente. 
Para as mulheres que se submeteram à cirurgia conservadora da mama, a mamografia pós-tratamento deve ser obtida 
um ano após a mamografia inicial e pelo menos 6 meses após a conclusão da radioterapia. O uso de hemograma 
completo, dosagens bioquímicas séricas, cintilografia óssea, radiografia de tórax, US abdominal, TC, RM, PET-CT ou 
marcadores tumorais não é recomendado para acompanhamento de rotina em um paciente assintomático, sem achados 
específicos no exame clínico. Pacientes com doença metastática devem ser acompahados por exame de imagem nos 
sítios de doença a cada 3-6 meses, ou conforme necessidade clínica ou evidência de progressão.

8 regulação/controle/avaliação pelo geStor
A adoção dos esquemas de quimioterapia comprovadamente estabelecidos para câncer de mama irá depender 

de experiência em cada instituição e seu corpo clínico, bem como a disponibilidade de determinados insumos. O uso 
de esquemas de alta complexidade devido ao potencial alto de complicações e efeitos colaterais de difícil controle não 
é recomendado nestas Diretrizes.

Doentes com diagnóstico de câncer mamário devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia com 
porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento.

Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, o tratamento, o manejo das doses e o 
controle dos efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de hemoterapia, 
de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos resultados 
terapêuticos esperados.

Os procedimentos radioterápicos e quimioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 04) e cirúrgicos (Grupo 04 e os vários 
subgrupos por especialidades e complexidade) da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS podem 
ser acessados, por código do procedimento ou nome do procedimento e por código da CID – Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – para a respectiva neoplasia maligna, no SIGTAP-
Sistema de Gerenciamento dessa Tabela (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), com versão 
mensalmente disponibilizada.

São os seguintes os procedimentos da tabela do SUS para a quimioterapia de adultos com câncer de mama:

QUIMIOTERAPIA PALIATIVA – ADULTO
03.04.02.013-3 - Quimioterapia do carcinoma de mama avançado (doença metastática ou recidivada) - 1ª Linha
03.04.02.014-1 - Quimioterapia do carcinoma de mama avançado (doença metastática ou recidivada) - 2ª Linha
03.04.02.034-6 - Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado (receptor positivo, doença metastática ou 

recidivada) – 1ª linha
03.04.02.033-8 - Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado (receptor positivo, doença metastática ou 

recidivada) - 2ª linha

1860



310
Consultas Públicas

QUIMIOTERAPIA PRÉVIA (NEOADJUVANTE/CITORREDUTORA) – ADULTO
03.04.04.002-9 - Quimioterapia do carcinoma de mama
03.04.04.018-5 - Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio III (prévia) 
03.04.04.xxx-x - Hormonioterapia prévia (procedimento a ser criado)

QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE (PROFILÁTICA) – ADULTO
03.04.05.013-0 - Quimioterapia do carcinoma de mama em estádio I clínico ou patológico 
03.04.05.026-1 - Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio I (adjuvante)
03.04.05.029-6 - Monoquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio I (adjuvante)
03.04.05.004-0 - Hormonioterapia do carcinoma de mama receptor positivo em estádio I clínico ou patológico
03.04.05.007- 5 - Quimioterapia do carcinoma de mama em estádio II clínico ou patológico
03.04.05.027-0 - Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio II (adjuvante)
03.04.05.030-0 - Monoquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio II (adjuvante)
03.04.05.012-1 - Hormonioterapia do carcinoma de mama receptor positivo em estádio II clínico ou patológico
03.04.05.006-7 - Quimioterapia do carcinoma de mama em estádio III clínico ou patológico
03.04.05.028-8 - Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio III (adjuvante)
03.04.05.031-8 - Monoquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio III (adjuvante)
03.04.05.011-3 - Hormonioterapia do carcinoma de mama receptor positivo em estádio III clínico ou patológico 

A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e garantia 
do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação.

Ações de controle e avaliação incluem, entre outras: a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos procedimentos; e o monitoramento da produção dos 
procedimentos (por exemplo, frequência apresentada versus autorizada, valores apresentados versus autorizados versus 
ressarcidos).

Ações de auditoria devem verificar in loco, por exemplo, a existência e observância da regulação do acesso 
assistencial; a qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração de 
medicamento(s) (tipos e doses); a compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico de câncer mamário e 
perfil clínico do doente (capacidade funcional, estadiamento, indicação clínica para tratamento), o esquema terapêutico e 
as doses diárias prescritas e fornecidas; a compatibilidade do registro dos procedimentos com os serviços executados; 
a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau de satisfação dos doentes.

Exceto pela Talidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo, pelo Mesilato de Imatinibe para a quimioterapia do 
Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), da Leucemia Mieloide Crônica e Leucemia Linfoblástica Aguda cromossoma 
Philadelphia positivo e pelo Trastuzumabe para a quimioterapia do carcinoma de mama inicial e locorregionalmente 
avançado, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem medicamentos 
antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS 
não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais terapias 
antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia 
são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e 
fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em 
que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do 
medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos[46].

9 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade – TER
É obrigatória a informação ao paciente ou ao seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e efeitos 

adversos relacionados ao tratamento do câncer mamário, notadamente no uso de medicamento antineoplásico.
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1 Metodologia de buSca e avaliação da literatura
Foi realizada em 01/04/2014 uma busca na base eletrônica Medline, acessada  via PubMed, utilizando os 

descritores de interesse para (“multiple”(All Fields) AND “myeloma”(All Fields)) OR “multiple myeloma”(All Fields) 
OR “multiple myeloma”(MeSH Terms) AND ((“clinical trial, phase iii”(Publication Type) OR “clinical trials, phase iii 
as topic”(MeSH Terms) OR “clinical trial phase iii”(All Fields) OR “phase iii clinical trial”(All Fields)) OR (“randomized 
controlled trial”(Publication Type) OR “randomized controlled trials as topic”(MeSH Terms) OR “randomized controlled 
trial”(All Fields) OR “randomised controlled trial”(All Fields)) OR (“meta-analysis”(Publication Type) OR “meta-analysis as 
topic”(MeSH Terms) OR “meta-analysis”(All Fields))).

Foram ainda revisadas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do International Myeloma 
Working Group (IMWG), do National Comprehensive Cancer Network (NCCN) e tópicos relacionados do uptodate (http://
www.uptodate.com). Dados epidemiológicos internacionais foram obtidos do National Cancer Institute (NCI).

2 introdução
O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia maligna de origem hematopoética, caracterizada pela proliferação 

clonal de plasmócitos na medula óssea, que, na maioria dos casos, secretam proteína monoclonal detectável no 
sangue ou urina, podendo levar à disfunção de órgãos. Corresponde a cerca de 1% dos tumores malignos e 10%-
15% das neoplasias hematológicas(1). Nos EUA, a população estimada de pessoas com a doença era 83.367, em 
2011 (incidência esta que, comparativamente a 1975, aumentou de 4,9 para 7,4 casos/100.000 habitantes/ano), foi 
duas vezes maior em negros do que em brancos, 1,5 vez maior em homens do que em mulheres e correspondeu a 
uma mortalidade de 3,4/100.000 habitantes/ano(1,2). No Brasil, há poucos dados epidemiológicos disponíveis. No 
Vale do Paraíba, em São Paulo, a incidência e prevalência do MM em seis meses corresponderam, respectivamente, 
a 0,7 e 5,7/100.000 habitantes(3). Dados antigos do IBGE, de 1991-1995, demonstraram taxas brutas de incidência 
em homens e mulheres na cidade de Campinas, respectivamente de 0,8 e 0,9/100.000 habitantes(4).

O MM é uma doença do idoso. Mais de 90% dos casos ocorrem após os 50 anos, com idade média ao 
diagnóstico de 70 anos, no Ocidente(1), mas, no Brasil, a ocorrência da doença parece se dar mais cedo, sendo 
de 60 anos a idade mediana dos pacientes ao diagnóstico(5,6). Ainda no Ocidente, a incidência anual da doença 
em pessoas com menos de 50 e 30 anos é, respectivamente, de 1,3 e 0,1 casos/100.000 habitantes, e no último 
levantamento, de 2007-2011, não foram observados casos com idade inferior a 25 anos(2). A incidência aumenta 
com a idade, atingindo 36,1/100.000 habitantes/ano após os 70 anos(2).

O MM é uma doença clonal de plasmócitos, que via de regra produzem em excesso um tipo específico de 
proteína  relacionada à imunoglobulina humana, denominada proteína monoclonal (proteína-M), paraproteína ou pico-M.

Estruturalmente, as imunoglobulinas normais são compostas por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves; 
há cinco tipos de cadeias pesadas (IgG, IgA, IgM, IgD e IgE) e dois tipos de cadeias leves (kappa e lambda), que, ao 
todo, podem constituir imunoglobulinas em dez combinações diferentes. Os plasmócitos malignos podem secretar 
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imunoglobulinas anômalas (cadeia pesada e cadeia leve), somente cadeias leves ou nenhuma paraproteína. A avaliação 
do componente M é importante para o diagnóstico e no seguimento do paciente com MM.

O acometimento ósseo pelo MM é característico da doença, com lesões líticas que afetam predominantemente 
o esqueleto axial (crânio, coluna e gradil costal) e as áreas proximais dos membros superiores e inferiores. Na avaliação 
radiológica inicial, quase 80% dos pacientes terão lesões líticas no esqueleto, acometendo vértebras (65%), arcos 
costais (45%), crânio (40%), ombros (40%), pelve (30%) e ossos longos (25%)(7). Quase 10% dos doentes têm 
osteopenia difusa ou osteoporose ao diagnóstico(8). As lesões ósseas resultam do aumento da atividade osteoclástica 
(reabsorção óssea), acompanhada pela exaustão da função osteoblástica e redução da formação óssea. Apesar de 
geralmente diagnosticadas em radiografias, as lesões líticas só aparecem quando já se perdeu acima de 30% do 
trabeculado ósseo(9).

A identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento 
especializado dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.

3  claSSificação eStatíStica internacional de doençaS e probleMaS 
relacionadoS à Saúde (CID-10)

 » C90.0 - Mieloma múltiplo
 » C90.1 - Leucemia plasmocitária
 » C90.2 - Plasmocitoma extramedular
 » D47.2 - Gamopatia monoclonal

4 diagnóStico e eStadiaMento

4.1 quADRO clíNIcO

A maioria dos pacientes apresenta-se com sinais e sintomas de infiltração plasmocitária (óssea ou de outros 
órgãos) ou lesão renal por deposição de proteína monoclonal tumoral. As manifestações clínicas mais comuns ao 
diagnóstico são(10):

a) Doença óssea - Dor óssea principalmente em tórax e coluna induzida pela movimentação (60%), déficit motor 
ou sensitivo, fraturas patológicas, redução da altura;

b) Insuficiência renal - Edema, oligúria, uremia, elevação de creatinina (48%). A insuficiência renal é secundária 
principalmente à nefropatia obstrutiva devido a cilindros de cadeia leve monoclonal (proteína de Bence Jones) que se 
depositam nos túbulos contornados distais e coletores, conhecida como “rim do mieloma”, e à hipercalcemia. Pode 
ser agravada por infecção, desidratação, uso de medicamentos nefrotóxicos e contraste venoso. Outra causa é o 
depósito glomerular de cadeias leves com síndrome nefrótica associada que ocorre na amiloidose de cadeia leve (AL) 
(geralmente lambda) e na doença de depósito de cadeia leve monoclonal (DDCLM) (geralmente kappa);

c) Síndrome de Fanconi adquirida: disfunção tubular proximal (fosfatúria, glicosúria e aminoacidúria) - Suspeitar 
se valor de ácido úrico sérico for muito baixo(11);

d) Anemia normocítica normocrômica (73%) ou macrocítica (9%) - Palidez, astenia e cansaço. A anemia é secundária 
a infiltração medular por plasmócitos, lesão renal ou hemodiluição quando há níveis elevados de proteína monoclonal;

e) Hipercalcemia (28%) - Anorexia, náusea, vômitos, constipação, fraqueza, polidipsia, poliúria, confusão, coma, 
encurtamento do intervalo QT, bradicardia, hipertensão. Raramente, pode ser consequência da ligação do cálcio sérico 
à proteína monoclonal (neste caso o cálcio iônico é normal e o paciente assintomático não requer tratamento)(12);

f) Infecções bacterianas recorrentes - Secundárias a disfunção de linfócitos e plasmócitos normais e à 
hipogamaglobulinemia;

g) Síndrome de hiperviscosidade - Borramento visual, cefaleia, vertigem, nistagmo, tontura, zumbido, surdez 
súbita, diplopia, ataxia, confusão, alteração de consciência, acidente vascular cerebral ou coma;
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h) Perda ponderal (24% dos casos);
i) Massas subcutâneas (5%-7% dos casos) - Evidência de plasmocistomas extramedulares;
j) Compressão medular (5% dos casos) por fratura patológica ou plasmocitoma - Dor local no sítio de compressão 

associada a fraqueza ou parestesia de membros inferiores, constipação intestinal e retenção urinária;
k) Infiltração de outros órgãos (rara) - Estômago, vesícula biliar, ductos biliares, pâncreas e intestino, mediastino, 

pulmão, pleura, pericárdio, órbita.
Compressão medular, confusão mental, hipercalcemia e insuficiência renal são emergências médicas que 

necessitam de pronta investigação e tratamento(13-17).

4.2 AvAlIAçãO clíNIcA

a) História clínica completa - Dor, sintomas constitucionais e neurológicos e infecção.
b) Antecedentes - Infecção ou doença crônica, exposição a substâncias tóxicas (benzeno, solventes orgânicos, 

herbicidas, inseticidas) ou radiação, imunossupressão, história familiar de mieloma múltiplo.
c) Exame físico, incluindo o exame neurológico - Sinais de anemia, petéquias, equimoses, febre. É raro apresentar-

se hepatomegalia (4%), esplenomegalia (1%), linfonodomegalia (1%). Pesquisar sinais de amiloidose (nódulos ou 
placas cutâneas, equimoses, macroglossia, púrpura periorbital, síndrome do túnel do carpo)(10).

4.3 ExAMES cOMplEMENTARES

A investigação inicial visa a identificar, em um doente com quadro clínico sugestivo de MM, lesões de órgãos 
alvo (hipercalcemia, anemia, insuficiência renal e lesões líticas no esqueleto), presença de proteína monoclonal tumoral 
(sérica ou urinária) e infiltração plasmocitária da medula óssea.

Devem ser inicialmente solicitados:
a) Cálcio sérico total (e albumina) e cálcio iônico;
b) Ureia e creatinina;
c) Hemograma completo com diferencial e esfregaço do sangue periférico; identificar presença de empilhamento 

das hemácias (“rouleaux” - reação leucoeritroblástica, plasmócitos circulantes);
d) Radiografia de esqueleto (“rastreamento ósseo”). Outros métodos de imagem podem ser necessários, se 

houver sintoma ósseo ou neurológico com radiografias normais;
e) Pesquisa de cadeias leves livres monoclonais séricas ou eletroforese de proteínas e imunofixação na urina de 

24 horas;
f) Eletroforese de proteínas séricas e imunofixação sérica;
g) Dosagem sérica das imunoglobulinas (IgA, IgD, IgM, IgG e IgE).
Se a suspeita diagnóstica de MM for apoiada pelos exames iniciais, a investigação deve prosseguir com os exames:
a) Desidrogenase láctica (DHL);
b) Beta2-microglobulina;
c) Proteína C reativa (PCR) e velocidade de hemossedimentação (VHS);
d) Eletroforese de proteínas e imunofixação na urina de 24 horas (se ainda não realizada);
e) Proteinúria de 24h pelo método vermelho de pirogalol ou cloreto de benzetônio (reagentes de fitas para 

diagnóstico rápido de proteinúria na urinálise de rotina não identificam presença de cadeias leves);
f) Mielograma e biópsia de medula óssea (BMO);
g) Imunofenotipagem, citogenética convencional e, se disponível, hibridização fluorescente in situ (FISH), 

em espécimes de medula óssea obtidos por mielograma, para confirmação diagnóstica em casos duvidosos e 
estratificação prognóstica.

Se o diagnóstico de MM for confirmado, é útil avaliar com vistas ao planejamento terapêutico:
a) Tempo de trombina (TT), tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial ativa (TTPa);
b) Níveis séricos de fibrinogênio, dímero-d, produtos de degradação da fibrina;
c) Níveis séricos de bilirrubina total e frações, fosfatase alcalina, aminotransferases/transaminases, gama-

glutamil transferase, ácido úrico e glicose;

1874



324
Consultas Públicas

d) Parasitológico de fezes;
e) Medida da viscosidade sérica ou exame de fundo de olho.
Alterações nos testes de coagulação (alargamento do TT, TP e TTPa e hipofibrinogenemia) e distúrbios de 

hemostasia podem resultar de interações entre as paraproteínas plasmáticas, plaquetas e fatores de coagulação. 
Paraproteínas podem funcionar como inibidores (realizar teste da mistura a 50%) ou inibir a polimerização da fibrina 
(alargamento do TT), podem cursar com fibrinólise excessiva (p. ex: redução dos níveis de a2-antiplasmina, formação 
de complexos com plasmina ou aumento da atividade do ativador do plasminogênio tecidual tipo uroquinase) ou 
podem aumentar a depuração de fatores de coagulação (p. ex: fator X, fator de von Willebrand). Podem também 
resultar em doença de von Willebrand ou hemofilia adquiridas (paraproteínas com atividade inibitória contra fator de 
von Willebrand ou fator VIII), além de poderem funcionar como anticoagulantes similares a heparina. As paraproteínas 
também podem prejudicar a agregação plaquetária(18).

A avaliação laboratorial renal e hepática, além da glicemia, é necessária para ajuste de dose de alguns 
quimioterápicos, bem como no controle de efeitos colaterais do tratamento (p. ex: hiperglicemia secundária ao 
uso de corticoide).

4.3.1 pesquisa de proteína Monoclonal

A maioria dos casos de MM cursa com produção de proteína monoclonal pelos plasmócitos malignos 
(imunoglobulina, cadeia leve kappa ou cadeia leve lambda), detectável no soro ou na urina.

A pesquisa de cadeias leves livres monoclonais séricas (FLC) deve ser feita ao diagnóstico e tem valor 
prognóstico para as diversas formas de neoplasia de células plasmáticas. Será  anormal em dois terços dos pacientes 
com MM que têm imunofixação sérica e urinária negativas(19,20). A FLC mede os níveis de kappa e lambda livres por 
imunonefelometria com anticorpos policlonais dirigidos contra aqueles epítopos que estariam escondidos se a cadeia 
leve estivesse ligada à pesada. O valor normal para FLC kappa/lambda varia de 0,26 a 1,65. Se maior que 1,65, 
contém excesso de cadeias kappa livres e, se abaixo de 0,26, de cadeias lambda livres(21).

A eletroforese de proteínas séricas (EFPS) demonstra único pico estreito ou banda em 80% dos casos e 
tem sensibilidade de 1-2g/L, enquanto que a imunofixação sérica (IFS) detecta proteína M em mais de 90% e tem 
sensibilidade de até 0,2g/L(22).

A eletroforese de proteínas urinárias raramente detecta paraproteinemia de cadeia leve. A imunofixação urinária 
(preferencialmente na urina de 24 horas) tem sensibilidade de 0,04g/L para detecção do componente M(23).

A dosagem sérica das imunoglobulinas sugere aumento da imunoglobulina envolvida (IgG 50%, IgA 20%, 
cadeia leve 15%-20%, IgD 2%, IgM 0,5% e biclonal 2%, sendo que a kappa é duas vezes mais frequente que a 
lambda) e demonstra redução de imunoglobulina não envolvida em mais de 90% dos casos(22).

A combinação de EFPS, IFS e FLC detecta componente monoclonal em virtualmente (acima de 99%) todos 
os casos de MM(24). Assim, pode ser usada como triagem para substituir a eletroforese de proteínas na urina de 24 
horas (EFPU) e imunofixação urinária (IFU). As cadeias leves podem não ser detectadas na urina devido à reabsorção 
pelos túbulos proximais renais; assim a pesquisa de cadeias leves livres no soro pode ser um método mais sensível. 
Entretanto, uma vez comprovado o diagnóstico de MM, a EFPU, a IFU e a proteinúria de 24 horas devem ser realizadas.

Recorda-se que as tiras reagentes usadas rotineiramente para a urinálise de rotina somente detectam albumina 
e, assim, não servem para detecção de cadeias leves livres. Nos casos de MM com excreção de cadeias leves 
livres na urina é bastante frequente o achado de uma tira reagente negativa e a quantificação de proteínas na urina 
de 24 horas (por vermelho de pirogalol ou cloreto de benzetônio) positiva(25). A pesquisa de proteinúria de Bence 
Jones por técnica de precipitação pelo calor deve ser abandonada por não apresentar sensibilidade, especificidade e 
reprodutibilidade adequadas, além de resultados falso-negativos e falso-positivos(25).

Se houver proteína-M elevada (maior que 5g/dL) ou sintomas sugestivos de hiperviscosidade, é recomendável a 
medida da viscosidade sérica. Quando não disponível, o exame do fundo do olho simples ou retinografia fluorescente 
é um método sensível para diagnosticar hiperviscosidade com repercussão clínica, pelo qual hemorragias retinianas, 
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papiledema, distensão e dilatação de vasos (forma de salsicha) podem ser detectados(26,27).

4.3.2 avaliação da Medula óssea

No MM, plasmócitos monoclonais geralmente representam mais de 10% das células nucleadas da medula óssea; 
no entanto 4% dos pacientes com MM sintomático têm plasmocitose abaixo de 10%.  Isto pode ser consequência 
da infiltração focal por células do MM ou de problema de coleta da medula óssea, principalmente quando realizado 
apenas mielograma. Em média, a infiltração corresponde a 50%(22,23). Assim, se necessário, deve-se repetir a coleta 
em outro local, preferivelmente com biópsia de medula óssea (BMO).

O aspirado de medula óssea deve ser suficiente para a realização dos seguintes exames:
a) Mielograma - devem ser realizadas idealmente seis lâminas com o primeiro 0,5mL do aspirado (1ª aspiração). 

Pelo menos duas lâminas devem ser coradas com corante tipo Romanowsky. Um total de pelo menos 500 células 
nucleadas devem ser contadas, em pelo menos duas lâminas(28).

b) Imunofenotipagem por citometria de fluxo, se disponível - exame útil para detectar plasmócitos anormais e 
determinar a clonalidade(29,30).

c) Citogenética convencional (cariótipo por banda G) ou, se disponível, por hibridização in situ fluorescente (FISH) 
- O exame molecular permite avaliar a presença de alterações cromossômicas de importância prognóstica: del13, 
t(4;14)(p16;q32), t(11;14) (q13;q32), t(14;16)(q32;q23), t(14;20)(q32;q12), del17p13, alterações do cromossomo 1 
(ganho de 1q, deleção de 1q) e status da ploidia(31,32).

A biópsia de medula óssea (amostra de pelo menos 2 cm) com estudo imuno-histoquímico permite, além da 
caracterização de clonalidade, a melhor avaliação da celularidade e da extensão da infiltração plasmocitária medular, 
a qual muitas vezes pode ser focal(33).

O estado atual do conhecimento sobre a genética do MM ainda não permite asseverar de modo definitivo o 
valor clínico desta informação, mas o registro da informação sobre fatores clínicos e citogenéticos, quando disponível, 
pode contribuir para estimativa de prognóstico para alguns doentes(34-37).

4.3.3 avaliação da clonalidade e iMunofenótipo

No MM, o citoplasma de plasmócitos monoclonais contém cadeias leves kappa ou lambda, mas não ambas. A 
relação kappa/lambda normal na medula óssea é de 2:1. O achado de uma relação superior a 4:1 ou menor que 1:2 
define produção anômala de proteína monoclonal (ou restrição para) kappa ou lambda, respectivamente(38).

A detecção de clonalidade é importante na confirmação diagnóstica do MM, podendo ser feita por imuno-
histoquímica (IHQ), imunofluorescência em material de biópsia de medula óssea ou citometria de fluxo (CMF) de 
aspirado medular. Plasmocitose ou expansão de componentes kappa e lambda de natureza policlonal ocorrem nas 
hiperplasias plasmocitárias reativas, como, por exemplo, as devidas à infecção crônica (como no calazar), doença 
hepática crônica, doenças autoimunes ou carcinoma metastático na medula óssea.

Os plasmócitos do MM podem ser mais bem identificados pela marcação CD138. Além disso, tal como os 
plasmócitos normais, expressam CD79a, VS38c e CD38. E, diferentemente dos plasmócitos normais, perdem CD19 
(positivo em apenas 10%-15% dos casos), o CD45 neg/dim (acima de 99%) e podem coexpressar CD56 (cerca de 
70%)(29,38). O achado de plasmócitos com atipias fenotípicas também permite inferir sobre a clonalidade.

O plasmócito normal é CD19+, CD56-, CD117-, CD20-, CD28-/ dim, CD27+++, CD81+ e CD200dim. As 
anormalidade fenotípicas mais encontradas no MM são: CD19- (95%), CD56+ (75%), CD117+ (30%), CD20+ (30%), 
CD28+++ (15%-45%), CD27dim/- (40%-50%), CD81 dim/- e CD200+++. A identificação de neoplasia plasmocitária 
por citometria de fluxo pode ser feita por um dos seguintes grupos de marcadores(30,39):

a) painel de triagem sugerido por Salamanca (6 cores), capaz de detectar até 0,01% de células neoplásicas:
FITC/ PE/ PERCP-Cy5.5/PE-Cy7/ APC/APCCy7 e
cytIgl/cytIgk/CD19/CD56/CD38/CD45;
b) painel de avaliação das neoplasias de plasmócitos (8 cores), proposto pelo EUROFLOW:
PacB/AmCyan/FITC/PE/PerCPCy5.5/PECy7/APC/APCCy7,
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CD45/CD138/CD38/CD56/B2-micro/CD19/cyIgk/cyIgl e
CD45/CD138/CD38/CD28/BCD27/CD19/CD117/CD81.

4.3.4 exaMes de iMageM

O exame radiográfico do esqueleto é mandatório no estadiamento do MM e deve ser repetido sempre que 
houver suspeita de progressão da doença. Não serve, no entanto, para controle de resposta ao tratamento, pois 
as lesões osteolíticas raramente desaparecem e nem sempre novas fraturas podem ser atribuídas à progressão de 
doença, podendo ser consequência da redução da massa tumoral que sustentava o córtex ósseo (instabilidade 
óssea)(40). A ressonância magnética (RM) e a tomografia computadorizada (TC) são mais sensíveis que a radiografia 
convencional e permitem a detecção precoce de acometimento ósseo pelo MM(41).

Recomenda-se o exame radiográfico de:
a) Tórax – incidência póstero-anterior (PA);
b) Colunas cervical (incluindo imagem com a boca aberta), torácica, lombar, úmero e fêmur, crânio – incidências 

ântero-posterior (AP) e lateral;
c) Pelve – incidência AP; e
d) de qualquer outra área esquelética sintomática.
A RM detecta 20%-56% de lesões líticas em pacientes com radiografia normal e não expõe o paciente à 

radiação, sendo ainda mais sensível que a TC para este fim(41-45). O exame permite a visualização da cavidade 
medular e do grau de infiltração pelo MM antes da destruição óssea aparecer na radiografia. É a técnica de escolha 
para avaliação de compressão de medula espinhal, permitindo avaliação do grau de compressão nervosa, tamanho 
da massa e grau de extensão no espaço epidural. É mais sensível e específica para avaliar necrose avascular de 
cabeça de fêmur (que pode ocorrer secundária a corticoterapia ou radioterapia).

A indicação de RM ou TC deve ser restrita aos casos em que há discordância entre as radiografias e o quadro 
clínico do paciente, quando há suspeita de compressão espinhal por fratura e para melhor avaliação de massas 
tumorais de partes moles (plasmocitomas). Lembra-se que a realização de TC expõe o doente de 1,3 a 3 vezes mais 
radiação que o exame radiográfico do esqueleto(46,47).

Métodos diagnósticos de imagem funcional, como TC com emissão de pósitrons (PET-TC), cintilografia óssea 
com 99-tecnécio ou cintilografia corporal com 99m-sestamibi (MIBI), não são recomendados para uso rotineiro no 
planejamento terapêutico de doentes com MM(7,48-50). Embora apresentem boa sensibilidade e especificidade (85% 
a 90%) para identificar áreas de infiltração plasmocitária na medula óssea(51,52), podendo ajudar no monitoramento 
da resposta terapêutica de doentes com MM não secretor e localizar até 30% de doença extramedular em supostos 
plasmocitomas solitários pela RM(53,54), não detectam 30% das lesões em coluna e pelve que são vistas à RM.

Não se recomenda a realização de densitometria óssea na rotina, pois todos os doentes com MM sintomáticos 
farão uso de bifosfonatos.

4.3.5 critérios diagnósticos 
As definições a seguir são baseadas nas recomendações do International Myeloma Working Group (IMWG) e 

da Organização Mundial da Saúde para o diagnóstico de neoplasias de células plasmáticas(1,23):
a) Mieloma múltiplo sintomático (MMS) - caracterizado quando houver concomitantemente:
 » a1. detecção de proteína monoclonal no soro ou urina;
 » a2. infiltração medular por plasmócitos clonais ou plasmocitoma ósseo ou de partes moles; e
 » a3. lesão de órgão alvo (LOA): hipercalcemia (cálcio total acima de 11,5mg/dL), insuficiência renal (creatinina 

acima de 2mg/dL), anemia (hemoglobina abaixo de 10g/dL ou 2g/dL abaixo do limite inferior normal), 
doença óssea (lesões líticas, osteopenia grave ou fraturas), amiloidose, hiperviscosidade e infecções de 
repetição (dois ou mais episódios/ano).

Inexiste ponto de corte pré-definido para proteína M sérica ou urinária. Na maioria dos casos, a proteína-M está 
acima de 3g/dL de IgG, acima de 2,5g/dL de IgA ou maior que 1g de cadeia leve livre na urina de 24 horas, mas alguns 
pacientes com MMS têm níveis menores do que estes.
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Os plasmócitos monoclonais geralmente excedem 10% das células nucleadas da medula óssea, mas nenhum 
nível mínimo é definido, pois cerca de 5% dos pacientes com MMS têm menos do que 10% de plasmócitos na medula 
óssea. Quando não há proteína-M sérica ou urinária detectável, pode-se caracterizar como mieloma múltiplo não 
secretor se houver acima de 10% de plasmócitos clonais na medula óssea.

Pacientes com amiloidose diagnosticada por biópsia ou doença de depósito de cadeia leve monoclonal (DDCLM) 
devem ser classificados como “Mieloma com amiloidose documentada” ou “Mieloma com DDCLM documentada”, 
respectivamente, se tiverem acima de 30% de plasmócitos na medula óssea e/ou doença óssea relacionada ao mieloma.

b) Mieloma múltiplo latente (MML) - caracterizado quando houver concomitantemente:
 » b1. detecção de proteína monoclonal no soro com dosagem igual ou superior a 3g/dL ou infiltração medular 

por plasmócitos igual ou superior a 10%; e
 » b2. ausência de lesão de órgão alvo, como definido anteriormente.

A proteína-M em geral é uma IgG ou IgA. Quando o componente monoclonal for IgM, denomina-se 
macroglobulinemia de Waldenström latente(55,56).

Pacientes com MML podem permanecer com o quadro clínico estável durante anos e não necessitam 
tratamento antineoplásico ao diagnóstico, pois não se demonstrou aumento significativo na sobrevida global (SG) 
quando tratados imediatamente ou no momento da progressão tumoral(57,58).

O MML apresenta risco de progressão para MMS ou Amiloidose (AL) de aproximadamente 10% ao ano durante 
os primeiros 5 anos, 3% ao ano nos próximos 5 anos e, depois, de 1% a 2% ao ano, resultando numa probabilidade 
cumulativa de progressão de 73% aos 15 anos(59). São fatores de risco para progressão: proteína-M sérica maior 
que 3g/dL; plasmocitose clonal na medula óssea acima de 10% ou  taxa de cadeias leves livres anormal (até 0,125 
ou maior ou igual a 8)(20,60). A probabilidade de progressão em 5 anos é de 25%, 51% e 76%, respectivamente, se 
um, dois ou três fatores de risco estiverem presentes ao diagnóstico(20).

c) Mieloma múltiplo latente de cadeias leves (MMLL) - caracterizado quando houver concomitantemente:
 » c1. detecção de proteína monoclonal na urina de 24 hs igual ou superior a 500 mg/dL ou infiltração medular 

por plasmócitos igual ou superior a 10%;
 » c2. ausência de cadeias pesadas na imunofixação; e
 » c3. ausência de lesão de órgão alvo, como definido anteriormente.

