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Apresentação

A formação de recursos humanos para a saúde tem representado um desafio 
permanente para os governantes comprometidos com a melhoria da qualidade do 
cuidado, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

As mudanças no perfil da população brasileira, a cada dia mais envelheci-
da, o singular quadro sanitário do país, que apresenta tanto doenças típicas dos 
países desenvolvidos como doenças decorrentes da pobreza, o aumento da oferta 
de serviços e a necessidade de organização das Redes de Atenção à Saúde vêm 
demandando transformações no processo de trabalho a fim de assegurar, com 
rapidez, respostas eficazes às necessidades de saúde.

Neste cenário de transformações destacam-se, principalmente, duas situa-
ções pertinentes ao mundo do trabalho que envolve a formação profissional. Uma 
refere-se à criação de número expressivo de novos postos de trabalho na área da 
saúde, considerando os investimentos realizados e a capilaridade do modelo de 
atenção à saúde adotado no país. Outra revela o grande número de trabalhadores 
que necessitam, tendo em vista a mudança do perfil de saúde da população e os 
avanços tecnológicos agregados pelos serviços, de aprimoramento na sua forma-
ção profissional. Essa situação é evidenciada, sobretudo na área de enfermagem, 
que representa cerca de metade dos postos de trabalho na área da saúde, que se 
soma a outras como a de higiene dental, vigilância ambiental, epidemiológica e 
sanitária, análises clínicas, radiologia, manutenção de equipamentos, farmácia. 

Apesar do investimento em formação dos trabalhadores realizado pelo 
PROFAE, Programa de Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem, que 
qualificou cerca de 323.000 trabalhadores em nível federal, não se fez acompa-
nhar de uma política permanente de formação desses trabalhadores, necessidade 
sentida de forma mais aguda pelos pequenos municípios, afastados das escolas de 
educação profissional.

Nesse quadro, buscando enfrentar o grande desafio de qualificar trabalhado-
res técnicos do setor, o Governo do Estado de São Paulo criou através do Decreto Es-
tadual nº 53.848 de 19/12/2008, o Programa de Formação de Profissionais de Nível 
Técnico para a Área de Saúde no Estado de São Paulo, com os seguintes objetivos:

•  ampliar a escolaridade da população por meio da formação de profis-
sionais de nível técnico com habilitações para o ingresso no mercado de 
trabalho, e

•  melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.
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6

Considerando as inúmeras áreas que ainda necessitam de qualificação e 
aprimoramento profissional, o TECSAUDE elege a enfermagem para iniciar o de-
senvolvimento dos cursos por constituir o maior contingente de pessoal na área 
da saúde e com sua qualificação representar impacto significativo na melhoria da 
qualidade de assistência prestada à população.

 Dessa forma, o Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem – Módulo 
de Habilitação, constitui a primeira etapa do programa a ser desenvolvido em co-
operação com a rede de escolas do Centro Paula Souza, Escolas Técnicas do SUS 
e escolas privadas credenciadas, destinado aos que já possuem qualificação de 
auxiliar de enfermagem.

O curso, estruturado em três grandes áreas de conhecimento, tem como re-
curso livros didáticos especialmente elaborados para atender ao aluno-trabalhador 
do setor saúde na sua trajetória formativa, constituindo-se como essencial apoio 
para o desenvolvimento das competências do técnico de enfermagem.  

A Área I - Promovendo a saúde constitui o primeiro livro do curso e aborda 
questões fundamentais para o entendimento do sistema de saúde vigente no nosso 
país, os fatores envolvidos no processo de saúde e adoecimento, bem como a atua-
ção do profissional de enfermagem na promoção da saúde e prevenção de agravos.

A Área II - Cuidando do cliente em estado crítico traz conteúdos que visam 
o desenvolvimento de competências para o atendimento de clientes em situações 
de urgência e emergência e assistência de enfermagem àqueles em estado crítico.

A Área III - Participando da gestão em saúde desenvolve conteúdos com 
vistas à eficiência e eficácia do processo de trabalho da enfermagem, nas dife-
rentes unidades de produção de serviços de saúde e a inserção do técnico de 
enfermagem no papel de colaborador, agregando, na sua área de atuação, com-
petências de gestão.

O presente conjunto didático tem o propósito de contribuir para a formação 
dos profissionais de enfermagem, com uma proposta pedagógica que privilegia a 
construção coletiva do conhecimento, articulando saberes, práticas e atitudes a 
partir da experiência do aluno e do contexto em que trabalha e vive. Trata-se de 
instrumento essencial para o aluno e professor que buscam uma formação profis-
sional transformadora e significativa, capaz de provocar mudanças no seu proces-
so de trabalho.

Geraldo Biasoto Junior 
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Currículo

Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem

ÁrEa II – Cuidando do Cliente em Estado Crítico

Competência

•  Prestar atendimento a clientes em situações de urgência e emergência e 
assistência de enfermagem àqueles em estado crítico, tomando por re-
ferência os protocolos técnicos e princípios éticos e técnico-científicos.

Habilidades

•  Caracterizar o cliente em situação de urgência e emergência e em esta-
do crítico em todo ciclo vital.

•  Desenvolver ações de enfermagem em unidades de atendimento pré-
hospitalar, pronto-socorro, UTI adulto e neonatal, aplicando medidas 
de prevenção e controle de infecção.

ÁrEa I ÁrEa II ÁrEa III

PROMOVENDO A SAÚDE CUIDANDO DO CLIENTE EM 
ESTADO CRÍTICO

PARTICIPANDO DA GESTÃO 
EM SAÚDE

Teórico-
prático

Estágio 
Supervisionado

Teórico-
prático

Estágio 
Supervisionado

Teórico-
prático

Estágio 
Supervisionado

160 40 340 220 100 40

200 560 140
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•  Desenvolver ações de enfermagem a clientes submetidos a tratamento 
intensivo, intermediadas pelo uso de equipamentos de alta complexida-
de e suporte tecnológico.

•  Manter o ambiente preparado para o atendimento: organização e con-
servação dos recursos existentes no atendimento pré-hospitalar e hos-
pitalar.

•  Ser criativo na busca de soluções em situações adversas.

•  Reconhecer a linguagem corporal do cliente.

•  Interagir, com o cliente e a equipe, pautado em princípios éticos, de 
humanização e cidadania.

Base Tecnológica

•  Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências.

•  Política Nacional de Atenção ao Paciente Crítico.

•  Estrutura, organização e funcionamento dos serviços de atendimento 
pré-hospitalar, pronto-socorro e das unidades de tratamento intensivo e 
semi-intensivo adulto e neonatal.

•  Materiais e equipamentos para atendimento de urgência e emergência e 
para assistência em UTI adulto e neonatal.

•  Atenção de enfermagem em situações de urgência e emergência a clien-
tes em diversas fases do ciclo vital, com agravos decorrentes de parada 
cardiorrespiratória, traumas, queimaduras, intoxicações exógenas, en-
venenamentos e acidentes causados por animais peçonhentos.

•  Assistência de enfermagem a clientes em estado crítico, nas diversas 
fases do ciclo vital, com afecções cardiovasculares, respiratórias, renais, 
neurológicas, oncológicas, cetoacidose diabética e em situações de de-
sequilíbrio ácido-básico e hidroeletrolítico.

•  Assistência de enfermagem ao potencial doador de órgãos.

•  Assistência de enfermagem em emergências psiquiátricas.

30916012 miolo.indd   8 23/07/09   16:59



•  Assistência de enfermagem a gestantes e recém-nascidos em estado crí-
tico.

•  Sistematização da assistência de enfermagem ao cliente em estado crí-
tico.

•  Manejo clínico da dor.

•  Humanização e princípios bioéticos nas ações de enfermagem.
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SIMBOLOGIa UTILIZaDa

Informação complementar

Análise, reflexão

Questão

PesquisaExercício, atividade

Esclarecimento
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A Atenção em Urgências e Emergências UNIDaDE  I

15UNIDADE I – A ATENçãO EM URGêNCIAS E EMERGêNCIAS

Objetivo

Reconhecer os princípios da Política Nacional de Atenção às Urgências e suas di-
retrizes para a estruturação e organização da atenção hospitalar e extra-hospitalar.

avaliação: processual dos conteúdos relevantes 

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença e Política Nacional de Saúde 

Curso de Auxiliar de Enfermagem: Primeiros socorros

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu município/estado para o atendimento de urgências.
Acompanhar a atuação dos profissionais de saúde na rede de serviços de atendimento pré-hospitalar, hospitalar e pós-hospitalar em seu município.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

I.1- Conceituar urgência e 
emer  gência.

I.2- Conceituar primeiros so- 
  cor  ros, atendimento pré-hos- 
 pitalar e resgate.

I.3- Conhecer a Política Na  cio-
nal de Atenção às Ur gências.

1- Urgência e emergência
•	 Conceitos

1- Primeiros socorros, atendimento 
pré-hospitalar e resgate
•	 Conceitos

1- Política Nacional de Atenção às 
Urgências

1.1- Componente pré-hospitalar 
•	 SAMU – Serviço de Atendimen-

to Móvel de Urgências
•	 Serviço de Atendimento fixo de 

Urgências

1.2- Componente hospitalar

1.3- Componente pós-hospitalar

2- Estrutura organização e con du-
tas na atenção em urgências
•	 Atuação da equipe de saúde
•	 Atuação do técnico de enfer-

magem

1-  Pesquisa em grupos sobre a incidência de agravos que requerem 
atendimento de urgência/emergência em seu estado/município. 
Tomar por base discussões da Área I sobre perfil epidemiológico e 
a relação com os determinantes socioeconômicos.

2-  Discussão e sistematização sobre os conceitos de urgência e emer-
gência e as implicações para o atendimento de saúde.

1-  Discussão e sistematização sobre os conceitos de primeiros socor-
ros, atendimento pré-hospitalar e resgate e as implicações para o 
atendimento de saúde.

1-  Pesquisa em grupos sobre a Política Nacional de Atenção às Urgên-
cias e suas diretrizes para as condutas de atendimento hospitalar e 
extra-hospitalar.

2-  Pesquisa em grupos sobre a estrutura, organização e funcionamen-
to da rede de serviços de atendimento pré-hospitalar e pronto-so-
corro em seu município.

3-  Apresentação dos trabalhos e sistematização dos princípios que re-
gem a estrutura, organização e funcionamento da rede de atenção 
a urgências, com destaque para os protocolos de condutas e para a 
atuação do técnico de enfermagem.

4-  Debate sobre a importância de uma rede assistencial hospitalar e 
extra-hospitalar que atue de forma organizada e integrada.

5-  Leitura e discussão do texto: Política Nacional de Atenção às Ur-
gências.
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16 URGêNCIAS E EMERGêNCIAS16

A crescente evolução tecnológica impulsiona a sociedade ao progresso 
constante, refletindo um cenário de transformações, inclusive no panorama da 
saúde. Acompanhando as mudanças políticas e econômicas, constatamos a so-
brecarga do atendimento pelo sistema de saúde, em especial dos serviços de 
urgência e emergência. 

Conceitualmente, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.048/2002, 
expressa por “urgência a condição imprevista de agravo da saúde, com ou sem 
risco potencial à vida, com necessidade de assistência de saúde mediata (em até 
24 horas) ou imediata e emergência a condição imprevista de agravo da saúde, 
com risco iminente de morte ou sofrimento intenso e necessidade de assistência 
de saúde imediata.” 

Em busca da assistência imediata podem ser encontrados indivíduos em 
real condição de emergência, os não caracterizados como urgência e aqueles 
que buscam o atendimento no serviço pela proximidade, facilidade de acesso e 
não propriamente pela gravidade da condição de saúde. Essa crescente deman-
da inadequadamente alocada resulta na superlotação dos serviços de emergên-
cia e o risco de não atender adequadamente o paciente grave, comprometendo 
significativamente a qualidade da assistência prestada. 

Por isso, urge a necessidade de reordenar a atenção em saúde, de maneira 
que possa efetivamente iniciar-se na atenção primária, de forma qualificada e 
resolutiva. A execução de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos 
reflete-se na diminuição da demanda de atendimento de pacientes graves nos 
serviços de emergência e na redução dos índices de internação hospitalar. Essa 
reordenação é essencial, para não pactuarmos com a distorção na realidade, 
deparando-nos com permanência de pacientes em estado crítico nos diferentes 
níveis de atenção.

  TEXTO 1    Política Nacional de atenção às Urgências

30916012 miolo.indd   16 01/01/70   10:05



17UNIDADE I – A ATENçãO EM URGêNCIAS E EMERGêNCIAS

Um sistema de atenção ao paciente em estado crítico/potencialmente 
crítico exige a conformação de uma rede assistencial hospitalar e extra-hos-
pitalar que atue de forma organizada. Com a instituição da Política Nacional 
de Atenção às Urgências1, essa rede é apresentada com a explicitação dos 
componentes envolvidos na atenção às urgências em diferentes níveis. A in-
tersetorialidade envolve as interfaces e as responsabilidades assistenciais de 
todos os componentes, para oferecer ao usuário uma atenção qualificada e 
humanizada nas diferentes fases do ciclo vital. Incorporando o princípio da 
complexidade progressiva e da integralidade no cuidar, conduz à reflexão 
sobre o papel do cliente, do profissional e da sociedade, como agentes trans-
formadores da realidade.

Cabe ao poder público capacitar-se para responder às demandas de saú-
de, vinculadas à assistência de paciente em estado crítico/potencialmente críti-
co, envolvendo

•  componente pré-hospitalar móvel - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgências (SAMU);

•  componente pré-hospitalar fixo - unidades básicas de saúde, unidades 
não-hospitalares de pronto atendimento;

•  componente hospitalar - unidades de urgência/emergência hospitalares, 
enfermarias, centro obstétrico, centro cirúrgico, unidade de hemodinâ-
mica;

•  componente pós-hospitalar - casas de apoio, hospital dia, serviços de 
reabilitação, internação domiciliar. 

 Essa condição crítica ou potencialmente crítica leva o cliente a procurar 
a assistência de saúde no serviço de atendimento pré-hospitalar móvel ou no 
serviço hospitalar, cuja porta de entrada é o pronto-socorro.

1  Portaria nº 1863 GM, de 29 de Setembro de 2003.
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18 URGêNCIAS E EMERGêNCIAS18

É considerado atendimento pré-hospitalar móvel 

 “o atendimento que procura chegar precocemente à vítima de agravo de saú-
de, de natureza traumática, não traumática ou psiquiátrica, seguido de transporte 
adequado ao serviço de saúde. Entendido como uma atribuição da área da saúde, 
o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel é organizado e constituído por 
uma central reguladora, equipe e frota de veículos, além de contar com a retaguar-
da da rede de serviços de saúde”. (Ministério da Saúde).

Nessa modalidade de atendimento o fator tempo é fundamental, pois o 
tratamento precoce maximiza as chances de sobrevivência, por meio de avalia-
ção rápida das condições do cliente, com estabilização das condições de risco 
à vida, seguida de transporte ágil para a instituição que oferecerá o tratamento 
definitivo. 

Cada veículo é equipado com materiais e equipamentos específicos, tri-
pulado por profissionais com diferentes atribuições que compõem as equipes, 
segundo o tipo de atendimento destinado a prestar: Suporte Básico de Vida (SBV) 
e Suporte Avançado à Vida (SAV). 

Veja o quadro explicativo abaixo:

Equipes Suporte Básico de Vida Suporte avançado à Vida

Profissionais - Auxiliar ou Técnico de Enfermagem
- Condutor do veículo

- Enfermeiro
- Médico
- Condutor do veículo

* Bombeiro
* Condutor do veículo

Atribuição Atendimento de baixa complexidade, 
não realizando procedimentos inva-
sivos, em casos de vítimas de menor 
gravidade.

Atendimento de urgência e emergência de alta com-
plexidade, realizando procedimentos não invasivos e 
invasivos, em casos de vítimas graves.

*É facultado ao bombeiro realizar o atendimento pré-hospitalar.

Segundo o Ministério da Saúde, a 
Portaria nº 1.864/2003 institui o 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), especificando 
que o atendimento pré-hospitalar é 
realizado por profissionais da saú-
de e o acionamento do serviço, em 
nível nacional, é por meio telefôni-
co com os dígitos 192.

O atendimento pré-hospitalar apre-
senta características peculiares, 
segundo o modo de acesso e de 
transporte do paciente, seja por via 
terrestre, aérea ou aquaviária. Con-
forme a classificação descrita na 
Portaria nº 2.048/2002, a frota de 
veículos pode ser constituída por 
motocicleta, ambulância, viatura, 
aeronave ou lancha. 
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A ativação do serviço obedece a um fluxo de informações, veja o esquema:

Uma vez iniciado o atendimento pré-hospitalar, a assistência continua 
ao longo do transporte até a chegada ao pronto-socorro. As informações do 
atendimento são transmitidas à equipe do hospital, responsável pelo trata-
mento definitivo, e conforme o caso e a gravidade, o paciente é encami-
nhado para a sala de emergência, centro obstétrico, centro cirúrgico ou ao 
consultório. 

atendimento hospitalar

As unidades de emergência hospitalares ou pronto-socorros oferecem 
atendimento imediato e ininterrupto aos pacientes adultos ou crianças em esta-
do crítico ou potencialmente crítico.

 A fim de facilitar o acesso à unidade, a localização geográfica requer 
cuidadoso planejamento, inclusive em relação à proximidade dos elevadores e 
outros serviços, como centro cirúrgico, laboratório, centro de diagnósticos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação dos dados na Central 
de Regulação Médica e decisão: 
enviar a equipe para o local? 

Informe os dados 
do evento 

Acionamento da equipe 
(SBV ou SAV) 

Equipe no local para 
atendimento 

Ao presenciar 
um evento 
ligue 192 

Contato com a Central de 
Regulação 

Transporte ao hospital 

Orientações 
de saúde ao 
solicitante 

NÃO  SIM  

Primeiros socorros: atendimento 
prestado, inclusive por leigos, para 
manter a vida e evitar o agrava-
mento das condições, até receber 
a assistência especializada.

Atendimento pré-hospitalar: atendi-
mento prestado por profissionais da 
área da saúde, treinados e capacita-
dos para prover os cuidados iniciais 
ao cliente, de forma organizada e 
sistematizada, seguido de transpor-
te até um serviço de saúde que pro-
porcionará o tratamento definitivo.

Resgate: consiste na retirada do in-
divíduo de um local, por vezes de 
difícil acesso, de onde ele não pos-
sa sair sozinho em segurança. Pode 
ser necessário o uso de materiais 
e equipamentos apropriados para 
efetuar a retirada, além de treina-
mento específico para realizar es-
ses procedimentos.