O MMLL ou proteinúria de Bence Jones isolada é uma condição clínica caracterizada pelo achado isolado de 
excreção urinária de proteína monoclonal de cadeia leve.  É considerado como fase pré-maligna do MM de cadeias 
leves, mas sua história natural ainda não é bem conhecida (61).

d) Gamopatia monoclonal de significado indeterminado (GMSI) - caracterizada quando houver concomitantemente:
 » d1. detecção de proteína monoclonal sérica abaixo de 3 g/dL;
 » d2. plasmocitose clonal na medula óssea em proporção menor que 10% e mínima infiltração medular à 

biópsia;
 » d3. ausência de doença linfoproliferativa de células B; e
 » d4. ausência de lesão de órgão alvo, como definido anteriormente, ou sinais e sintomas relacionados a 

doenças por plasmócitos ou linfócitos.
A GMSI ocorre em 3%-5% das pessoas acima de 70 anos e 1%-3% das pessoas acima de 50 anos. Pacientes 

com GMSI têm um risco de progressão de 1% ao ano para mieloma múltiplo sintomático, amiloidose, macroglobulinemia 
de Waldenström ou distúrbio relacionado(18,25). Aproximadamente 70% são IgG, 15% IgM, 12% IgA e 3% biclonal. 
O risco de progressão é maior se a proteína-M for IgM ou IgA e se o nível sérico for maior que 1,5g/dL. Cerca de um 
terço dos casos podem ter proteína-M na urina, a qual não impacta no risco de progressão. Alterações na citogenética 
convencional são raras, entretanto exames moleculares podem identificar as mesmas encontradas no MM(62).

e) Plasmocitoma solitário ósseo (PSO) - caracterizado quando houver concomitantemente:
 » e1. área única de destruição óssea por plasmócitos monoclonais, comprovado histologicamente;
 » e2. ausência de outras lesões ósseas radiológicas;
 » e3. ausência de infiltração medular por plasmócitos clonais; e
 » e4. ausência de lesão de órgão alvo, como definido anteriormente, exceto pelo acometimento ósseo único.
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Doentes com PSO podem apresentar baixos níveis de proteína-M sérica ou urinária. Quando há mais de uma área 
localizada de destruição óssea, mantidos os demais critérios, denomina-se plasmocitomas ósseos solitários múltiplos.

f) Plasmocitoma solitário extramedular (PSE) - caracterizado quando houver concomitantemente:
 » f1. tumor extramedular constituído por plasmócitos monoclonais, comprovado histologicamente;
 » f2. ausência de lesões ósseas radiológicas;
 » f3. ausência de infiltração medular por plasmócitos clonais; e
 » f4. ausência de lesão de órgão alvo, como definido anteriormente.

Doentes com PSE podem apresentar baixos níveis de proteína-M sérica ou urinária. Quando há mais do que uma 
tumoração de plasmócitos extramedular, mantidos os demais critérios, o caso é caracterizado como “plasmocitomas 
extramedulares solitários múltiplos”.

O PSO é duas a cinco vezes mais comum que a forma extramedular e afeta mais comumente  vértebras 
(42%-61%), pelve (15%), costelas (12%) e ossos longos das extremidades inferior (12%) e superior (10%). O PSE 
predomina no trato respiratório superior (40% nos seios paranasais, 12% na nasofaringe, 4% na orofaringe e 4% 
na laringe) podendo resultar em sintomas locais (sangramento ou obstrução), mas pode ocorrer virtualmente em 
qualquer órgão(63-65). A RM do esqueleto axial e ossos longos proximais deve ser considerada nesses doentes, por 
ser mais sensível que a radiografia do esqueleto(7,41). Descrições de séries de casos de PSO sugerem que o PET-
TC possa ser um método complementar útil na avaliação da extensão da doença, mas, pela ausência de estudos 
comparativos e pelo tempo de seguimento curto nos relatos dos casos, não é possível estimar seu impacto clínico ou 
fazer recomendação válida com base nos seus resultados para o cuidado destes doentes(7,41,42,54,66,67).

g) Leucemia de células plasmáticas (LCP) - Caracterizada por plasmocitose no sangue periférico, perfazendo 
acima de 2.000 plasmócitos/mm3 ou fração maior que 20% dos leucócitos.

A LCP pode ser primária (“de novo”) ou secundária. A LCP primária é a mais agressiva forma de neoplasia de 
plasmócitos, manifestando-se como uma leucose aguda em doente sem diagnóstico prévio de mieloma múltiplo(68,69). 
A LCP secundária é uma transformação leucêmica que ocorre tardiamente na história natural do MMS, vista em 2%-
5% dos casos(70-72), sendo mais comum nos casos de MM de cadeia leve, IgD e IgE do que nos de MM IgA ou MM 
IgG(72,73). Costuma apresentar perda de expressão do CD56 nos plasmócitos clonais(74).

Sendo a LCP secundária normalmente o estágio terminal de MMS pré-existente, os doentes apresentam maior 
prevalência de doença óssea avançada e insuficiência renal em comparação com os doentes de LCP primária; em 
contraste, o acometimento extramedular pode ser menos comum em pacientes com LCP secundária(75,76). As 
manifestações clínicas incluem hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia, derrame pleural, infiltração de sistema 
nervoso central, ascite e insuficiência renal, e o curso da doença é agressivo e a sobrevida do doente, curta(72).

h) Mieloma osteoesclerótico - Na presença de polineuropatia (habitualmente sensório-motora, desmielinizante, 
semelhante à síndrome de Guillan-Barré) e proliferação plasmocitária monoclonal, o diagnóstico desta condição clínica 
pode ser caracterizado se houver concomitantemente:

 » h1. pelo menos um dos seguintes achados maiores: lesões ósseas escleróticas, doença de Castleman ou níveis 
elevados de fator de crescimento endotelial (VEGF) (geralmente igual ou superior a 3 vezes acima do normal); e

 » h2. pelo menos um dos seguintes achados menores: organomegalia (hepática, esplênica ou linfática), 
sobrecarga de volume extravascular (edema, derrame pleural ou ascite), endocrinopatia (disfunção adrenal, 
tireoideana, pituitária, gonadal, paratireoideana ou pancreática, à exceção do diabete mélito e do hipotiroidismo 
– condições comuns na população geral), lesões cutâneas (hiperpigmentação, hipertricose, hemangioma 
glomeruloide, acrocianose, pletora, rubor, leuconíquia), papiledema, trombocitose ou policitemia.

O mieloma osteosclerótico ou síndrome de POEMS - polineuropatia (100%), organomegalia (50%), endocrinopatia 
(66%), proteína-M (habitualmente IgA ou IgG lambda, sendo75%-85% sérica e até 50% urinária) e lesões cutâneas (66%) 
– é uma proliferação monoclonal de plasmócitos que cursa com lesões ósseas osteoescleróticas em virtualmente todos 
os casos, composta por espessamento focal do osso trabecular intimamente associada com fibrose paratrabecular, onde 
há acúmulo de plasmócitos(77). O exame imuno-histoquímico com marcadores para cadeias kappa e lambda do material 
obtido por biópsia da medula óssea pode identificar pequenos grupos de plasmócitos clonais tanto no interstício como 
margeando agregados linfoides(78). Além dos exames acima recomendados na avaliação de doentes com MM, faz-se 

1879



329MIELOMA MÚLTIPLO

útil incluir a dosagem de VEGF sérico(79-81), tirotrofina (TSH), prolactina, hormônio paratiroidiano (PTH), testosterona (ou 
estradiol), hormônio luteinizante (LH), hormônio folículoestimulante (FSH), teste de função pulmonar e  eletroneuromiografia 
com estudos de condução nervosa. A biópsia da lesão esclerótica não é imprescindível em caso clínico típico.

5 eStratificação de riSco e eStadiaMento
Recomenda-se que ao diagnóstico os doentes com MM sejam categorizados pelo sistema Durie-Salmon (SDS) 

ou do sistema de estadiamento internacional (ISS).
O SDS classifica os doentes segundo fatores relacionados ao volume tumoral em três categorias, que se 

correlacionam com a chance de resposta à quimioterapia e sobrevida(82):
a) Estágio I - níveis baixos de proteína-M: IgG abaixo de 5g/dL, IgA abaixo de 3g/dL; proteinúria de Bence Jones 

abaixo de 4g/24 horas; ausência de lesão óssea ou lesão óssea solitária; e níveis fisiológicos de hemoglobina, cálcio 
sérico, imunoglobulinas (não proteína-M);

b) Estágio II - quando não preencher os critérios para estágio I ou III;
c) Estágio III - níveis elevados de proteína-M (IgG acima de 7g/dL, IgA acima de 5g/dL; proteinúria de Bence 

Jones acima de 12g/24 horas) ou lesões osteolíticas múltiplas ou hemoglobina menor que 8,5 g/dL ou cálcio sérico 
acima de 12mg/dL.

Emprega-se uma subclassificação em cada estágio segundo a ausência (A) ou não (B) de comprometimento da 
função renal (cujo ponto de corte é creatinina sérica de 2 mg/dL).

O sistema de estadiamento internacional (ISS) permite agrupar os doentes com MMS em três estratos 
prognósticos, com base nos níveis séricos de beta-2 microglobulina (B2M) e albumina(82,83):

a) Estágio I - B2M abaixo de 3,5mg/L e albumina igual ou acima de 3,5 g/dL;
b) Estágio II - quando não preencher os critérios para estágio I ou III;
c) Estágio III - B2M igual ou acima que 5,5 mg/L.
No Brasil, o ISS apresenta desempenho prognóstico mais acurado que o SDS, sendo a presença de hipercalcemia 

fator prognóstico adicional independente(5).
Diversas alterações citogenéticas têm associação com o prognóstico no MM, mas no atual estado do conhecimento 

não permitem inequivocamente a modificação da conduta clínica ou do planejamento terapêutico, e mesmo nos grupos com 
genética desfavorável, há heterogeneidade no prognóstico(31,35). Quando for disponível esta informação, recomenda-se 
a adoção do modelo de estratificação de risco proposto pelo IMWG, que pode ser aplicado a mais de 90% dos pacientes 
com MM, baseado no ISS (albumina sérica e beta-2 microglobulina) e no exame citogenético – presença de deleção 17p13, 
t(4;14) e ganho 1q21(84). O grupo de alto risco é definido por ISS II/III e presença de t(4;14) ou del17p13, com estimativa 
de sobrevida mediana de 2 anos. O grupo de baixo risco é definido por idade inferior a 55 anos, ISS I/II e ausência dos 
três marcadores citogenéticos acima, com sobrevida mediana superior a 10 anos (35). Pacientes com características 
intermediárias entre ambos são definidos como risco padrão, com sobrevida mediana para o grupo de 7 anos(35).

6 critérioS de incluSão
 » Idade de 19 ou mais anos.
 » Diagnóstico inequívoco de mieloma múltiplo sintomático, mieloma múltiplo latente com infiltração medular 

acima de 60%, plasmocitoma solitário, mieloma osteosclerótico ou leucemia de células plasmáticas.
Doentes com neoplasias de células plasmáticas menores de 19 anos devem ser conduzidos segundo protocolos 

e condutas institucionais de oncopediatria.
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7 centro de referência
Doentes adultos com diagnóstico de neoplasia de células plasmáticas devem ser atendidos em hospitais habilitados 

como, preferentemente, Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) com Serviço de Hematologia ou UNACON Exclusiva de Hematologia, 
que possuem porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu monitoramento laboratorial.

8 opçõeS terapêuticaS
 Doentes com proteinúria de Bence Jones isolada ou gamopatia monoclonal de significado indeterminado não 

necessitam tratamento antineoplásico ao diagnóstico, devendo ser acompanhados pelo risco de progressão para MMS.
Os doentes com MMS devem ser tratados logo após o diagnóstico. Pacientes com infiltração de medula óssea 

por plasmócitos clonais acima de 60%, mas sem lesão de órgão alvo, quase sempre progridem para MMS em 2 
anos(1), devendo receber tratamento ao diagnóstico.

As indicações de transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH), autólogo ou alogênico, devem observar 
o Regulamento Técnico vigente do Sistema Nacional de Transplantes (85).

8.1 plASMOcITOMA SOlITáRIO

No tratamento do plasmocitoma solitário ósseo (PSO), a radioterapia (RT) local em campo envolvido controla 
a doença em até 80% dos casos. O risco de progressão varia de 40% a 60%. A ressecção cirúrgica é geralmente 
reservada para pacientes com instabilidade óssea ou acometimento neurológico. Se necessário, em caso de localização 
vertebral, a laminectomia anterior é geralmente recomendada, pois permite acesso ao tumor e interfere pouco com a 
RT subsequente.  A sobrevida global não é diferente quando o PSO é tratado com RT ou cirurgia.(63,86-88).

No tratamento do plasmocitoma solitário extramedular (PSE), a RT local em campo envolvido com dose total 
de pelo menos 45 Gy controla a doença na maioria dos casos, sendo preferível nos casos de PSE da região de 
cabeça e pescoço. Nas lesões localizadas fora deste segmento corporal, tanto a RT como ressecção cirúrgica 
são adequadas, e não há evidência de que uma dessas condutas seja superior em relação à recorrência local ou 
progressão tumorais(63-65,89).

8.2 MIElOMA MÚlTIplO lATENTE

No MM latente, doentes com baixa carga tumoral (plasmocitose medular menor que 60%) podem permanecer 
sob vigilância clínica, sem tratamento imediato, ou receber preemptivamente tratamento com imunomodulatório 
(talidomida, 200 mg/dia) e inibidor de osteólise mensal), com o intuito de retardar a progressão da doença e a 
necessidade de início de terapia antineoplásica(90,91).

Doentes com MM latente e plasmocitose medular igual ou maior que 60% devem ser tratados como se doentes 
de mieloma múltiplo sintomático.

8.3 MIElOMA MÚlTIplO SINTOMáTIcO

Os doentes com MM sintomático devem receber tratamento antineoplásico ao diagnóstico. Deve-se considerar 
que, na população mais idosa e em doentes com múltiplas comorbidades, a tolerância do tratamento é menor, 
necessitando modificações de dose para reduzir os efeitos secundários tóxicos e evitar interrupções precoces do 
tratamento, as quais podem eventualmente conduzir a uma diminuição da sua eficácia.

8.3.1 quiMioterapia de priMeira linHa

Doentes elegíveis para transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) devem receber três a quatro 
ciclos de quimioterapia antineoplásica com finalidade citorredutora, sem melfalano, com o esquema disponível de 
maior taxa de resposta, idealmente baseado em três ou quatro antineoplásicos, seguido por coleta de células-tronco 
hematopoéticas e quimioterapia em alta dose com TCTH (92-94). Um dos seguintes esquemas de quimioterapia de 
primeira linha pode ser igualmente indicado nos casos elegíveis para TCTH:
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a) Talidomida e dexametasona (95); ou
b) Bortezomibe e dexametasona(96); ou
c) Bortezomibe, talidomida e dexametasona(97,98); ou 
d) Bortezomibe, doxorubicina e dexametasona(99,100); ou
e) Bortezomibe, ciclofosfamida e dexametasona(101); ou
f) Vincristina, doxorrubicina e dexametasona (102-104); ou
g) Vincristina, doxorrubicina lipossomal e dexametasona (105,106); ou
h) Talidomida, doxorrubicina lipossomal e dexametasona(106); ou
i) Ciclofosfamida, talidomida e dexametasona (107); ou
j) Dexametasona, ciclofosfamida, etoposídeo e cisplatina (108); ou
k) Dexametasona, talidomida, cisplatina, doxorrubicina, cisplatina e etoposídeo, com ou sem bortezomibe (109,110). 
Um dos seguintes esquemas de quimioterapia de primeira linha pode ser igualmente indicado nos casos que 

não são candidatos a TCTH:
a) Monoterapia com dexametasona, talidomida ou bortezomibe(111-115); ou
b) Melfalano e prednisona (116-118); ou
c) Talidomida e dexametasona (95,119); ou
d) Bortezomibe e dexametasona (96); ou
e) Melfalano, prednisona e bortezomibe (120); ou
f) Melfalano, prednisona e talidomida (121, 122). 

8.3.2 transplante de células-tronco HeMatopoéticas (TCTH)
O principal objetivo do TCTH é melhorar a resposta terapêutica alcançada com a quimioterapia de primeira 

linha (93,123,124). Por sua vez, a qualidade da resposta obtida com a quimioterapia antineoplásica é associada 
significantemente à sobrevida livre de eventos e sobrevida global, sendo que a sobrevida global dos pacientes com 
resposta completa antes do TCTH era melhor do que a dos pacientes com resposta parcial (93,125). Estima-se que, 
nos casos elegíveis, o TCTH possa melhorar a mediana de sobrevida em aproximadamente 12-18 meses, quando 
comparado com a quimioterapia isoladamente, além de resultar em maiores taxas de resposta (60% a 80% versus 
50% a 55%) e de sobrevida livre de progressão (25 a 30 meses versus 15 a 20 meses)(93,126,127). 

Serão potencialmente elegíveis para TCTH os doentes que atenderem a todos os seguintes requisitos (85):
a) idade menor que 75 anos;
b) bilirrubina direta de até 2,0mg/dL;
c) creatinina sérica de até 2,5mg/dL, a menos que em diálise crônica estável;
d) capacidade funcional (escala Zubrod) 0, 1 ou 2, exceto se comprometida principalmente por dor óssea; e
e) Função cardíaca preservada (classe funcional I ou II, da escala New York Heart Association).
Ressalta-se que a idade e a insuficiência renal são contraindicações relativas para o TCTH autólogo, visto que 

pacientes idosos foram pouco representados nos estudos clínicos, que tipicamente incluíram pacientes com menos 
de 65 anos. No entanto, há dados sobre a eficácia e segurança do procedimento para pacientes idosos(128,129). Até 
um terço dos pacientes com insuficiência renal pode apresentar  reversão deste quadro com a quimioterapia inicial ou 
com o TCTH (93,130).

O TCTH autólogo permanece como padrão ouro no tratamento de mieloma múltiplo, e sua indicação deve 
ser considerada precocemente no planejamento terapêutico, independentemente da disponibilidade de novos 
medicamentos(131,132), entre outros motivos: o paciente tolera tratamentos mais intensos e desgastantes na fase 
inicial da doença, quando tem melhor capacidade funcional, física e psicológica; obtém-se economia para o sistema 
de saúde, pois os custos diretos do transplante podem ser menores do que com os esquemas de quimioterapia; 
há experiência limitada e curto tempo de seguimento dos doentes tratados com esquemas quimioterápicos com 
antineoplásicos mais recentemente disponibilizados, o que não permite avaliar se o transplante permanece como 
alternativa válida de terapêutica de resgate para estes casos.
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Paciente com doença refratária ou em progressão a despeito da quimioterapia inicial não se beneficiam de 
tratamento de resgate com TCTH.

Os pacientes que não alcançaram no mínimo resposta parcial muito boa após o primeiro transplante podem se 
beneficiar de um segundo TCTH autólogo imediato (133).  O resgate com um segundo TCTH autólogo pode ainda ser 
considerado em pacientes que recaíram mais de um ano após o primeiro procedimento, com mortalidade relacionada 
ao tratamento de 3% e mediana de sobrevida livre de eventos de 12,9 meses, benefício que não é esperado em 
recaídas precoces – antes de 12 meses do primeiro transplante (123, 124).

O  TCTH alogênico deve ser considerado de indicação muito restrita, devido a morbidade e alta mortalidade 
(40%-49%) relacionadas a este tipo de transplante(134). Podem ser submetidos TCTH alogênico os pacientes 
jovens, com critérios de doença de mau prognóstico e que estejam cientes do prognóstico desfavorável e dos riscos 
relacionados ao tratamento (93,131). Entre os pacientes que sobrevivem ao TCTH alogênico, parece existir um platô 
em relação a sobrevida livre de eventos, variando de 34%-39% em 5-6 anos; no entanto, há grande dificuldade 
na avaliação comparativa entre os resultados dos TCTH alogênico e outras formas de tratamento, uma vez que a 
maioria desses transplantes foi realizada fora de estudos clínicos, com grande heterogeneidade entre os pacientes, 
especialmente quanto ao histórico de tratamentos realizados(134). O condicionamento de intensidade reduzida para 
TCTH alogênico está  associado a menores taxas de morte relacionada ao procedimento, porém resulta em maiores 
taxas de recaída do mieloma. Além disso, os poucos estudos disponíveis não evidenciam vantagem em termos de 
retardo no tempo para a progressão da doença ou aumento da sobrevida global dos doentes em relação às demais 
estratégias de tratamento já mencionadas para o doente elegível para TCTH (135,136). 

Doentes que não forem candidatos a TCTH devem receber quimioterapia antineoplásica paliativa, com esquema 
terapêutico adequado à sua condição clínica e funcional.

8.3.3 quiMioterapia de Manutenção

Quimioterapia de “consolidação” ou “manutenção” após TCTH autólogo ou quimioterapia de primeira linha 
terapia teria por objetivos aumentar o tempo para progressão tumoral e a sobrevida global(137-139). Entretanto, 
tais benefícios são contrabalanceados pelo potencial de toxicidade, especialmente para o grupo de doentes que iria 
experimentar um período de remissão prolongado sem tratamento adicional.

Recomenda-se a quimioterapia de manutenção apenas para doentes submetidos a TCTH, pois ensaios clínicos 
não demonstram inequivocamente benefício para essa quimioterapia nos doentes tratados apenas por quimioterapia, 
e o esquema quimioterápico indicado é a monoterapia com talidomida (100 mg ao dia)(140,141), que deve ser 
mantida por até 12 meses.

São candidatos à terapia de manutenção após TCTH autólogo:
a) pacientes que não alcançaram resposta pacial muito boa (RPMB, ver em 9 – Monitorização do Tratamento) 

após TCTH;
b) pacientes que não apresentam evidência de progressão de doença;
c) pacientes sem alterações citogenéticas de alto risco.
A combinação de corticosteroide e talidomida deve ser evitada na terapia de manutenção após TCTH autólogo, 

devido ao aumento da toxicidade e ao benefício incerto sobre a monoterapia com talidomida (138, 142), e não 
é necessária profilaxia anticoagulante de rotina. Monoterapia com interferona-alfa ou corticosteroide não deve ser 
rotineiramente recomendada como terapia de manutenção(143).

O desenvolvimento de neuropatia periférica está relacionada com a duração do tratamento de manutenção 
com talidomida e é cumulativa.

8.4 TRATAMENTO DO MIElOMA MÚlTIplO REcIDIvADO

Apesar do aumento da sobrevida global e do prolongamento do tempo para a primeira recaída com a 
quimioterapia de primeira linha, TCTH autólogo e quimioterapia de manutenção, a recidiva é inevitável e o MM continua 
sendo uma doença incurável.
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Opções de tratamento para MM recidivado ou refratário à quimioterapia incluem novo TCTH autólogo, repetição 
de agentes quimioterápicos utilizados anteriormente ou uso de outros agentes. A decisão terapêutica deve considerar 
o curso da doença, a resposta terapêutica obtida e a toxicidade a tratamentos prévios. Não se encontra estabelecida 
qual a melhor sequência, combinação e dose de medicamentos para tratamento do MM recidivado(94). Para a 
seleção da conduta terapêutica, é importante considerar a possibilidade de seleção clonal após recaídas recorrentes 
ou progressão tumoral, a agressividade da doença e fatores relacionados com o pacientes, tais como idade, função 
renal, preferência, efeitos colaterais e comorbidades.

As recidivas podem ser classificadas como clínica ou bioquímica. A recidiva clínica é definida como piora da 
lesão de órgão alvo, tais como novas lesões ósseas ou em expansão, plasmocitomas, insuficiência renal, anemia ou 
hipercalcemia conforme definição do IMWG (82), que estabelece critérios internacionais de resposta ao tratamento 
do mieloma múltiplo.

Pacientes com diagnóstico de recidiva clínica precisam de imediata terapia de resgate(94). Recidivas bioquímicas 
isoladas ocorrem quando há um aumento da proteína monoclonal que atenda às definições de progressão de doença, 
sem manifestações clínicas. Se houver falha bioquímica isolada, o tratamento pode ser considerado em qualquer das 
seguintes situações:

a) Doentes em quem se verifica uma duplicação da componente M em duas medições consecutivas, separadas 
por até dois meses; 

b) Aumento nos níveis absolutos da proteína M sérica maior ou igual a 1g/dL;
c) Aumento da proteína M urinária maior ou igual a  500 mg/24h; ou
d) Aumento dos níveis da cadeia leve livre envolvida maior ou igual a 20mg/dL e uma taxa de cadeias leves livres 

anormal em duas medições consecutivas separadas por até dois meses.
Recomenda-se na quimioterapia de segunda linha para controle temporário do MM recidivado o uso de um dos 

esquemas acima relacionados para quimioterapia de primeira linha.

8.5 MIElOMA OSTEOSclERóTIcO (POEMS)
O tratamento para pacientes com POEMS inclui radioterapia, combinações de corticosteroide, alquilante em 

baixa dose e TCTH após quimioterapia de alta dose(77). A indicação e seleção do tratamento sistêmico deve ser 
criteriosa, para evitar agravamento da polineuropatia.

Lesões osteoescleróticas generalizadas podem se beneficiar da terapia sistêmica com melfalano e prednisona. 
Embora cerca de um quarto dos pacientes respondam a corticosteroide isolado, as recaídas são comuns se não 
houver a associação com outro(s) antineoplásico(s)(77,144).

Doentes com POEMS disseminada podem se beneficiar de quimioterapia em doses elevadas seguida de TCTH 
(145,146). A taxa de mortalidade associada ao procedimento é baixa (1%-3%), e quase todos os sobreviventes 
experimentam benefício clínico, com melhora da polineuropatia e normalização dos resultados eletroforese de 
proteínas séricas.

8.6 lEucEMIA DE cÉlulAS plASMáTIcAS (LCP)
A LCP primária e secundária diferem dos pontos de vista biológico, clínico e laboratorial(72), sendo mais sombrio 

o prognóstico da doença secundária vez que emerge em doentes pré-tratados.
Doentes com LCP primária elegíveis para TCTH devem receber quimioterapia com melfalano em altas doses 

e resgate por TCTH autólogo(69,147). Esta modalidade terapêutica pode ser precedida, ou não, por quimioterapia 
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antineoplásica citorredutora, empregando-se esquemas de quimioterapia indicados para doentes com MMS 
candidatos a TCTH.

Inexiste informação definitiva sobre o papel da quimioterapia de consolidação ou de manutenção após TCTH 
para doentes com LCP, pois há apenas relatos de casos e pequenas séries de casos que descrevem remissões 
prolongadas após o tratamento de manutenção com talidomida e bortezomibe(147,148).

Doentes com LCP não elegíveis para TCTH devem ser tratados com esquemas de quimioterapia indicados para 
MMS que forem adequados às suas condições clínicas e limitações funcionais.

8.7 TRATAMENTO DE cOMplIcAçõES DO MM

8.7.1 síndroMe de Hiperviscosidade

A síndrome de hiperviscosidade pode desenvolver-se em pacientes com MM que apresentam alto nível sérico 
de paraproteínas, particularmente IgA e IgG3. Os sintomas incluem borramento visual, cefaleia, tontura, vertigem, 
nistagmo, perda auditiva, sonolência, coma, sangramento mucoso e dispneia devido à insuficiência cardíaca, 
alterações de coagulação e fadiga(149).

Todos os pacientes com alto nível de paraproteína devem submeter-se à fundoscopia, que pode demonstrar 
distensão de veia retiniana, hemorragias e papiledema (26).

O tratamento da síndrome de hiperviscosidade sintomática deve ser feito com plasmaférese com albumina 
ou solução salina como fluido de reposição(150). Se a plasmaférese não estiver imediatamente disponível, deve-se 
considerar venossecção isovolêmica e reposição com solução salina.

A resolução da síndrome de hiperviscosidade depende do controle do MM. Assim, deve-se iniciar o tratamento 
antineoplásico prontamente.

8.7.2 HipercalceMia

A hipercalcemia é a complicação metabólica mais frequente no MM, presente em até 30% dos doentes ao 
diagnóstico. Os sintomas típicos são confusão, coma, obnubilação, fraqueza muscular, pancreatite, constipação, 
sede, poliúria, encurtamento do intervalo QT e insuficiência renal aguda(151).

O tratamento do MM deve ser iniciado concomitantemente ao tratamento da hipercalcemia, ambos rapidamente, 
para evitar danos renais. A conduta para a hipercalcemia baseia-se na hidratação parenteral e uso de corticoides, 
calcitonina e inibidor da osteólise.

A calcitonina reduz a absorção óssea de cálcio, aumenta a sua excreção renal, tem rápida ação (início em 4-6 
horas) e reduz o cálcio em até 1-2mg/dL(35-46); entretanto é eficaz por até 48 horas devido a taquifilaxia(152).

Os corticoides são medicamentos centrais em qualquer esquema terapêutico do MM, além de contribuir para 
a queda do cálcio em dois a cinco dias, por reduzirem a produção de calcitriol (principal metabólito ativo da vitamina 
D) e diminuir, assim, a absorção de cálcio da dieta(153).

Os inibidores da osteólise (bifosfonatos) são análogos não hidrolizáveis do pirofosfato inorgânico que, absorvidos 
na superfície da hidroxiapatita óssea, inibem a liberação de cálcio, interferindo com a reabsorção óssea mediada pelo 
osteoclasto. São os medicamentos mais potentes no controle da hipercalcemia e apresentam efeito máximo em dois 
a quatro dias(151,154,155).

Medidas para tratamento da hipercalcemia no MM:
a) Hidratação: solução salina 0,9%, 200-300mL/hora; ajustar a velocidade de infusão para manter débito urinário 

de pelo menos 100-150mL/hora.
b) Calcitonina: 4U/Kg, via IM ou SC, de 12/12h (até máximo de 6-8U/Kg 6/6h); útil por até 48 horas do início 

do tratamento.
c) Inibidor da osteólise: Pamidronato - 60-90mg IV em 4 horas ou ácido zoledrônico- 4 mg IV em 15 min (evitar 

ou ajustar dose em caso de insuficiência renal e infundir em 30-60 minutos). Preferir o pamidronato nos casos de 
insuficiência renal aguda; se creatinina sérica acima de 4,5mg/dL, reduzir a dose para 30-45mg IV em 4 horas. Não 
repetir com menos de 7 dias.
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8.7.3 prevenção de lesões ósseas

Recomenda-se o tratamento profilático com inibidor da osteólise para prevenir fraturas patológicas em doentes 
com MM nas seguintes situações(156,157):

a) MM sintomático com ou sem lesões osteolíticas radiograficamente evidentes;
b) Doentes com osteoporose ou osteopenia devida ao mieloma;
c) Doentes com lesão lítica solitária, se houver osteoporose associada;
d) Doentes com múltiplas lesões intraósseas, ainda que sem componente osteolítico.
O tratamento com bisfosfonato, durante 24 meses, pode ser feito por via parenteral (pamidronato ou ácido 

zoledrônico), realizado a cada 3 ou 4 semanas, ou por via oral (clodronato, 1.600 mg/dia)(158,159). Após esse período 
de tempo, nos pacientes com MM controlado, a suspensão do bisfosfonato é uma conduta aceitável.

Inexiste evidência de benefício para uso de inibidor de osteólise para doentes com proteinúria de Bence Jones 
isolada, plasmocitoma solitário ou gamopatia monoclonal de significado indeterminado que não se enquadrem nos 
critérios acima especificados(158,160).

Recomenda-se que todos os pacientes submetam-se a uma avaliação odontológica preventiva apropriada 
e recebam educação sobre higiene dental ideal antes de se iniciar o uso de bifosfonato. Condições dentárias 
existentes, como doença periodontal e infecções ativas devem ser tratadas previamente, exceto no uso emergencial 
(hipercalcemia), pois aumentam o risco para osteonecrose da mandíbula secundária a bisfosfonato(161,162). 
Procedimentos dentários invasivos desnecessários devem ser evitados; quando indicados, deve-se suspender 
temporariamente o uso do bisfosfonato por noventa dias antes e após o procedimento invasivo (extração dentária, 
implante ou cirurgia de mandíbula). Não é necessário suspender o medicamento para procedimento dentário rotineiro 
não invasivo(158,160).

O uso do denosumabe, um anticorpo monoclonal humano que tem por alvo o RANKL e inibe a reabsorção 
óssea no osso cortical e trabecular, aprovado no Brasil para tratamento da osteoporose, enseja a mesma eficácia 
que o ácido zoledrônico na prevenção de eventos adversos relacionados ao esqueleto nos doentes com MM (163). 
No entanto, neste único estudo comparativo disponível, houve maior risco de morte entre doentes tratados com 
denosumabe (HR, 2,26; IC 95%, 1,13-4,50), e seu uso não é recomendado nestas Diretrizes.

Recomenda-se a reposição de cálcio (500-600mg/dia) e colecalciferol (vitamina D3) 400UI/dia para manter 
a homeostase do metabolismo do cálcio durante o tratamento com ácido zoledrônico(164), suplementação que 
deve ser feita com cuidado se houver insuficiência renal(160,165,166). Não há indicação desta reposição no 
tratamento com pamidronato, vez que o risco de hipocalcemia clinicamente significativa com este medicamento é 
baixo(167,168). Há risco de que a suplementação de cálcio e vitamina D possa comprometer a eficácia do tratamento 
com bisfosfonato(169), mas tal efeito não foi demonstrado em estudos clínicos.

8.7.4 doença óssea sintoMática

A avaliação por ortopedista deve solicitada em caso de fratura iminente ou atual de ossos longos (requer 
estabilização seguida de radioterapia), compressão óssea da medula espinhal ou instabilidade da coluna vertebral. 
Consideração e indicações para cirurgia devem ocorrer em decisão conjunta com o hematologista, ortopedista ou 
neurocirurgião, para determinar quando o tratamento do MM pode ser reiniciado com segurança.

A cirurgia geralmente é direcionada para prevenir ou reparar fraturas axiais, fraturas instáveis da coluna vertebral 
e compressão medular em doentes com MM. A laminectomia descompressiva é raramente necessária naqueles 
com MM, mas MM radiorresistente ou fragmentos ósseos retroposicionados podem exigir esta modalidade de 
intervenção(170).