Faça um levantamento dos recur-
sos disponíveis na sua região quan-
to às modalidades de atendimento 
pré-hospitalar. Agende uma visita 
ao serviço para conhecer as carac-
terísticas, quando e como acionar 
o serviço de emergência. Entreviste 
os profissionais e analise as atribui-
ções do técnico de enfermagem.
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20 URGêNCIAS E EMERGêNCIAS20

Em relação ao dimensionamento há a necessidade de área física am-
pla, com número mínimo e suficiente de salas e quartos ou boxes com di-
visórias para acomodar os clientes com conforto e privacidade. As depen-
dências são projetadas conforme as normas estabelecidas pela legislação, 
considerando-se o fluxo de pessoas que circulam no local. Essa área deve ter 
revestimento lavável, em cor clara, e com cantos arredondados, como tam-
bém dispor de boa iluminação e ventilação; as considerações de segurança 
e conforto incluem um ambiente tranquilo, com a minimização de ruídos e 
agentes estressantes.

A unidade de emergência é caracterizada pelo fluxo intenso de pessoas 
que circulam nessa área, em razão da rotatividade dos pacientes que procu-
ram o serviço devido à gravidade das condições em que se encontram, mo-
tivadas por trauma, afecções não traumáticas, alterações de comportamento, 
entre outras.

A variedade dos agravos apresentados por esses pacientes justifica a diver-
sidade de profissionais que atuam nessa unidade, onde a equipe multidisciplinar 
é composta por profissionais de enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, 
médicos de diferentes especialidades, entre outros, bem como a avançada tec-
nologia presente, com equipamentos de alta precisão. 

Essa complexidade exige a capacitação permanente dos profissionais que 
nela atuam. Ao realizar intervenções orientadas no tratamento e na prevenção 
de outros agravos, é fundamental a destreza, a capacidade de observação, de 
trabalho em equipe e o desenvolvimento do pensamento crítico orientador na 
tomada de decisão.

Entretanto, o atendimento prestado com rapidez pode ser compro-
metido por fatores como fadiga, falta de atenção, desrespeito às normas de 
biossegurança e predispõe o profissional aos riscos de acidentes e doenças 
ocupacionais.

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) criou uma Rede 
de Hospitais Sentinelas na qual o 
hospital é responsável por notificar 
eventos adversos e queixas técnicas 
de produtos de saúde, insumos, ma-
teriais e medicamentos, e equipa-
mentos. Ao identificar a inadequa-
ção do produto ou equipamento, o 
hospital comunica a Anvisa que in-
tensificará a fiscalização com o ob-
jetivo de adequar a fabricação em 
conformidade com as exigências 
legais, minimizando ou eliminando 
os riscos de danos à saúde. 
Você já identificou alguma ina-
dequação de material ou equi-
pamento utilizado nas atividades 
assistenciais? Verifique no seu local 
de trabalho se o serviço faz parte 
dessa rede e como os profissionais 
colaboram nessa vigilância.

Reveja os conceitos relacionados à 
infecção hospitalar e as medidas de 
precaução padrão, em respeito às 
normas de biossegurança.
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Para dinamizar a assistência, por causa da demanda e dos diferentes 
graus de complexidade de cada paciente que necessita do atendimento, é 
necessária uma identificação e classificação prévia da clientela, favorecendo 
o estabelecimento das prioridades, o dimensionamento e o direcionamento 
dos recursos disponíveis.

No pronto-socorro, a triagem ou classificação inicial proporciona a cada 
indivíduo a avaliação imediata ou mediata para identificação do agravo e insti-
tuição do tratamento adequado.

Os processos de trabalho que permeiam a assistência na unidade de emer-
gência são fundamentados no rigor do embasamento científico e no cumprimen-
to imediato das atribuições de cada profissional. 

Entretanto, as condições imprevistas nas diferentes situações de atendi-
mento, requerem atenção não apenas no aspecto técnico-científico. A equipe 
multidisciplinar precisa estar preparada para a vivência de situações limítrofes, 
no binômio vida e morte.

Nesse sentido, os recursos humanos, na figura da equipe profissional, são 
elementos valiosos que, ao demonstrarem a solidariedade e atenção integral ao 
paciente e à família, espelham as competências promovendo a assistência com 
elevada qualidade
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A Atuação da Enfermagem no Atendimento 
a Urgências e Emergências

UNIDaDE  II

25UNIDADE II – A ATUAçãO DA ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A URGêNCIAS E EMERGêNCIAS

Objetivo

Reconhecer agravos que requerem atendimento de urgência e emergência e 
prestá-lo conforme os protocolos vigentes.

avaliação: processual dos conteúdos relevantes e avaliação de produto da Unidade I

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença e Política Nacional de Saúde
Curso de Auxiliar de enfermagem: Primeiros socorros

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Acompanhar a atuação dos profissionais em seu município em ações de atendimento de urgência e emergência com avaliação primária e 
secundária.
Acompanhar a atuação dos profissionais do Corpo de Bombeiros em seu município na realização de manobras de Suporte Básico de Vida 
e Suporte Avançado de Vida.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.1- Reconhecer as situações de ur-
gências e emergências e as etapas 
do atendimento.

1- Ações no atendimento em emer-
gência
•	 Avaliação primária: A, B, C
•	 Avaliação secundária: exame físi-

co, AMPLA
•	 Avaliação neurológica: escala de 

coma de Glasgow

1- Dramatização de situações que requerem 
aten di mento de emergência, com destaque 
para atuação da equipe de saúde na avaliação 
primária e secundária da vítima. Sugestão: So-
licitar colaboração da equipe de bombeiros de 
seu município na demonstração de manobras 
de Suporte Básico de Vida e Suporte Avançado 
de Vida.

2- Debate e sistematização sobre os métodos de 
avaliação primária em situações de emergência 
pelas regras ABC e secundária incluindo exa-
me físico, AMPLA e escala de Glasgow, com 
destaque para os protocolos de condutas e 
para a atuação do técnico de enfermagem.

3- Leitura e discussão do texto: Atendimento em 
Urgências e Emergências.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes 

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Prestar cuidados de enfermagem a clientes em situação de parada cardiorrespiratória.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.2- Reconhecer e avaliar agravos 
decorrentes de parada cardior-
respiratória prestando cuidados 
básicos de enfermagem.

1- Parada cardiorrespiratória
•	 Causas
•	 Fatores predisponentes – 6H e 5T

2- Reanimação cardiopulmonar ce-
rebral (RCPC)

3- Suporte Básico de Vida (SBV)

4- Suporte Avançado de Vida (SAV)
•	 Sequencia ABC

1- Dramatização em pequenos grupos de situa-
ções de atendimento de parada cardiorrespira-
tória com destaque para manobras de reanima-
ção cardiopulmonar cerebral, Suporte Básico 
de Vida e Suporte Avançado de Vida. 

2- Debate e sistematização sobre causas e quadro 
clínico de PCR e protocolo de atendimento.

3- Leitura e discussão do texto: Parada cardiorres-
piratória.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes 

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu município/estado para o atendimento em casos de traumas.
Prestar cuidados de enfermagem a clientes com agravos decorrentes de traumas.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.3- Reconhecer e avaliar agravos 
decorrentes de traumas, prestando 
cuidados básicos de enfermagem.

1- Agravos decorrentes de traumas 
•	 Trauma crânioencefálico
•	 Trauma de face
•	 Trauma de tórax
•	 Trauma de abdome
•	 Trauma músculoesquelético

2- Classificação do trauma

3- Exame físico

4- Condutas

5- Ações de enfermagem

1- Pesquisa sobre a incidência em seu município/
estado de agravos decorrentes de traumas. To-
mar por base discussões da Área I sobre perfil 
epidemiológico, causas e determinantes des-
ses agravos, com destaque para a relação com 
acidentes e violência.

2- Dramatização de situações de atendimento de 
urgência e emergência em casos de traumas.

3- Debate e sistematização sobre o protocolo de 
atendimento, com destaque para classificação, 
quadro clínico, ações no atendimento pré-
hospitalar e hospitalar, exame físico, conduta e 
ações de enfermagem.

4- Leitura e discussão do texto: Urgência e Emer-
gência no Trauma.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes 

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Primeiros socorros

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu município/estado para o atendimento a queimados.
Observação da atuação dos profissionais de saúde em unidades de queimados.
Prestar cuidados de enfermagem a clientes com agravos decorrentes de queimaduras.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.4- Reconhecer e avaliar agra-
vos decorrentes de queimaduras, 
prestando cuidados básicos de en-
fermagem.

1- Agravos decorrentes de queima-
duras
•	 Classificação: extensão e profun-

didade
•	 Causas e fontes dos agentes 

causais
•	 Métodos de avaliação:

- Regra dos Nove
- Método de Lund –Browder

•	 Cuidados gerais ao paciente 
queimado

1- Pesquisa sobre a incidência em seu município/
estado de agravos decorrentes de queimadu-
ras. Tomar por base discussões da Área I sobre 
perfil epidemiológico, causas e determinantes 
desses agravos, com destaque para a relação 
com acidentes e violência.

2- Dramatização de situações de atendimento de ur-
gência e emergência em casos de queimaduras.

3- Debate e sistematização sobre o protocolo de 
atendimento, com destaque para a classifica-
ção das queimaduras e métodos de avaliação. 
Dentre os cuidados de enfermagem, destaque 
para manutenção do equilíbrio hemodinâmi-
co, controle da dor e da infecção, suporte nu-
tricional e curativo.