Nas fraturas de compressão vertebral sintomáticas, a cifoplastia por balão pode, em relação ao tratamento não 
cirúrgico, produzir melhorias clinicamente significativas na funcionalidade física, dor, qualidade de vida e capacidade 
de realizar atividades diárias. Estes benefícios persistem por pelo menos doze meses(171,172). Séries de casos 
sugerem que a vertebroplastia pode ser útil no tratamento paliativo de fraturas vertebrais em pacientes com MM, mas 
permanece indefinida as suas segurança e eficácia comparativas, pela ausência de estudos prospectivos com longo 
prazo de seguimento(173-176).
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Tratamento com baixas doses de radiação (até  30 Gy) pode ser usado para paliação da dor não controlada, 
fratura patológica iminente, ou compressão de coluna espinhal iminente por MM. No entanto, a utilização de 
radioterapia para controle local do MM e paliação deve ser usada criteriosamente e com moderação, para poupar 
a função hematopoética do doente. Deve-se limitar ao máximo a dose e o campo de irradiação, principalmente se 
o objetivo for apenas o tratamento da dor. O tratamento abreviado (8 Gy a 20 Gy) pode ser usado para controle 
álgico, mas é preferível o tratamento fracionado (30 Gy por 2 semanas) pela maior chance de preservação da função 
motora(177,178).

8.7.5 insuficiência renal

A insuficiência renal é uma complicação comum e potencialmente grave do mieloma ocorrendo ao diagnóstico 
em 20%-25% dos pacientes e em até 50% dos pacientes em algum momento durante a sua doença(179,180). É 
possível reverter a renal insuficiência em aproximadamente metade dos pacientes, mas o restante terá algum grau de 
disfunção renal persistente e, destes, 2%-12% exigirão diálise(181).  A insuficiência renal ocorre como resultado de 
danos causados aos túbulos renais por cadeias proteicas leves livres (nefropatia por cilindros ou “rim do mieloma”), 
mas diversos outros processos nefrotóxicos também podem contribuir, incluindo desidratação, hipercalcemia, 
medicamentos nefrotóxicos e infecção(182-184).

Recomenda-se atenção para o risco de insuficiência renal, buscando-se seu diagnóstico precoce, monitoramento 
dos níveis de cadeia leve, manutenção de uma alta ingestão de líquidos, correção de hipercalcemia e evitação de 
medicamentos potencialmente nefrotóxicos, incluindo aminoglicosídeos e anti-inflamatórios não esteroidais. No 
tratamento dessa condição instalada, deve-se observar:

 » A avaliação por nefrologista deve ser solicitada, se a função renal não melhorar dentro de 48 horas de 
intervenções iniciais, e deve haver uma comunicação clara entre o médico assistente e nefrologista para 
otimizar o resultado terapêutico.

 » Biópsia renal é desejável para ajudar na decisão terapêutica, mas não é essencial.
 » A remoção física das cadeias leves por plasmaférese ou hemofiltração é teoricamente benéfica na 

nefropatia por cilindros, mas os resultados de ensaios clínicos são conflitantes e não é recomendada nestas 
Diretrizes(185,186).

 » A formação de cilindros é favorecida com concentrações de cloreto de sódio acima de 80mmol/L na alça 
de Henle(176), pelo que a hidratação com soluções salinas hipotônicas pode ser mais vantajosa do que 
com soluções fisiológicas.

 » O uso de furosemida deve ser evitado, a menos que seja necessário para corrigir sobrecarga de volume, 
porque aumenta a formação de cilindros pelo aumento da concentração de cloreto de sódio no túbulo 
distal e da coagregação da cadeia leve à uromodulina (188,189).

8.7.6 infecções

Infecção é uma causa importante de morbimortalidade nos casos de MM, vez que os pacientes apresentam 
diminuição na produção fisiológica de imunoglobulinas tanto doença como pela imunossupressão cumulativa 
secundária aos diversos tratamentos antineoplásicos que eles recebem ao longo do curso da doença(87,190). As 
seguintes considerações devem nortear os protocolos institucionais para cuidado do doente com MM(190,191):

 » Os doentes de neoplasias de células plasmáticas devem receber vacinas para influenza A e B; sarampo, 
caxumba e rubéola; difteria e tétano; hepatite B; Haemophilus influenzae tipo B e pneumocócica 23-valente.

 » Deve-se preferir as vacinas inativadas. As vacinas vivas podem ser consideradas para pacientes com 
gamopatia monoclonal de significado indeterminado ou mieloma múltiplo latente, bem como nos demais 
pacientes que se encontrarem em remissão da doença três a seis meses após o término da quimioterapia.

 » A vacinação deve ocorrer o mais cedo possível, como durante a GMSI ou fase latente do mieloma. 
Os doentes que irão receber terapia antineoplásica devem ser vacinados pelo menos quatorze dias 
antes de iniciar-se a quimioterapia, antes da mobilização e coleta de células-tronco, ao atingir a melhor 
resposta à terapia, três a seis meses após a conclusão da quimioterapia ou de seis a doze meses após 
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o TCTH. A vacinação entre os ciclos de quimioterapia não é recomendada, pela provável redução da 
sua eficácia.

 » A reposição de imunoglobulinas não é recomendada rotineiramente na profilaxia de infecções; no entanto, 
pode ser considerada para doentes com mieloma com hipogamaglobulinemia e que sofrem de infecções 
graves ou recorrentes. Quando indicada, pode ser administrada por via intravenosa, por via subcutânea, 
ou intramuscular(192,193). Embora o tratamento intravenoso seja geralmente bem tolerado, aumenta o 
risco de o paciente desenvolver insuficiência renal aguda. Os pacientes devem receber paracetamol, anti-
histamínico e corticoide trinta minutos antes da infusão, para prevenir e minimizar a gravidade dos efeitos 
secundários relacionados com o procedimento. Por comparação, a administração subcutânea resulta em 
menos reacções sistêmicas e níveis mais consistentes de imunoglobulina no sangue. É também mais 
econômica do que a administração intravenosa e não requer o acesso a veias ou pré-medicação. No 
entanto, ele requer injeções mais freqüentes, e podem ocorrer reações locais.

 » Os pacientes com MM que estão em alto risco de desenvolver infecções graves podem receber profilaxia 
antimicrobiana segundo protocolos institucionais, mas o uso rotineiro desta medida não é recomendado(194). 
Deve-se individualizar a indicação terapêutica profilática segundo histórico prévio de infecções, idade, 
atividade do MM, tipo e duração dos tratamentos prévios, nível de imunossupressão celular e humoral, 
funções biológicas e comorbidades.

 » Os pacientes com MM devem manter uma boa higiene pessoal, a fim de reduzir o risco de desenvolver uma 
infecção. As diretrizes recomendam a lavagem frequente das mãos, escovar os dentes após as refeições 
e proteção durante encontros sexuais com parceiros que podem ter doenças sexualmente transmissíveis. 
Para os pacientes tratados com bisfosfonato, é importante não compartilhar escovas de dentes e trocar de 
escova a cada três meses.

 » Os pacientes devem evitar exposições ambientais que possam colocá-los em risco de desenvolver uma 
infecção. Podem ser úteis medidas como evitar contato com indivíduos que apresentem infecções ou 
foram submetidos a vacinação recente com vacinas vivas; lavar bem e cozinhar frutas e verduras antes 
de comer; evitar qualquer atividade de risco ou de lazer ao ar livre, como natação em locais públicos ou 
explorar cavernas; apenas ser expostos a animais de estimação com as vacinas atualizadas e adequadas; 
minimizar risco de picadas de insetos com uso de repelente ou barreiras físicas; e adotar precauções 
alimentares e medidas de higiene para evitar a diarreia do viajante.

9 Monitorização do trataMento
Os critérios de resposta ao tratamento são baseados nas recomendações internacionais e são(22,158):

9.1 RESpOSTA cOMplETA

a) Imunofixação sérica e urinária negativas;
b) Desaparecimento de qualquer(quaisquer) plasmocitoma(s) de tecidos moles; e
c) Até 5%  de plasmócitos na medula óssea.
NOTA: Nos pacientes que o diagnóstico foi feito por alteração da relação de cadeias leves, é necessária a 

normalização deste parâmetro (entre 0,26 e 1,65).

9.2 RESpOSTA cOMplETA ESTRITA

a) Critério de resposta completa atendidos;
b) Relação entre cadeias leves livres normal; e
c) Ausência de plasmócitos clonais na medula óssea por imuno-histoquímica ou citometria de fluxo.

9.3 RESpOSTA pARcIAl MuITO bOA

a) Componente-M sérico e urinário detectável por imunofixação, mas não pela eletroforese de proteínas; ou
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b) Redução maior ou igual a 90% no componente-M sérico e componente-M urinário menor que 100mg por 24 h.
NOTA: Nos pacientes que o diagnóstico  foi feito por alteração da relação de cadeias leves, é necessária a 

redução maior que 90% na diferença entre a cadeia leve livre envolvida e a não envolvida.

9.4 RESpOSTA pARcIAl

a) Redução maior ou igual a 50% na proteína-M sérica e proteína-M na urina de 24 horas, com redução maior 
ou igual a 90% ou para menos que 200mg/24 horas;

b) Se proteína-M sérica e urinária não forem mensuráveis, é necessária uma diminuição maior ou igual a 50% 
na diferença entre os níveis de cadeias leves livres envolvidas e não envolvidas ou uma redução maior ou igual a 50% 
dos plasmócitos da medula óssea, desde que este percentual basal seja maior ou igual a 30%;

NOTA: Se presente(s) ao diagnóstico, é também necessária um redução maior ou igual a 50% no tamanho de 
plasmocitoma(s) solitário(s).

9.5 pROgRESSãO DE DOENçA

a) Aumento de 25% em relação ao menor valor (não precisa ser confirmado) de resposta obtido em qualquer 
um ou mais dos seguintes:

a1. Componente-M sérico (aumento absoluto deve ser maior ou igual a 0,5g/dL);
a2. Componente-M urinário (aumento absoluto deve ser maior ou igual  200mg/24 horas);
a3. Em pacientes sem níveis mensuráveis de proteína-M sérica ou urinária, na diferença entre os níveis de 

cadeia leve livre envolvida e não envolvida (aumento absoluto deve ser maior que 10mg/L);
a4. Em pacientes sem níveis mensuráveis de proteína-M sérica, urinária ou níveis mensuráveis de cadeia leve 

livre, no percentual de plasmócitos na medula óssea (absoluto deve ser maior ou igual a 10%);
b) Desenvolvimento de novas lesões ósseas ou plasmacitomas extramedulares; ou aumento demonstrado do 

tamanho das lesões ósseas ou plasmacitomas extramedulares existentes.
c) Desenvolvimento de hipercalcemia (cálcio sérico corrigido acima de 11,5 mg/dL) atribuível exclusivamente à 

neoplasia plasmocitária.

9.6 DOENçA ESTávEl

Não preenche os requisitos para caracterizar resposta (completa, completa estrita, parcial muito boa ou parcial) 
ou progressão de doença.

9.7 REcAíDA ApóS RESpOSTA cOMplETA

Qualquer uma ou mais das seguintes características:
a) Reaparecimento de proteína-M sérica ou urinária por eletroforese ou imunofixação;
b) Desenvolvimento de plasmocitose medular igual ou maior que 5%; ou
c) Aparecimento de qualquer outro sinal de progressão (ou seja, novo plasmocitoma, lesão óssea lítica ou 

hipercalcemia).

9.8 REcAíDA clíNIcA

Definida quando observado um ou mais dos seguintes indícios diretos de aumento da doença ou disfunção de 
órgão alvo:

a) Desenvolvimento de novos plasmocitomas solitários;
b) Aumento definitivo no tamanho de plasmocitomas existentes ou lesões ósseas. Definido como um aumento 

de 50% (e pelo menos 1cm) na soma dos produtos dos diâmetros transversais das lesões mensuráveis;
c) Hipercalcemia (cálcio sérico acima de 11,5mg/dL);
d) Diminuição da hemoglobina igual ou superior a 2g/dL;
e) Aumento da creatinina sérica de 2mg/dL.
Observar que todas as categorias de resposta ou recaída devem ter duas  avaliações consecutivas feitas 
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a qualquer momento antes da sua classificação final (resposta, progressão de doença, recaída) ou instituição de 
qualquer nova terapia. Avaliações de medula óssea não precisam ser reconfirmadas.

O acompanhamento da resposta ao tratamento deve ser minimamente feito pela medição seriada da proteína-M, 
com frequência mensal no primeiro ano e bimensal a partir do segundo ano. As seguintes orientações gerais devem 
balizar esta etapa do plano de cuidado do doente:

a) A medição da proteína-M deve ser quantificada por meio da densitometria na eletroforese de proteínas 
(EFP), exceto nos casos em que a EFP não for confiável, como, por exemplo paciente, com proteína monoclonal IgA 
migrando em região beta.

b) Pacientes apenas com proteína-M sérica mensurável devem ser seguidos apenas por EFP sérica.
c) Pacientes apenas com proteína-M urinária mensurável devem ser seguidos apenas por EFP urinária.
d) Pacientes com proteína-M sérica e urinária mensuráveis devem ser seguidos por EFP sérica e urinária.
e) Quando se desejar avaliar se foi atingida resposta completa, ambas EFP sérica e urinária, e respectivas 

imunofixações, devem ser realizadas, independentemente se eram ou não mensuráveis ao diagnóstico.
f) Quando a EFP não estiver disponível ou não for confiável, é aceitável a quantificação dos níveis de imunoglobulina 

por nefelometria ou turbidimetria. No entanto, somente a nefelometria poderá ser usada para avaliar resposta e os 
valores da EFP e nefelométria não são intercomparáveis.

Radiografia de esqueleto não é  necessária para avaliar resposta. Durante o tratamento, na ausência de queixas 
clínicas, pode ser repetida anualmente.

A biópsia de medula óssea pode ser repetida apenas na avaliação de resposta completa, sendo necessária 
sempre para avaliação de resposta no MM não secretor.

Em caso de mieloma múltiplo latente, é recomendável obter RM basal para detecção de lesões ósseas ocultas, 
que, se presentes, implicarão num curso de progressão mais rápido(7,44,184). No seguimento destes doentes, a 
primeira reavaliação deverá ocorrer em dois a três meses com EFP, hemograma completo, dosagens séricas de cálcio 
e de creatinina e urina de 24 horas com EFPU e IFU. Se estáveis, recomenda-se repetir os exames em quatro a seis 
meses por 1 ano e, após, a cada 6-12 meses.

10 regulação/controle/avaliação pelo geStor
Doentes com diagnóstico de mieloma múltiplo devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia e com 

porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu monitoramento laboratorial e acompanhamento, 
conforme especificado em 7–Centro de Referência.

Além da familiaridade que esses hospitais guardam com o estadiamento, o tratamento, o manejo das doses 
e o controle dos efeitos adversos, eles têm toda a estrutura ambulatorial, de internação, de terapia intensiva, de 
hemoterapia, de suporte multiprofissional e de laboratórios necessária para o adequado atendimento e obtenção dos 
resultados terapêuticos esperados(196).

Os procedimentos radioterápicos (Grupo 03, Subgrupo 01), cirúrgicos (Grupo 04 e os vários subgrupos por 
especialidades e complexidade) e de transplantes (Grupo 05, Subgrupo 05) da Tabela de Procedimentos, Medicamentos 
e OPM do SUS podem ser acessados, por código do procedimento ou nome do procedimento e por código da CID 
– Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – para a respectiva neoplasia 
maligna, no SIGTAP-Sistema de Gerenciamento dessa Tabela (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/
inicio.jsp), com versão mensalmente disponibilizada.

Exceto pela Talidomida para o tratamento do Mieloma Múltiplo, pelo Mesilato de Imatinibe para a quimioterapia 
do Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), da Leucemia Mieloide Crônica e da Leucemia Linfoblástica 
Aguda cromossoma Philadelphia positivo e pelo Trastuzumabe para a quimioterapia do carcinoma de mama 
inicial e locorregionalmente avançado, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem 
fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os procedimentos 
quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações 
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clínicas específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais 
credenciados no SUS e habilitados em Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos 
oncológicos que eles, livremente, padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme 
o respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência 
oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja 
ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

Os seguintes procedimentos da tabela do SUS são disponíveis para tratamento sistêmico de adultos com 
mieloma múltiplo:

03.04.03.018-0 – Quimioterapia de neoplasia de células plasmáticas – 1ª linha;
03.04.03.019-8 – Quimioterapia de neoplasia de células plasmáticas – 2ª linha;
03.04.08.007-1 – Inibidor de osteólise.
A regulação do acesso é um componente essencial da gestão para a organização da rede assistencial e 

garantia do atendimento dos doentes, e muito facilita as ações de controle e avaliação.
Ações de controle e avaliação incluem, entre outras: a manutenção atualizada do Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (CNES); a autorização prévia dos procedimentos; o monitoramento da produção dos 
procedimentos (por exemplo, freqüência apresentada versus autorizada, valores apresentados versus autorizados 
versus ressarcidos); a verificação dos percentuais das frequências dos procedimentos quimioterápicos em suas 
diferentes linhas (cuja ordem descendente - primeira maior do que segunda maior do que terceira – sinaliza a efetividade 
terapêutica), entre outras.

Ações de auditoria devem verificar in loco, por exemplo, a existência e observância da regulação do acesso assistencial; 
a qualidade da autorização; a conformidade da prescrição e da dispensação e administração dos medicamentos (tipos e 
doses); a compatibilidade do procedimento codificado com o diagnóstico de mieloma múltiplo sintomático, o perfil clínico 
do doente, capacidade funcional, estadiamento Durie-Salmon ou ISS, indicação clínica para tratamento), o esquema 
terapêutico e as doses diárias prescritas e fornecidas; a compatibilidade do registro dos procedimentos com os serviços 
executados; a abrangência e a integralidade assistenciais; e o grau de satisfação dos doentes.

11 terMo de eSclareciMento e reSponSabilidade – TER
É obrigatória a informação ao paciente ou ao seu responsável legal sobre os potenciais riscos, benefícios e 

efeitos adversos relacionados ao uso quando preconizado nestas Diretrizes do medicamento talidomida, consoante 
normas sanitárias vigentes(197).
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REGIMENTO INTERNO 

CAPITULO I 

DA APRESENTAÇÃO 

Art.1o - Serviço de tesouraria está subordinado a Diretoria Geral, e local onde 

movimenta se o numerário, bem como seus direitos e obrigações. 

CAPITULO II 

DA IMPORTÂNCIA 

Art.2o - O Serviço de tesouraria deve fornecer à Administração informações 

econômicas e financeiras da maneira mais idônea possível, possibilitando, desta 

forma, a execução das metas de trabalho da instituição. Estão sob a responsabilidade 

do Serviço de Tesouraria a guarda dos               bens da empresa, a garantia da 

estabilidade financeira e a tarefa de assegurar os fundos necessários para as 

operações. 

CAPITULO III 

DAS FINALIDADES 

Art. 3o - O serviço de Tesouraria tem por finalidade a organização de todo o movimento 

numérico, e prestar as informações necessárias à administração da Entidade. 

CAPITULO IV 

DA ESTRUTURA ORGÂNICA 

Art.4o - Sua estrutura orgânica apresenta-se: 

 

 

                                                  

                                                  

  

                                                                                             

                                                         

 

      

                                                           

 

                                                          

 

 

Diretor Geral 

Analista de Tesouraria Analista de Contratos 

AUX. Administrativo 
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CAPITULO V 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art.5o - O Serviço de Tesouraria subdivide-se em:  

a) Caixa; 

b) Contas a Pagar; 

c) Contas a Receber. 

CAPITULO VI 

DO PESSOAL E SEUS REQUISITOS 

Art. 6o - O Serviço de Tesouraria é composto pelo seguinte quadro de funcionários: 

a) Analista Tesouraria; 

b) Analista de contratos; 

c) Auxiliar administrativo. 

Art. 7o - Os requisitos exigidos para o cargo de Analista de Tesouraria são: 

a) Ter formação técnica ou nível superior na área de Contabilidade e/ou 

Administração; 

b) Capacidade administrativa, técnica e conhecimento profundo das atividades a 

serem executadas; 

c) Autocontrole; 

d) Senso de responsabilidade; 

e) Bom relacionamento. 

Art. 8o - Os requisitos exigidos para o cargo de Analista de Contratos são: 

a) Ter 2o grau completo; 

b) Possuir espirito de colaboração e disciplina; 

c) Senso de responsabilidade; 

d) Possuir condições básicas para desenvolver as atividades de sua competência. 

1911



 

 
 

Art. 9o - Os requisitos exigidos para o cargo de auxiliar administrativo: 

a) Ter o 2o grau completo  

b) Possuir espírito de colaboração 

c) Senso de responsabilidade 

d) Possuir condições básicas para desenvolver as atividades de sua competência. 

CAPITULO VII 

DAS ATRIBUICÕES 

Art.10o - Ao Serviço de Tesouraria atribuem-se: 

a) Efetuação de todos os pagamentos necessários; 

b) Recebimento de todos os valores devidos a Entidade; 

c) Aplicação do montante disponível de acordo com a política do Hospital; 

d) Prestação de informações necessárias à Administração quanto ao movimento do 

numerário e as disponibilidades financeiras. 

CAPITULO VIII 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art.11o - Ao analista de Tesouraria compete: 

a) Planejar, dirigir, organizar e controlar todas as atividades no sentido de atingir os 

objetivos específicos da seção, da seguinte maneira: 

b) Estabelecer processo de avaliação permanente da qualidade do trabalho 

desenvolvido na seção, propondo medidas que visem a melhorias no padrão do 

funcionamento. 

c) Analisar o desempenho do pessoal. 

d) Manter um ambiente favorável ao bom desempenho. 

e) Opinar sobre a admissão e demissão de funcionários da seção. 

f) Determinar folgas e férias dos funcionários da seção. 

g) Zelar pela manutenção de ordem e disciplina do setor. 
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h) Requisitar ao almoxarifado o material necessário. 

i) Representar a seção junto à administração e outros órgãos. 

j) Verificar os programas a serem realizados na data e emitir os respectivos cheques, 

conferindo os dados, valor, forma de pagamento e exigindo o respectivo 

comprovante ou recibo. 

k) Efetuar, de acordo com o fluxo do movimento, os depósitos em conta necessários 

e as aplicações do disponível. 

l) Controlar o fundo fixo do caixa. 

m) Manter o controle das contas bancárias e aplicações financeiras, informando 

através de relatórios, a situação à administração. 

n) Desenvolver as tarefas pertinentes ao analista de contratos, na falta deste. 

Art. 12° - Ao analista de contratos compete: 

a) Efetuar a análise e síntese dos contratos; 

b) Manter os contratos atualizados e validados com departamento jurídico; 

c) Notificar os prestadores desserviço quando for necessário; 

d) Manter atualização dos valores contratuais junto a tesouraria; 

Art.13o - Ao auxiliar de tesouraria compete: 

e) Efetuar os recebimentos, emitindo as respectivas notas fiscais. 

f) Fazer relações de pagamentos emitidos e recebidos. 

g) Executar os procedimentos afins que forem solicitados a tesouraria. 

h) Controlar os talões de recibos, notas fiscais e depósitos. 

CAPITULO IX 

DO HORARIO 

Art. 14- O Setor de tesouraria funcionará nos seguinte horário 8h as 18h com intervalo 

de 1h, sendo de 2a a 6 feira. 

CAPITULO X 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15. Os funcionários do serviço de tesouraria são responsáveis pelo numerário e 

pelos documentos sob sua guarda. 

CAPITULO X 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a) Este regimento deverá ser observado integralmente pelos funcionários do serviço. 

b) A reformulação deste regimento, no todo ou em partes, deve ser autorizada pela 

chefia. 

c) Este regimento entrará em vigor após a devida aprovação da chefia e da Direção 

Geral.   

 

MANUAL DE NORMAS E ROTINAS 

CAPITULO  I 

DAS NORMAS: 

Art. 1o -  Os funcionários do Serviço de Tesouraria deverão obedecer às seguintes 

normas administrativas. 

a) Todos os cheques emitidos para pagamentos serão feitos com cópia. 

b) Todos os pagamentos serão feitos mediantes os documentos de autorização. 

c) Não é permitida a cobrança de honorários médicos pelos funcionários da 

tesouraria. 

d) Os pagamentos a fornecedores serão feitos nos dias e horários previamente 

estabelecidos. 

e) Deverá ser emitido comprovante de caixa para despesas sem o posterior acerto 

de contas. 

CAPITULO II 

DAS ROTINAS: 
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Art. 2o - A seção de tesouraria deve obedecer às seguintes rotinas: 
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PLANO DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

 

 A saúde do trabalhador é foco da atenção de todos desde o princípio do Sistema 

Único de Saúde. A compreensão de que o trabalho pode ser um dos determinantes para o 

processo de saúde-doença dos trabalhadores, o coloca em uma importante posição que 

apresenta a necessidade do desenvolvimento de ações e programas destinados a 

promoção da saúde da saúde dos trabalhadores e ênfase nas ações de prevenção à saúde. 

 O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - 

SESMT, juntamente com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – e todos 

os demais setores do serviço de saúde, atuam visando prestar um acompanhamento de 

saúde de todos os trabalhadores, desde o momento da admissão, periodicamente e até o 

momento do desligamento do colaborar da empresa.  

No intuito de aprimorar as ações obrigatórias que são desenvolvidas com foco na 

saúde do trabalhador, propõem-se a implementação de ações adicionais, a saber: 

 

 

1. Programa de promoção à saúde fundamentado nas datas comemorativas.  

 

Tem o intuito de promover a saúde dos trabalhadores e ainda sensibilizá-los de modo 

que sejam multiplicadores de informação para suas famílias e demais pessoas de convívio 

para além do ambiente de trabalho.  

Acredita-se que a manutenção de um programa constante e contínuo de ações 

voltadas para a saúde das pessoas, tem o potencial de influenciar e sensibilizá-las para o 

reconhecimento dos hábitos e condições pré-existentes de saúde que podem contribuir 

para o desenvolvimento de tal agravo, mas ainda, enfatizar quais são as medidas que 

podem ser adotadas precocemente como forma de promover a saúde e melhorar a 

qualidade de vida.  

As ações desenvolvidas por meio deste programa conta com a divulgação de 

informações por meio de painéis e murais em locais estratégicos de grande circulação de 

trabalhadores na instituição, campanhas desenvolvidas in locu nos setores ou mesmo em 

locais de ampla circulação de trabalhadores, como por exemplo o refeitório, realização de 
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palestras (presenciais e remotas) sobre o tema em questão, além da parceria com 

instituições de ensino (de nível superior e médio) que desenvolvem atividades de estágios 

curriculares ou mesmo pesquisas para fortalecimento destas ações. 

As principais datas comemorativas que serão foco deste programa são listadas 

abaixo, destaca-se que pode ocorrer ajuste com acréscimo ou substituição de alguma das 

datas em função da realidade que se apresenta no período em que ação será desenvolvida: 

a. Dia da não violência 

b. Dia mundial do câncer 

c. Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo 

d. Campanha sexo seguro no período de carnaval 

e. Dia mundial da obesidade 

f. Dia internacional da mulher 

g. Dia mundial da atividade física 

h. Dia Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Hipertensão Arterial 

i. Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho  

j. Dia Nacional do Uso Racional de Medicamento 

k. Dia Mundial sem Tabaco 

l. Dia Nacional do Diabetes 

m. Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho 

n. Dia Nacional da Saúde 

o. Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio 

p. Setembro amarelo 

q. Outubro rosa 

r. Novembro azul 

s. Dia Mundial da Alimentação 

t. Dezembro Vermelho – Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/AIDS e 

outras Infecções Sexualmente Transmissíveis 

u. Dia da Acessibilidade 

 

 

2. Prevenção de acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes e 

exposição a materiais biológicos. 
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Os acidentes de trabalho ocorridos durante o desempenho das atividades laborais 

são monitorados e acompanhados pelo SESMT. Esta ação visa o constante monitoramento 

dos tipos de acidentes presentes no serviço de saúde e ainda, seu monitoramento por setor 

de ocorrência, com detalhamento da causa do acidente. 

Estas informações serão mensalmente compiladas e compartilhadas com os 

trabalhadores da instituição, buscando dar visibilidade para estes acidentes e desta forma, 

sensibilizar os profissionais sobre os riscos que estão expostos e em conjunto o 

fortalecimento das ações de prevenção que devem ser adotadas para evitar que tais riscos 

se concretizem em acidentes. 

A divulgação das informações, ainda tem o intuito de promover o aprendizado e 

melhoria contínua entre os trabalhadores da instituição. 

A partir destas informações, propõem-se a complementação desta atividade por 

meio de encontros com os setores e grupos de trabalhadores que estiverem envolvidos nos 

acidentes, buscando debater com estas pessoas quais podem ser os elementos que estão 

presentes no processo de trabalho ou na cultura da instituição que estão favorecendo a 

ocorrência de tais acidentes, bem como construir em conjunto um plano de ação para a 

redução destes eventos. 

 

 

3. Acompanhamentos dos afastamentos do trabalho relacionados a situações de 

doença. 

 

Os afastamentos do trabalho relacionados às situações de doença, podem estar 

relacionados a: doenças ou situações de saúde pré-existentes da pessoa, falta de adesão 

à hábitos de vida saudáveis, ou ainda, relacionados ao ambiente de trabalho e atividades 

laborais.  

O acompanhamento dos afastamentos do trabalho tem a intenção de rastrear quais 

são as causas que provocaram esta necessidade de afastamento das atividades laborais, 

visando o desenvolvimento de ações que promovam a saúde das pessoas considerando 

as especificidades locais e também implementando ações voltadas para a prevenção da 

saúde destes trabalhadores a partir das demandas identificadas nas causas dos 

afastamentos. 

1919



 

 

MATRIZ 
Rua Deputado Joaquim Ramos, 125, Centro, Jaguaruna – SC. CEP 88.715-000 

CNPJ: 24.006.302/0004-88 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br 
Página 4 de 4 

O plano de ação para as medidas que serão implementadas deverá ser construído 

em conjunto com as diversas áreas do serviço de saúde, bem como enfatizando a 

importância de representantes das funções que são mais envolvidas em situações de 

afastamento 

 

 

4. Campanha de redução do uso do tabaco 

 

O tabaco é uma das importantes causas de morte e do sofrimento causado às 

pessoas pelas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). O consumo do tabaco e a 

exposição à sua fumaça (fumo passivo) são as principais causas de doenças 

cardiovasculares, que incluem ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais e 

contribuem para cerca de três milhões de mortes por ano. Além disso, o consumo de tabaco 

causa câncer e doenças pulmonares.  

Neste contexto propõem-se a realização de campanhas contínuas na instituição de 

incentivo a redução do uso do tabaco, tendo como público alvo os trabalhadores, pacientes, 

familiares, acompanhantes e visitantes. Essas ações englobam a exposição de cartazes, 

panfletos, chamadas no site da instituição, bem como palestras com especialistas 

(presenciais e remotas) abordando este tema. 

Para os trabalhadores da instituição ainda se implementará um programa de 

incentivo aos trabalhadores que desejam parar de fumar, por meio de grupos de apoio 

institucional e acompanhamento psicológico. 

 

 

Considerações finais 

 

 As estratégias descritas acima tem o propósito de intensificar as ações voltadas para 

a identificação de riscos relacionados à saúde dos trabalhadores e a construção de 

estratégias que favoreçam a melhoria da saúde, bem como a prevenção e promoção da 

saúde dos trabalhadores.  

 Pessoas que tem sua saúde preservada no ambiente de trabalho, possuem maior 

segurança para desenvolver suas atividades e prestar a assistência com maior qualidade 

aos pacientes e acompanhantes que necessitam de cuidados pelos profissionais de saúde. 
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1. Objetivo  

 
Definir uma diretriz clara para os Editais de Banco de Talentos das unidades 

administradas pelo IDEAS, nos quais são apresentadas oportunidades de contratação 

a fim de garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação vigente, as 

declarações governamentais e o cumprimento do quadro de pessoal aprovado pelo 

corpo diretivo do Instituto. 

 

2. Abrangência 

 

Aplica-se a todas as unidades do Instituto IDEAS. Vigência a partir de agosto de 2019. 

 

3. Conceito 

 
Políticas são as ações estratégicas estabelecidas pela direção da Organização, de 

abrangência corporativa e prazos indeterminados, que norteiam as diretrizes de todas 

as áreas e pessoas envolvidas, para consecução do negócio. 

Para o Instituto é de suma importância que se torne público a necessidade de seleção 

de pessoal capacitado para o gerenciamento e operacionalização das unidades. 

 

4. Premissas 

 
A equipe de Gestão de Pessoas ficará responsável pela abertura do Edital, seguido de 

suas atualizações e finalização.  

A captação de potenciais do Edital será realizada mediante a Análise Curricular e 

entrevista, estes sendo de caráter classificatório e eliminatório.  

Fica estabelecido que o vínculo empregatício do candidato selecionado, através de edital 

de seleção, que vier a ser contratado quando houver a necessidade, será o da CLT- 

Consolidação das Leis Trabalhistas, sem direito a estabilidade por conta do regime de 

contratuais. 

Será assegurado as pessoas com deficiência o direito de se inscrever neste processo de 

Captação de Banco de Talentos, de modo que será levado em consideração as 

atribuições e especificidades do cargo. 
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5. Abertura de Edital de Banco de Talentos 

 
Cabe à equipe de Gestão de Pessoas a operacionalização da abertura de Edital de 

Banco de Talentos.  

 

Critérios de análise para abertura de edital: 

• Unidade requisitante; 

• Cargo, remuneração e carga horária; 

• Pré-requisito, visando análise de competência técnica e comportamental; 

• Forma de inscrição;  

• Seleção e critérios para avaliação; 

• Requisitos de contratação. 

 

O perfil da vaga em aberto, para divulgação e identificação do candidato, será extraído 

das informações contidas no documento REQUISIÇÃO DE PESSOAL e nas descrições 

de cargos. 

Cabe à área de Recursos Humanos dar início imediato ao processo após recebimento 

da documentação. 

O edital será apresentado ao público externo, através do site Institucional, de forma 

unitária. Para cada oportunidade será aberto um processo individual. 

A equipe de Gestão de Pessoas fica responsável pela administração do edital, 

estabelecendo datas e prazos conforme necessidade específica do cargo.  