4- Leitura e discussão do texto: Queimaduras.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes e avaliação de produto da Unidade

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Primeiros socorros

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu estado/município para o atendimento aos casos de envenenamentos, intoxicações e aci-
dentes causados por animais peçonhentos. 
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu estado/município para o fornecimento de soros específicos para tratamento de picadas por 
serpentes, aranhas e escorpiões.
Prestar cuidados de enfermagem a clientes com agravos decorrentes de intoxicações, envenenamentos e acidentes causados por animais 
peçonhentos.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.5- Reconhecer e avaliar agravos 
decorrentes de acidentes causados 
por animais peçonhentos, intoxica-
ções e envenenamentos, prestando 
cuidados básicos de enfermagem.

1- Agravos decorrentes de acidentes 
causados por animais peçonhentos

2- Agravos decorrentes de intoxica-
ções e envenenamentos

3- Sintomatologia

4- Tratamento

5- Cuidados de enfermagem

1- Pesquisa sobre a incidência em seu município/
estado de agravos decorrentes de intoxica-
ções, envenenamentos e acidentes causados 
por animais peçonhentos. 

2- Participar de organização de seminário sobre 
atendimento de urgência e emergência em 
agravos relacionados a intoxicações, envene-
namentos e acidentes causados por animais 
peçonhentos. Destaque para incidência, fato-
res de risco, quadro clínico, diagnóstico, pro-
tocolos para atendimento, tratamento, cuida-
dos de enfermagem.

3- Leitura e discussão do texto: Acidentes causa-
dos por animais peçonhentos.
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Com o intuito de qualificar o atendimento em situações de urgência e 
emergência, foram desenvolvidos protocolos específicos aplicáveis em diversas 
situações, visando à padronização e ordenação da sequência das ações e das 
intervenções. 

No atendimento em emergência, as prioridades podem ser estabelecidas a 
partir da abordagem inicial, adotando as medidas de segurança, principalmente 
na assistência pré-hospitalar, pois as condições e locais de atendimento geral-
mente costumam ser adversas.

 Entretanto, as ações no ambiente hospitalar não estão isentas de riscos. 
Por isso, é fundamental que os profissionais fiquem atentos quanto às seguintes 
etapas:

Segurança da cena

 Antes de iniciar a assistência é preciso certificar-se quanto à segurança 
para a realização das intervenções, pois algumas condições podem significar 
risco aos profissionais envolvidos no atendimento, sendo fundamental a obser-
vação de três aspectos (3 S): 

1.  Segurança da cena: avaliar as condições locais aNTES de se aproxi-
mar da área onde está o paciente;

2. Segurança do profissional: avaliar se não há risco aNTES de iniciar

3 S
 o atendimento;

3.  Segurança da vítima: certificar-se que não há risco ao pacien-
te durante o atendimento. Considere inclusive a segurança das 
pessoas que estão ao redor do local, seja em área pública ou no 
hospital.

  TEXTO 2    atendimento em Urgências e Emergências

⎨

Os métodos de atendimento acei-
tos internacionalmente são descri-
tos nas orientações e protocolos 
da American Heart Association 
(AHA), que estabelece diretrizes 
para o Suporte Básico de Vida 
(BLS) e Suporte Avançado de Vida 
em Cardiologia (ACLS). A atenção 
à vítima de trauma é delineada nas 
orientações do Atendimento Pré-
Hospitalar no Trauma (PHTLS) e 
Suporte Avançado de Vida no Trau-
ma (ATLS).
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avaliação primária

Uma vez certificada a segurança para iniciar o atendimento é realiza-
da a aproximação para a avaliação primária do paciente. É recomendável, 
quando possível, apresentar-se ao cliente e aos familiares, obtendo a permis-
são para iniciar o atendimento. Quando o indivíduo já recebeu os primeiros 
atendimentos prestados pela equipe do serviço móvel de atendimento pré-
hospitalar, a continuidade da assistência no hospital é extremamente favoreci-
da, pois em geral os fatores de instabilidade do quadro já foram identificados 
e controlados.

A avaliação primária fornece uma impressão geral quanto ao estado do 
cliente, aos riscos potenciais e necessidades imediatas para a estabilização do 
quadro. Consiste na identificação e tratamento imediato dos problemas que en-
volvem risco iminente à vida, relacionados ao nível de consciência, capacidade 
respiratória e atividade cardíaca.

Essa avaliação é realizada em etapas, seguindo uma sequência de prio-
ridades, facilmente memorizadas segundo a regra mnemônica A, B, C. Essa se-
quência se refere às ações básicas a serem respeitadas, independentemente da 
situação. 

Em emergência clínica ou trauma, iniciar com A, B, C:

Etapa Sequência da avaliação O que avaliar?

a avaliação do nível de consciência
acordado? Se inconsciente proceder a 
abertura de Vias Aéreas (com controle da coluna 
cervical, em caso de trauma)

B Boa respiração
Avalie se há respiração
Ver, ouvir, sentir por 10 segundos

C Circulação
Verifique se há pulso por 10 segundos
Em caso de sangramento, controlar hemorragia

As orientações do PHTLS 2007 
recomendam que o controle de 
sangramento seja realizado por 
compressão manual na área de he-
morragia externa. NãO é recomen-
dável realizar compressão de pon-
to arterial proximal ou elevação do 
membro com a lesão para estancar 
o sangramento.

Em grupo demonstre a realização 
da avaliação primária no atendi-
mento ao cliente consciente, in-
consciente, em situações clínicas e 
de trauma. Peça ajuda ao professor.
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avaliação secundária

Após a realização da avaliação primária e tratamento imediato das altera-
ções que colocam a vida do paciente em risco inicia-se a avaliação secundária. 
Consiste na realização de exame físico cuidadoso, em sentido céfalo-podal, com 
exposição de cada segmento corporal, visando identificar outras lesões não vi-
sualizadas na primeira avaliação (primária). Lembre-se de promover a exposição 
parcial, apenas da área a ser visualizada, preservando a privacidade do cliente e 
prevenindo o risco de hipotermia.

A avaliação inclui a entrevista AMPLA, procurando-se conversar com 
o cliente ou familiar, quando possível, para buscar informações complemen-
tares.

A avaliação se complementa com a monitorização dos parâmetros vitais e 
a avaliação neurológica aplicando-se a escala de coma de Glasgow.

 Os procedimentos previstos nessa etapa incluem:

•  monitorização cardíaca e avaliação dos parâmetros vitais, oximetria, 
capnometria/capnografia;

•  oxigenoterapia;

•  punção venosa, infusão de fluidos e fármacos necessários;

•  cateterismo gástrico e vesical, quando indicado;

•  coleta de material, encaminhamento do cliente para exames comple-
mentares ou cirurgia;

•  colaboração em outros procedimentos.

Segue ao lado um quadro explicativo relacionando as áreas a serem exa-
minadas e as prováveis alterações que podem ser identificadas:

A regra mnemônica aMPLa
significa:

a = alergias
M = medicações em uso
P =  patologias atuais ou passadas: 

tem alguma doença? subme-
teu-se a cirurgias?

L =  última refeição: quando inge-
riu alimentos ou líquidos?

a =  acontecimentos: o que acon-
teceu? onde ocorreu?

Mnemônica é uma forma simples 
de memorização, associada a uma 
sequência.
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Segmento corporal O que avaliar?

Cabeça

Lesões: ferimentos, sangramentos, edema, hematoma, fratura, deformidade, depressões.

Integridade da face: fratura, mobilidade anormal, presença de corpo estranho no olho, tamanho e fotorreação 
pupilar, prótese ocular, sinais de sangramento e saída de líquor pelos orifícios das narinas e ouvidos, hematoma 
periorbital (olhos de Guaxinim) e hematoma retroauricular (sinal de Battlle).

Boca: lesão, sangramento, prótese dentária, resíduo de alimentos, vômitos, corpo estranho, integridade e 
coloração da mucosa e estruturas da cavidade oral (língua, dente quebrado / solto).

Pescoço Região cervical: lesões, fratura, dor à palpação, déficit de sensibilidade e movimentação, desvio da traqueia = 
pneumotórax hipertensivo, fratura de traqueia, congestão de vasos = insuficiência cardíaca congestiva.

Tórax

Região torácica: simetria, expansibilidade, crepitação, abaulamento, afundamento, tórax instável, respiração 
paradoxal, enfisema subcutâneo, integridade da clavícula, esterno e costelas, contusão, lesão, sangramento, 
orifício de projétil, ferimento penetrante.

Padrão respiratório: frequência, esforço respiratório, tiragem, ruídos, pneumotórax, hemotórax.
Aparelho cardiovascular: frequência, ritmo, tamponamento cardíaco.

Abdome Visualizar o abdômen e identificar lesão, contusão, abrasão, hematoma, objetos penetrantes, evisceração.
Palpação: no trauma abdominal fechado o abdome rígido e doloroso indica provável hemorragia interna.

Pelve
Cuidadosa compressão anteroposterior e latero-lateral no quadril e sínfise púbica, para identificar fraturas (dor, 
crepitação).

Sinais de hematúria após a cateterização vesical de demora.

Região genital
Inspecionar cuidadosamente à procura de lesões, ferimentos, sangramentos (diferenciar entre sangramento anal 
e genital).

Observar a presença de priapismo (lesão raquimedular).