 

5.1  Da inscrição 

 

As inscrições deverão ocorrer exclusivamente através do campo TRABALHE 

CONOSCO, disponível no site Institucional, conforme orientações especificas em cada 

edital vigente. 

As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, ficando a 

cargo da equipe de Gestão de Pessoas as devidas avaliações. 

Notas: O Instituto não se responsabilizará por possíveis problemas no envio da inscrição, 

não aceitando inscrições fora do período estabelecido. 

No ato da inscrição o candidato receberá um e-mail de confirmação quanto a 

candidatura. 
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5.2 Da Seleção e Critérios de Avaliação 

 

A seleção abrange as seguintes etapas:  

 

1- A equipe de Gestão de Pessoas fará a seleção curricular, atualizando edital com os 

nomes e horários dos candidatos aprovados para o processo seletivo; 

 

2 - A entrevista será realizada com gestor da área requisitante, da unidade administrada.  

 

A classificação dos candidatos aprovados será feita em duas etapas: 

 

1- Avaliação Curricular: Será feito análise do histórico profissional do candidato através 

do currículo. Para esta etapa será atribuído a pontuação de até 40 (quarenta). 

 

2 - Entrevista: Será feito a análise do conhecimento técnico e das competências 

comportamentais conforme descrição de cargo. Para esta etapa será atribuído a 

pontuação de até 60 (sessenta). 

 

Cada etapa é eliminatória, devendo o candidato atingir a pontuação mínima de 30% 

em cada uma delas;  

Somente serão classificados os candidatos que atingirem a pontuação final, igual ou 

superior, a 60 (sessenta) pontos.  

 

5.3 Dos Critérios de Desempate 

 

Se mais de um candidato obtiver a mesma nota final no processo seletivo, será 

considerado para efeito de desempate: 

 

1º. O candidato com maior tempo de experiência na área específica; 

2º. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior capacitação técnica 

e acadêmica; 

3º. Ainda assim persistindo o empate, terá preferência o candidato que não tenha 

nenhum vínculo empregatício no momento. 
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6. Convocação e Encerramento do Edital  

 

A divulgação dos candidatos, aprovados na 1ª chamada e os candidatos 

remanescentes do Banco de Talentos, será oficializada na última atualização do Edital 

de Seleção.  

A unidade fica responsável por convocar os candidatos aprovados e dar início ao 

processo admissional. 

As contratações serão efetivadas mediante a necessidade do Instituto, ficando o 

processo seletivo valido por 06 (seis) meses. 

 

Nota: A provação no processo seletivo de Banco de Talentos não gera a 

obrigatoriedade de contratação, ficando a mesma definida de acordo com a 

necessidade do Instituto. 

 

7. Da Forma de Contratação e Assinatura do Contrato  

 

A convocação para assinatura do contrato obedecerá à ordem de classificação dos 

candidatos conforme publicação do edital. Será repassada a relação da 

documentação a ser entregue no apoio administrativo da unidade.  

O candidato que no prazo de 02 (dois) dias úteis não atender à convocação, será 

considerado desistente e será desclassificado do Banco de Talentos, devendo 

participar novamente do processo de seleção. 

 

8. Considerações Finais 

 

O procedimento acima deverá ser observado na íntegra por todos os colaboradores 

envolvidos no processo e entrando em vigor a partir do mês de agosto de 2019. 

 

A participação e classificação no processo seletivo não implica em obrigatoriedade de 

contratação por parte do Instituto. Gerando então apenas a expectativa de contrato. 

É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento das etapas do 

processo seletivo.  
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Os candidatos aprovados que ficarem para segunda chamada, irão compor o cadastro 

de Banco de Talentos, sendo convocados na rigorosa ordem de classificação, 

respeitando validade do Processo Seletivo, 6 (seis) meses. 

Á área de Gestão de Pessoas compete zelar pelo cumprimento, revisão, melhorias e 

atualização desde documento, se necessário. 

 

 

 

________________________                                     _________________________ 
 
  Elaborado por: Suelem Godinho                                                 Aprovado por: Élcio Rodrigues Junior  

 Assessor de Gestão de Pessoas                                                      Gerente de Recursos Humanos  
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Elaboração: Suelem Godinho Verificado por: Osni Arturo F. Júnior 

Aprovação: Élcio Rodrigues 

 

Política de Recursos Humanos 

Gestão de Recursos Humanos 

 As políticas de Recursos Humanos são um conjunto de orientações baseadas 

em crenças e valores que devem nortear as relações de trabalho, dando sustentação 

às estratégias da organização de forma dinâmica, duradoura e transparente; e 

objetivando assegurar a retenção de profissionais qualificados, engajados nos 

propósitos que agregam valor para o crescimento contínuo do profissional e da 

organização. 

 Com o propósito de manter-se num padrão competitivo, sustentável, 

promovendo e fortalecendo as relações colaborador versus instituição, as políticas de 

recursos humanos norteiam a forma que o Ideas atua com seus colaboradores. 

 As políticas devem ser mutáveis e flexíveis, acompanhando e se adequando 

às demandas do mercado, à influência do Estado e à estabilidade econômica e social 

do país. 

 A partir das políticas são definidos e implantados procedimentos que 

orientarão a instituição no cumprimento de metas e estratégias estabelecidas. 

 1. Objetivo 
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  Formalizar as políticas de recursos humanos do Instituto de Desenvolvimento, 

Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), deixando transparentes as linhas de ação que 

as caracterizam e a forma de relacionamento com a sociedade. 

 2. Abrangência 

 Todas as unidades do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à 

Saúde (Ideas). 

 3. Informações Gerais 

 Nas políticas gerais do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à 

Saúde (Ideas) são apresentados nos itens abaixo relacionados. 

   4. Perfil da Organização 

 O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) acredita 

que uma instituição é o reflexo das pessoas que nela trabalham. Por isso, investe em 

um ambiente de trabalho saudável que estimula a inovação, a criatividade, o 

aprendizado e a harmonia, alinhado aos valores da instituição. Para o Ideas, as 

pessoas constituem o mais valioso dos recursos da organização – seu capital 

intelectual. 

A política de recursos humanos, apresentada a seguir, está baseada no 

respeito ao ser humano e à sua diversidade, na transparência de suas ações e no 

desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores. 

 4.1 Histórico da Organização 

Com sede em Jaguaruna, o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência 

à Saúde (Ideas) é uma empresa prestadora, em parceria com o Poder Público, de 

serviços de gestão e atendimento à saúde, sendo referência pelo seu diferencial nos 

processos de trabalho e resultados. Atuando no Hospital Materno Infantil Santa 

Catarina, em Criciúma; Hospital Santo Antônio, em Itapema; Hospital Caridade, em 

Jaguaruna; e na Unidade de Pronto Atendimento Forquilha, em São José; na Unidade 

de Saúde 24 horas Jetel Mendes, em Balneário Barra do Sul; e no Hospital Municipal 

Doutor Edenivaldo Cardoso da Silva Junior, em  Quijingue (BA). 

 5. Identidade da Organização 
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Missão: 

Oferecer excelência em gestão e assistência multidisciplinar em saúde 

qualificada e focada nas necessidades dos clientes garantindo a integralização dos 

sistemas de saúde. 

 Visão: 

Ser preferência e referência reconhecida como organização social e por 

promover a constante melhoria dos atendimentos e da gestão do SUS em todo o 

território nacional. 

 Valores: 

Satisfação aos clientes. Responsabilidade social. Gestão de excelência. 

Compromisso com os resultados. Parceria. Segurança do paciente. Transparência. 

Idoneidade. Qualidade. Referência em prestação de serviços. Referência em 

assistência multidisciplinar humanizada. 

 6. Diretrizes Gerais das Políticas de Recursos Humanos 

 O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) se 

compromete a: 

 6.1. Cumprir rigorosamente a legislação trabalhista e os acordos sindicais 

firmados com os sindicatos. 

    6.2. Considerar a remuneração e os benefícios oferecidos aos colaboradores 

do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) como fatores 

de atração, de retenção e de desenvolvimento dos colaboradores e que exigem a 

prática de uma gestão salarial sistemática, clara e eficaz. 

    6.3. Dar prioridade à contratação de pessoas do Estado em que atua, pois, a 

diversidade cultural é visível no Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à 

Saúde (Ideas), desde as diferenças existentes entre as unidades até a variedade dos 

estados de origem dos colaboradores. 

    6.4. Dar prioridade ao processo interno para o preenchimento de vagas na 

instituição, pois essa política possibilita um grande diferencial na atuação da área de 

Recursos Humanos para a valorização e motivação de seus colaboradores. 
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    6.5. Investir em programas que têm por objetivo identificar e desenvolver 

talentos com potencial para assumir posições gerenciais ou técnicas na instituição, 

atendendo às necessidades futuras de mão-de-obra especializada e familiarizada com 

as características da instituição. O nosso objetivo é reter e motivar os colaboradores, 

propiciando perspectivas de carreira atraente, mais realista, permitindo-lhes 

desenvolver as suas potencialidades e competências. 

    6.6. Promover programas de estágio que visem a identificar potenciais 

candidatos a cargos efetivos na instituição, oferecendo oportunidade de conhecimento 

mútuo e possibilitando a implementação de melhorias nos processos por meio da 

introdução de novas tecnologias desenvolvidas nas escolas e universidades. 

   6.7. Com olhos na inserção dos jovens no mercado de trabalho, investir em 

programa de Jovem Aprendiz propiciando uma convivência com a cultura 

organizacional e com o mundo corporativo. O programa favorece a identificação de 

talentos e potenciais, respeitando sempre sua condição de indivíduos em 

desenvolvimento e preparando-os para a vida e para o mundo. 

   6.8.  O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) 

procura assegurar e promover em condições de igualdade a acessibilidade de 

pessoas com deficiências (PCDs) para compor seu quadro de colaboradores em todas 

as unidades visando à inclusão social e cidadania. 

    6.9. Desenvolver e praticar treinamentos aos colaboradores da instituição, com 

foco no desenvolvimento constante de toda a estrutura hierárquica, buscando o 

aperfeiçoamento no desempenho das funções e oferecendo condições para enfrentar 

as mudanças e os desafios impostos pelo mercado. 

    6.10. Promover e valorizar toda e qualquer diversidade, com o fortalecimento 

do respeito mútuo entre as pessoas, o reconhecimento de suas individualidades, na 

busca de novos padrões de convivência baseados em relações socialmente justas e 

transparentes. 

   6.11. Saúde e segurança: A responsabilidade com a saúde e segurança deixou 

de ser um cuidado pessoal e atualmente é visto como uma questão estratégica e 

prioritária para a maioria das empresas do mundo todo. No IDEAS não é diferente. O 

foco é garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores, de forma a 
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prevenir a ocorrência de acidentes, sinistros e doenças laborais, investindo em 

programas internos que atendam de forma efetiva a essas questões e possibilitem 

maior satisfação dos colaboradores no exercício de suas atividades. 

  6.12. Relações éticas entre o Ideas e toda a sua rede de relacionamento: Mais 

do que o cumprimento das normas e regulamentos, a ética da responsabilidade é 

predominante na Organização, prevalecendo respeito, transparência, idoneidade, 

lealdade, seriedade, retidão e integridade na forma de conduzir toda e qualquer 

negociação, sejam internas ou externas. 

   6.13. Políticas de portas abertas: A política de portas abertas consiste em 

permitir que o colaborador entre em contato diretamente com os gestores da 

organização sempre que achar necessário, seja para uma conversa informal, para 

tirar dúvidas, relatar um problema, apontar melhorias ou simplesmente trocar ideias. 

Essa prática leva o profissional a sentir-se mais seguro e integrado à organização e 

cria maior aproximação com a alta gestão, refletindo em maior produtividade e 

satisfação. 

   6.14. Ações de endomarketing: O endomarketing é um recurso fundamental 

para gerir as comunicações internas que envolvem toda a organização. O Ideas preza 

por uma comunicação eficaz, elevando de forma positiva os processos internos, 

levando ao conhecimento de todos os colaboradores o dia a dia, tornando-os inseridos 

e partícipes da organização. A prática efetiva do endomarketing constrói e mantém 

bons relacionamentos com seus colaboradores. A ação leva ao comprometimento 

com os objetivos e valores organizacionais, refletindo no aumento da qualidade dos 

bens e serviços e na produtividade e satisfação de todos os envolvidos na relação. 

   6.15. Responsabilidade social: O foco na responsabilidade social é um grande 

diferencial para o Ideas pois acreditamos na relevância das empresas que investem 

na cidadania, ampliando o nível cultural e de consciência cívica. A empresa 

socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das 

diferentes partes e conseguir incorporá-los no planejamento de suas atividades, 

buscando atender às demandas de todos. O Ideas acredita em responsabilidade 

social com o intuito de propiciar bem-estar aos colaboradores, por meio de ações que 

respeitam os direitos humanos e priorizam o ambiente de trabalho saudável. A prática 

da gestão de pessoas socialmente responsável pelo Ideas repercute na gestão do 
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negócio, tornando-se modelo para que os colaboradores se comportem de maneira 

condizente com a cultura organizacional da organização. 

 7. As Políticas de RH abrangem: 

 7.1 Provisão de recursos humanos 

 Pesquisa de mercado: O Ideas tem como propósito manter-se alinhado 

constantemente à realidade do mercado, com informações precisas que agregam 

valor e balizam a tomada de decisões seguras para melhor realização do plano 

estratégico. 

Recrutamento e seleção: Para o Ideas, a etapa de recrutamento é de extrema 

importância pois trata-se do processo pelo qual a organização atrai candidatos para 

manter o processo seletivo ativo. É prioridade para o Ideas o recrutamento interno 

sobre o externo, uma vez que o primeiro envolve promoção e/ou transferência. Além 

disso, muitas outras são as vantagens: o candidato detém conhecimento da 

organização, a rapidez no processo, o menor custo e, principalmente, a motivação 

interna. Quando o recrutamento for externo, focamos em atrair candidatos conforme 

os valores e a visão da nossa organização por meio de uma pré-seleção que nos 

possibilite renovar o ambiente organizacional e o investimento em novos talentos. 

A seleção é feita através de Editais no site do Instituto, é pautada por várias 

etapas, envolvendo análise curricular, entrevista com a área de RH, com o gestor 

solicitante, dinâmicas, avaliações técnicas e situacionais, quando necessário. 

Buscamos adequar o perfil do candidato com as necessidades e exigências do cargo 

a ser preenchido. 

Integração: Momento de entrosar e integrar os novos colaboradores, inserindo-

o no contexto da organização. O processo de integração e acompanhamento 

sistemático do novo colaborador ou do colaborador promovido ao novo cargo é 

fundamental e poderá ser determinante para a permanência na organização. Esse 

processo é executado pela área de RH juntamente com o gestor imediato, buscando 

criar um ambiente propício à rápida e efetiva adaptação à cultura da organização. 

 7.2 Aplicação de Recursos Humanos  
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 Descrição de cargo: Fundamental para identificar as habilidades e 

conhecimentos exigidos para o cargo, além de servir como parâmetro para selecionar 

os candidatos que melhor se adequem aos requisitos do cargo e da cultura 

organizacional.  Com esta ferramenta, elaboramos os requisitos básicos da força de 

trabalho (intelectuais, físicos, responsabilidades envolvidas e condições de trabalho) 

para atingir o melhor desempenho. 

Planejamento de Recursos Humanos: Com foco na obtenção dos objetivos 

propostos e consequentemente melhores resultados para os colaboradores e para a 

organização, deve fazer parte do plano estratégico anual no sentido de prospectar o 

futuro e definir um quadro de pessoal que atenda as demandas futuras. 

Plano de carreira: Para o Ideas, o plano de carreira é uma ferramenta 

fundamental para o engajamento e a motivação dos colaboradores. Mais que isso, ele 

promove o desejo de aperfeiçoamento e melhoria da performance, além de gerar 

motivação necessária para a concretização dos objetivos da organização. É de suma 

importância que os colaboradores vislumbrem novas possibilidades e perspectivas de 

crescimento futuro dentro da organização. O reconhecimento e a valorização é que 

geram motivação e um clima de satisfação interna. Os requisitos, metas e situações 

em que a progressão pode ocorrer deve ser transparente para que todos conheçam 

quando essas oportunidades surgirão e como fazer para participar. 

Avaliação de desempenho: É por meio desta ferramenta que o Ideas realiza a 

avaliação dos resultados atingidos pelos colaboradores, assim como identificação de 

problemas em relação à gestão/líderes, integração dos funcionários e ao cargo 

ocupado. A avaliação de desempenho só é efetiva e gera bons resultados quando 

acompanhada de feedback; de forma que o colaborador tenha ciência de seus pontos 

fortes e dos que necessitarão de desenvolvimento e melhoria. Deve acontecer 

anualmente. 

7.3 Manutenção de Recursos Humanos 

 Administração de salários: Para o Ideas, a administração de cargos e salários 

é uma forma de atrair e reter os colaboradores. O processo de recompensar pessoas 

é fundamental na condução dessas pessoas em termos de reconhecimento do seu 

desempenho na organização. A remuneração deve ser compatível com a prática de 

mercado, com as atividades exercidas, com o desempenho e a competência 
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profissional de forma a atrair, reter e valorizar a sua força de trabalho. Sendo assim, 

buscamos remunerar e conceder benefícios aos nossos colaboradores de maneira 

justa e imparcial como estímulo ao bom desempenho nas suas atividades diárias. 

Plano de benefícios sociais: Os benefícios oferecidos pelo Ideas visam a 

favorecer a qualidade de vida e bem-estar social dos colaboradores e de seus 

familiares, contribuindo para a melhoria contínua do clima organizacional. 

Comunicação interna: A comunicação interna auxilia o desempenho de todos 

os colaboradores da organização. No Ideas é a área de RH a responsabilidade em 

criar um ambiente aberto para diminuir os ruídos e aumentar o entendimento coletivo, 

cuidar da comunicação entre as áreas, trabalhar as interfaces, desenvolver e investir 

em ferramentas que contribuam para melhoria da comunicação interna. Estimulamos 

a efetivação da comunicação real e transparente entre os colaboradores de forma que 

todos se sintam seguros e informados de todos os “passos” e ações que a organização 

está tomando e/ou irá tomar. 

Pesquisa de clima organizacional: É sabido que a cultura organizacional molda 

atitudes e comportamentos dos colaboradores ao mesmo tempo em que influencia o 

modo como a organização interage com seu ambiente. Para o Ideas, a pesquisa de 

Clima Organizacional ou de Satisfação Interna proporciona a realização da análise do 

ambiente a partir do levantamento das necessidades dos seus colaboradores, de 

forma a possibilitar o redirecionamento de aspectos críticos, deficiências, bem como, 

a apuração dos pontos fortes, expectativas e aspirações dos colaboradores. Deve ser 

realizada anualmente ou sempre que for necessário. 

Relações sindicais: O Ideas preza por uma política de RH estruturada, 

mantendo uma relação aberta e cordial com os colaboradores e sindicatos. O objetivo 

é tornar as negociações harmônicas, buscando dirimir eventuais conflitos e 

resolvendo sempre de maneira que atenda os interesses de todos. 

  7.4 Desenvolvimento de Recursos Humanos 

 Treinamento e desenvolvimento: O Ideas parte da premissa que treinamento 

é investimento no desenvolvimento da organização. Desta forma, como um meio de 

ampliar as competências e desenvolver novos talentos nos colaboradores, investimos 

em programas de treinamentos em todos os níveis a fim de propiciar crescimento e 
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novas perspectivas, torná-los produtivos, criativos e inovadores. E, 

consequentemente, melhorar o desempenho organizacional. 

 Desenvolvimento organizacional: O Ideas busca modelar e gerenciar a cultura 

da organização, estabelecendo estratégias diferenciadas de trabalho e construindo 

uma equipe de colaboradores que realmente se comprometem e se interessem em 

fazer parte do time Ideas, preservando um ambiente saudável e favorável ao 

crescimento de todos. 

 Educação corporativa: Melhoria contínua é um dos focos da nossa 

organização, assim como a partilha e o compartilhar de conhecimentos e ideias. A 

gestão de RH apoia a implementação das ferramentas necessárias e incentiva as 

próprias lideranças a prepararem os recursos necessários para o desenvolvimento 

permanente dos colaboradores e da organização. 

 7.5 Monitoramento de Recursos Humanos 

 Banco de dados: Utiliza de tecnologia e ferramentas eficazes no arquivo dos 

registros e controles internos para a devida análise quantitativa e qualitativa dos 

recursos humanos que fazem parte do Ideas. 

 Sistema de informação: O Ideas dispõe de todo capital estrutural formado 

pelos equipamentos de tecnologia, softwares e banco de dados que auxiliam na 

produtividade dos colaboradores e na manutenção de informações precisas, atuais, 

mantendo sigilo e segurança. 

 Avaliação das políticas: O Ideas mantém um comitê permanente de 

acompanhamento e avaliação das políticas e, sempre que necessário, são revistas e 

reformuladas conforme a realidade da organização. 

8. Procedimentos Implantados: 

8.1 Recrutamento e Seleção de Pessoal 

8.2 Avaliação Período de Experiência 

8.3 Avaliação de Desempenho 

8.4 Pesquisa de Clima Organizacional 

8.5 Combate ao Absenteísmo 
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8.6 Saúde e Segurança no Trabalho 

8.7 CIPA 

8.8 Solicitação de Desligamento 

8.9 Entrevista de Desligamento 

8.10 Controle do Ponto Eletrônico 

8.11 Termo de Ajuste do Ponto 

8.12 Banco de Horas 

8.13 Vale Transporte 

8.14 Rescisão Contrato 

8.15 Advertência 

8.16 Hora Extra 

8.17 Promoção 

8.18 Educação Permanente/Continuada 

8.19 Humaniza Ideas 

8.20 Estágio Curricular 

8.21 Aprovação e Liberação de Pagamentos 

 9. Competências 

 - Aos cargos de gestão compete cumprir e fazer cumprir as normas, 

procedimentos e as instruções aqui estabelecidas; 

 - À área de Recursos Humanos compete zelar pelo cumprimento, revisão, 

melhorias e atualização deste documento; 

 - A todos os colaboradores envolvidos neste processo compete cumprir as 

normas, procedimentos e as instruções aqui estabelecidas. 
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Projeto de Desenvolvimento Humano com 

Pesquisa Periódica de Clima Organizacional 

 

A realização da pesquisa de clima organizacional é uma maneira de 

acompanhar continuamente a satisfação dos funcionários com a organização, 

avaliando a evolução dos resultados e verificando quais os aspectos necessitam 

de maior atenção. 

A relevância do estudo é determinada pela oportunidade que este oferece 

de ampliar a compreensão dos fenômenos organizacionais, influenciados a cada 

dia por novos fatos no contexto social, econômico, político e cultural que afetam 

a cabeça das pessoas, causando impactos em seus valores e, 

consequentemente, nas suas atitudes em relação ao trabalho, influenciando de 

forma direta o clima organizacional. 

Atualmente torna-se cada vez mais necessário mensurar as ações 

através de procedimentos técnicos que possam respaldar ao máximo a atuação 

das organizações.  

Existem alguns instrumentos estruturados que são utilizados para 

operacionalizar a avaliação e o acompanhamento da satisfação dos 

colaboradores de uma organização/serviço, avaliando o nível de satisfação do 

colaborador com a empresa, com as lideranças, com o ambiente de trabalho, 

entre outros aspectos que compõem o contexto do trabalho.  

Um destes instrumentos é a Pesquisa de Clima Organizacional, 

considerada também importante ferramenta motivacional. A Pesquisa de clima 

organizacional objetiva mapear ou retratar os aspectos críticos que configuram 

o momento motivacional dos funcionários da empresa através da apuração de 

seus pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações. 

Ainda, considera-se que o "diagnóstico" realizado pela pesquisa de clima 

organizacional pode auxiliar a organização a efetuar diferentes ações, como:  

• Potencializar os propulsores - com base na apuração dos pontos fortes 

da organização pode-se ter uma ação específica para sua valorização e 

melhoria, tirando proveito de seus efeitos; 

• Balizar programas de treinamentos específicos - através da identificação 

de seus pontos críticos pode-se produzir resultados orientados às reais 

necessidades dos colaboradores;  
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• Obter a sinergia dos colaboradores - esta atividade faz com que os 

colaboradores tenham a oportunidade de refletir sobre suas realidades - 

seu desenvolvimento profissional e pessoal. 

• Sinergia das lideranças - A apresentação dos resultados é uma ótima 

oportunidade de avaliação e reorientação das lideranças em torno dos 

mesmos objetivos - propicia um clima adequado à realização de outros 

trabalhos no nível de comando da organização. Dentre eles destaca-se 

uma revitalização do Planejamento Estratégico da organização, 

especialmente no que tange à Reorientação e Redefinição das Diretrizes 

Estratégicas. 

Objetivo 

Conhecer a opinião dos colaboradores referentes ao ambiente interno, de 

relacionamentos, perspectivas profissionais oferecidas pela instituição, assim 

como identificar aspectos de fragilidades, e então, definir estratégias visando o 

crescimento e o desenvolvimento de seus colaboradores. 

Metodologia 

Será realizado um estudo do tipo longitudinal quantitativo, através da 

aplicação de um questionário estruturado, de autopreenchimento, para os 

colaboradores do Hospital Estadual Ricardo Cruz. 

O questionário será distribuído para todos os colaboradores e estagiários 

que estiverem atuando na unidade no momento de realização da pesquisa, 

divididos de forma estratificada quanto ao cargo (grade), tempo de casa e área 

de trabalho. 

A pesquisa será realizada por meio da aplicação do Questionário de 

Avaliação de Clima Organizacional, abaixo apresentado. O questionário será 

realizado de modo online, disponibilizando um local reservado com 

equipamentos para que os colaboradores acessem o questionário e respondam 

a pesquisa durante o horário de trabalho. Estima-se um tempo de 

aproximadamente 20 minutos para resposta do questionário. 

A pesquisa será realizada a cada 4 meses, sendo realizado 3 ciclos da 

pesquisa em 12 meses. O período de coleta de dados será de 15 dias a cada 

ciclo. 

Consideram-se ciclos, pois a pesquisa será realizada, os resultados serão 

analisados e desenvolvido um plano de ação para atuar sobre os pontos críticos 
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identificados, fechando um ciclo. No ciclo seguintes, espera-se que sejam 

observados os resultados positivos a partir das medidas implementadas pelo 

plano de ação do primeiro ciclo e assim sucessivamente. 

Abaixo apresenta-se uma figura demonstrando o movimento realizado em 

cada ciclo: 

 

A análise dos dados será realizada por meio de estatística descritiva e 

inferencial. Os resultados serão apresentados por meio de tabelas, quadros e 

gráficos, constituindo um relatório com uma análise sobre os resultados.  

O relatório será analisado de modo conjunto com todas as lideranças da 

unidade para definição dos pontos críticos e prioridades, bem como construir o 

plano de ação para atuar sobre os pontos críticos encontrados, visando a 

melhoria contínua do serviço e da satisfação dos colaboradores. 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Cidade, XX de mês de ANO, 

 Prezado colaborador; 
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 Você está recebendo o formulário de Avaliação de Clima Organizacional 

do Instituto IDEAS.  

Nosso objetivo é, através dos resultados obtidos, promover melhorias e 

garantir que as ações implementadas futuramente, sejam compatíveis com as 

expectativas dos colaboradores e estejam alinhadas com o potencial da 

empresa, otimizando os investimentos em recursos humanos.  

 

A sua participação é muito importante para nós! 

 

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS 

 

Analise cada questão e marque um X a coluna que melhor representa a 

intensidade com que cada situação acontece na empresa. 

No Questões Sempre Diversas 

Vezes 
Raramente Nunca 

01 Esta empresa sabe reconhecer a importância de 

seus colaboradores. 
    

02 A maioria das pessoas de nossa equipe demonstra 

interesse e prontidão para o trabalho. 
    

03 Considero que a empresa é aberta a receber e 

reconhecer as opiniões e contribuições de seus 

colaboradores. 

    

04 Minha demanda de trabalho está de acordo com a 

minha carga horária. 
    

05 A atuação da empresa é guiada por valores éticos.     

06 Na minha área/departamento as pessoas são 

unidas e cooperam umas com as outras. 
    

 
07 O salário que eu ganho é justo em relação ao 

trabalho que eu realizo. 
    

08 Aqui as instalações, materiais e equipamentos 

contribuem para a realização de um trabalho com 

qualidade. 

    

09 Conheço a missão da minha empresa.     

10 Confio nas decisões tomadas pelo meu gestor.     

11 Eu sou reconhecido quando faço um bom trabalho.     

12 Nesta empresa as decisões são justas e definidas 

com neutralidade. 
    

13 A empresa se preocupa em oferecer benefícios que 

auxiliem nas necessidades de seus colaboradores. 
    

No Questões Sempre Diversas 

Vezes 
Raramente Nunca 

14 Tenho orgulho em trabalhar nesta empresa.     

15 A empresa oferece atividades/projetos para 

aproximar seus colaboradores. 
    

16 Nesta empresa o tratamento entre os colaboradores 

e setores é igualitário. 
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17 Meu gestor me orienta nas atividades que devo 

realizar; todavia, sei que sou responsável por elas. 
    

18 Considero o meu gestor um bom exemplo a ser 

seguido. 
    

19 Eu gosto da maioria dos meus colegas e conheço a 

importância do trabalho realizado por eles. 
    

20 Sempre que acontece uma mudança, sou 

informado.  
    

21 Sinto-me satisfeito por trabalhar nesta empresa.      

22 Tenho oportunidade de participar dos 

planejamentos do meu setor. 
    

23 A empresa incentiva a união e o bom 

relacionamento entre os colaboradores. 
    

24 Quando entrei na empresa, recebi orientação e 

treinamento para realizar a minha função. 
    

25 Nesta empresa, sinto-me seguro em colocar a 

minha opinião e dizer o que penso. 
    

26 Meu gestor valoriza o trabalho em equipe.     

27 Nesta empresa a maioria dos colaboradores se 

relaciona bem. 
    

28 Esta empresa é um excelente lugar para se 

trabalhar. 
    

29 Procuro meios para adquirir e aprimorar cada vez 

mais os meus conhecimentos. 
    

30 A quantidade de trabalho que realizo é normal.     

31 Minha família e meus amigos acham que trabalho 

em uma boa empresa. 
    

32 A empresa apoia a qualificação e a atualização dos 

colaboradores que buscam autodesenvolvimento. 
    

33 Quando surge um problema no trabalho posso 

contar com os meus colegas. 
    

34 Eu indicaria esta empresa a um amigo.     

35 O meu gestor compreende e colabora quando tenho 

alguma dificuldade ou problema. 
    

36 Estou investindo em meus conhecimentos, pois 

desejo continuar me desenvolvendo juntamente 

com a empresa.  

    

37 Início os meus trabalhos por conta própria sem que 

alguém precise me solicitar. 
    

38 Quando se entra nesta empresa fazem você se 

sentir bem vindo. 
    

No Questões Sempre Diversas 

Vezes 
Raramente Nunca 

39 O meu salário é igual aqueles pagos em outras 

empresas para o mesmo cargo. 
    

40 Aqui os colaboradores sentem que a direção está 

preocupada com a motivação e o bem estar dos 

colaboradores. 

    

41 Nesta empresa as pessoas são bem tratadas, 

independente do seu cargo ou posição. 
    

42 Pretendo permanecer aqui na empresa por um 

longo prazo. 
    

43 Sou ouvido quando quero sugerir mudanças que 

melhorem o nosso trabalho.  
    

44 O trabalho que desenvolvo é estimulante.     

45 O salário que recebo supre as minhas 

necessidades. 
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46 Quando as pessoas entram novas na empresa, são 

integradas rapidamente. 
    

47 Tenho vontade de vir trabalhar.     

48 Nesta empresa as informações são transmitidas 

com rapidez. 
    

49 Os benefícios oferecidos pela empresa atendem às 

minhas necessidades. 
    

50 O meu gestor valoriza o meu trabalho quando 

consigo resolver problemas sozinho. 
    

51 Na minha área/departamento o funcionário que se 

dedica é visto e valorizado. 
    

52 Os treinamentos que recebo na empresa me 

capacitam a fazer cada vez melhor o meu trabalho. 
    

53 O meu gestor tem uma visão clara sobre onde 

estamos indo e o que devemos fazer para chegar 

lá. 

    

54 Nesta empresa a maioria dos colaboradores troca 

informações e trabalham visando atingir os 

resultados. 

    

55 Posso expor minhas opiniões, dúvidas e/ou 

(in)satisfações tranquilamente. 
    

56 Os benefícios aqui oferecidos são satisfatórios para 

mim. 
    

57 Meus familiares mais próximos se sentem 

amparados com o salário que eu ganho. 
    

58 A data das minhas férias pode ser negociada com 

meu gestor e/ou setor de RH. 
    

59 Tenho as habilidades necessárias para exercer a 

minha função na empresa. 
    

60 Na minha área/departamento as pessoas ajudam-se 

umas às outras. 
    

61 Sou incentivado a tomar decisões pertinentes ao 

meu trabalho. 
    

62 Nesta empresa o motivo de determinadas decisões 

é esclarecido para todos nós. 
    

63 O meu gestor contribui para que haja trabalho em 

equipe no meu setor. 
    

No Questões Sempre Diversas 

Vezes 
Raramente Nunca 

64 Existe um bom relacionamento entre a direção e os 

colaboradores. 
    

65 Tenho facilidade de transporte para chegar ou sair 

da empresa. 
    

66 Sinto que sou incentivado a buscar alternativas para 

melhorar o meu desempenho. 
    

67 Preocupo-me e cuido dos materiais, equipamentos 

e recursos que me são disponibilizados no dia-a-

dia. 

    

68 Tenho autonomia para realizar as atividades que 

são de minha responsabilidade. 
    

69 Diante de algum problema e/ou desafio levanto as 

possíveis soluções antes de pedir algum auxílio. 
    

70 Esta empresa proporciona material e ambiente 

adequados ao trabalho. 
    

71 A solicitação de novos recursos e/ou materiais é 

atendida pela direção da empresa. 
    

72 Minha equipe de trabalho percebe o que precisa ser 

feito antes que lhe seja solicitado. 
    

73 A empresa encontra rapidamente soluções para os 

seus problemas. 
    

74 Demonstro iniciativa em aprimorar os métodos de 

trabalho utilizados na empresa.  
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75 Concordo com as estratégias de gestão adotadas 

pela empresa. 
    

76 A empresa analisa a viabilidade de projetos e ideias 

apresentados por seus colaboradores. 
    

77 Conheço os valores organizacionais da empresa em 

que trabalho. 
    

78 A empresa investe em ideias novas visando colocá-

las em prática. 
    

79 Meus valores pessoais condizem com os valores da 

empresa. 
    

80 A empresa busca inovar em suas práticas e 

processos. 
    

 

Obrigado pela sua participação! 
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1. Objetivo 

Definir uma diretriz clara do processo de Avaliação de Desempenho do profissional dentro das 
unidades administradas pelo IDEAS, a fim de possibilitar o crescimento dos colaboradores, visando 
sua ascensão profissional, mantendo os colaboradores cientes da possibilidade de crescimento 
dentro da instituição, e clarificando os processos avaliação que os levam até lá. 

A política de ascensão Avaliação de Desempenho tem como objetivo estruturar o processo de 
avalição do profissional dentro do Instituto IDEAS, partindo da descrição de cargo de cada função, 
para que seja possível sua ascensão profissional dentro da Instituição.  

Sabendo da possibilidade de crescimento, é possível atrair, reter e desenvolver os profissionais com 
real capacidade para atender as necessidades e prioridades do IDEAS frente ao mercado. Buscamos 
estimular o autodesenvolvimento dos colaboradores, possibilitando seu aperfeiçoamento 
profissional na Organização Social, por meio de políticas de aproveitamento interno. 

Com isso, esperamos aumentar o grau de comprometimento dos colaboradores com o IDEAS assim 
como alinhar suas expectativas com relação a remuneração e ascensão interna. 

Cabe ao Instituto IDEAS fazer com que as oportunidades de vagas possibilitem crescimento 
profissional, sendo essas primeiramente disponibilizadas aos colaboradores que já fazem parte do 
quadro profissional. 

2. Abrangência 

Esta Política se aplica a todos os colaboradores que solicitam compras de materiais e/ ou serviços. 

3. Referências 

Não se aplica no momento. 

4. Definições 

Gestão de Pessoas – É o setor que responde por toda a administração de pessoal dentro da 

instituição. 

Colaboradores – Todas as pessoas que atuam nas diferentes marcas e unidades de negócio do 

Instituto, ou seja, seus acionistas, conselheiros, diretores, gestores e colaboradores sob o regime 

CLT. 

1960



 Política: Avaliação de Desempenho 
Âmbito: TODA EMPRESA Responsável: Lucas Aurélio de Oliveira Revisão: 1.0 

Tipo de Processo: Apoio Data: 01/02/2021 

 

4/29 

 

Instituto – É a empresa e todas as suas empresas coligadas e controladas. 

Gestor / Líder da área– É o profissional que ocupa o cargo que possui liderança imediata à uma 

função, ou colaborador, dentro da instituição. 

Unidade de Saúde – É o equipamento de saúde gerido pelo instituto Ideas. Como por exemplo: 

Hospitais, UBS, Policlínicas e etc. 

Cargo - Agrupamento de atividades e responsabilidades preestabelecidas, que são realizadas por 

um ou mais colaboradores da área e que contribuem para a obtenção de objetivos definidos. 

Responsabilidades: Relaciona as principais responsabilidades que compõem um cargo, 

identificando, descrevendo a forma de execução, finalidade e formas de acompanhamento e 

controle. 

Qualificação - É a escolaridade mínima necessária ao cargo. Ex: Formação Superior em Letras ou em 

Artes. 

Experiência - É o tempo mínimo necessário para que uma pessoa possa desempenhar as atividades 

do cargo. Ex: 5 anos de experiência em atividades educativas em museus. 

Conhecimentos Técnicos - São conhecimentos técnicos específicos necessários ao cargo, adquiridos 

por meio de treinamentos formais ou pelo aprendizado no exercício do trabalho. Ex: Pedagogia / 

Processos educacionais – Nível intermediário. 

Habilidades e Competências - São as habilidades, atitudes e características pessoais necessárias ao 

ocupante para o pleno exercício das atividades e responsabilidades que compõem o cargo. Ex: 

Relacionamento Interpessoal, Comunicação, liderança e gestão de equipes, Comprometimento / 

Responsabilidade. 

5. Diretrizes 

As avaliações de desempenho serão desenvolvidas em 03 (três) níveis, sendo eles:  Avaliação do 

Período de Experiência 45 dias, Avaliação do período de experiência 90 dias, que têm como o 

objetivo o acompanhamento do profissional recém-ingresso na instituição, fornecendo feedbacks e 

avaliações qualitativas e quantitativas à esse profissional. Tem como objetivo também, receber do 

profissional uma avaliação pessoal da empresa, sanando possíveis dúvidas e divergências ocorridas 
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nesse período. E a, Avaliação de Desempenho Anual que tem como objetivo acompanhar a 

continuidade do desenvolvimento desse colaborador, durante todo o período em que o mesmo 

fizer parte do quadro de colaboradores do Instituto. 

5.1. Processo de avaliação e Feedback  

Para a realização das avaliações, é obrigatório a realização do preenchimento dos formulários e da 
realização de feedback com o colaborador. O Gestor deverá reservar tempo e espaço individual para 
realizar o Feedback com o profissional avaliado. 

O feedback deve fornecer informações sobre os pontos avaliados, justificando o motivo da avaliação 
recebida e abrindo a escuta para que o profissional também apresente o que ele avaliou em seu 
formulário, expressando sua opinião sobre os mesmo pontos e possíveis acontecimentos. 

Ambos devem assinar os campos designados, demonstrando ciência da realização da avaliação. 

Todos os formulários preenchidos deverão ser entregues no setor de Gestão de Pessoas para o 
arquivamento na pasta do colaborador. 

5.2. Avaliação de período de experiência 45 e 90 dias 

As Avaliações do Período de Experiência têm como o objetivo o acompanhamento do profissional 
recém-ingresso na instituição, fornecendo feedbacks e avaliações qualitativas e quantitativas à esse 
profissional. As competências apresentadas em formulário deverão estar alinhadas com a descrição 
de cargo da função. Também é objetivo, receber do profissional uma avaliação pessoal da empresa, 
sanando possíveis dúvidas e divergências ocorridas nesse período. Ela acontecerá previamente ao 
prazo de término do contrato. 

É de responsabilidade da equipe de Recursos Humanos gerar os formulários com os itens a serem 
avaliados pelo Gestor e pelo Colaborador, no período de avaliação do período de experiência. 

O responsável deverá utilizar os formulários estabelecidos e desenvolvidos pelo setor de 
Desenvolvimento Humanos do Corporativo do Instituto IDEAS, atentando para que seja sempre 
utilizado o formulário atualizado. 

Nos formulários, deverão conter as seguintes informações: nome, matrícula, área/setor, cargo, data 
de admissão, horário de trabalho, os quesitos a serem avaliados, campo formalizando 
efetivação/prorrogação, campo formalizando a decisão da avaliação (Contrato prorrogado, contrato 
encerrado, Efetivado e encerramento do contrato), e espaço para assinatura dos participantes da 
avaliação; 
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O setor de Gestão de Pessoas deverá alinhar o formulário de 45 dias com os dados necessários, 
imprimir e entregar ao Gestor responsável pelo profissional, no prazo de 20 dias antes do prazo de 
vencimento, o Gestor por si, deverá realizar o processo de avaliação de feedback com antecedência 
ao encerramento do contrato, sendo o prazo limite o de 07 (dias) anteriores ao término. 

5.3. Avaliação de experiência 45 dias  

A Avaliação do Período de Experiência de 45 dias, tem como o objetivo o acompanhamento do 

profissional recém-ingresso na instituição, mensurando sua adaptação às atividades e equipe, 

através de avaliações qualitativas e quantitativas. 

5.3.1. Formulário de avaliação de 45 dias 

O formulário deverá seguir o modelo validado pela SEDE do Iinstituto, e será compatível com a 
função do colaborador dentro da instituição. Alterações ou personalizações poderão ser feitas, 
desde que alinhado previamente com o setor de Desenvolvimento Humano. A avaliação é feita pelo 
Líder do colaborador, que avalia o desempenho do profissional, e pelo Colaborador, que avalia a 
empresa em um contexto geral.  Na presente data, o formulário de 45 dias segue o modelo abaixo: 

a. Formulário de 45 dias Líder (Preenchido pelo Líder) 
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b. Formulário de 45 dias Colaborador (Preenchido pelo Colaborador) 
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5.3.2. Formulário de avaliação de 90 dias 

A Avaliação do Período de Experiência de 90 dias, tem como o objetivo o acompanhamento do 
profissional após seu feedback recebido nos 45 dias.  

Na presente data, o formulário de 90 dias segue o modelo abaixo. 

a. Formulário de 90 dias Líder (Preenchido pelo Líder) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968



 Política: Avaliação de Desempenho 
Âmbito: TODA EMPRESA Responsável: Lucas Aurélio de Oliveira Revisão: 1.0 

Tipo de Processo: Apoio Data: 01/02/2021 

 

12/29 

 

 

1969



 Política: Avaliação de Desempenho 
Âmbito: TODA EMPRESA Responsável: Lucas Aurélio de Oliveira Revisão: 1.0 

Tipo de Processo: Apoio Data: 01/02/2021 

 

13/29 

 

b. Formulário de 90 dias Colaborador (Preenchido pelo Colaborador) 
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5.4. Avaliação de desempenho Anual 

A avaliação de desempenho será realizada anualmente, com todos os colaboradores da instituição. 
O prazo de contagem se inicia a partir da data de encerramento do contrato de experiência de 90 
dias. 

Independentemente do resultado, positivo ou negativo, a avaliação irá nortear o desenvolvimento 
dos colaboradores da organização. Identificando os pontos de melhoria nas unidades e exemplos a 
serem seguidos ou alterados, estimulando um trabalho cada vez melhor por parte de seus 
integrantes. 

Os modelos de avaliação de Desempenho poderão ser estruturados de acordo com a necessidade 
de cada unidade, desde que obedecendo a descrição de cargos, e com a validação do setor de 
Desenvolvimento Humanos da SEDE. 

5.4.1. Estrutura da Avaliação de Desempenho 

A Avaliação de desempenho é estruturada em dois pontos de análise e um plano de ação, trazendo 
indicadores de Treinamento e Desenvolvimento. Sendo a seguinte divisão: 

a. Análise Quantitativa: Avaliamos fatores como, Descrição de Cargo, Adaptação aos Valores 
da Empresa, Assiduidade e as Competências Comportamentais; 

b. Análise Qualitativa: Análise feita com o colaborador avaliado, avaliando quais fatores foram 
mais desenvolvidos e quais precisam de Plano de Ação.  

c. Plano de Ação: Deve ser concluída a avaliação traçando um plano de ação. Momento esse, 
de entender quais dificuldades do avaliado ou avaliador e buscarmos juntos à equipe de 
Gestão de Pessoas treinamentos afins de melhoria. Com prazos pré-estabelecidos.  

É de responsabilidade do Avaliador, a condução da avaliação de desempenho, tendo em mãos a 
Descrição de Cargo. A avaliação deve ser feita embasada em fatos ou situações, sendo estes 
negativos ou positivos.  

Na descrição de cargo possuímos as competências comportamentais, e nelas ações norteadoras que 
auxiliam no processo de avaliação e desenvolvimento. 

De forma descritiva, devem ser avaliados fatores onde o colaborador possui um bom 
desenvolvimento, a fim de formar futuros mentores. E da mesma forma, devem ser avaliados 
fatores no qual o colaborador precisa de desenvolvimento, traçando futuro plano de ação. 
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5.4.1. Formulário de avaliação de desempenho 

O Formulário de Avaliação de Desempenho será desenvolvido pelo setor de Desenvolvimento 
Humano Organizacional, e poderá ser modificado para atender a necessidade de cada unidade, 
desde que com a aprovação prévia. 

Cabe ao setor de Gestão de Pessoas, de cada unidade de saúde, o controle dos prazos e aplicações 
das avaliações de cada colaborador, assim como, acompanhar a execução dos planos de ação. 

Cabe à equipe de Gestão de Pessoas a tabulação dos resultados obtidos, assim como as 
considerações que considerarem devidas. 

Na atualidade, o modelo de avaliação de desempenho aprovado para utilização é o que segue 
abaixo: 

a. Modelo de avaliação de desempenho: 
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5.5. Plano de avaliação de competências   

5.5.1. Levantamento e interpretação de dados  

Para que sejam possíveis a interpretação e o resultado quantitativo dos dados levantados, e, 
levando em consideração que o objetivo desta análise é mostrar a porcentagem de desempenho do 
colaborador na sua função, o cálculo se dará da seguinte forma: 

a. Valores e Critérios de avaliação 

Fica definido que cada os critérios de avaliação serão:  

1. INSUFICIENTE 

2. NECESSITA MELHORAR 

3. SATISFATÓRIO 

4. MUITO BOM  

5. EXCELENTE 

Os critérios acima citados serão convertidos nas seguintes porcentagens, que representarão o nível 
de aprovação com relação à função: 

1. INSUFICIENTE: 0 % 

2. NECESSITA MELHORAR: 25% 

3. SATISFATÓRIO: 50% 

4. MUITO BOM: 75% 

5. EXCELENTE: 100% 

b. Cálculo do resultado obtido  

O cálculo se dará da seguinte forma: 

1º. Conversão das notas de critérios obtidas nas categorias: Desempenho, Comportamento e 

Conhecimentos, em porcentagens (conforme informado acima); 

2º. Soma de todas as porcentagens obtidas; 

3º. Divisão das porcentagens obtidas, pelo número de categorias avaliadas. 

O resultado obtido, representará a porcentagem de aprovação e alinhamento com os 
comportamentos técnicos e comportamentais esperados pelo Instituto. 
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c. Quadro de aprovação  

Com relação ao resultado obtido, deve-se considerar o quadro abaixo para a tomada de decisões: 

APROVAÇÃO OBTIDA AÇÃO À SER CONSIDERADA 

0% a 19,9% 

Esse desempenho é de alta gravidade, pois reflete um profissional que está 

com deficiências em aspectos técnicos e comportamentais. Em níveis de baixa 

aprovação, que se enquadrem nessa categoria, sugere-se o desligamento de 

suas atividades. 

20% a 39,9% 

Desempenho grave. Profissionais que se enquadrem nessa categoria, também 

devem ter seu desligamento considerado. Em casos que optem por manter 

esse colaborador, é necessário estabelecer um plano de ação à curto prazo, e 

um acompanhamento constante das suas atividades. 

40% a 59,9% 

Desempenho abaixo do esperado. Casos em que o profissional apresente essa 

pontuação, deve-se estabelecer um plano de ação para realização a curto 

prazo. É necessário interpretar se as menores notas de avaliação estão ligadas 

a competências técnicas ou comportamentais, iniciando o plano partindo 

dessa informação, para um melhor desenvolvimento do profissional.  

60% a 79,9% 
Desempenho dentro do esperado, considera-se estabelecer um plano que 

possibilite a melhora no desempenho, atingindo resultados mais altos. 

80% a 100% 

Alto desempenho, nesse caso, considera-se estimular o colaborador a 

participar de processos seletivos internos, que possuam como objetivo a 

melhoria da função/salário atual, focando no estímulo da sua ascensão 

profissional. 

 

d. Quadro de aprovação  

Levando em consideração o feedback e a avaliação, também será papel do avaliador sinalizar um 
parecer para o colaborador, podendo ser: 

a. Tem demonstrado qualificação profissional e perfil pessoal compatível com as exigências do 
cargo. 
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b. Seu perfil e qualificação profissional não preenchem totalmente as exigências do cargo, mas 
tem condições de ser treinado e acompanhado. 

c. Não se adequa ao setor/função no qual foi avaliado, porém, pode ser agregado em outro 
cargo ou setor. 

d. Não possui qualificação suficiente para exercer a função e não reúne condições para agregar 
outra função ou cargo, sugere-se ser desligado da Instituição. 

5.5.2. Resultados esperados 

De acordo com a função desempenhada no instituto, deve-se considerar que o desempenho do 
profissional deva manter uma aprovação mínima, não desconsiderando a necessidade de seu 
constante desenvolvimento focado em sua ascensão profissional. 

Das funções existentes dentro do Instituto, entende-se que os colaboradores devem manter ao 
menos a pontuação mínima, sendo entendida da seguinte forma: 

a. Áreas administrativas e operacionais  

FUNÇÃO SETOR COMPETÊNCIA TÉCNICA 
COMPETÊNCIA 

COMPORTAMENTAL 

AVALIAÇÃO 

MÍNIMA 

Gerências, 

Coordenações 

e Líderes de 

área 

Administrativo 

 Pós graduação 
completa em áreas 
correlatas à função; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima de 
2 anos na função, 
comprovada via CLT ou 
contrato de trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade; 
 Perfil analítico; 
 Capacidade de 

liderança de 
equipes. 

80% a 100% 
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Analistas Administrativo 

 Graduação completa 
em áreas correlatas à 
função; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima de 
2 anos na função, 
comprovada via CLT ou 
contrato de trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade; 
 Perfil analítico. 

 

80% a 100% 

Assistentes Administrativo 

 Graduação em 
andamento em áreas 
correlatas à função; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima de 
01 ano na função, 
comprovada via CLT ou 
contrato de trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

 

60% a 

79,9% 

Auxiliar Administrativo 

 Ensino médio 
completo; 

 Experiência mínima de 
01 ano na função 
comprovada via CLT ou 
contrato de trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

60% a 

79,9% 
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Auxiliar 

Setores 

operacionais 

como: 

Limpeza, 

Rouparia, 

jardinagem, 

manutenção. 

 Ensino fundamental 
completo; 

 Experiência mínima de 
06 meses na função 
comprovada via CLT ou 
contrato de trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

60% a 

79,9% 

Estagiários Administrativo  Graduação em 
andamento. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

60% a 

79,9% 

Jovens 

Aprendizes 
Administrativo 

 Estar devidamente 
matriculado no curso 
de Jovem aprendiz; 

 Obedecer à legislação 
para a função. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

60% a 

79,9% 
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Engenheiro 

de Segurança 

do Trabalho 

Administrativo 

 Graduação completa 
em áreas correlatas à 
função; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima de 
2 anos na função, 
comprovada via CLT ou 
contrato de trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade; 
 Perfil analítico. 

 

80% a 100% 

Técnicos de 

Segurança do 

Trabalho 

Administrativo 

 Graduação completa 
em áreas correlatas à 
função; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

Experiência mínima de 01 

ano na função, 

comprovada via CLT ou 

contrato de trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade; 
 Perfil analítico. 

 

80% a 100% 

Engenheiro 

ambiental 
Administrativo 

 Graduação completa 
em áreas correlatas à 
função; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima de 
2 anos na função, 
comprovada via CLT ou 
contrato de trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade; 
 Perfil analítico. 

 

80% a 100% 
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Serviços de 

Atendimento 

Áreas 

operacionais 

como: 

Recepção e 

portaria. 

 Ensino médio 
completo; 

 Experiência mínima de 
01 ano na função 
comprovada via CLT ou 
contrato de trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

60% a 

79,9% 

 
b. Áreas assistenciais: 

 

FUNÇÃO SETOR COMPETÊNCIA TÉCNICA 
COMPETÊNCIA 

COMPORTAMENTAL 

AVALIAÇÃO 

MÍNIMA 

Gerências, 

Coordenações 

e Líderes de 

área 

Pronto 

atendimento, 

UTI, Centro 

Cirúrgico, 

CME, 

Internação, 

CCIH, Núcleo 

de Regulação, 

Qualidade, e 

especialidades 

em geral. 

 Pós graduação 
completa em áreas 
correlatas à função; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima 
de 2 anos na função, 
comprovada via CLT 
ou contrato de 
trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade; 
 Perfil analítico; 
 Capacidade de 

liderança de 
equipes. 

80% a 100% 
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Médicos 

Pronto 

atendimento, 

UTI, Centro 

Cirúrgico, 

CME, 

Internação, 

CCIH, Núcleo 

de Regulação, 

Qualidade, e 

especialidades 

em geral. 

 Graduação completa 
em Medicina; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima 
de 2 anos na função, 
comprovada via CLT 
ou contrato de 
trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade; 
 Perfil analítico; 
 Capacidade de 

liderança de 
equipes. 

80% a 100% 

Enfermeiros 

Pronto 

atendimento, 

UTI, Centro 

Cirúrgico, 

CME, 

Internação, 

CCIH, Núcleo 

de Regulação, 

Qualidade, e 

especialidades 

em geral. 

 Graduação completa 
em Enfermagem; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima 
de 2 anos na função, 
comprovada via CLT 
ou contrato de 
trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade; 
 Perfil analítico; 
 Capacidade de 

liderança de 
equipes. 

80% a 100% 
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Técnicos de 

Enfermagem 

Pronto 

atendimento, 

UTI, Centro 

Cirúrgico, 

CME, 

Internação, 

CCIH, Núcleo 

de Regulação, 

Qualidade, e 

especialidades 

em geral. 

 Curso técnico de 
enfermagem 
completo; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima 
de 2 anos na função, 
comprovada via CLT 
ou contrato de 
trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

60% a 

79,9% 

Fisioterapeutas 

Pronto 

atendimento, 

UTI, Centro 

Cirúrgico, 

CME, 

Internação, 

CCIH, Núcleo 

de Regulação, 

Qualidade, e 

especialidades 

em geral. 

 Graduação completa 
em Fisioterapia; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima 
de 2 anos na função, 
comprovada via CLT 
ou contrato de 
trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

60% a 

79,9% 
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Fonoaudiólogos 

Pronto 

atendimento, 

UTI, Centro 

Cirúrgico, 

CME, 

Internação, 

CCIH, Núcleo 

de Regulação, 

Qualidade, e 

especialidades 

em geral. 

 Graduação completa 
em Fonoaudiologia; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima 
de 2 anos na função, 
comprovada via CLT 
ou contrato de 
trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

60% a 

79,9% 

Nutricionistas 

Pronto 

atendimento, 

UTI, Centro 

Cirúrgico, 

CME, 

Internação, 

CCIH, Núcleo 

de Regulação, 

Qualidade, e 

especialidades 

em geral. 

 Graduação completa 
em Nutrição; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

Experiência mínima de 2 

anos na função, 

comprovada via CLT ou 

contrato de trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

60% a 

79,9% 
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Radiologistas 

Pronto 

atendimento, 

UTI, Centro 

Cirúrgico, 

CME, 

Internação, 

CCIH, Núcleo 

de Regulação, 

Qualidade, e 

especialidades 

em geral. 

 Graduação completa 
em Radiologia; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima 
de 2 anos na função, 
comprovada via CLT 
ou contrato de 
trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

60% a 

79,9% 

Técnicos de 

Radiologia 

Pronto 

atendimento, 

UTI, Centro 

Cirúrgico, 

CME, 

Internação, 

CCIH, Núcleo 

de Regulação, 

Qualidade, e 

especialidades 

em geral. 

 Curso técnico 
completo em 
Radiologia; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima 
de 2 anos na função, 
comprovada via CLT 
ou contrato de 
trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade. 
 

60% a 

79,9% 
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Farmacêuticos 

Pronto 

atendimento, 

UTI, Centro 

Cirúrgico, 

CME, 

Internação, 

CCIH, Núcleo 

de Regulação, 

Qualidade, e 

especialidades 

em geral. 

 Graduação completa 
em Farmácia; 

 Registro em órgão 
regulador ativo; 

 Experiência mínima 
de 2 anos na função, 
comprovada via CLT 
ou contrato de 
trabalho. 

 Boa comunicação; 
 Foco no resultado; 
 Agilidade nos 

processos; 
 Organização; 
 Trabalho em 

equipe; 
 Dinamismo; 
 Senso de 

prioridade; 
 Perfil analítico; 
 Capacidade de 

liderança de 
equipes. 

80% a 100% 

 

5.6. Considerações finais 

O procedimento acima deverá ser observado na íntegra por todos os colaboradores envolvidos no 
processo e entrará em vigor a partir do mês de janeiro de 2021. 

O não cumprimento será avaliado pelo Instituto e estará sujeito às punições cabíveis. À área de 
Gestão de Pessoas compete zelar pelo cumprimento, revisão, melhorias e atualização deste 
documento, se necessário. 

6. Controle de revisão do documento 

Revisão 
Data da 

Revisão 
Quem criou/alterou O que mudou? 

1.0 01/02/2021 Lucas A. de Oliveira Versão original 
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1. Objetivo 

 
Definir uma diretriz clara de Recrutamento e Seleção Interno e Externo das unidades 

administradas pelo IDEAS, a fim de garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos 

pela legislação vigente, as declarações governamentais e o cumprimento do quadro 

de pessoal aprovado pelas direções do Instituto. 

2. Abrangência 

 
Aplica-se a todas as unidades do Instituto IDEAS. Vigência a partir de agosto de 2019. 

 

3. Conceito 

 
Políticas são as ações estratégicas estabelecidas pela direção da Organização, de 

abrangência corporativa e prazos indeterminados, que norteiam as diretrizes de todas 

as áreas e pessoas envolvidas, para execução do negócio. 

Para o Instituto, captação e seleção de bons profissionais, seguidas de retenção e 

valorização de potencias de alta performance e talentos, são consideradas questões 

estratégicas de seu empreendimento por garantir resultados de excelência em 

produtividade, qualidade, satisfação do cliente externo e bom clima organizacional 

interno. Buscando profissionais alinhados com os conceitos de missão, visão e valores 

do Instituto. 

Todas as ações e decisões sobre Recrutamento e Seleção sendo interno ou externo 

deverão ser conduzidos com sentido profissional. 

Cabe à área de Gestão de Pessoas, acompanhar as melhores práticas de mercado 

para, quando necessário, propor a revisão em aspectos da política e respectivas 

normas e procedimentos de Recrutamento e Seleção. 

 

4. Das Políticas de Recrutamento e Seleção 

 

Será considerado como prioridade no Instituto o Recrutamento e Seleção Interno, no 

sentido de aproveitamento e valorização do potencial existente. 

A seleção de profissionais interna ou externa, deve estar alinhada com a descrição de 

cargo, sendo dividida em: Conhecimento Técnico e Competências Comportamentais.  

 

A busca de profissionais no mercado, acontecerá nas seguintes situações: 
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1. caso a vaga exija algumas competências específicas que demandem 

colaboradores com bagagem já adquirida. 

2. caso a urgência de preenchimento da vaga não permita que seja praticada a fase 

de treinamento e adaptação do colaborador em novas funções. 

3. caso sejam esgotadas todas as possibilidades dentro de um processo seletivo 

interno, entendendo-se que nenhum dos candidatos se encaixe no perfil técnico 

e comportamental da vaga.     

        

Cabe à Equipe de Gestão de Pessoas zelar para que as presentes políticas, normas e 

procedimentos de Recrutamento e Seleção sejam cumpridas em todas as unidades do 

Instituto IDEAS. 

 

5. Premissas 

 

Toda admissão de colaboradores no Instituto, seja por seleção interna ou externa, 

pressupõe a existência de uma vaga prevista pela Equipe de Gestão de Pessoas e 

aprovada da Diretoria Executiva. 

As unidades e seus gestores devem incentivar e apoiar a participação dos seus 

colaboradores nos processos de Recrutamento e Seleção Interno. 

Todo candidato deve, obrigatoriamente, passar por todas as etapas do processo seletivo 

seja ele um recrutamento interno ou externo. 

O requisitante da vaga deve participar do planejamento do processo de contratação em 

conjunto com a área de Gestão de Pessoas. 

6. Abertura da Vaga 

 
Todo processo de Recrutamento e Seleção originado por substituição ou aumento de 

quadro, somente terá início quando aprovado pela equipe de Gestão de Pessoas e 

Diretoria Executiva. 

Todas as informações relativas às vagas a serem preenchidas, devem ser registradas 

no formulário “Requisição de Pessoal”. 

O documento “Requisição de Pessoal” deve ser encaminhado, via chamado, pelo 

requisitante da vaga, à equipe de Gestão de Pessoas, com as devidas assinaturas, assim 

que identificada a necessidades de pessoal. 

A equipe de Gestão de Pessoas fará a validação do HeadCount e, posteriormente, 

encaminhará para validação da diretoria. 
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Nota: Documentação com dados incompletos e/ou incorretos, assim como, vagas não 

autorizadas, serão devolvidas ao requisitante. 

 

A equipe de Gestão de Pessoas, a partir do recebimento do documento “Requisição de 

Pessoal”, fará a negociação junto a coordenação da área, quanto ao prazo de 

encerramento do Processo Seletivo. Tempo este que irá variar conforme complexidade.  

O perfil da vaga em aberto, para divulgação e identificação do candidato, será extraído 

das informações contidas no documento “Requisição de Pessoal” e nas descrições de 

cargos. 

Cabe à área de Recursos Humanos dar início imediato ao processo após recebimento 

da documentação. 

 

Nota: qualquer desvio, principalmente relacionado aos prazos acordados para conclusão 

do processo seletivo, deve ser analisado e revisto pelas partes envolvidas no processo.  

 

A “Requisição de Pessoal” é vinculada a vaga aberta (requisição por vaga), podendo 

ser aumento quadro ou substituição, no caso de substituição o documento de 

Requisição de Pessoal será também vinculado a pessoa desligada e/ou 

movimentada. 

 

7. Recrutamento e Seleção Interno 

 
A equipe de Gestão de Pessoas gerenciará o processo divulgando nos canais de 

comunicação interno do Instituto. Devendo conter as principais informações da vaga e 

forma de inscrição.  

 
A participação nos processos deve acontecer por manifestação espontânea do 

colaborador, no período de até 2 (dois) dias após a abertura da mesma. 

 
Em caso de nenhuma manifestação espontânea, gestores podem indicar colaboradores 

com potencial para as vagas e, neste caso, fica a critério do colaborador indicado a 

decisão sobre sua participação ou não no processo. De qualquer forma os interessados 

deverão seguir as políticas do recrutamento. 
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Os interessados deverão se candidatar, exclusivamente com o envio do seu currículo 

atualizado para o e-mail trabalheconosco@ideas.med.br, tendo como assunto 

“RECRUTAMENTO INTERNO – VAGA DE INTERESSE”.  

Para se candidatar os colaboradores devem ter pelo menos 6 (seis) meses de empresa 

e 6 (seis) meses no cargo atual. 

A equipe de Gestão de Pessoas comunica aos gestores a participação de seus 

colaboradores no processo seletivo. 

Será de responsabilidade da equipe de Gestão de Pessoas a primeira triagem dos 

currículos recebidos, frente aos requisitos da vaga. Será analisado neste processo a 

política de cargos e salários e o período contratual do colaborador na empresa. Questões 

como faltas injustificadas, afastamentos previdenciário e penalidades (advertência e/ou 

suspensão) serão fatores desclassificatórios. 

A equipe de Gestão de Pessoas encaminhará ao requisitante da vaga os candidatos pré-

aprovados com seus respectivos FORMULÁRIOS DE PROCESSO SELETIVO.  

Havendo candidatos aprovados na entrevista com a liderança requisitante, a equipe de 

Gestão de Pessoas, confeccionará a “Movimentação Pessoal”. Este documento será 

disponibilizado a equipe de Administração de Pessoal, junto a programação de 

alterações. 

Fica previsto, conforme política, que os candidatos aprovados deverão assumir as novas 

atividades no período de até 30 dias.  

No que diz respeito ao período probatório, o colaborador aprovado, deverá cumprir o 

período de 45 e 90 dias, tendo seu desempenho avaliado com base na descrição de 

cargos da nova função. Caso neste período não haja aprovação por parte da empresa, 

será verificado a possibilidade de retorno as funções anteriores, não havendo 

possibilidade será feito o desligamento. Caso a não adaptação seja por parte do 

colaborador, será também verificado a possibilidade de retorno ao cargo, não havendo 

possibilidade o mesmo deverá solicitar o desligamento. 

Tendo em vista os casos de colaboradores aprovados no Recrutamento Interno o setor 

descoberto, deverá fazer a abertura de vaga de substituição. 

Quando não houver aproveitamento de potenciais internos, a equipe de Gestão de 

Pessoas fará então a análise do Banco de Talentos e se necessário fará a abertura de 

um novo edital de seleção. 
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8. Recrutamento e Seleção Externo 

 
É de responsabilidade da equipe de Gestão de Pessoas a administração do Banco de 

Talentos do Instituto. Sendo vista a principal ferramenta para as novas contratações.  

Havendo candidatos remanescentes, aprovados para 2º chamada em edital de seleção, 

a equipe de Gestão de Pessoas, encaminhará ao apoio administrativo da unidade os 

pareceres para convocação. 

Não havendo candidatos para assumir o cargo, será feito nova publicação de edital.  

 

A equipe de Gestão de Pessoas fica responsável pela gestão do edital, estabelecendo 

datas e prazos conforme política. 

 

As inscrições deverão ocorrer exclusivamente no site Institucional, na aba “Trabalhe 

Conosco”. Conforme editais de seleção em aberto. 