Membros
Identificar integridade dos membros superiores e inferiores, coloração, dor, lesão, edema, sangramento, 
crepitação, deformidade, fratura, presença/ausência de pulso distal, preenchimento capilar, temperatura, déficit 
motor e sensitivo.

Palpação do pulso: assimetria bilateral pode indicar obstrução arterial, aneurisma.

Região dorsal Em busca de alterações que possam passar desapercebidas: contusão, ferimento, hematoma, orifícios de projétil, 
lesão da coluna torácica, lombar e sacral.
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Escala de coma de Glasgow

A escala baseia-se em três parâmetros fisiológicos: melhor abertura ocular 
(1-4 pontos), melhor resposta verbal (1-5 pontos) e melhor resposta motora (1-6 
pontos). A resposta de cada parâmetro indica uma pontuação e a somatória dos 
valores dos três parâmetros resulta no valor que indica o nível de consciência.

O resultado pode variar de 3 a 15 pontos, sendo que quanto menor o valor 
atribuído na avaliação pior é a condição neurológica do cliente. O valor 3 indica 
coma e 15, integridade neurológica. Valor menor ou igual a 8 indica comprome-
timento respiratório, sendo indicado suporte para ventilação mecânica.

Na avaliação da resposta motora as pontuações 2 e 3 indicam posturas 
patológicas como descerebração e decorticação, evidenciando o comprometi-
mento crítico do SNC.

aspecto a ser 
avaliado

Melhor resposta  
do paciente

Pontuação

Abertura ocular

Espontânea 4

Estímulo verbal 3

Estímulo doloroso 2

Nenhuma 1

Resposta verbal

Orientado 5

Confuso 4

Palavras inapropriadas 3

Sons ou gemidos 2

Nenhuma 1

Resposta motora

Obedece a comandos 6

Localiza a dor 5

Retirada do membro 4

Flexão 3

Extensão 2

Nenhuma 1

Decorti-
cação

Descerebração

A avaliação neurológica é fun-
damental no direcionamento das 
ações terapêuticas. Recomenda-se 
a utilização da escala de coma de 
Glasgow. As diretrizes do PHTLS 
2007 NãO recomendam a ava-
liação neurológica com o método 
mnemônico AVDI (Alerta, resposta 
ao estímulo Verbal, resposta à Dor, 
Irresponsivo) em razão da impreci-
são dos dados fornecidos.

No quadro explicativo ao lado há 
vários termos científicos que pro-
vavelmente são desconhecidos. 
Discuta com seu grupo o signifi-
cado desses termos, recorrendo a 
dicionário de termos técnicos, se 
necessário. 

Uma vez estabelecidas as ações as-
sistenciais prioritárias, não podemos 
nos esquecer da família do cliente 
nesse momento de angústia e an-
siedade. Em seu local de trabalho, 
observe como é a relação cliente-
profissional-família e reflita sobre 
o papel dos profissionais da saúde 
nessa situação.
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As situações de emergência são condições em que cada segundo que pas-
sa pode aproximar ou afastar o cliente da morte. Se o tempo é uma das questões 
fundamentais nesse tipo de atendimento, as ações dos profissionais que prestam 
assistência são essenciais na detecção precoce dos sinais e sintomas, associando 
habilidade técnica e conhecimento das condutas, preferencialmente definidas e 
padronizadas.

Quando as intervenções são mediadas pela aplicação de protocolos, as 
ações assistenciais em seus diferentes níveis favorecem a sinergia dos esforços 
empreendidos coletivamente, refletindo em resultados efetivos e melhora na 
qualidade dos atendimentos prestados. 

 A busca pelo êxito nas intervenções motiva os profissionais, cientes de 
que a reversão do quadro implica um trabalho de equipe extremamente orde-
nado e articulado. Quando a equipe é treinada periodicamente, os profissionais 
promovem um atendimento mais organizado e em menor tempo, pois, cada um 
assume seu papel, fundamentados nas mesmas orientações. É necessário que o 
ambiente, materiais e equipamentos estejam disponíveis para o uso imediato.  

Em se tratando de situações de emergência, dentre tantas a serem aborda-
das nas leituras seguintes, iniciaremos o estudo a partir de uma condição extre-
ma na luta pela vida, que é a parada cardiorrespiratória (PCR).

A PCR consiste na cessação súbita da atividade cardíaca e da respiração, 
ocasionando a interrupção circulatória e privação tecidual de oxigênio e nu-
trientes, podendo levar à morte em poucos minutos. 

As causas mais comuns estão relacionadas a comprometimentos cardí-
acos, fluxo coronariano prejudicado, alterações do ritmo cardíaco, distúrbios 
respiratórios e hidroeletrolíticos, ao choque e trauma, entre outras.

  TEXTO 3    Parada Cardiorrespiratória
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No quadro abaixo, estão descritos os possíveis fatores que predispõem 
a PCR. 

Para facilitar, memorize as letras iniciais dos fatores relacionados (6 H e 5 T):

H T

1. Hipovolemia 1. Tamponamento cardíaco

2. Hipóxia 2. Tensão torácica (pneumotórax hipertensivo)

3. Hipoglicemia
3.  Trombose (obstrução pulmonar – tromboem-

bolia pulmonar ou coronariana – infarto agudo 
do miocárdio)

4. Hipotermia 4. Toxinas

5. Hipopotassemia/ Hiperpotassemia 5. Trauma

6. Hidrogênio (acidose por aumento do íon H+)

Os aspectos sugestivos da evolução do paciente para esse colapso são:

• diminuição do nível de consciência;
• diminuição do tônus muscular;
• baixa responsividade aos estímulos dolorosos;
• ausência de resposta verbal;
• hipotensão;
• bradipneia, respiração agônica ou “gasping”;
• cianose.

Ao presenciar a PCR, verifique os sinais e sintomas que confirmam o qua-
dro de:

• inconsciência: o paciente não responde a estímulos verbais;
• apneia: ausência de movimentos respiratórios;
• ausência de pulso; 
•  alteração da atividade elétrica cardíaca: assistolia, atividade elétrica sem 

pulso (AESP), fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso.

Relembre o significado dos ter-
mos: hipoglicemia, hiperglicemia, 
hipopotassemia, hiperpotassemia, 
hipercalemia, hipocalemia, hipo-
natremia, hipernatremia, hipovole-
mia, hipervolemia.

Você poderá aprofundar estudos so-
bre acidose por aumento do íon H+ 
nas próximas unidades deste livro.
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Reconhecer os sinais que precedem a PCR, bem como identificar as cau-
sas prováveis, é fundamental para o sucesso das manobras de reanimação car-
diopulmonar cerebral (RCPC) pois os danos cerebrais decorrentes da ausência 
circulatória ocorrem de forma mais grave após 4 a 6 minutos da PCR. As chan-
ces de reversão do quadro são maiores quando os sinais e sintomas sugestivos 
da PCR são identificados precocemente ou quando o evento é presenciado e as 
manobras de reanimação são imediatamente iniciadas. 

Na UTI alguns recursos tecnológicos facilitarão a identificação 
da PCR como monitorização cardíaca indicando alteração no 
traçado que registra a atividade elétrica cardíaca, a ventilação 
mecânica por meio de sistemas de alarmes revelando mudan-
ças no padrão respiratório e permitindo que a equipe reconhe-
ça rapidamente o agravo.  

Fique
atento

Cada minuto perdido sem inter-
venção para reanimação reduz 
cerca de 7 a 10% as chances de 
sobrevivência do indivíduo, daí a 
importância de se iniciar as mano-
bras rapidamente.

Código Azul é uma das modali-
dades de treinamento para aten-
dimento em PCR implantadas em 
alguns serviços de saúde, por meio 
da mobilização intersetorial e a sin-
cronia no atendimento. Conheça 
um pouco mais sobre o tema pes-
quisando em publicacoes.cardiol.
br/consenso/2003/site/043e48.pdf.

Pesquise sobre medicamentos, ma-
teriais e equipamentos necessários 
no carro de emergência. 

Mantenha sempre o carrinho de 
emergência em ordem, conferindo 
diariamente os materiais e equi-
pamentos disponíveis para que na 
hora da necessidade o atendimento 
seja eficaz.

Condições como midríase, pele 
fria e pálida, livor mortis (lividez 
cadavérica), rigor mortis (rigidez 
cadavérica) caracterizam os sinais 
tardios da PCR.

Carro de Emergência
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As manobras de reanimação baseiam-se em protocolo internacional de-
senvolvido pela American Heart Association (AHA). São associadas a uma ca-
deia ou corrente de sobrevivência para o atendimento da PCR, de maneira que 
cada elo da corrente corresponde a uma determinada etapa, cuja ordem não 
pode ser alterada nem interrompida para não prejudicar a sequência das ações:

1. acesso rápido à vítima e identificação imediata da PCR após a avalia-
ção do nível de consciência;

2. solicitação de auxílio por comunicação telefônica ao Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência;

3. início imediato das manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) 
até a chegada do serviço especializado;

4. continuidade das manobras durante o transporte até o hospital.

 Em correspondência a cada elo da cadeia, são estabelecidas as ações 
prioritárias no atendimento. São denominadas manobras de Suporte Básico de 
Vida (SBV) e manobras de Suporte Avançado de Vida (SAV).

O SBV tem como principal característica a manutenção da vida para ga-
rantir a oxigenação tecidual e perfusão cerebral. São as ações básicas e prio-
ritárias a serem realizadas como medidas iniciais no atendimento em parada 
cardiorrespiratória. 