 

A seleção abrange as seguintes etapas:  

 

1. A equipe de Gestão de Pessoas, fará a seleção curricular, encaminhando ao gestor 

responsável pela entrevista os candidatos pré-aprovados, juntamente com o 

FORMULÁRIO DE RETORNO DE PROCESSO SELETIVO.  

 

Nesta etapa o edital de seleção será atualizado, no site Institucional, com as 

informações do nome do Candidato, Local, Data e Horário da entrevista; 

 

2. A entrevista será realizada pelo gestor da área, da unidade administrada, visando 

analisar os conhecimentos técnicos e competências necessárias para ocupar o cargo. 

Finalizada esta etapa todos os FORMULÁRIOS DE RETORNO DE PROCESSO 

SELETIVO, deverão ser reportados a equipe de Gestão de Pessoas, com a 

classificação obtida através da entrevista. 

Nota: Cargos de gestão ou que necessitem de avaliação psicológica deverão 

primeiramente ser analisados pelo profissional, habilitado, da equipe de DHO. 

 

Todo processo de avaliação e análise deverá ser conduzido conforme descrição de 

cargo, avaliando então conhecimentos técnicos e competências.  
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8.1 Divulgação do Processo de Seleção 

 

A divulgação dos candidatos, aprovados na 1ª chamada e os candidatos 

remanescentes do Banco de Talentos, será oficializada na última atualização do Edital 

de Seleção.  

 

8.2 Convocação  

 
Finalizado o processo de divulgação, a equipe de Gestão de Pessoas, encaminhará 

a Requisição de Pessoal, com dados do candidato aprovado, para o apoio 

administrativo da unidade, encerrando neste momento o chamado de abertura de 

vaga. 

 

A unidade fica responsável por convocar os candidatos aprovados e dar início ao 

processo admissional. 

 

9. Das Competências Buscadas 

 
Entende-se por competência a entrega esperada pelo profissional, por meio da 

mobilização do seu repertório individual de conhecimento, habilidades, atitudes e 

experiências em um determinado contexto, de acordo com o perfil do cargo, que inclui 

os valores e estratégias da Instituição.  

 

10. Da Contratação de Parentes 

 
Fica estabelecido que é vedado a contratação de parentes em cadeia Hierárquica, 

mesmo setor ou função. Nos demais casos a empresa incentiva a indicação de bons 

profissionais, desde que o mesmo participe de todo o processo seletivo assim como 

demais candidatos. 

 

11. Da Contratação de Ex-Colaborador 

 

Fica vedado a recontratação de colaboradores desligados por solicitação da empresa. 

Os colaboradores no qual solicitaram desligamento a pelo menos 6 meses, serão 

avaliados mediante ao período contratual anterior.  
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12. Considerações Finais 

 
O procedimento acima deverá ser observado na íntegra por todos os colaboradores 

envolvidos no processo e entrando em vigor a partir do mês de agosto de 2019. 

O não cumprimento será avaliado pelo Instituto e estará sujeito às punições cabíveis. 

Á área de Gestão de Pessoas compete zelar pelo cumprimento, revisão, melhorias e 

atualização desde documento, se necessário. 

 
 
 
 
 
 
________________________                                     _________________________ 
 
  Elaborado por: Suelem Godinho                                                 Aprovado por: Élcio Rodrigues Junior  

 Assessor de Gestão de Pessoas                                                      Gerente de Recursos Humanos  
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Metodologia Ideas de Gerenciamento de Projeto 
MIGP 

 

1. OBJETIVO 

A MIGP (Metodologia Ideas de Gerenciamento de Projeto), é uma ferramenta de 
gerenciamento contendo fluxo geral do processo, definições e guias para preenchimento 
dos artefatos e apoio no gerenciamento do projeto. Com este conjunto de ferramentas, o 
Ideas entende que os projetos que seguirem estes fluxos, orientações e artefatos tem uma 
probabilidade maior de obter sucesso no projeto (Entregas x Prazos x Satisfação dos 
Clientes) que outros projetos que não seguirem qualquer processo. 

A MIGP foi desenvolvida com base em padrões internacionais de gerenciamento de 
projeto tais como: PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) desenvolvido pelo 
PMI (Project Management Institute), que é uma instituição internacional sem fins lucrativos 
que associa profissionais de gestão de projetos. As experiências destes gerentes de 
projetos foram compiladas para formar este guia. 

1.1. DEFINIÇÃO DE TERMOS 

Será ressaltado aqui alguns termos e definições pertinentes á área de gerenciamento 
de projetos, tentando assim maximizar o entendimento  

INICIATIVA: é uma necessidade da organização que busca atender ou resolver algum 
objetivo estratégico, uma necessidade ou uma demanda legal. As iniciativas podem ser 
classificadas como um PROJETO, um PROGRAMA, um DEMANDA ou um PLANO DE 
AÇÃO. Todas têm uma metodologia própria, mas que buscam não ferir as melhores 
práticas de gerenciamento de projetos preconizadas pelo PMI no guia PMBOK. 

PROJETO: é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço 
ou algum resultado exclusivo PMI (2016). 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS: é a aplicação de habilidade, conhecimentos, 
ferramentas e técnicas nas atividades do gerenciamento do projeto com objetivo de 
satisfazer as necessidades dos clientes, atendendo os requisitos, prazos, custos, qualidade 
e ainda satisfazer a necessidade do cliente. 

GERENTE DE PROJETOS: é um profissional que planeja, coordena conduz a 
execução dos projetos de uma ou mais organizações. 

FASES: um projeto é composto por diversas fases, cada uma destas fase possui 
entregas bem definidas. 

ENTREGAS: é qualquer produto ou serviço gerado pelo projeto e que seja possível 
de se verificar (ou seja que possa ter critérios de aceitação). 
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EAP: Estrutura Analítica do Projeto (ou WBS, do inglês Work Breakdown Structure), 
é uma decomposição hierárquica muito usada para orientar à ENTREGA de um trabalho a 
ser executado pela equipe do projeto. A EAP facilita a divisão do trabalho, organizando e 
definindo o ESCOPO total do projeto, o que não está na EAP não está no projeto. 

PROGRAMA: é um grupo de iniciativas (projetos, outros programas, demandas...) 
interrelacionados e que podem ser gerenciados de modo coordenado para a obtenção de 
benefícios e propiciar um melhor controle, comunicação e gerencia de riscos. Podem não 
ter uma data bem definida, pois ele normalmente precisa atingir os benefícios esperados. 

PORTFÓLIO: é o conjunto de iniciativas (projetos, programas, demandas ou planos 
de ação) agrupados a fim de atender aos objetivos estratégicos dos negócios (organização) 
ou de legislação. É representado por uma lista contendo todas as inciativas da empresa, 
apontando a fase atual, qual o gerente de projeto responsável, prioridades, andamento 
entre outras informações sobre o projeto. 

DEMANDA: uma necessidade de curto prazo e entrega rápida que podem ser 
atendidas em até 3 semanas. 

PLANO DE AÇÃO: uma necessidade de curto prazo e que necessita ser coordenado 
com ações para atingimento de um objetivo (até 6 semanas). 

BACKLOG: é um conjunto de iniciativas que foram solicitados por colaboradores ou 
clientes da empresa que aguardam definição de priorização a aprovação (ou não) do comitê  
do Escritório de Gerenciamento do Projetos (EGP). Nesta lista estão também estão as 
iniciativas suspensas, que podem ou não serem retomadas. As iniciativas concluídas ou 
canceladas não fazem parte desta lista. 

PMO ou EGP: Um PMO do inglês, Project Management Office, ou EPG, Escritório de 
Gerenciamento do Projeto é uma área da organização responsável pela criação de 
padrões, modelos, guias, técnicas e em diversos casos faz a coordenação do projeto 

MODELOS (Templates): São documentos (planilhas ou textos), parcialmente 
completo em um formato predefinido, que fornece uma estrutura definida para coletar, 
organizar e apresentar informações e dados, padronizando a forma de visualização e 
localização das informações das iniciativas. Pode ser responsável pela institucionalização 
da metodologia, bem como seleção e apresentação de ferramentas de gerenciamento de 
projeto. 

1.2. GRUPO DE PROCESSOS 

Um grupo de processo é um conjunto de processos que suportam o 
desenvolvimento das iniciativas. Existem 5 grupos de processos definidos no PMOK e que 
será usado aqui para Gerenciamento das nossas Iniciativas são eles: 
 

Iniciação: Definição do Gerente de Projetos, estudos de viabilidade, alinhamento 
do escopo inicia e a autorização para início da iniciativa (projetos, programa...). 
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Planejamento: Refinamento dos objetivos da Iniciativa, e a definição de uma 
estratégia de abordagem, bem como a lista das entregas, detalhamento das atividades com 
prazos, custos, riscos e formação de uma equipe para apoiar o gerente de projeto. 

 

Execução: Coordenação das pessoas e do trabalho a ser desenvolvido, bem como 
lidar com os recursos para execução do que foi planejado, acompanhando as Entregas das 
fases. 

 

Monitoramento: Medição do progresso da iniciativa, visando identificar 
rapidamente os desvios e buscar ações preventivas e/ou corretivas. Aqui também é 
validado o escopo da inciativa para que seja aprova ou não as entregas que podem ser 
parciais, acelerando a percepção do cliente em relação ao andamento do projeto. 

 

Encerramento: Representa a entrega final do produto da iniciativa e formalização 
da aceitação trabalho executado e concluído. Também promove a aprendizagem da 
organização sobre o projeto. 
 

2. MODELOS E GUIAS 

Os Modelos (Templates), desenvolvidos para apoiar a o gerenciamento dos 
projetos estão disponíveis na Base de Conhecimento: 

 

O Modelo CDP-Cronograma do Projeto, contém outros modelos internamente, 
sendo elaborados internamente para facilitar o controle do projeto e manuseio dos dados. 
Dentro deste modelo temos o RDP (Relatório de Desempenho do Projeto), PCP (Plano de 
Comunicação do Projeto) e a Equipe do Projeto. 
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Na MIGP existem disponíveis para os Gerentes de Projeto os seguintes Guias de 
Elaboração publicados a Base de Conhecimento: 

Figura 1-Lista dos Guias de Elaboração da MIGP 
 

 

3. FLUXO GERAL DA MIGP 

A baixo uma visão do macro fluxo do gerenciamento do projeto, onde, observa-se 
claramente os grupos de processos preconizados pelo PMI (2016); 

A Iniciativa, é colocada em movimento com a autorização no processo de 
Gerenciamento do Portfólio do PMO. Esta autorização, inicia o macro fluxo da MIGP abaixo: 
 
 
Figura 1-Macro Fluxo do Gerenciamento do Projeto. 

 
Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 
 
 

Cada um dos subprocessos definidos acima, contem um conjunto de atividades a 
serem desenvolvidas, bom como indicações de cada artefato que será gerado e/ou 
apresentado para aprovação. Vamos detalhar cada um deste subprocessos. 
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3.1. SUBPROCESSO – INICIAR EXECUÇÃO DA INICIATIVA 

A iniciação do Projeto (iniciativa), tem o objetivo prioritário o entendimento macro 
da necessidade do projeto, quais dores (justificativas) ele irá buscar resolver e dá ao 
Gerente do Projeto a autoridade sobre o projeto. 

 
 
Figura 2-Subprocesso Iniciar a Execução do Projeto. 

 
Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 
 

Após o PMO autorizar o inicio do projeto, o GP (Gerente do Projeto) designado irá 
seguir os seguintes passos / atividades. 

3.1.1. Marcar Reunião de Entendimento 

O GP irá agendar uma conversa formal com o Patrocinador do Projeto para que se 
faça o Entendimento das Necessidades. Este alinhamento passa por buscar capturar 
Objetivos, Escopo Inicial e Entregas Macros. É comum definir alguns limites de prazos e 
custos, podendo ser fixo (tem que ser) ou mais flexível, tem como meta uma ideia de prazo 
e custos.  

3.1.2. Identificar Partes Interessadas 

Durante a Reunião de Entendimento, o GP deve buscar avaliar que partes 
interessadas (pessoas, departamentos, organizações, clientes, fornecedores, ...) de 
alguma forma tem ou podem influenciar negativamente ou positivamente o projeto. Esta 
lista de interessados inicia com a reunião de entendimento e pode ser expandida a medida 
que o GP vai tomando conhecimento do escopo e objetivos do projeto. 

Com base nesta conversa inicial, será elaborado o TAP – Termo de Abertura do 
Projeto, usando o modelo da lista de documentos da MIGP (disponível na Base de 
Conhecimento [BC] do Ideas). Também está disponível na BC o Guia para Elaboração do 
Termo de Abertura do Projeto (TAP), para ajudar o GP na elaboração deste importante 
documento. 
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3.1.3. Prepara o TAP e Publicar no GPLi 

Depois do levantamento das informações relevantes, o gerente do projeto finaliza 
a elaboração do TAP, gerando em PDF para publicação na ferramenta de controle do 
Projeto (GPLi), solicitando aprovação do documento para prosseguir no fluxo da 
metodologia. 

Caso a aprovação não seja feita, será revisado o documento e encaminhado uma 
nova versão para aprovação. 

Para casos onde a aprovação foi feita corretamente, o próximo passo será preparar 
uma apresentação chamada Kick-off para todas as partes interessadas no projeto. O GP 
deverá marcar um momento com os interessados e convoca-los para reunião. Há casos 
que pode ser dispensado esta apresentação. 

3.1.4. Realizar a Reunião de Kick-off 

Com base no material, o Gerente de Projeto deverá apresentar o projeto aos 
interessados para que todos tomem ciência da existência, os benefícios do projeto para a 
organização, departamento e outros interessados. Esta é uma forma de buscar 
engajamento destas partes interessadas no projeto. 

Em toda reunião do projeto deverá ser gerada um ATA, cujo modelo está disponível 
na base de conhecimento do Ideas da MIGP. Esta ATA deve ser encaminhada para os 
participantes (ou ausentes), com as definições, pendências e necessidades que foram 
levantadas durante a reunião e acompanhadas pelo Gerente de Projetos. 

3.2. SUBPROCESSO – PLANEJAR PROJETO 

O Subprocesso, busca organizar as informações do projeto, para que de uma forma 
lógica possa fazer as entregas previstas no TAP e atingir os objetivos do projeto. O seguinte 
fluxo apresenta as atividades que envolvem o planejamento do projeto. 
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Figura 3-Sobprocesso Planejamento do Projeto.

 
Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 
 

As atividades do projeto serão descritas a seguir, mas cabe ressaltar a interface do 
processo com a equipe do projeto, bem como a interface com outro processo que será a 
Monitoração do Projeto (isso vem de encontro a eventuais necessidades de registro de 
mudança em todas as fases do projeto). 
 

3.2.1. Coletar Requisitos do Projeto 

Esta atividade busca registrar, com base nas informações do patrocinador e da 
equipe do projeto todos os requisitos necessários para entrega do produto do projeto.  

Para projeto de implantação de unidades, o artefato MRP-Matriz de Requisito do 
Projeto é gerado inicialmente a partir do contrato e do TR – Termo de Referência, com base 
nestas informações todos os requisitos do projeto são detalhados no MRP e avaliados 
quando a seu pleno atendimento, desde processos necessários, bem como necessidades 
de contratação de outros fornecedores para atendimento as necessidades. 

 
Figura 4-MRP – Matriz de Requisito do Projeto. 

 
Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 

2003
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Nesta matriz, todos os requisitos são listados, avaliados quanto a seu tipo (de projeto ou de 
operação), Situação do Requisito (atendidos integralmente, emergencialmente ou 
parcialmente). Deve-se descrever o entendimento sobre os requisitos e como ele será 
validado. Os responsáveis e setores são atribuídos e uma autoridade aprova se todas as 
informações estão corretas. 
 

3.2.2. Criar EAP do Projeto 

Uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto) deve ser criada por recomendação do 
PMO, embora esta atividade não seja obrigatória para todos os projetos, ela ajuda a avaliar 
de forma holística todas as necessidade e entregas do projeto.  

Pode-se tomar como exemplo uma EAP que foi gerada para demandas 
emergências de liberação de Leitos de UTI para Covid recentemente. 
 

Figura 4-MRP – Matriz de Requisito do Projeto. 

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 

O Ideas, através da atividade e modelo de Lições Aprendidas do Projeto, revisa ou 
cria suas EAPs para manter uma visão geral das entregas. 

 

3.2.3. Definição Escopo do Projeto 

O planejamento do projeto, passa por detalhamento do escopo realizado 
inicialmente na iniciação do projeto. O Gerente de Projeto junto com equipe do projeto, 
avaliam as necessidades dos projetos e já podem definindo como será a abordagem 
estratégia de cada uma das entregas. 

2004
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3.2.4. Definir e Estimar as Atividades do Cronograma 

O definir a estratégia de entregas e suas atividades a equipe do projeto passa a 
avaliar o tempo e custo (caso necessário) para realização destas atividades e avaliando o 
trabalho necessário para completar e entregar os pacotes de trabalho. 

3.2.5. Definir e Estimar as Atividades do Cronograma 

O definir a estratégia de entregas e suas atividades a equipe do projeto passa a 
avaliar o tempo e custo (caso necessário) para realização destas atividades e avaliando o 
trabalho necessário para completar e entregar os pacotes de trabalho. 

3.2.6. Definir e Revisar o Cronograma 

O passo seguinte, com base no levantamento das atividades, seus tempos e 
estratégias é gerar o cronograma. Este momento é importante para que sejam avaliados 
as restrições em relação aos recursos (humanos e financeiros), bem como a melhor ordem 
para execução das atividades (predecessoras, sucessoras e atividades que podem ser 
paralelizadas). 

Figura 5-MRP – Matriz de Requisito do Projeto 

 
Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 
 

3.2.7. Preparar e Publicar o Cronograma 

O Cronograma (desenvolvido dentro do modelo CDP-Cronograma), deve ser 
preparado para aprovação, sendo necessário gerar o PDF do mesmo e publicar na 
ferramenta de controle do Projeto (GPLi), solicitando aprovação do documento para 
prosseguir no fluxo da metodologia. 

Caso de reprovação do cronograma, o GP e a equipe do projeto deve revisar os 
motivos da recusa e revisar este documentos para prosseguir com a aprovação. 

2005



 

 
 

SEDE ADMINISTRATIVA 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 

CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br 
Página 10 de 16 

3.2.8. Avaliar e Aprovar o Cronograma do Projeto 

Com base no Cronograma do projeto publicado na ferramenta GLPi, o comitê de 
aprovação do projeto irá avaliar o contexto apresentado e poderá dar sua aprovação. 

Em caso de reprovação, o comitê deve informar os motivos da reprovação para que 
a equipe possa revisar e tomar as providências de ajuste.  

 

3.3. SUBPROCESSO – EXECUÇÃO DO PROJETO 

O Subprocesso, busca organizar e mobilizar a equipe do projeto para que o memos 
seja executado conforme o plano aprovado. 

Figura 6-Subprocesso de Execução do Projeto 

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 

As atividades de gerenciamento do projeto dentro da fase de execução serão 
descritas a seguir: 

3.3.1. Distribuir Trabalho do Projeto 

O Cronograma depois de aprovado, segue para sua execução, sendo que o GP 
deverá distribuir o trabalho planejado junto a equipe, ajustando situações internas. Distribuir 
o trabalho também requer conhecimento do GP para avaliar situações onde algumas 
atividades, que por ventura possam não estar sendo bem desenvolvidas, ajustar ou solicitar 
apoio interno da equipe. 

3.3.2. Gerenciar Equipe do Projeto 

O gerenciamento da equipe, seus conflitos e necessidade devem ser sempre 
alinhados internamente para que o bom relacionamento entre os membros seja cultivado e 
aprimorado, gerando assim sucesso para o projeto.  
 

2006
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3.3.3. Executar Trabalho do Projeto 

O GP, atento ao trabalho que deve ser desenvolvido, tem ele (o GP) trabalho a ser 
executado dentro do projeto. Tais como, levantamento as informações das atividades, 
desenvolvimento de DRP, documentações necessárias para o projeto. 

Reforçando aqui que não se trata de trabalho do produto do projeto, e sim trabalho 
que o GP deve realizar para que o projeto tenho sucesso. 

Um GP pode executar atividades do projeto, contudo, neste momento, ele passa a 
ser recursos do projeto e não é mais gerente do projeto (neste ponto ele tem que se auto 
gerir). 
 

3.3.4. Aprovar Trabalho do Projeto 

Alternativamente, um projeto pode gerar entregas parciais e estas precisam ser 
validadas pelo patrocinador ou requerente do projeto. Nesta fase, é preparado a entrega e 
apresentada para validação. 

Caso a entrega seja reprovada, o GP deve reavaliar a situação para verificar onde 
ocorreu a falha para rapidamente corrigir. Algumas falhas ou erros, podem ter origem no 
planejamento ou até mesmo a iniciação do projeto. Este assunto deve ser bem verificado 
junto a equipe e patrocinadores pois poderá gerar uma SMP-Solicitação de Mudança do 
Projeto (modelo da MIGP, disponível na Base de Conhecimento). 
 

3.3.5. Executar a Transição do Projeto 

A aprovação do projeto, para alguns projetos, pode-se passar para fase de 
transição da entrega para operação (operacionalização). Esta transição pode ser feita de 
forma mais simples, com envio de invormações via e-mail ou algum outro material, ou 
usando o TTP – Termo de Transição do Projeto (modelo da MIGP, disponível na base de 
conhecimento). 
 

3.3.6. Solicitar Ação Corretiva ou SMP (Solicitação de Mudança do Projeto) 

A solicitação de ação corretiva, pode ser mais simples, quando não afeta Escopo, 
Tempo, Custo ou Qualidade, mas pode ser uma necessidade que não foi identificada nas 
fases anteriores ou que naquele momento avaliou-se que a estratégia usada não supriu a 
necessidade e por este motivo irá impactar o projeto. 

A SMP será detalhada no processo de Monitoramento do projeto. 

 
 

2007
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3.4. SUBPROCESSO – MONITORAR O PROJETO 

O Subprocesso, busca de forma contínua, avaliar o trabalho que está sendo 
executado, dentro do escopo, prazos, custos e qualidade que foram planejados. 

Figura 6-Subprocesso de Monitoramento do Projeto  

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 
 

Avalie no processo definido acima que o processo de Monitoramento interage com 
o processo de SMP (Solicitação de Mudança do Projeto), fluxo que deve ser descrido em 
detalhes para todos os integrantes da equipe do projeto ou de fora do projeto. Nem toda 
mudança é ruim ou prejudica o projeto, por isso é importante registro e revisão no plano 
caso seja necessário. 

As atividades que precisam ser realizadas no projeto para o monitoramento estão 
descritas a seguir. 

3.4.1. Monitorar o Trabalho do Projeto 

A monitoração do trabalho é essencial para que o GP possa atuar rapidamente em 
qualquer desvio do projeto, buscando alternativas internas na equipe ou até mesmo de 
outros departamentos. 

3.4.2. Verificação do Escopo do Projeto 

A verificação do que está sendo entregue é ponto fundamental para que o projeto 
ou parte dele seja validade “dentro de casa”, não deixando o Cliente “descobrir” problemas 
ou falhas nestas entregas. Ações corretivas podem ser aplicadas em caso de percepção 
de algum desvio no escopo acordado. 

2008
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3.4.3. Monitorar Mudança do Projeto 

Um grande problema nos projeto é que, por vezes ocorrem mudanças, por parte de 
um integrante da equipe, por parte de um interessado, ou mesmo por falta de conhecimento 
do que tem que ser feito. O GP precisa, ficar atento (mas não só o GP), para que qualquer 
situação de mudança que ocorrer, validar rapidamente a situação, não deixando fugir ao 
controle. Por vezes a mudança pode ser corrida rapidamente e quem sabe absorvida pela 
equipe. Outras vezes, não é possível e há necessidade de formalizar junto ao projeto esta 
situação.  

3.4.4. Solicitar Mudança no Projeto 

Este é um subprocesso que “cuida” especificamente das mudanças no projeto, 
tendo como insumo básico a descoberta de uma mudança no projeto. 

Este processo será analisado na sequência. 

3.5. SUBPROCESSO – SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS DO PROJETO 

Este Subprocesso, busca organizar, não deixando o projeto ficar totalmente fora de 
controle por modificações impostas por qualquer integrante do projeto ou fora dele.  

Figura 6-Subprocesso de Solicitação de Mudanças do Projeto 

 
Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 

Não se está proibindo mudar, está sendo tentado organizar e principalmente 
registar a mudança no projeto. 

Mudanças devem ser benéficas ao projeto, ou por um escopo melhorado ou até 
custo ou esforço diminuído. A grande realidade são atrasos e mudança de escopo que não 
foram previstos desde seu início. 

2009
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3.5.1. Abrir SMP 

Qualquer membro da equipe pode abrir uma SMP, usando o modelo da MIGP, 
disponível na base de conhecimento do Ideas. 

3.5.2. Analisar SMP 

Toda SMP aberta, deve passar pela avaliação junto ao GP. Muitas vezes ocorre 
que o GP sozinho não consegue avaliar a mudança em função de situações técnicas fora 
do alcance de seu conhecimento. Assim ele pode e deve solicitar ajudar para avaliar as 
mudanças que estão sendo solicitadas. Ele pode, junto com equipe decidir que a mudanças 
no projeto não faz qualquer sentido ou irá desvirtuar o projeto, então ele pode simplesmente 
recusar a mudança (lembre-se, lá no TAP o GP teve sua autoridade aprovada pelo 
patrocinador). 

3.5.3. Avaliar / Definir novas Atividades 

Esta mudança, que passou pelo primeiro aceite do GP, precisa ser detalhada 
melhor pelo GP e equipe do projeto. Assim esta equipe pode verificar novas atividades ou 
até mesmo eliminar outras. 

3.5.4. Simular Impacto no Projeto 

Com o levantamento de novas atividades e esforço definidos, é o momento de fazer 
a simulação destas mudanças no projeto. Com base em uma cópia do cronograma, o GP 
deverá fazer a simulação do impacto no projeto e será apresentado ao comitê decisor do 
projeto.  

3.5.5. Aprovar SMP 

O Comitê deve avaliar os impactos para o projeto, podendo aprovar ou não a 
mudança (por isso a cópia do cronograma). Em caso de reprovação, pode avaliar ou 
reanalisar algumas alternativas ou simplesmente reprovar a SMP. 

3.5.6. Comunicar Motivos 

Caso a SMP seja reprovada ou não ser factível, o GP deve comunicar o requerente 
da SMP e informa-lo sobre a decisão. 

3.5.7. Modificar Projeto 

Caso a SMP seja aprovada, o cronograma atualizado passa a ser a nova base para 
execução do projeto. 

 

3.6. SUBPROCESSO – ENCERRAMETO DO PROJETO 

Este Subprocesso, busca levantar dados sobre a história do projeto, avaliar se seus 
objetivos realmente foram atingidos e realizar as lições aprendidas do projeto.  

2010
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Figura 7-Subprocesso de Encerramento do Projeto 

 
Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 

Chegamos a fase de encerramento do projeto, onde teremos a oportunidade de 
avaliar todos o desenrolar do projeto, avaliando pontos importantes e aprendendo muitos 
outros. 

3.6.1. Encerrar Contratos do Projeto 

Esta atividade deve avaliar se algum contrato assinado durante o projeto ainda está 
ativo e se for o caso, fazer o devido encerramento. 

3.6.2. Marcar / preparar Reunião de Lições Aprendidas. 

Com base no modelo fornecido para MIGP, usar o LAP-Lições Aprendidas do 
Projeto para registrar todas as questões importantes do projeto. Ações que foram realizadas 
e que foram positivas para o projeto, bem como as situações que não foram positivas, e 
que aprendemos e como podemos evitar no futuro. Este documento deverá ser publicado 
junto com o TEP – Termo de Encerramento do Projeto para aprovação do Comitê Decisor 
do Projeto. 

3.6.3. Atualizar Base de Conhecimento  

Para projeto futuros, o registro das Lições Aprendidas (LAP) deve ser registrado na 
base de conhecimento definida. 

3.6.4. Preparar Encerramento do Projeto 

Com base no LAP, o GP deve usar o modelo de TEP – Termo de Encerramento do 
Projeto que está na base de conhecimento do Ideas para elaborar o fechamento do projeto. 

Havendo alguma pendência, esta deve obrigatoriamente ser registrada na 
ferramenta GLPi para tratamento. O GP deve acompanhar e acionar os envolvidos nestes 
chamados de pendências. 

2011
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3.6.5. Aprovar Encerramento 

O Comitê decisor deve avaliar o TEP, e validar se o projeto realmente chegou a 
seu final com os objetivos atingidos, como foi o comportamento da equipe e os desafios 
que foram enfrentados. 

Com a reprovação, a TEP deve voltar para o GP avaliar os motivos e revisar para 
uma nova publicação. 

3.6.6. Publicar Encerramento e Atualização do Projeto 

Com TEP aprovado, os documentos do projeto podem ser arquivados, conforme 
padrão definido pelo PMO. 
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Guia de Elaboração do  

Termo de Abertura do Projeto (TAP) 

1. INTRODUÇÃO 

O TAP - Termo de Abertura do Projeto é o documento que autoriza, formalmente, 
a existência de um projeto, estabelecendo o vínculo entre o mesmo e os objetivos 
estratégicos da organização, buscando um entendimento comum entre o Patrocinador, as 
partes interessadas (envolvidos), o escopo desejado e os principais marcos em termos de 
entregas e prazos gerais. 

O TAP pode ser desenvolvido pelo Gerente do Projeto com apoio do Patrocinador 
e até mesmo a área ou departamento beneficiado pelo projeto. Esta colaboração permite 
que o gerente do projeto tenha uma melhor compreensão da finalidade, objetivos e 
benefícios esperados do projeto, formando seu conceito geral das entregas a serem feitas. 

Esta compreensão permitirá uma designação de recursos mais eficientes para as 
atividades do projeto. O TAP também fornece ao gerente do projeto a autoridade necessária 
para planejar, executar e controlar o projeto.  

Os projetos são abertos em virtude de necessidades internas de negócio da 
empresa ou influências externas. Essas necessidades e influências dão início à construção 
de uma análise das necessidades, estudo da viabilidade, business case, descrição da 
situação. 

2. DESENVOLVENDO O TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nesse tópico do TAP são inseridos os dados básicos do projeto, conforme 
documento: 

 

Figura 1 - Identificação do Projeto 

 
Nestes dados de identificação, entende-se que o conteúdo é auto explicativo, sendo 

destaque somente para o Código do Projeto, que já foi encaminhado ao GP pela equipe do 
PMO – sendo atualmente este número a referencia do projeto dentro da ferramenta de 
controle de chamado do Ideas – GLPi. 
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2.2. PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS: 

Aqui é descrito em linhas gerais o escopo do projeto, ou seja, os principais produtos, 
serviços e resultados que devem ser entregues pelo projeto, permitindo assim uma base 
melhor para o delineamento dos requisitos do projeto. 

2.3. JUSTIFICATIVAS (DORES QUE O PROJETO IRÁ RESOLVER): 

Nesta seção são expostos os resultados do processo de definição da necessidade 
do negócio e da análise da situação à qual o projeto está inserido.  

Estas necessidades incluem a determinação do que está gerando a necessidade 
de ação; a declaração da situação do problema ou oportunidade de negócio a ser abordado, 
incluindo o valor a ser entregue à organização; a identificação das partes interessadas 
afetadas e a identificação do escopo que atenderá a essas necessidades. 

A análise da situação, por sua vez, conta com a identificação de estratégias, metas 
e objetivos organizacionais; a identificação de causas-raiz do problema ou principais 
contribuintes de uma oportunidade; análise de lacunas (gaps) de capacidade necessárias 
para o projeto em relação às capacidades existentes na organização; identificação dos 
riscos; identificação dos fatores críticos de sucesso; identificação dos critérios de decisão 
pelos quais os vários cursos de ação podem ser avaliados; identificação de um conjunto de 
opções a serem consideradas para abordar o problema ou oportunidade de negócio.  

É através dessa definição e análise que é apresentada a justificativa de abertura do 
projeto. 

2.4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: 

● Programa:  

Qual o programa (aberto) que este projeto que está sendo aberto está ligado. Um 
programa é um agrupamento de projetos, iniciativas ou atividades que têm algum inter-
relacionamento, esta informação pode ser obtida junto ao PMO. 

● Objetivo Estratégico:  

Aqui é apresentado o objetivo estratégico do projeto, tendo um enfoque em registrar 
as bases estratégicas e operacionais de alto nível, levando em conta o que já foi registrado 
nas justificativas de abertura do projeto. Essa definição do objetivo estratégico do projeto é 
importante para delinear as premissas e restrições durante todo o ciclo de vida do projeto. 
Se tiver dúvidas, avalie junto ao Patrocinador ou PMO esta informação. 

2.5. ENTREGAS PRELIMINARES 

Pode ser descrita na forma da Estrutura Analítica do Projeto estruturada (EAP), ou 
enunciando as entregas gerais do projeto. Não descrever detalhes técnicos, são entregas 
que podem ser feitas durante o projeto, agilizando entregas. 

2014



 

SEDE ADMINISTRATIVA 

Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 

CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br 

Figura 2: Entregas Preliminares. 

 

2.6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

Neste ponto são determinados os critérios para que o projeto seja considerado 
bem-sucedido, podendo estar incluídos parâmetros numéricos de tempo, custo e 
desempenho nos critérios de aceite.  

Exemplos: Montar em Porto Alegre, uma filial da empresa com toda a 
infraestrutura da matriz, dentro do prazo máximo de 18 meses e um custo total de US$ 
350.000,00 – devendo estar operando neste prazo de forma normal. 

2.7. ORDEM DE GRANDEZA DE INVESTIMENTO E PRAZO 

Define o orçamento total previsto para o projeto. 