As diretrizes estabelecidas no protocolo padrão internacional da Ameri-
can Heart Association orientam que essas ações obedeçam a sequência deno-
minada A, B, C:

a –  Alerta? Inconsciente? Chame ajuda, peça um desfibrilador e inicie a  
Abertura de via aérea

B – Boa respiração? 
C – Circulação: tem pulso?
D – Desfibrilação: analise o ritmo

Veja nas figuras abaixo, a correspondência de cada letra em relação à 
ação a ser realizada:
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a - airway = abertura das vias aéreas

Manobra de inclinação da cabeça e elevação do mento

Indicada em situações de emergência clínica, posiciona-se uma das mãos 
na testa para inclinar a cabeça para trás e com os dedos indicador e médio da 
outra mão, colocados sob o queixo do cliente, realiza-se a abertura das vias 
aéreas. A língua é uma das principais causas de obstrução no indivíduo incons-
ciente e com essas manobras é possível facilitar a desobstrução.

Manobra de propulsão da mandíbula
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Indicada para abertura da via aérea em caso de trauma, pois nessa 
situação, a cabeça é mantida em posição neutra, visando a integridade da 
coluna, em região cervical. Ao apoiar as mãos na face, segurando bilateral-
mente, na articulação temporo-mandibular, é possível elevar a mandíbula 
promovendo a abertura da via aérea, quando necessário. Essa manobra é 
indicada apenas para profissionais da saúde, treinados e capacitados. Não 
é recomendada nem orientada aos leigos, pelo risco de provocar luxação 
mandibular. 

B – Breathing = Boa respiração

Boa respiração
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Posicione a cabeça próxima da boca do cliente, procurando VER se há 
elevação torácica, OUVIR algum som e SENTIR o fluxo de ar, no período de 10 
segundos. Em geral, quando o cliente está respirando, ainda que inconsciente, é 
recomendável a inserção da cânula orofaríngea, para manter a permeabilidade 
da via aérea.

C - Circulation = Circulação

Confirmação do pulso carotídeo

Observe que o avaliador posiciona os dedos indicador e médio na região 
carotídea, no mesmo lado onde se encontra. Não se recomenda palpar o pulso 
carotídeo na região contra lateral, pelo risco de pressionar demasiadamente e 
causar compressão traqueal. A outra mão permanece na fronte para assegurar a 
abertura da via aérea. Aguarde por até 10 segundos para certificar-se da ausência 
ou presença de pulso.
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D – Defibrillation = Desfibrilação

A desfibrilação consiste na aplicação terapêutica de energia elétrica em 
situações de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. 

Após as medidas iniciais de suporte básico de vida, outras manobras 
podem significar maiores chances de sobrevida, configurando o suporte 
avançado de vida (SAV).

Como o próprio termo indica essas manobras não se limitam às ações 
básicas da reanimação. São realizados procedimentos mais complexos e ava-
liações mais precisas, para estabelecer uma via aérea segura, punção venosa, 
infusão de fluidos e drogas e outros procedimentos invasivos. 

Veja no quadro ao lado as intervenções básicas e avançadas que podem ser 
promovidas nas manobras de reanimação durante a parada cardiorrespiratória. 

Cuidados gerais

Ao iniciar as manobras de reanimação fique atento ao posicionamento do 
cliente para favorecer a eficácia da intervenção:

•  posicione o paciente sobre uma superfície rígida. Isso permite uma efi-
cácia maior das compressões torácicas; 

•  defina o ponto de compressão torácica externa: sobre o esterno, localize 
o centro da linha intermamilar;

•  posicione a região hipotenar da mão e entrelace os dedos da outra mão;

•  mantenha os cotovelos retos, com os ombros em ângulo de 90º em re-
lação aos braços;

•  comprima o tórax rebaixando-o cerca de 4 a 5cm. É de suma importân-
cia que essa compressão seja feita com a transferência do peso da pes-
soa que está realizando a compressão e não somente com a aplicação 
da força dos MMSS;

Em crianças
A proporção de compressão toráci-
ca externa/ ventilação, respectiva-
mente, é de 30:2, na presença de 
um profissional. 
No atendimento em equipe ou 2 
profissionais, manter a razão 15:2. 
Exceção para neonatos: manter a 
proporção de 3:1.
Em crianças usar a palma da mão, 
proceder à compressão aprofun-
dando 2,5 a 3,5cm para efetividade 
das compressões.
Em lactentes: posicionar 2 dedos 
cerca de 1cm abaixo da linha inter-
mamilar e aprofundar 1,5 a 2,5cm. 
A eficácia das compressões deverá 
atingir acima de 100 bpm. 
(AHA, 2005).
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•  alivie a compressão sem perder contato da mão com o tórax: permita 
que o tórax retorne à posição original, antes de iniciar a compressão 
seguinte.

Diante do sucesso das manobras dá-se prosseguimento aos cuidados pós-
reanimação com a reavaliação geral do paciente, dos parâmetros vitais, ma-
nutenção da monitorização, e da assistência ventilatória. Os cuidados incluem 
ainda a manutenção da permeabilidade dos dispositivos, da infusão de fluidos 
e fármacos, indicando-se drogas vasoativas como dopamina, dobutamina, nora-

Manobras de SBV Manobras de SaV

a

Nível de consciência: inconsciente?
• Chame ajuda (peça o desfibrilador)
• Abra a via aérea

• Proteção da via aérea (entubação, dispositivo supragló-
tico)

• Após a entubação: 1 ventilação a cada 5 a 6 segundos 
(não é necessário sincronizar com as compressões)

• Monitorização

B

Boa respiração?
• Ver, ouvir, sentir (10 segundos) – não respira?
• 2 ventilações

• Avaliação da oximetria, capnometria/ capnografia
• Suplementação de oxigênio

C

Confirme o pulso: ausente?
• 30 compressões
• Alterne as 30 compressões e as 2 ventilações; verifique o pulso 

após 5 ciclos (2 minutos) 

Adulto: pulso carotídeo 
Criança: pulso braquial ou femoral

• Acesso venoso disponível?
• Possibilidade de acesso intra-ósseo?
• Infusão de fluidos e drogas
• Mantenha as compressões contínuas (ritmo de 100min.), 

sem interrupção para ventilação
• Interrompa as compressões apenas para análise do ritmo 

ou verificar o pulso

D

Desfibrilação: confirme o ritmo no monitor - Fibrilação Ventricular 
(FV) ou Taquicardia Ventricular (TV) sem pulso ou aguarde a análise 
do desfibrilador externo automático (DEA)

Carga no desfibrilador:
* aparelho bifásico = 200 J 
* aparelho monofásico = 360 J

Após o choque, reiniciar a RCP e verificar o pulso / ritmo no monitor 
após 5 ciclos (2 minutos).

Diagnóstico diferencial: identificar as prováveis causas da 
PCR (6H e 5T).

Somente interrompa a RCP quando 
retornar a respiração e os batimen-
tos cardíacos ou após a constata-
ção do óbito.

Você poderá obter maiores infor-
mações sobre terapia farmacológica 
no Anexo II Terapia Farmacológica 
para o paciente em estado crítico.
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drenalina. É importante verificar a drenagem de líquidos e secreções, providen-
ciar a coleta de material para exames laboratoriais e preparar o paciente para 
exames radiológicos. 
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As complicações mais frequentes 
das compressões cardíacas exter-
nas, especialmente nos idosos, são 
fraturas de costelas, afundamento 
de tórax, pneumotórax, hemotórax 
e tamponamento cardíaco.

A RCPC não é indicada em casos 
de sinais de morte óbvia:
• livor mortis;
• rigor mortis;
• decapitação;
•  trauma cerebral com exposição 

extensa de massa cefálica;
• estado de decomposição.
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Oriunda do grego, a palavra trauma significa ferida e geralmente é asso-
ciada a acontecimentos não previstos e indesejáveis. Integrando o grupo de cau-
sas externas, representa um problema de saúde pública de grande magnitude, 
constituindo-se na terceira causa de mortalidade no país. É considerado uma 
doença, pois em geral as causas são conhecidas e o evento pode ser prevenido. 

O trauma pode ser definido como um evento nocivo, intencional ou não 
intencional, relacionado à alteração tecidual decorrente da aplicação excessiva 
de energia no corpo humano. O impacto de formas de energia (mecânica, quí-
mica, elétrica, térmica ou irradiação), resulta em uma lesão, causando alteração 
estrutural ou funcional, em parte ou em todo o corpo. 

Acomete pessoas de todas as faixas etárias, mas incide frequentemente na 
população jovem, do sexo masculino, na plenitude produtiva. Com isso acarreta 
implicações sérias para o paciente durante o tratamento, pela necessidade de 
intervenções complexas, pela utilização de diversos métodos diagnósticos e ao 
tempo de internação, por vezes prolongado. 

Os familiares também sofrem as conseqüências dessa condição, pois a 
recuperação pode ser lenta e gerar sequelas, necessitando de acompanhamento 
multiprofissional para reabilitação ou reinserção social. Por fim, a sociedade 
também é atingida pelo alto custo no atendimento do indivíduo traumatizado, 
na redução da sua capacidade laboral e pelo reflexo nos anos potenciais de vida 
perdida. 