Este valor deverá servir como base para a fase de planejamento do projeto. 
Necessariamente não precisa ser rígida o bastante para ser considerada uma restrição.  

Serve como um comprometimento dos patrocinadores de que os recursos 
financeiros destinados ao projeto sejam mantidos até sua conclusão. Sendo também o local 
onde o patrocinador do projeto indica a expectativa de início e fim do projeto para ser 
utilizado como base no planejamento. 

Figura 3: Ordem de grandeza de Investimento e Prazo. 

 

2.8. RISCOS INICIAIS 

Aqui é apresentado um levantamento inicial dos riscos preliminares, auxiliando na 
iniciação do projeto com maior estabilidade e segurança. 
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Figura 4: Riscos Iniciais. 

 

2.9. PREMISSAS 

São suposições que, para os propósitos do planejamento, são consideradas 
verdadeiras, reais ou certas. Afetam todos os aspectos do planejamento. Devem ser 
validadas junto aos envolvidos e documentadas para que fique claro que sem comprovação 
destas as expectativas do projeto podem não ser alcançadas. Exemplos: 

“O José Joaquim Júnior terá disponibilidade integral (full time) para 
desenvolvimento do planejamento do projeto.” 

“A equipe do projeto está capacitada e tem habilidades para desenvolvimento deste 
projeto. Somente os documentos identificados no primeiro momento de levantamento serão 
disponibilizados para envio eletrônico.” 

“O orçamento definitivo será definido até o final do mês pela diretoria.” 

2.10. RESTRIÇÕES 

Descreve as restrições específicas do projeto associadas ao escopo do projeto que 
limitam as opções da equipe. 

Por exemplo: são incluídos um orçamento predefinido ou datas impostas (marcos 
do cronograma) divulgadas pelo cliente ou pela organização executora. Quando um projeto 
for realizado sob contrato, em geral as cláusulas contratuais se constituirão em restrições. 

2.11. PRINCIPAIS ENVOLVIDOS (STAKEHOLDERS) 

Nesta seção é avaliado, junto com Patrocinador, as pessoas afetadas ou de alguma 
forma interessadas no projeto, de forma que já possam ser traçadas e entendidas algumas 
expectativas para o projeto. 

Figura 5: Principais Envolvidos (Stakeholders).] 

 

Em caso de dúvida, procure o PMO para esclarecimentos. 
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Guia de Elaboração do 
Relatório de Desempenho do Projeto 

(RDP) 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O RDP - Relatório de Desempenho do Projeto é o instrumento de apresentação 
das informações mais importantes do projeto, tanto para equipe do projeto quanto para o 
patrocinador e comitê decisório do projeto.  

As informações contidas, precisam ter acuracidade e tempestividade definidas no 
plano de projeto e pelo PMO. 

Para o preenchimento do RDP, seguem os pontos importantes e uma descrição dos 
passos que deve ser preenchido. 

A periodicidade de envio das informações deve estar definida no plano de 
comunicação do projeto, e este plano, junto com os demais, serão aprovados pelo 
patrocinador e PMO. A sugestão inicial no plano de comunicação o RDP tenha dois eventos 
mutuamente exclusivos, RDP enviados quinzenalmente (às quintas-feiras) quando o projeto 
estiver EM DIA (sem atrasos - sem tarefas vencidas pendentes), e outro evento que será 
semanalmente (também às quintas-feiras) para quanto o projeto possuir algum tipo de 
atraso (em entregas ou atividades que estão atrasadas).  

O modelo que contêm o RDP, contêm outros artefatos que são essenciais para o 
Projeto, sendo organizado por diversas abas numa planilha do MS-Excel. As abas a seguir 
fazem parte deste artefato e estão listadas na ordem de preenchimento: 

1. Equipe: Este artefato contém a lista dos integrantes dos projetos que 
assumem algum papel ou responsabilidade dentro do projeto. 

2. CDP-Cronograma: (CDP-Cronograma do Projeto) - Este artefato contém o 
cronograma do projeto, definido na fase de Planejamento. Nesta aba são 
listadas todas as entregas, atividades, responsáveis, datas de inicio e fim de 
cada atividade, percentual de andamento da atividade e do projeto. Possui 
um ID único para ser referenciado em outras abas, principalmente no RDP. 

3. PDC-Comunicação: (PDC-Plano de Comunicação do Projeto) – Este 
artefato de planejamento do projeto, contém os eventos de comunicação, 
periodicidade, responsáveis, para quem devem ser enviados cada um dos 
eventos de comunicação e caso tenha, aprovador). 

4. DadosPRJ: É o local onde será armazenado dados históricos de andamento 
do projeto, é com base em algumas informações desta aba que o RDP será 
gerado. 

5. RDP: É o Relatório de Desempenho do Projeto propriamente dito. Contém 
informações de início e fim tanto do projeto quanto do momento que se está 
reportando o projeto. Apresenta um comparativo de onde o projeto deveria 
estar em relação ao andamento realmente realizado no projeto. 

6. EAP: Esta aba é uma usado no planejamento do para que sejam possível a 
visualização das entregas do projeto. Dividindo o mesmo em partes de forma 
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a ser mais gerenciável. Existem ferramentas disponibilizadas para geração 
da EAP, entre elas podemos citar (Visio, WBS-Chart Pro, MindMap, 
MindMaster entre outras). 

 

A sequência lógica para preenchimento do RDP é a seguinte: 

1. CDP-Cronograma – preencher as informações das tarefas (% andamento); 
2. DadosPrj - Preencher as informações sobre o andamento do projeto; 
3. RDP - preencher os IDs, conforme cada um dos grupos, conforme abaixo.   

2. ABA CDP-CRONOGRAMA: 

O CDP-Cronograma e a base para que o RDP apresente dados confiáveis e 
represente a realidade do andamento das atividades / tarefas do projeto. Nesta aba, iniciar 
pela Data de Atualização (data que se está reportando o projeto), avaliar cada uma das 
atividades, verificando seu andamento, que por conversão será:  

0% - Atividade não iniciada 

25% - Atividade iniciou 

50% - A Atividade está aproximadamente no meio da entrega 

75% - A Atividade está próxima do fim 

100% - Atividade foi encerrada  

Esta convenção é aceita no PMI (2016), para projetos que não se pode controlar 
detalhadamente em horas ou outra medida com precisão. 

3. ABA DADOSPRJ: 

A aba DadosPrj contém os dados básicos do projeto, estes sendo o Código e o 
Nome do Projeto, do Patrocinador e do Gerente do Projeto, e um histórico dos Relatórios 
de Desempenho do Projeto ao longo do seu ciclo de vida. 

Este histórico apresenta o número de identificação do relatório atual (RDP Atual), 
além de uma lista numerada (NR. RDP) de todos os RDPs com as datas de início e fim do 
período relatado no RDP em questão, a data de início e fim previsto do projeto naquele 
RDP, a progressão feita no andamento do projeto, a fase do projeto, a situação do projeto 
no momento relatado e um sumário executivo que deve ser preenchido para melhor 
entendimento do comitê do projeto e as partes interessados definidas no plano de 
comunicação.  
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Figura 1: Planilha DadosPrj 

O registro destas informações, e sua sequencialidade organizada através do 
número do RDP, é essencial para a análise qualitativa da implementação da linha de base 
do projeto.  

. 

4. ABA RDP: 

É nesta aba que será apresentado o Relatório de Desempenho do Projeto, com o 
seu cabeçalho dispondo uma descrição geral dos dados do projeto, que permitirá o registro 
da evolução do projeto. 

 
Figura 2: Planilha RDP. 
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4.1. SUMÁRIO EXECUTIVO: 

Nesta seção deve ser apresentado de forma sucinta um balanço do 
desenvolvimento do projeto desde o RDP anterior, permitindo que as partes interessadas 
no projeto possam ter um embasamento amplo na análise dos riscos do projeto e nas 
respostas a estes riscos. 

Figura 3: Sumário Executivo. 

4.2. ATIVIDADES CONCLUÍDAS: 

Apresente as atividades ou tarefas concluídas desde o último RDP, apontando o 
seu ID associado ao EAP (Estrutura Analítica do Projeto), a data de início real de sua 
execução, a data em que foi concluído e a data limite para que a conclusão esteja adequada 
à Linha Base do projeto (BL Término), além do responsável pela atividade. 

Figura 5: Atividades Concluídas.  

 

4.3. ATIVIDADES EM ANDAMENTO: 

Apresente as atividades ou tarefas em andamento, ou com a execução deslocadas 
no planejamento, tanto atrasadas quanto antecipadas. Similar à seção anterior, aponte o 
ID, o início real, a previsão da data de conclusão e a data limite para a conclusão se adequar 
à Linha Base, sendo apresentados também a porcentagem de andamento da atividade e o 
responsável pela atividade. 

Figura 6: Atividades em andamento. 

4.4. ATIVIDADES A SEREM INICIADAS: 

Esta seção possui o mesmo formato da “Atividades Concluídas”, porém devem ser 
apresentadas as atividades e tarefas a serem executadas no próximo período. 
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Figura 7: Atividades a serem iniciadas. 

 

4.5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Espaço destinado a serem colocadas observações e informações complementares 
que auxiliem no gerenciamento do projeto e não estejam presentes em nenhuma das 
seções anteriores. 

Figura 8: Informações Complementares 
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Guia de Elaboração da 
 Solicitação de Mudanças do Projeto 

(SMP) 
 

1. INTRODUÇÃO: 

A SMP - Solicitação de Mudança do Projeto é o instrumento pelo qual é realizada 
a análise e avaliação das propostas de modificação de um documento, de uma entrega ou 
de uma linha de base do projeto.  

Diversos dos processos de gerenciamento do projeto podem envolver uma 
solicitação de mudança, sendo parte essencial do monitoramento e controle da integração 
do projeto, fortalecendo a ligação entre a linha de base geral com as necessidades reais 
que se desenvolvem no andamento do mesmo.  

As solicitações de mudança podem abarcar uma ação corretiva, preventiva, um 
reparo de defeito ou ainda uma atualização para refletir ideias ou conteúdos modificados 
ou adicionados.  

A elaboração do documento da SMP é feita com a participação do solicitante e as 
demais partes interessadas, com a análise do impacto da mudança sendo responsabilidade 
da gerência do projeto, que também é responsável pela aprovação da solicitação. A partir 
desta aprovação, as solicitações de mudança serão programadas e implementadas pela 
equipe de projeto, podendo eventualmente modificar também componentes do plano de 
gerenciamento do projeto (PGP) ou documentos formalmente controlados.  

Inclusive, qualquer mudança no PGP necessariamente deve passar pelo processo 
de controle de mudanças, através de uma SMP. 

2. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DO PROJETO 

2.1. CÓDIGO DO PROJETO E NOME DO PROJETO 

Deve ser apresentado aqui o código de identificação do projeto e o nome do 
mesmo. 
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2.2. RESPONSÁVEIS 

2.2.1. São declarados aqui os responsáveis pela solicitação de 
mudança, sendo definido pelo Gerente do Projeto se a 
mudança solicitada teria impacto no atendimento ao escopo, 
prazo ou custo definidos pela LINHA de base.   

Figura 1: Responsáveis. 

 

2.3. DESCRIÇÃO DA MUDANÇA 

Nesta seção o solicitante deve descrever a proposta de mudança contida na 
solicitação, buscando clareza e objetividade nas informações centrais da proposta de forma 
a garantir que a análise de impacto estará bem amparada e que o processo de SMP 
transcorra de forma efetiva.  

2.4. RAZÃO DA MUDANÇA 

A mudança pode ter como razão fatores a exemplo dos seguintes, mas não 
limitados a estes:  

➔ Requisitos legais e regulatórios. 

➔ Padrões do governo e da saúde. 

➔ Restrições legais. 

➔ Restrições de contratação e compras. 

➔ Revisão de requisitos de comunicação das partes interessadas, 
incluindo a distribuição, conteúdo, formato e/ou método de distribuição 
das partes interessadas. 

➔ Eliminar gargalos na execução dos processos, especialmente no 
atendimento dos requisitos. 

➔ Modificar ou incrementar a estrutura de governança organizacional. 

A apresentação da razão da mudança não é importante “apenas” por fundamentar 
a proposta que atenda a demanda, mas por fornecer uma contribuição ao registro do 
histórico de problemas e riscos encontrados no projeto. 
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2.5. ANÁLISE DO IMPACTO 

2.5.1. ESCOPO OU REQUISITO 

Aqui o Gerente de Projetos apresentará sua análise do impacto que a proposta de 
mudança solicitada terá no escopo ou nos requisitos do projeto, ou seja, quais as 
necessidades explícitas e implícitas que estão presentes no projeto, incluindo a relação dos 
riscos individuais e fontes de incerteza comparadas à presente linha de base do escopo. 

Aqui o Gerente de Projetos apresentará sua análise do impacto que a proposta de 
mudança solicitada terá nos custos e aquisições do projeto. 

2.5.2. PRAZOS DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

Aqui o Gerente de Projetos apresentará sua análise do impacto que a proposta da 
mudança solicitada terá no prazo de execução das atividades do projeto. 

2.6. APROVAÇÕES 

Aqui é registrada a aprovação ou não do SMP pelas partes decisores do projeto, 
sendo exposta a motivação da decisão ao lado. 

Figura 2: Aprovações. 
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2.7. QUADRO DE ASSINATURAS 

Esta seção é destinada ao preenchimento das assinaturas, para validação e 
autenticação do documento. 

Figura 3: Quadro de Assinaturas. 
Dúvidas: Entrar em contato com PMO para esclarecimentos. 
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Guia de Elaboração do 
Termo de Transição do Projeto 

(TTP) 

1. Introdução: 

O TTP - Termo de Transição do Projeto é o documento que valida a transferência 
do projeto para a equipe que será responsável pela continuidade operacional dos produtos 
e/ou serviços que foram implantados com o projeto.  

A transição do projeto encerra a fase em que o mesmo se encontra, e inicia a 
execução da operação e do suporte dos produtos e serviços do projeto pela equipe ao qual 
este foi transferido. 

Para que essa transição ocorra com a qualidade e o controle adequados, é 
necessário que seja feita a integração do conhecimento desenvolvido no projeto para a nova 
equipe, o TTP sendo o espaço de registro não só das entregas, processos e rotinas do 
projeto, de forma a apoiar sua continuidade operacional, mas também das informações 
necessárias ao gerenciamento desta continuidade.  

2. Termo de Transição do Projeto: 

2.1. Dados Básicos de Atribuição do Projeto: 
Nessa parte do TTP são inseridos o número de identificação e o nome do projeto, 

o nome do patrocinador do projeto e do gerente do projeto, delineando assim os 
responsáveis pelo projeto antes da transição ser aprovada.  

 

Figura 1: Dados Básicos de Atribuição do Projeto. 

 

2.2. Principais Produtos e Serviços Entregues: 
São apresentadas nesta seção as principais entregas feitas no projeto, sendo 

anexado um link para a pasta do projeto.  

As entregas estarão contidas no escopo validado, o que permitirá um registro mais 
claro do que foi produzido no projeto até o momento de sua transição. 
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2.3. Novos Processos Criados Durante o Projeto: 

São elencados nesta seção os processos que foram criados para atender os 
requisitos do sistema e não são atualmente processos padrões do IDEAS, estes processos 
incorporando os planos, políticas, processos, procedimentos e Bases de Conhecimento do 
IDEAS utilizados no projeto.  

Na imagem abaixo é apresentada uma sugestão dos processos a serem 
apresentados. 

Figura 2: Novos Processos Criados Durante o Projeto. 

2.4. Gestão de Mudança: 

Nesta seção é apresentada a gestão de mudança que o projeto teve, incluindo as 
solicitações de mudança aprovadas e as atualizações feitas no PGP. 

2.5. Gestão de Fornecedores: 
Esta seção tem seu preenchimento caso seja necessário ao projeto, se este for o 

caso, são apresentados a lista dos fornecedores, os produtos ou serviços fornecidos, data 
de vencimento do contrato, e um link para os contratos(caso necessário).  
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2.6. Pontos Pendentes x Prazos a serem atendidos: 

Devido ao seu caráter de encerramento de fase, o processo de transição do projeto 
necessita que sejam apresentados os pontos pendentes a serem atendidos no projeto, após 
o encerramento do mesmo, através do preenchimento da tabela indicada na figura abaixo. 

Estes pontos devem ser acompanhados pelo gerente do projeto ou repassado 
formalmente o acompanhamento a outra pessoa. 

Figura 3: Pontos Pendentes x Prazos a serem atendidos. 

 

2.7. Principais Interessados no Recebimento do Projeto: 

Nesta seção são listados, através da  os principais envolvidos no recebimento do 
projeto,  que, com a validação do TTP, vem a ser a equipe responsável pelo o suporte aos 
produtos e serviços entregues. 

Figura 4: Principais Interessados no Recebimento do Projeto. 
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Guia de Elaboração das 
Lições Aprendidas do Projeto 

(LAP) 
 

1. Introdução: 

O LAP - Lições Aprendidas do Projeto é o registro das lições aprendidas no 
decorrer do projeto, podendo também incluir o impacto, recomendações e ações propostas 
associadas com as situações encontradas.  

O registro também pode incluir dificuldades, problemas, riscos e oportunidades 
percebidas, ou outros conteúdos que sejam apropriados.  

O registro é então incorporado aos ativos de processos organizacionais do projeto, 
fornecendo uma referência aos projetos posteriores de técnicas e práticas para melhorias 
no controle, na análise e planejamento e também de maior eficiência e eficácia no fluxo de 
comunicação entre as partes interessadas. 

2. Lições Aprendidas do Projeto: 

2.1. Dados Básicos de Atribuição do Projeto: 
Nessa parte do LAP são inseridos o número de identificação e o nome do projeto, 

o nome do patrocinador do projeto e do gerente do projeto, delineando assim.  

Figura 1: Dados Básicos de Atribuição do Projeto. 

2.2. Visão Geral sobre o Projeto: 

2.2.1. Pontos fortes (e como manter): 
Nesta seção são apresentados e analisados pontos que se destacaram por ter 

avançado qualitativa e quantitativamente o desenvolvimento do projeto, e tanto as medidas 
utilizadas durante o projeto como as que poderiam ser utilizadas para melhor integrar e 
aproveitar esses pontos no gerenciamento dos outros projetos.  

Exemplos destes pontos fortes no projeto são: a atuação de algum membro da 
equipe, decisões que foram cruciais para o sucesso do projeto, conhecimentos levantados 
por algum membro, planejamentos que demonstraram precisão e efetividade, etc. 
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2.2.2. Pontos fracos (e como minimizar):  

Nesta seção são apresentados pontos que podem ser melhorados, que trouxeram 
instabilidade, atrasos, ineficiência e ineficácia ao desenvolvimento do projeto, e as causas, 
reações eficazes às variações e ações corretivas e preventivas a esses pontos.  

Exemplos destes pontos fracos são: planejamentos superficiais, decisões 
precipitadas, falta de delineamento de algum processo, carência de conhecimento em 
alguma área específica, etc. 

2.2.3. Recomendações para próximo projeto: 
Através da avaliação do planejamento e implementação do projeto e seus 

resultados, nesta seção são indicadas as lições aprendidas mais relevantes e as principais 
recomendações a serem adotadas para os próximos projetos. 

. 

2.3. Lições Aprendidas (Conquistas x Desafios): 

2.3.1. Conquistas: 

Aqui são apresentados os eventos que marcaram conquistas no projeto, analisados 
através da estrutura apresentada na tabela. 

Figura 2: Conquistas. 

2.3.2. Desafios: 

Aqui são apresentados os eventos que marcaram desafios no projeto, analisados 
através da estrutura apresentada na tabela. 
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Figura 3: Desafios 

2.4. Aprovações: 
Aqui é registrada a aprovação ou não do registro de LAP pelas partes 

decisoras do projeto. 

Figura 4: Aprovações. 
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Guia de Elaboração do  
Termo de Encerramento do Projeto 

(TEP) 

1. Introdução: 

O TEP - Termo de Encerramento do Projeto é o documento que define 
formalmente o encerramento do projeto, trazendo como benefícios o arquivamento das 
informações obtidas no projeto, a conclusão do trabalho planejado e a liberação dos 
recursos organizacionais direcionados ao projeto. O TEP também fornece a base para o 
registro e documentação dos motivos das ações realizadas caso o projeto seja encerrado 
antes de sua conclusão planejada.  

Os documentos elaborados ao longo do processo podem ser atualizados e 
colocados como versões finais, e o registro de lições aprendidas pode incluir informações 
sobre gerenciamento dos benefícios do projeto, o engajamento das partes interessadas, o 
gerenciamento de riscos e problemas e os ciclos de vida do projeto e do desenvolvimento. 

2. Termo de Encerramento do Projeto: 

2.1. Dados Básicos de Atribuição do Projeto: 
Nessa parte do TEP são inseridos o número de identificação e o nome do projeto, 

o nome do patrocinador do projeto e do gerente do projeto, delineando assim.  

 

Figura 1: Dados Básicos de Atribuição do Projeto. 
A maior parte das informações da identificação do projeto são repassadas para o 

GP pelo PMO na iniciação do projeto, sendo a informação mais relevante a questão do tipo 
de encerramento. 

2.1.1. Motivo do Encerramento: 
Aqui é feito o registro do motivo do encerramento do projeto, se foi normal, isto é, 

se o projeto foi finalizado de acordo com o planejado, ou se foi cancelado ou suspenso. 
Caso o motivo do encerramento tenha sido cancelamento ou suspensão, deve ser descrita 
as causas deste cancelamento. 
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2.2. Balanço do Geral do Projeto: 

2.2.1. Os objetivos gerais foram atingidos? 
Nesta seção é realizada uma análise geral do projeto e seu desenvolvimento, 

indicando também se os objetivos de cada área foram ou não alcançado. 

 

Figura 3: Atingimento dos objetivos de cada área do projeto foram atendidos 
 

 

2.2.2. Lições Aprendidas e Informações Úteis:  
O registro dos conhecimentos criados no projeto contribui para a aprendizagem 

organizacional, permitindo que seja utilizado para apoiar as operações e projetos futuros.  

O modelo deste registro se encontra no link a seguir: LAP. Ao ser finalizado o 
registro, ele deve ser anexado ao TEP.  

2.2.3. Pendências:   

Nesta seção são apresentadas as ações pendentes do projeto, caso existam. Se 
for o caso, pode ser anexado um artefato TTP – Termo de Transição do Projeto.   

 

Para todos as pendências que eventualmente tenham sido identificadas no 
processo de Lições Aprendidas do Projeto (LAP), deve-se informar e gerar uma demanda 
no controle interno do Ideas para gerenciamento das demandas (GLPi), e o GP ficará 
responsável para acompanhamento até o encerramento definitivo da pendência. 

2.3. Avaliação PMO: 
Esta seção é destinada à avaliação do PMO acerca do projeto. 
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TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 
(TAP) 

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Tabela 1 - Identificação do Projeto e designação do Gerente do Projeto (GP) 

Item Identificação do Projeto 

1 Código Projeto  

2 Título Projeto  

3 Nome Patrocinador  

4 Nome do GP  

5 Principais Envolvidos  

6 Data de Emissão TAP  

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). V.1.3 

1.2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO – VISÃO EMPRESARIAL 

 

Tabela 2 - Alinhamento Estratégico. 

Item Alinhamento Estratégico 

1 Programa Este projeto não está ligado a nenhum programa. 

2 Objetivos Estratégicos <avaliar com patrocinador> 

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 

1.3. OBJETIVOS DO PROJETO 

Descrever os objetivos a serem atingidos 

1.4. JUSTIFICATIVAS 

[Quais as Justificativas para realizar o projeto, normalmente são para resolver dores 
da organização ou da gerência]. 

1.5. PREMISSAS 

 [O que contamos com certo para o projeto ter sucesso]; 
 Apresentadas as premissas; 
 Necessárias para o desenvolvimento; 
 Do projeto a ser aberto. 
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1.6. RESTRIÇÕES 

 [O que pode nos limitar – normalmente alguma data ou valor]; 
 [pode ser também algum recurso escasso na organização ou fora dela]; 
 Necessárias para o desenvolvimento; 
 Do projeto a ser aberto. 

1.7. ESCOPO 

 Defina a abrangência do projeto (de onde até onde o projeto se propõe a 
entregar); 

  

1.7.1. FORA DO ESCOPO 

 Descreva itens que você, neste momento entende que não faz parte das entregas 
deste projeto; 

 

2. PRAZOS, CUSTOS E ENTREGAS ESPERADOS 

2.1. ENTREGAS MACROS 

 

Tabela 3 – Lista de entregáveis de forma macros do projeto. 

Item Lista de Macro Entregas (Nível Executivo) Data Prevista 

1 [Liste itens que podem ser evidenciados e entregues durante o projeto] dd/mm/aa 

2  dd/mm/aa 

3  dd/mm/aa 

Fonte: PMO, Instituto Ideas (2021). 

2.2. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

 [Que critérios serão aceitos pelo patrocinador]; 
 [Que critérios serão aceitos pelo patrocinador – podem ser diversos]. 

2.3. ORDEM DE GRANDEZA DE INVESTIMENTO E PRAZO 

 

2035



 

 
 

SEDE ADMINISTRATIVA 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 

CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br 
Página 3 de 4 

Tabela 4 – Ordem de Grandeza de Investimento e Prazo. 

Item Ordem de Grandeza Data Valor (R$) 
% Variação 
Permitida 

1 Prazo Final Esperado    

2 Custo Total Esperado    

3 Custo Manutenção (período – mês/ano)    

Fonte: PMO, Instituto Ideas (2021). 
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3. APROVAÇÕES 

 

Tabela 5 – Lista de aprovadores do projeto. 

Aprovações 

Item Nome Assinatura Data 

1 
Nome Patrocinador 
[Cargo Patrocinador] 

 dd/mm/aa 

2 
[Nome Gerente de Projetos] 
Gerente do Projeto 

 dd/mm/aa 

Fonte: PMO, Instituto Ideas (2021). 
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123/03/2021 03:03:34

MRP - Matriz de Requisitos do Projeto
Projeto: NNNNN-<Nome do Projeto>

MRP-V1.0
ID Classe Fonte do Requisito ID Associado Descrição do Item Tipo Status do Requisito Descrição de Entrega Como evidenciar a entregar? Setor do Responsável Nome do 

Responsável Validador/ Especialista Observações e Problemas Identificados Até o Momento Nr Chamado

ID Classe Fonte do Requisito ID Associado Descrição do Item Tipo Status do Requisito Descrição de Entrega Como evidenciar a entregar? Setor do Responsável Nome do 
Responsável Validador/ Especialista Observações e Problemas Identificados Até o Momento Nr Chamado

A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir
A Definir A Definir

2038



Responsável:

Dt Atualização:

CDP-V1.3 Nome do Projeto: % Concluído: 0% % Prev: 100,0%
Dt Término

Inicio Términa REAL/PREV

Concluída 0.0 Projeto Linha Geral do Projeto Nome GP 01/01/21 15/03/21 15/03/21 100,0% << Linha Totalizadora

No prazo 2.00 Entrega Entrega 1 - Nome da entrega Nome GP 01/01/21 15/03/21 15/03/21 0%
No prazo 2.01 Execução Atividade 2.01 Nome 4 01/01/21 14/01/21 14/01/21 0%
No prazo 2.02 Execução Atividade 2.02 Nome 5 15/01/21 14/02/21 14/02/21 0%
No prazo 2.03 Execução Atividade 2.03 Nome 6 15/02/21 15/03/21 15/03/21 0%

No prazo 3.00 Entrega Entrega 1 - Nome da entrega Nome GP 01/01/21 15/03/21 15/03/21 0%
No prazo 3.01 Execução Atividade 3.01 Nome 4 01/01/21 14/01/21 14/01/21 0%
No prazo 3.02 Execução Atividade 3.02 Nome 5 15/01/21 14/02/21 14/02/21 0%
No prazo 3.03 Execução Atividade 3.03 Nome 6 15/02/21 15/03/21 15/03/21 0%

Nome GP

15/03/21[CDP] - Cronograma do Projeto
<NNNNNNNNN>-Nome do Projeto

OBS
Planejado (Quando) - BL

STATUS Tipo Atividade Atividade (O que fazer)
Responsável
(Quem faz)

%ID

SEDE ADMINISTRATIVA
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CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br
Página 1 de 2

2039



Realizado 61% RDP1 18/03/21 16,0% #####
Previsto 71% RDP2 11/03/21 1,7%

RDP3 04/03/21 0,0%

ID FIM Fim Real Sit.

ID FIM Fim Real Sit.

ID FIM Fim Prev Responsável Sit.

3.7 31/03 31/03 Fábio Bortuni

3.8 31/03 31/03 Fábio Bortuni

3.9 12/03 26/03 Fábio Bortuni

3.10 31/03 31/03 Fábio Bortuni

ID FIM Fim Prev. Sit.

5.0 26/03 29/03

Legendas: % Previsto é a previsão em % de onde deveria estar o projeto com base no período deste RDP.
Atividades em dia Situação do Projeto: Em dia

Tendência de Atraso
Atrasado

Raphael Riodades

Responsável

75%

4. Atividades em Andamento [No Prazo] [Atrasadas] [Antecipadas]

Acompanhar chamados aberto até resolução

% Andamento

75%

Atividade

MRP - Avaliar e preencher a MRP com base na situação 
da Implantação
MRP - Atualizar os campos Tipo/Descrição de 
Entrega/Como evidenciar entrega/Status do requisito

Atividades atrasadas

Adequaçaõ de 20 Leitos CTI COVD-19 - HEJBC

75%Abrir chamados para Requisitos Pendentes

Atividade

Encaminhamento: Sandro Demetrio, Vanessa Guesser, Rodrigo Massaroli, Roberto Bonanomi, Guilherme Cardozo, Júlia Carminatti 

Atualizar e encaminhar toda 5ª feira

25%

5. Atividades a serem iniciadas no próximo período

RDP - Relatório de Desempenho do Projetos | Período: 26/02/2021 à 18/03/2021
Projeto:

Patrocinador:
GP

Nome 14
Nome 17

Implantação Unidade ABC Datas do Projeto - Início: 25/09/2021  - Fim: 31/03/2021

Situação do Projeto:

Atividade

3. Atividades Concluídas no Período ANTERIOR - 26/02/21 à 11/03/21

Responsável

Novos 20 UTI COVID-19 no Hospital Estadual João Baptista Caffaro: Novo escopo para o projeto.
Foi aberto SMP (Solicitação de Mudança do Projeto), para atender necessidade SES-RJ de adequar 20 leitos UTI COVID - A direção e a 
equipe da unidade iniciáram os trabalhos internos para atender esta necessidade. 

MRP - Aberto mais 22 chamados de Requisitos, restando 33 requisitos. Temos atualmente 387 requistos atendidos, equivale a 90% da 
MRP. Houve uma evolução de 4% de itens atendidos comparado ao relatório anterior.  

1. Sumário Executivo

Atividade

2. Atividades Concluídas NO Período - 26/02/21 à 18/03/21

Responsável

Previsto71%

61% Realizado

% Conclusão do Projeto % Evolução por Período de RDP

18/03/21 16,0%

11/03/21

04/03/21

1,7%

0,0%

RAP-V1.5

Dt Fim

Gerenciamento de Projetos

Documento Interno Página 1 de 1
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CDP-V1.0 Nome do Projeto: Dt: Atualização 01/01/21

Item Evento Artefato Periodicidade Envolvidos Responsável Aprovar

1 Iniciação do Projeto-TAP TAP 1 x Inicio do Projeto Equipe do Projeto e Patrocinador Nome GP Patrocinador

2 Iniciação do Projeto-Kick-Off KOP 1 x Inicio do Projeto Gerência e Patrocinador Nome GP Patrocinador

3 Acompanhamento Semanal (RDP) RDP 1 x Semana (5ª feiras) Gerência e Patrocinador Nome GP Patrocinador

4 Reuniões do Projeto ARP Sempre que ocorrer Participantes e Patrocinador QQ Membro PRJ

5 Encerramento do Projeto TTP 1 x Fim do Projeto Envolvidos na entrega

6 Encerramento do Projeto LAP 1 x Fim do Projeto Envolvidos na entrega, Patrocinador

7 Encerramento do Projeto TEP 1 x Fim do Projeto Gerência e Patrocinador

<NNNNNNNNN>-Nome do Projeto

[PCP] - Plano de Comunicação do Projeto
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ATA DE REUNIÃO DO PROJETO 
(ARP) 

 

1. DESCRIÇÃO DA REUNIÃO DO PROJETO 

1.1. DADOS DA REUNIÃO 

 

Tabela 1 – Dados da Reunião. 

Item Dados da Reunião 

1 Código Projeto:  

2 Título Projeto:  

3 Nome Patrocinador(a):  

4 Nome GP:  

5 Data da Reunião:  

6 Horário de Início:  

7 Horário de Término:  

8 Mediador(a):  

9 
Data de Emissão da 
Ata de Reunião: 

 

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). V.1.3

1.2. CONVIDADOS 

 

Tabela 2 – Convidados(as). 

Convidados 

Item Presentes Ausentes 

1   

2   

3   

4   

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 

1.3. PAUTAS 

 Pauta 1; 
 Pauta 2; 

o Pauta 2, ponto a; 
o Pauta 2, ponto b; 

 Pauta 3.  
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2. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed suscipit accumsan 
enim, sed lacinia nisi efficitur at. Phasellus vel ornare ligula. 

3. ENCAMINHAMENTOS E DECISÕES 

 

Tabela 3 – Lista de encaminhamentos e decisões da reunião. 

Encaminhamentos e Decisões 

Item Pauta Encaminhamento/Decisão Responsável(is) Data limite 

1     

2     

3     

Fonte: PMO, Instituto Ideas (2021). 