Classificação do trauma: 

•  Aberto ou penetrante: quando há perda da integridade da pele estabe-
lecendo uma comunicação entre o meio externo e interno do corpo. As 
lesões são mais evidentes, facilitando a decisão rápida para intervenção 
e escolha do tratamento; 

  TEXTO 4    Urgência e Emergência no Trauma

Converse com o grupo de estu-
do e faça um levantamento dos 
principais fatores de mortalidade 
por causas externas. Reflita sobre 
os modos de prevenção desses 
eventos e proponha medidas que 
contribuam para a redução desse 
crescente índice de morbi-mortali-
dade. Considere inclusive aspectos 
relacionados à legislação (as polí-
ticas públicas, as leis de trânsito, a 
“Lei Seca”, a fabricação de veícu-
los com dispositivos de segurança 
obrigatório, entre outros), à edu-
cação como medida preventiva e 
à participação da comunidade na 
reivindicação de seus direitos en-
quanto exercício de cidadania.

A combinação de múltiplas lesões 
pode configurar risco à vida do 
cliente e exige do profissional de 
saúde um alto índice de suspeição 
para assegurar uma boa avaliação, 
fundamentada inclusive na com-
preensão dos mecanismos de ação 
das forças externas, biomecânica e 
cinemática do trauma. A biomecâ-
nica do trauma baseia-se nos prin-
cípios das leis da física para estudar 
o impacto das forças mecânicas so-
bre o corpo e a causa de prováveis 
lesões no organismo.
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•  Fechado: quando a integridade da pele é preservada. As lesões internas 
permanecem ocultas, condição que pode dificultar a identificação dos 
agravos, comprometendo a evolução e o prognóstico do cliente.

Conhecer as informações detalhadas do histórico do evento e dos sujeitos 
envolvidos, utilização dos dispositivos de contenção como cinto de segurança, 
capacete é fundamental para a identificação dos agravos, para a prevenção de 
consequências ou sequelas secundárias ao trauma, cujas lesões nem sempre são 
evidentes, mas podem ser fatais.

Estudos apontam que em cerca de 20% dos óbitos em acidentes de trân-
sito, as vítimas apresentavam lesões, que se tratadas em tempo hábil evitariam 
a morte. 

O atendimento sistematizado no local do evento, provendo cuidados ime-
diatos para a manutenção da vida, seguido de transporte rápido do indivíduo ao 
serviço de saúde, pode ser proporcionado, preferencialmente, pelo serviço de 
atendimento pré-hospitalar móvel, visando aumentar as chances e a qualidade 
de sobrevida do indivíduo.

Trauma de Face

O trauma facial pode ser considerado uma das agressões mais devastado-
ras encontradas em centros de trauma, por causa das consequências emocionais 
ao afetar a autoimagem e a autoestima do paciente. A agressão na face não en-
volve apenas tecidos mole e ossos, mas também por extensão, pode acometer o 
cérebro, olhos e dentição. A etiologia mais comum são as situações de violência 
interpessoal, queda, acidentes no trânsito, acidentes esportivos e de trabalho. 

Trata-se de um trauma de abrangência multidisciplinar, envolvendo prin-
cipalmente as especialidades de trauma, oftalmologia, cirurgia plástica, buco- 
maxilofacial e neurocirurgia, no diagnóstico e tratamento de lesões faciais. 

Politraumatismo: consiste na ocor-
rência de mais de uma lesão, em 
locais diferentes, decorrentes de um 
mesmo trauma. Os danos decorren-
tes do impacto resultam em lesões 
que por vezes não obedecem a pa-
drões definidos, afetando órgãos de 
diferentes regiões do corpo.

A etiologia da mortalidade por cau-
sas externas é muito variável, refletin-
do o perfil sócioeconômico cultural 
da população, demandando uma 
grande diversidade de medidas pre-
ventivas. Considerando o conceito 
de trauma discuta com os colegas 
sobre a importância da adoção de 
medidas preventivas e as possíveis 
soluções, visando minimizar a ocor-
rência dos diferentes traumas que 
acometem o ser humano nas diversas 
fases do ciclo vital.

Analisar quais são as causas exter-
nas, a contextualização na realidade 
local, refletir sobre a prevenção do 
trauma em todas as etapas da vida.
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A manutenção da permeabilidade das vias aéreas é essencial na assistên-
cia inicial; inspecionar cuidadosamente a face para a identificação das áreas 
afetadas, presença de epistaxe, edema, hematoma periorbital, laceração de teci-
dos moles, fratura dos ossos da face, lesão de boca e dos dentes. A confirmação 
diagnóstica pode ser facilitada pela radiografia da face ou tomografia computa-
dorizada. O tratamento precoce das lesões visa restabelecer aspectos funcionais 
bem como a estética da face, para evitar sequelas graves e permanentes. 

Trauma Cranioencefálico

A ação de uma força externa exercida na cabeça pode ocasionar danos 
leves, moderados ou graves, acometendo a caixa craniana apenas externamen-
te ou comprometendo as estruturas internas, originando o traumatismo cranio-
encefálico (TCE). Entretanto, as alterações decorrentes do dano cerebral nem 
sempre se manifestam imediatamente ao acontecimento do trauma, exigindo 
do profissional a compreensão dos mecanismos de lesão por trauma, avaliando 
a extensão, o tipo de lesão, bem como as características gerais do cliente, faixa 
etária e antecedentes de saúde. 

O exame neurológico rápido e objetivo está relacionado ao nível de cons-
ciência, padrão de resposta motora, observação das pupilas e a Escala de Coma 
de Glasgow que também contribui na avaliação neurológica.

As lesões cerebrais mais frequentes são causadas por contusões, concus-
sões, ferimentos no couro cabeludo, fraturas no local do impacto, hemorragias, 
hematomas (epidural, subdural, intraparenquimatoso) e lesões penetrantes. 

Os exames complementares mais comuns em suspeita de TCE são radio-
grafia e tomografia computadorizada de crânio. A detecção precoce das lesões, 
nem sempre evidentes, são essenciais no prognóstico do paciente. 

A deterioração neurológica relacionada a pequenas coleções sanguíneas 
exige que o paciente seja mantido em observação por determinado tempo. Em 

Consulte sobre hipertensão intra-
craniana no texto Reconhecendo e 
atuando em agravos neurológicos.

Reveja as técnicas relacionadas 
aos cuidados com o paciente de 
dependência total, considerando 
a manutenção da integridade da 
pele e a prevenção de infecção 
hospitalar
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caso de hematomas e lesões expansivas, exigem um tratamento cirúrgico a fim 
de favorecer a descompressão craniana, evitar os efeitos deletérios do aumento 
de pressão intracraniana, necessitando neste último caso de monitorização e 
cuidados intensivos. 

Trauma de Tórax

O aumento na gravidade e na mortalidade por trauma torácico está direta-
mente relacionado ao crescimento do número, poder energético e variedade dos 
mecanismos de traumas como a maior velocidade dos automóveis, a violência 
urbana e o alto poder lesivo dos armamentos. 

Nesse tipo de trauma podemos encontrar a contusão pulmonar, contusão 
miocárdica, fratura de costela, ruptura aórtica, ruptura traumática do diafragma, 
laceração traqueobrônquica e esofágica, obstrução das vias aéreas, pneumotó-
rax hipertensivo, hemotórax maciço, tórax instável e tamponamento cardíaco. 
Assim sendo o trauma de tórax merece especial atenção por comprometer a 
capacidade respiratória e pelo risco de afetar o funcionamento cardíaco, ele-
mentos essenciais na manutenção da vida, além das consequências decorrentes 
da dificuldade respiratória e distúrbios no equilíbrio ácido- básico. 

O atendimento do paciente deve ser orientado segundo os critérios de 
prioridade, visando manter a ventilação e perfusão adequadas, prevenindo as 
deficiências respiratórias, circulatórias e parada cardiorrespiratória. Assegurar a 
permeabilidade das vias aéreas observando sinais de insuficiência respiratória 
como tiragem de fúrcula, batimento da asa do nariz. 

Em pacientes com alteração do nível de consciência, verificar a necessi-
dade de promover a aspiração das vias aéreas, observando sinais de obstrução e 
presença de corpo estranho. 

A avaliação do padrão respiratório visa investigar a simetria e expansibili-
dade, presença de enfisema subcutâneo, de fratura de arco costal e de respiração 

Reveja anatomia e fisiologia do 
sistema respiratório estudadas no 
Curso Auxiliar de Enfermagem. 
Elabore um esquema (desenho, 
colagem, montagem com mate-
riais diversos) de cada estrutura do 
sistema e utilize-o para localizar e 
compreender as diversas alterações 
decorrentes do trauma torácico.

Consulte sobre equilíbrio ácido-
básico no texto Reconhecendo e 
atuando nos desequilíbrios ácido-
básico.

Curiosamente, em acidentes auto-
mobilísticos, quando o indivíduo 
percebe que o impacto vai ocor-
rer, involuntariamente ele inspira 
e prende a respiração, o que po-
derá causar um pneumotórax pela 
contusão torácica. Se a compres-
são torácica for prolongada, pode 
ocasionar asfixia traumática. Em 
crianças, esse mecanismo é mais 
grave, pois a caixa torácica é mais 
flexível, absorve a força do impacto 
e o transmite ao(s) órgão(s) afetan-
do as costelas, o esterno, coração 
e aorta, causando danos internos 
extensos sem lesão aparente.
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paradoxal (tórax instável). Considerar risco de pneumotórax hipertensivo e tam-
ponamento cardíaco, pois são lesões letais quando não identificadas e tratadas 
rapidamente.