4. ANEXOS 

 

Tabela 4 – Anexos. 

Anexos 

Item Anexos Descrição 

1 Anexo I  

2   

3   

Fonte: PMO, Instituto Ideas (2021). 
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5. APROVAÇÕES 

 

Tabela 5 – Lista de aprovadores do projeto. 

Aprovações 

Item Nome Assinatura Data 

1 
Nome Patrocinador 
[Cargo Patrocinador] 

 dd/mm/aa 

2 
[Nome Gerente de Projetos] 
Gerente do Projeto 

 dd/mm/aa 

Fonte: PMO, Instituto Ideas (2021). 
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SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DO PROJETO  
(SMP) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DA SOLICITAÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Tabela 1 - Identificação do Projeto e da Solicitação de Mudança. 

Item Identificação do Projeto e da Solicitação 

1 Código do Projeto  

2 Título do Projeto  

3 Nome do Solicitante  Nº SMP:  

4 Nome do GP  Escopo: ☐ Sim ☐ Não 

5 Nome do Patrocinador  Prazo: ☐ Sim ☐ Não 

6 Data de Emissão SMP  Custo ☐ Sim ☐ Não 

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). V.1.3

2. DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

Descrever a solicitação da mudança. 

3. RAZÃO DA MUDANÇA 

Descrever as questões que constituem a razão da mudança solicitada, o que 
contribuiu com a mudança. 

4. ANÁLISE DO IMPACTO (GP) 

4.1. ESCOPO E REQUISITOS 

Informar os requisitos ou escopo que foram alterados, foi adicionado ou que será 
excluído. 

4.2. CUSTOS E AQUISIÇÕES 

Em termos de custos, avaliar o quanto o projeto pode custar a mais, ou a menos. 
Informar se os custos serão mantidos com as mudanças. 

4.3. PRAZOS DAS ATIVIDADES E DO PROJETO 

Análise das atividades existentes impactadas pela mudança em termos de datas e 
porcentagem de andamento, atividades que serão excluídas e incluídas. Como o prazo do 
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projeto será impactado (positivamente ou negativamente). Que outros recursos são 
necessários. 

<pode-se fazer um cronograma temporário para aprovação> sendo que será 
efetivado somente depois da aprovação> 

5. AÇÕES APÓS ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA 

Publicar a Solicitação de Mudança (SM) aprovada no chamado do projeto. Depois 
de obter a aprovação, publicar o Cronograma alterado no chamado do projeto só para 
constar, visto que a aprovação do SM, já aprova o novo cronograma. 
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6. APROVAÇÕES 

 

Tabela 2 – Lista de aprovadores do projeto. 

Aprovações 

Item Nome Aprovado? Motivos da Reprovação 

1 
Nome Patrocinador 
[Cargo Patrocinador] ☐ Sim ☐ Não  

2 
[Nome Gerente de Projetos] 
Gerente do Projeto ☐ Sim ☐ Não  

Fonte: PMO, Instituto Ideas (2021). 
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 LIÇÕES APRENDIDAS DO PROJETO 
(LAP) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Tabela 1 - Identificação do Projeto. 

Item Identificação do Projeto 

1 Código Projeto  

2 Título Projeto  

3 Nome Patrocinador  

4 Nome GP  

5 
Participantes da coleta do 
LAP 

 

6 Realizada atualização da base de conhecimento de Lições Aprendidas? ☐ Sim ☐ Não 

7 Realizada revisão/atualização das EAPs Padrão de Projetos? ☐ Sim ☐ Não 

8 Registrada melhoria de Processos em Gerenciamento de Projetos? ☐ Sim ☐ Não 

9 Data de Emissão LAP  

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). V.1.3

2. VISÃO GERAL SOBRE O PROJETO 

2.1. PONTOS FORTES (E COMO MANTER): 

[Quais os Pontos Fortes do Projeto e como os manter nos projetos]. 

2.2. PONTOS FRACOS (E COMO MINIMIZAR): 

[Quais os Pontos Fracos do Projeto e como os minimizar nos projetos]. 

2.3. RECOMENDAÇÕES PARA O PRÓXIMO PROJETO: 

[Quais as Recomendações para o próximo Projeto]. 
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3. LIÇÕES APRENDIDAS (CONQUISTAS & DESAFIOS) 

3.1. CONQUISTAS 

 

Tabela 2 – Conquistas (Lições Positivas). 

Conquistas (Lições Positivas) 

Item Evento Desafio do Evento Ação Implantada Resultados Obtidos 

1     

2     

3     

Fonte: PMO, Instituto Ideas (2021). 

3.2. DESAFIOS 

 

Tabela 3 – Desafios (Lições Aprendidas). 

Desafios (Lições Positivas) 

Item Evento Desafio do Evento Ação Implantada Resultados Obtidos 

1     

2     

3     

Fonte: PMO, Instituto Ideas (2021). 

.
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4. APROVAÇÕES 

 

Tabela 4 – Lista de aprovadores do projeto. 

Aprovações 

Item Nome Assinatura Data 

1 
Nome Patrocinador 
[Cargo Patrocinador] 

__________________________ dd/mm/aa 

2 
[Nome Gerente de Projetos] 
Gerente do Projeto 

___________________________ dd/mm/aa 

3 
Nome Responsável 
[Cargo Responsável] 

___________________________ dd/mm/aa 

Fonte: PMO, Instituto Ideas (2021). 
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TERMO DE TRANSIÇÃO DO PROJETO 
(TTP) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Tabela 1 - Identificação do Projeto. 

Item Identificação do Projeto 

1 Código Projeto  

2 Título Projeto  

3 Nome Patrocinador  

4 Nome GP  

5 Data de Emissão TTP   

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). V.1.3 

2. PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES: 

Acesso para a Pasta do Projeto: Link 

 [Apresentar os principais produtos e serviços entregues neste Projeto]. 

 [Apresentar a documentação que foi gerada], Link (se for o caso) 

3. PROCESSOS CRIADOS / MODIFICADOS PELO O PROJETO: 

Abaixo os processos que foram criados ou modificados neste projeto para atender 
os requisitos do identificados (se não foi alterado processo retirar os tópicos 3.1,... e 
informar aqui que não houve mudança em nenhum processo). 

3.1. PROCESSO 1 - <EX: CONTRATAÇÕES DE PESSOAS> 

O que foi criado ou modificado. LINK PARA PROCESSO (se for o caso). 

3.2. PROCESSO 2 - <EX: CONTRATAÇÕES DE MATERIAIS> 

O que foi criado ou modificado. LINK PARA PROCESSO (se for o caso). 

3.3. PROCESSO 3 - <EX: CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS> 

O que foi criado ou modificado. LINK PARA PROCESSO (se for o caso). 
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3.4. PROCESSO - <EX: PRESTAÇÃO DE CONTAS> 

O que foi criado ou modificado. LINK PARA PROCESSO (se for o caso). 

4. CAPACITAÇÃO REALIZADA NO REPASSE DO PROJETO PARA OPERAÇÃO 

Descrever o que foi realizado de repasse de conhecimento para os afetados diretos 
no processo. 

5. PONTOS PENDENTES X PRAZOS A SEREM ATENDIDOS: 

Lista dos pontos pendentes que serão atendidos após o encerramento do projeto. 

 

Tabela 2: Atenção esse texto deve ser alterado manualmente para não permanecer em negrito. 

Item Atividade/Tarefa/Pendência Prazo Responsável 

1    

2    

3    

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 

Estes pontos devem ser acompanhados pelo gerente do projeto ou repassado formalmente o 
acompanhamento a outra pessoa. 

6. PRINCIPAIS INTERESSADOS NO RECEBIMENTO DO PROJETO: 

A lista dos principais envolvidos no recebimento do projeto que deste momento em 
diante terá como equipe responsável o suporte aos produtos e serviços entregues.  

 

Tabela 3: Atenção esse texto deve ser alterado manualmente para não permanecer em negrito. 

Item Nome Papel/Cargo 

1   

2   

3   

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 

  

2052



 

 
 

SEDE ADMINISTRATIVA 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 

CNPJ: 24.006.302/0001-35 | 48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br 
Página 3 de 3 

 

7. APROVAÇÕES 

Tabela 4 – Lista de aprovadores do projeto. 

Aprovações 

Item Nome Assinatura Data 

1 
Nome Patrocinador 

[Cargo Patrocinador] 
__________________________ dd/mm/aa 

2 [Nome Gerente de 
Projetos] 

Gerente do Projeto 
___________________________ dd/mm/aa 

3 Nome Responsável 

[Cargo Responsável pela 
Operação] 

___________________________ dd/mm/aa 

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO 
(TEP) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Tabela 1 - Identificação do Projeto. 

Item Identificação do Projeto 

1 Código Projeto  

2 Título Projeto  

3 Nome Patrocinador  

4 Nome GP  

5 Tipo Encerramento ☐ Normal ☐ Cancelado 

6 Data de Emissão TEP  

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). V.1.3

1.2. ENCERRAMENTO POR CANCELAMENTO  

Descrever motivos do cancelamento e situação do projeto no momento do 
cancelamento. 

2. BALANÇO GERAL DO PROJETO 

2.1. OS OBJETIVOS FORAM ATINGIDOS  

Informe se os objetivos foram atingidos e de que forma (ver TAP). 

2.2. SOBRE AS ÁREAS DE GERENCIAMENTO 

 

Tabela 2 – Atendimento às áreas de Gerenciamento do Projeto. 

Item Área Atendido? Fatores que Contribuíram para o Resultado 

1 Prazo   

2 Escopo   

3 Custos   

4 Comunicação   

5 Aquisições   

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 
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2.3. LIÇÕES APRENDIDAS 

Se foi feito lições aprendidas, informar o link para o arquivo LAP. Caso não tenha 
sido informar motivos. 

2.4. LISTA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO 

 

Tabela 3 – Lista de Pendências do Projeto. 

Item Pendência Como Será Resolvido 

1   

2   

3   

4   

5   

Fonte: PMO, Instituto IDEAS (2021). 

3. ANÁLISE DO PMO 

Se foi feito lições aprendidas, informar o link para o arquivo LAP. Caso não tenha 
sido informar motivos. 
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4. APROVAÇÕES 

 

Tabela 4 – Lista de aprovadores do projeto. 

Aprovações 

Item Nome Assinatura Data 

1 
Nome Patrocinador 
[Cargo Patrocinador] 

__________________________ dd/mm/aa 

2 
[Nome Gerente de Projetos] 
Gerente do Projeto 

___________________________ dd/mm/aa 

Fonte: PMO, Instituto Ideas (2021). 
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PMO IDEAS

Definições e Planod
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Definições
Governança do PMO
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PMO – Escritório de Projetos

• É uma unidade organizacional que possui a responsabilidade 
relacionada ao gerenciamento centralizado e coordenado de 
projetos sob o seu domínio.

• E de onde vem os projetos?
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Definições

Normalmente todas as ações ESTRATÉGICAS da 
organização tem como base ações (de inovar, melhorar, 
aumentar, diminuir, construir, desenvolver...), que por sua 
vez desencadeiam diversas “iniciativas” que podemos 
chamar de portfólios, programas, projetos, planos de 
ação, demandas ou processos do negócio.
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Definições – Missão PMO

“Fornecer informações com acuracidade para tomada de decisão 
assertiva nas iniciativas estratégicas”.
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Definições – Visão 1 PMO

“Selecionar, priorizar e atender as iniciativas estratégicas com foco no 
resultado, no crescimento sustentado e na satisfação do cliente”.
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Definições – Visão 2 PMO

Acompanhar todas as Iniciativas (programa, projetos, demandas ou 
planos de ação) para prover à organização informações para tomada 
de decisão. Bem como identificar e apoiar o uso de melhores práticas 
de gerenciamento de projetos para garantir a satisfação do cliente”.
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Definições – Objetivos PMO

• Gerir o Portfólio de Projeto das iniciativas;
• Desenvolver e aprimorar metodologias com melhores práticas (inclui políticas e normas);
• Definir as ferramentas de gerenciamento das Iniciativas;
• Monitorar as Iniciativas em andamento provendo informações para organização;
• Oferecer suporte aos gerentes de projetos;
• Propor e gerenciar um repositório de “Gerenciamento de Riscos” e “Lições Aprendidas”;
• Coordenar de forma central as comunicações entre projetos concorrentes;
• Definir e implantar os padrões de qualidade gerais das Iniciativas;
• Desenvolver competência através de capacitação para os Gestores e Gerentes de Projetos;
• Garantir que o projeto e seus produtos atendam às necessidades explicitas e implícitas dos Clientes, 

respeitando a tríplice restrição (Escopo, Tempo e Custo).
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Definições – Diretrizes PMO

• Metodologias tendo com base nos Guias do PMI®;

• Usar as melhores práticas de gerenciamento;

• Melhorias dos processos com base no Kaizen;

• Atualização Semanal com Gerente de Projeto;

• Foco no Cliente;

• Comitê de Iniciativas;

2065



Atribuições PMO

• Quanto as Iniciativas
– Padronização dos processos, modelos e práticas;
– Disseminação da metodologia e aumento na competência;
– Geração de informação para tomadas de decisão sobre as iniciativas;
– Apoio aos Gerentes de Projetos;

• Quanto ao Portfólio:
– Geração de indicadores de acompanhamento das iniciativas;
– Gestão das iniciativas em avaliação

• Demonstrando custos, retornos, prazos e o alinhamento com os objetivos da empresa, de 
forma a apoiar a decisão dos melhores investimentos para empresa;
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Definições – Organograma PMO

Diretoria 
Executiva

Administrativo TI Financeiro Contratos Mercado Recursos 
Humanos

Escritório de 
Projetos (PMO)
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Definições

• Desenvolver e aplicar Metodologia para Gerenciamento das
Inciativas:
- Portfólios;

- Programas;

- Projetos;

- Demandas e Planos de Ação;

- Processos do Negócio
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Definições
Escritório de 

Projetos (PMO)
Escritório de 

Projetos (PMO)

Portfólio NegócioPortfólio Negócio Portfólio GestãoPortfólio Gestão Portfólio 
Expansão
Portfólio 

Expansão
Portfólio 

Manutenção
Portfólio 

Manutenção ......

Características de 
Classificação:

Características de 
Classificação:

Características de 
Classificação:

Características de 
Classificação:

Características de 
Classificação:

Exemplo
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Definições – Stage-Gates

SG1-Proposta

SG2-Inicio

SG3-Plano

SG4-
Encerramento

SG5-Avaliar 
Resultado

Os processos relacionados às Metodologias deverão usar o 
método do Stage-Gates*, com 5 momentos de 
decisão/aprovação.

O SG-m  (mostrado abaixo) seria um estágio para de Aprovações de Mudanças nas 
Iniciativas, durante sua execução (onde o plano deve ser revisto).

* de Robert Cooper
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Fronteira da Iniciativa

Stage Gates

S1

PROPOSTA DE 
INICIATIVA

S2

INICIAÇÃO DE 
INICIATIVA

S3

PLANEJAMENTO 
DE INICIATIVA

SM

MUDANÇA DE 
PLANEJAMENTO

S4

ENCERRAMENTO 
DE PROJETO

S5

AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS

Quando:
Orçamento Anual

Revisão de orçamento

Quem Aprova:
Comitê PMO+DE.

O que Aprova:
Dotação orçamentária

Quando:
Abertura

Quem Aprova:
Comitê  ou

Patrocinador aprova 
até R$ 50k (ao ano 
por gerente) para 

planejamento

O que Aprova:
Recursos para o 

planejamento da 
iniciativa

Quando:
Plano

Quem Aprova:
Comitê+Pres

O que Aprova:
Recursos para 

execução
Se requerer 

orçamento superior

Quando:
Solicitação de Mudança

Solicitação de 
Suplementação

Quem Aprova:
Comitê+DE

O que Aprova:
Recursos para 

execução

Quando:
Termo de 

Encerramento 

Quem Aprova:
S3

O que Aprova:
Autoriza encerrar

Quando:
No mês de retorno 
comprovado da 

iniciativa (até 5 anos).

Quem Aprova:
Comitê PMO+DE.

Obs: Reportes parciais 
a cada 3 meses

O que Aprova:
Indicadores de 
ROI efetivo e 

encerramento da 
medição de retorno.

Fluxo 
Normal

Fluxo 
EmergencialIniciativa: Projeto ou Programa
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Definições

• Categorização das Iniciativas:

Produtividade Melhorias em processos, desempenho, ambiente,...

Estruturantes Atender as Estratégias e cunho legal (leis)

Emergencial Não planejadas 

Novos Negócios Impactam diretamente o resultado da organização

<TBD> <Outros a definir>
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Definições

• Tamanho Iniciativas:

Pequeno Até 2 mês

Médio De 3 a 10 meses 

Grande Cima de 10 meses
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Definições

• Complexidade Iniciativas:

Baixa um único departamento envolvido com escopo claro e 
métodos/tecnologias conhecidas

Média dois ou mais departamentos envolvidos, algumas incertezas em 
métodos/tecnologias

Alta mais de oito departamentos envolvidos e/ou impactados, impacta 
processos críticos, muitas incertezas nos métodos/tecnologias
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Macro Processo PMO –
Da Proposta da Iniciativa à Avaliação dos Resultados
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Macro Processo PMO
Propor Iniciativa
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Macro Processo PMO –
Da Proposta da Iniciativa à Avaliação dos Resultados
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Macro Processo PMO – A Ser Detalhado

SG1

Aprovação para Inicio da Iniciativa
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Macro Processo PMO
Conduzir Iniciativa
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Monitorar Iniciativas PMOManter Políticas PMO

Avaliar 
Resultados

Definições – Governança PMO

• Macro Processo – Gestão de Iniciativas

Proposta de Projeto
Proposta de Programa
Demandas – PA

Análise e
Seleção

SG
1

Executar Iniciativa

Projetos

Programas

Demandas

SG
2

SG
3

SG
m

Plano de Ação

SG
5

SG
4

2080



FrameWork - Metodologia Gestão de Programas (MIGPg) 

Iniciação Planejamento Execução Encerramento

Levantar 
Contexto

Emitir/Aprovar 
TAP

Designar GP Planejar Trabalho

Planejar Projetos, Demandas Planos de 
Ação

Criar EAP Geral
Componentes

Gerar Cronograma Macro

Desenvolver Plano Programa

Planejar 
Comunicações

Executar Trabalho 
do Plano

Implementar 
Respostas Riscos

Identificar Partes 
Interessadas

SG2 SG3

Entregar Benefícios 
Incremental

SG4

Promover Lições 
Aprendidas

Encerrar 
Programa

Monitorar 
Benefícios

Gerenciar  
Mudanças

SGm

Verificar 
Entregas

Monitorar 
Comunicação

Monitorar 
Componentes

MonitoramentoMonitoramento

Levantar Benefícios
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FrameWork - Metodologia Gestão de Projetos (MIGP) 

Iniciação Planejamento Execução Encerramento

Levantar Contexto

Emitir/Aprovar TAP

Designar GP

Definir Escopo

Coletar Requisitos

Criar EAP

Definir/Estimar Atividades

Gerar e Aprovar Cronograma

Executar Trabalho do 
Projeto

Gerenciar Equipe

SG2 SG3

Aprovar Entregas do 
Projeto

SG4

Promover Lições 
Aprendidas

Encerrar Projeto

Monitorar 
Trabalho

Gerenciar  
Mudanças

SGm

Verificar EscopoMonitoramento

Distribuir Trabalho

Desenvolver e 
Apresentar Kick-off
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MIGP – Macro Processo
Da Autorização do Inicio da Iniciativa ao Encerramento 
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MIGP – Processo
Iniciar Execução do Projeto
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MIGP – Processo
Planejar Iniciativa
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MIGP – Processo
Executar Iniciativa
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MIGP – Processo
Monitorar Iniciativa
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MIGP – Processo
Solicitação de Mudança
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MIGP – Processo
Encerrar Iniciativa
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Metodologia Gestão de Projetos - MIGP 

Modelos (templates) disponíveis no Drive:
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Metodologia Gestão de Projetos - MIGP 

Manuais de Apoio para preenchimento dos Modelos (templates) :

2091



Guia de
Iniciação & Planejamento

do Projeto
PMO
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Primeiros Passos.
Um dos primeiros passos dados em direção ao 

nascimento do projeto é a organização do espaço em 
que seu gerenciamento será desenvolvido.

É de suma importância que o PC do(a) Gerente de 
Projeto tenha instalado o Google Drive para 
Computador(link para download c/ tutorial de 
instalação),  para que a colaboração entre as partes 
envolvidas no projeto, na produção e edição dos 
arquivos, tenha a estabilidade necessária ao 
desenvolvimento do projeto.

A organização da raiz da pasta do projeto segue a 
seguinte lista de divisão:

• 01-Documentos
• 02-Gerenciamento do Projeto
• 03-Ofícios
• 04-Prestação de Contas
• 99-Encerramento do Projeto

IDEAS
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Nesta pasta são depositados os documentos
e arquivos necessários para embasar e apoiar o
desenvolvimento e gerenciamento do projeto, tais
como Termos de Referência, Minutas de Contrato
de Gestão e documentos do do IDEAS acerca de
questões pertinentes ao projeto, normalmente
salvos em .pdf.

Primeiros Passos.
Pasta 01 – Documentos.

IDEAS
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A pasta de Gerenciamento do projeto conterá
os arquivos destinados ao desenvolvimento do
projeto, como o Termo de Abertura do Projeto, o
Cronograma do Projeto e a Estrutura Analítica
do Projeto, entre outros arquivos que usualmente
estarão salvos em formatos editáveis pelo
Microsoft Office 2019, a versão do Office utilizada
pelo IDEAS.

Primeiros Passos.
Pasta 02 – Gerenciamento do Projeto.

IDEAS
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Primeiros Passos.
Um dos primeiros passos dados em direção ao 

nascimento do projeto é a organização do espaço em 
que seu gerenciamento será desenvolvido.

É de suma importância que o PC do(a) Gerente de 
Projeto tenha instalado o Google Drive para 
Computador(link para download c/ tutorial de 
instalação),  para que a colaboração entre as partes 
envolvidas no projeto, na produção e edição dos 
arquivos, tenha a estabilidade necessária ao 
desenvolvimento do projeto.

A organização da raiz da pasta do projeto segue a 
seguinte lista de divisão:

• 01-Documentos
• 02-Gerenciamento do Projeto
• 03-Ofícios
• 04-Prestação de Contas
• 99-Encerramento do Projeto

IDEAS
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Iniciação do Projeto.
A iniciação do projeto é o fase do projeto que 

estabelece o vínculo entre o mesmo e os objetivos do 
IDEAS, que dá forma as questões centrais da 
organização, dos recursos utilizados e da integração 
entre as diversas partes interessadas e dos processos 
envolvidos no seu desenvolvimento.

O processo destacado pela metodologia é o 
desenvolvimento do Termo de Abertura do Projeto 
(TAP). Este processo marca formalmente o início da 
existência do projeto.

Os demais processo serão apresentados a seu 
tempo.

IDEAS
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IDEAS
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Termo de Abertura 
do Projeto (TAP)

Na elaboração do TAP são levantadas e
apresentadas informações que serão vitais ao
planejamento e gerenciamento do projeto, e por
consequência do seu sucesso, produzindo um
referencial para o alinhamento tanto das estratégias
quanto das partes interessadas, permitindo uma
designação de recursos de forma eficaz e eficiente para
as atividades do projeto.

Por fim, o TAP fornece ao gerente do projeto a
autoridade para planejar, executar e controlar o projeto.

Trabalharemos agora como construir o TAP do seu
projeto.

IDEAS
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A redação do TAP é iniciada com o
preenchimento das suas informações básicas de
identificação do projeto, estas sendo:

o Código do Projeto – é o Nº do Chamado na CSC
do IDEAS referente ao projeto.

o Título do Projeto – o nome do Projeto,
normalmente sendo uma descrição sucinta (7
palavras no máximo) do objetivo do projeto.

oNome Patrocinador – a pessoa que fornecerá o
suporte e os recursos do projeto, muitas vezes a
instância hierarquicamente superior ao gerente
do Projeto.

oNome GP – O nome do Gerente do Projeto, o
responsável por liderar a equipe e alcançar os
objetivos do Projeto.

Elaborando o TAP.
Descrição do Projeto – Identificação.

IDEAS
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Seguindo a apresentação dos pontos de
identificação do Projeto, no TAP:

o Principais Envolvidos – Além da equipe do
Projeto, também outras partes interessadas que
estão ligadas ao andamento do projeto.

oData de Emissão TAP – A data em que o TAP
foi redigido, a data de emissão da “certidão de
nascimento” do Projeto.

o Versionamento – A versão do modelo sendo
utilizado no TAP.

Elaborando o TAP.
Descrição do Projeto – Identificação.

IDEAS
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Na sequência são preenchidas as informações
básicas acerca do alinhamento do Projeto com
programas e objetivos estratégicos do IDEAS. Os
pontos a serem preenchidos são:

o Programa – Aponta se o projeto pertence a algum
programa do IDEAS, por exemplo: Programa de
melhoria de infraestrutura das Unidades ou de
organização e aprimoramento de determinada
estrutura organizacional interna.

oObjetivo Estratégico – Anuncia o a qual objetivo
estratégico ao qual o projeto está ligado (ou que a
organização queira desenvolver), como exemplos: o
atendimento de uma obrigação contratual,
aumento da carteira de clientes ou melhoria de
processos.

Elaborando o TAP.
Descrição do Projeto – Alinhamento Estratégico.

IDEAS
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Os pontos restantes para finalizar a descrição
geral do projeto são:

oObjetivos do Projeto – Neste ponto é descrito em
linhas gerais qual “problema” o projeto deve
resolver, qual “dor” ele irá minimizar para a
organização, podendo definir quais entregas serão
feitas;

o Justificativas – Aqui são descritas o que justifica a
execução do projeto neste momento.

Elaborando o TAP.
Descrição do Projeto – Objetivos, Justificativas, 
Premissas e Restrições.

IDEAS
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Os pontos restantes para finalizar a descrição
geral do projeto são:

o Premissas – São colocadas as suposições que, para
os propósitos de planejamento, são consideradas
verdadeiras ou certas, tendo em vista que afetam
todos aspectos do planejamento. Um exemplo seria
a disponibilidade de um integrante da equipe do
projeto;

o Restrições – São apresentadas questões associadas
ao escopo do projeto que tem caráter impeditivo ao
desenvolvimento do projeto, limitando as opções
da equipe. Um exemplo seria as cláusulas
contratuais de um contrato.

Elaborando o TAP.
Descrição do Projeto – Objetivos, Justificativas, 
Premissas e Restrições.

IDEAS
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Na lista das Macro Entregas é tratada a
enunciação dos blocos gerais de entregas do
Projeto, tomando o devido cuidado para
apresentar estes blocos de entregas sem os
fragmentar de forma minuciosa, isto sendo um
processo pertencente à fase de planejamento do
Projeto.

Deve ser colocada também a data prevista
de término de execução da macro entrega
relacionada.

Elaborando o TAP.
Prazos, Custos e Entregas Esperados – Entregas 
Macro

IDEAS
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Define as questões de prazo, custo total e de
manutenção do projeto, delimitando o valor ou data
de conclusão, e a variação permitida para estes
dados. Tem a serventia dupla de servir como base
para a fase de planejamento do projeto e para
alinhamento dos compromissos dos patrocinadores
com o projeto até sua conclusão.

Como referência ao planejamento, é relevante
que a definição dos valores não seja rígida o bastante
para ser considerada uma restrição ao mesmo,
suportada pela indicação das expectativas do
patrocinador de início e fim do projeto .

Relativo à questão do alinhamento, esta seção
serve como referência para que o fluxo de recursos
seja mantido até a conclusão do projeto.

Elaborando o TAP.
Prazos, Custos e Entregas Esperados – Ordem de 
Grandeza de Investimento e Prazo

IDEAS
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Aqui é feita o levantamento e a listagem dos
riscos preliminares a serem encontrados no
projeto, de forma que a iniciação do projeto possa
ser realizada com maior estabilidade segurança,
contendo também um breve descrição do
impacto destes riscos no projeto.

Elaborando o TAP.
Prazos, Custos e Entregas Esperados – Riscos 
Iniciais

IDEAS
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Planejamento do 
Projeto.

O planejamento do projeto é o momento em que 
são definidos, preparados e coordenados os 
componentes do plano do projeto, este arquivos sendo 
direcionados primariamente ao planejamento do 
gerenciamento do projeto.

O processo destacado pela metodologia é o 
desenvolvimento do Cronograma do Projeto (CDP), 
que apresentará as entregas na forma de um EAP,  
sendo provável também a necessidade de 
levantamento dos requisitos do projeto através da 
Matriz de Requisitos do Projeto (MRP).

Os demais processos serão apresentados a seu 
tempo.

IDEAS
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Cronograma do 
Projeto (CDP)

O CDP é a folha de dados que integra
a linha de base do cronograma com a de
escopo, sistematizando o desenvolvimento
do projeto.

A organização e disposição dos dados
centrais das atividades é estruturada na
planilha de cronograma da folha de dados,
com outras planilhas da folha contendo as
listas destes dados mencionados.

IDEAS
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A planilha com o nome de “Equipe” é o
espaço onde são colocados os nomes dos
integrantes do projeto e as suas respectivas
funções.

Esta tabela fornecerá a validação de dados
para a designação de responsáveis para as
atividades do projeto.

Construindo o CDP.
Dados do CDP – Equipe

IDEAS
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Na planilha do Cronograma, ao se clicar em
uma célula da tabela do Cronograma, na coluna F, é
ativado o menu suspenso com a lista de nomes
colocados anteriormente na planilha, permitindo
selecionar o nome na lista que será responsável pela
atividade referente.

Se atentar aos processos descritos neste guia,
especialmente no que tange uso de planilhas, é o
que vai garantir a padronização e utilização
adequada dos arquivos do projeto, construindo
eficiência, aumentando a qualidade do alinhamento
entre o GP e o PMO e evitando a acumulação de
erros.

Construindo o CDP.
Dados do CDP – Equipe e Responsáveis

IDEAS
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Ainda na planilha do Cronograma, devem ser
inseridas, na coluna E da planilha do CDP as
atividades do projeto.

Estas atividades possuem uma identificação
específica e fazem parte de um determinado grupo
de atividades, estes dados sendo dispostos nas
colunas C e D, respectivamente.

Os grupos das atividades consistem das fases
gerais e das entregas do projeto as quais as
atividades pertencem, e o ID das atividades, de base
numérica, segue o modelo X.YY, onde “X” é o
número de lista do grupo de atividades e “YY” o
número de lista da atividade dentro do grupo.

Construindo o CDP.
Dados do CDP – Atividades e seus Grupos e IDs

IDEAS
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Seguindo a estruturação das atividades na
planilha do CDP, o próximo passo consiste de
construir a linha de base do cronograma para as
atividades do projeto.

São digitadas as datas de início e de término
planejadas para as atividades, nas colunas G e H, e
também a data de término previsto, na coluna I,
inicialmente contendo o mesmo valor da coluna H.

A data de término previsto/real permite o
acompanhamento do distanciamento entre o que
foi planejado e o andamento do projeto, conferindo
embasamento para o avanço nas atividades
posteriores do projeto.

Construindo o CDP.
Dados do CDP – Planejado (Baseline) e Data de 
Término Real/Prevista

IDEAS
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As colunas B, J e K da planilha do CDP contém
o status, o percentual de andamento e as
observações das atividades, respectivamente.

Enquanto o andamento é assinalado através da
seleção de um dos valores pré-definidos na célula
referente ao andamento da atividade em questão, e
as observações são digitadas diretamente na célula,
o Status da atividade é apresentado de uma fórmula
própria da planilha, e não deve ser editado.

Outras Informações do CDP.
Status, Andamento e Observações

IDEAS
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/128110502211846654533
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/128110502211846654533
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/128110502211846654533

C
A

R
T

Ó
R

IO Autenticação Digital Código: 128110502211846654533-7
Data: 05/02/2021 09:38:32
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD06520-CZSI;

C
N

J:
 0

6.
87

0-
0 Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

T
JP

B O
 p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 d

ig
ita

l f
oi

 c
on

fe
rid

o 
co

m
 o

 o
rig

in
al

 e
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 M
A

R
C

E
LO

 T
IM

O
T

E
O

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

, e
m

 s
ex

ta
-f

ei
ra

, 5
 d

e 
fe

ve
re

iro
 d

e 
20

21
 0

9:
52

:4
7 

G
M

T
-0

3:
00

, C
N

S
: 0

6.
87

0-
0 

- 
1º

 O
F

ÍC
IO

 D
E

R
E

G
IS

T
R

O
 C

IV
IL

 D
A

S
 P

E
S

S
O

A
S

 N
A

T
U

R
A

IS
 E

 T
A

B
E

LI
O

N
A

T
O

 D
E

 N
O

T
A

S
/P

B
, n

os
 te

rm
os

 d
a 

m
ed

id
a 

pr
ov

is
ór

ia
 N

. 2
.2

00
-2

 d
e 

24
 d

e 
ag

os
to

 d
e 

20
01

. S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

ve
rá

 s
er

 c
on

fir
m

ad
a 

no
 e

nd
er

eç
o 

el
et

rô
ni

co

w
w

w
.c

en
ad

.o
rg

.b
r/

au
te

nt
ic

id
ad

e.
 O

 p
re

se
nt

e 
do

cu
m

en
to

 d
ig

ita
l p

od
e 

se
r 

co
nv

er
tid

o 
em

 p
ap

el
 p

or
 m

ei
o 

de
 a

ut
en

tic
aç

ão
 n

o 
T

ab
el

io
na

to
 d

e 
N

ot
as

. P
ro

vi
m

en
to

 n
º 

10
0/

20
20

 C
N

J 
- 

ar
tig

o 
22

.

2151



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/128110502211846654533
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