 Avalie a oximetria e a necessidade de iniciar a oxigenoterapia; eventual-
mente esse paciente pode precisar de suporte ventilatório e procedimentos in-
vasivos como punção pleural, drenagem torácica, toracotomia, punção pericár-
dica. Controlar a dor por meio de analgésicos e opiáceos é ação recomendável.

As complicações mais frequentes nas vítimas de trauma torácico estão 
relacionadas à atelectasia ou quadro de dificuldade respiratória, principalmente 
em pacientes com doença pulmonar prévia. Outros órgãos afetados também de-
vem ser avaliados, como o coração pelo risco de diminuição da função cardíaca, 
com o surgimento de insuficiência cardíaca e arritmias graves.

Pneumotórax 

O pneumotórax é definido como o acúmulo de ar na cavidade pleural, 
restringindo o parênquima pulmonar e prejudicando a respiração. Pode ser clas-
sificado em: 

-  Aberto: é caracterizado pelo contato do espaço pleural com o meio am-
biente (solução de continuidade entre a cavidade e o meio externo), le-
vando a uma equivalência entre as pressões atmosférica e intratorácica, 
o que ocasionará em última instância o colapso pulmonar, queda da 
hematose e uma hipóxia aguda. O curativo de três pontas pode ser apli-
cado na lesão até a estabilização do paciente. Posteriormente o ferimen-
to pode ser fechado com outro curativo oclusivo pouco permeável ao ar 
ou definitivamente, por drenagem torácica ou procedimento cirúrgico 
quando indicados. 

-  Simples: o pneumotórax simples tem sua etiologia baseada principal-
mente no trauma penetrante e na contusão torácica. O diagnóstico pode 
ser confirmado na vigência de dispneia intensa, hipersonoridade à per-

O afundamento do tórax ocasiona-
do por fraturas de várias costelas 
em múltiplos pontos, com risco de 
causar perfuração pulmonar, origi-
na um quadro denominado tórax 
instável. É caracterizado pela res-
piração paradoxal: na inspiração 
ocorre a retração e afundamento 
da parede torácica, devido à ins-
tabilidade no local fraturado no 
gradeado costal; na expiração a 
parede desloca-se para fora pro-
vocando um abaulamento, carac-
terizando um movimento do tórax 
assimétrico e descoordenado. A 
dor associada à restrição dos mo-
vimentos respiratórios limita a ca-
pacidade respiratória. A crepitação 
do enfisema subcutâneo é percep-
tível na palpação da área afetada.

Curativo de três pontas: consiste 
na oclusão da lesão torácica aber-
ta por meio de fixação de curativo 
oclusivo em tamanho suficiente 
para cobrir todas as bordas do fe-
rimento. Temporariamente, na ava-
liação rápida e intervenção inicial 
como no Atendimento Pré-Hospi-
talar, o curativo oclusivo pode ser 
realizado com plástico (face inter-
na e estéril da embalagem plástica 
da compressa de gaze). Esse plás-
tico é fixado com fita adesiva em 
apenas três lados, mantendo um 
lado aberto, produzindo efeito de 
válvula. Desse modo, na inspira-
ção a saída do ar é favorecida e 
na expiração, o ar é impedido de 
entrar prevenindo o pneumotórax 
hipertensivo.
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cussão, diminuição ou ausência de murmúrio vesicular na ausculta e por 
meio de radiografia de tórax. O tratamento preconizado é a drenagem 
pleural; pode ser utilizada também a válvula de Heimlich.

-  Hipertensivo: o pneumotórax hipertensivo é uma lesão grave que põe em 
risco imediato a vida do paciente e deve ser tratado com urgência. Ocor-
re quando há um vazamento de ar para o espaço pleural, geralmente por 
fratura do arco costal. O ar entra para a cavidade torácica sem a possibi-
lidade de sair, colapsando completamente o pulmão do lado afetado. O 
mediastino e a traqueia são deslocados para o lado oposto, diminuindo o 
retorno venoso e comprimindo o pulmão não afetado, causando hipóxia 
e óbito do paciente. 

As causas mais comuns de pneumotórax hipertensivo são pneumotórax 
espontâneo, o trauma contuso de tórax e a ventilação mecânica com pressão 
expiratória final positiva. Pode configurar-se numa iatrogenia nos procedimentos 
para inserção de cateter central em veia subclávia ou jugular interna. 

O diagnóstico é clínico, cuja sintomatologia caracteriza-se por dispneia 
intensa, taquicardia, hipotensão, desvio da traqueia, ausência de murmúrio ve-
sicular unilateral, distensão das veias do pescoço (estase jugular), hipersono-
ridade, desvio do ictus e cianose tardia. O pneumotórax hipertensivo exige a 
descompressão imediata pela punção pleural do hemitórax afetado. Essa ma-
nobra converte a lesão em um pneumotórax simples, cujo tratamento definitivo 
consiste na inserção de um dreno de tórax. 

Hemotórax 

O hemotórax é definido como o rápido acúmulo de mais de 1.500 ml de 
sangue na cavidade torácica. As causas mais frequentes são a lesão da artéria 
intercostal, laceração do parênquima pulmonar, lesões em vasos da base e lesão 
cardíaca. O hemotórax é assintomático até culminar em choque hipovolêmico. 
O diagnóstico é definido pela diminuição da expansibilidade torácica, dispneia, 
diminuição ou ausência de murmúrio vesicular e é complementado pela radio-

Válvula de Heimlich: consiste num 
dispositivo que pode ser adapta-
do no dreno torácico, constituído 
por uma válvula unidirecional e 
permite a saída do ar da cavidade 
pleural na inspiração e impedindo 
a entrada de ar na expiração. Esse 
dispositivo dispensa a conexão no 
frasco com selo d’água, facilita a 
movimentação e locomoção do pa-
ciente, permitindo, inclusive, o uso 
em domicílio após a alta hospitalar.

Bomba de autotransfusão: consiste 
em um aparelho que infunde o san-
gue coletado na drenagem torácica. 
Esse procedimento contribui para a 
estabilização do paciente dispen-
sando hemotransfusões ma ci ças, 
mantendo os níveis de hemoglobina 
mais estabilizados e evitando a he-
modiluição por infusão de soluções 
cristalóides.
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grafia de tórax em posição ortostática. Para o tratamento pode ser realizada a 
punção pleural, a toracotomia ou a drenagem torácica que pode ser associada à 
bomba de autotransfusão. 

Contusão Cardíaca 

Ocorre em trauma fechado devido à compressão do coração entre o es-
terno e a coluna ocasionando intensa dor torácica. O diagnóstico é feito pela 
avaliação clínica, ecocardiografia bidimensional, dosagem de biomarcadores 
cardíacos como TGO, CKMB, CPK e ECG. A elevação da pressão venosa cen-
tral na ausência de uma causa óbvia pode indicar disfunção ventricular direita 
secundária à contusão. O tratamento baseia-se no repouso e na monitorização 
cardíaca em UTI.

Tamponamento Cardíaco 

O tamponamento cardíaco pode ser resultante de ferimentos penetrantes 
e contusão causando um derramamento de sangue no saco pericárdico e déficit 
da bomba cardíaca. A suspeita clínica é caracterizada pela tríade de Beck, que 
consiste na elevação da PVC, diminuição da pressão arterial e abafamento das 
bulhas cardíacas. Pode ocorrer também estase jugular, pulso paradoxal, disp-
neia, taquicardia e cianose de extremidades. O diagnóstico pode ser confirmado 
pela avaliação clínica, radiografia de tórax, ECG, ecocardiograma. Se confirma-
do está indicada a pericardiocentese como tratamento imediato. 

Trauma de abdome

A incidência de traumatismo abdominal vem aumentando progressiva-
mente e a gravidade é determinada pela lesão de estruturas do abdome como o 
intestino, baço, rim, cujas lesões ocultas podem dificultar o diagnóstico, influen-
ciando na evolução do quadro. A violência externa, sobretudo a agressão entre 
jovens do sexo masculino, pode ser apontada como causa mais frequente dos 

Veja sobre biomarcadores no texto 
Reconhecendo e atuando nos agra-
vos cardiovasculares.
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traumas abdominais oriundos de ferimento por arma branca ou por contusão 
nos acidentes de trânsito. Em crianças, o trauma abdominal é relacionado com 
os acidentes nos brinquedos de recreação (parques) e quedas (de bicicletas, de 
altura).

O quadro sintomático é caracterizado pela dor no local do trauma, dor 
abdominal difusa e rigidez de parede (abdome em tábua). Quando lesados, os 
órgãos sólidos e vasculares (fígado e baço-aorta e cava) sangram, originando 
o choque hipovolêmico e os órgãos ocos (intestino, vesícula biliar e bexiga) 
derramam seu conteúdo dentro da cavidade peritoneal, desencadeando a pe-
ritonite. 

As medidas de atendimento em emergência se constituem em: avaliação 
do nível de consciência, monitorização dos parâmetros vitais, oximetria e admi-
nistração de oxigênio, realização de venopunção e infusão de líquidos por via 
endovenosa para reposição volêmica, hemotransfusão e analgesia no controle 
da dor. 

Proceder ao exame físico avaliando as lesões; coletar material para exa-
mes laboratoriais (hemograma completo, coagulograma, tipagem sanguínea, 
bioquímica, amilase, gasometria arterial, urina I, βHCG em mulheres em ida-
de fértil); passar SNG e SVD (lembre-se das contra-indicações); providenciar 
profilaxia anti-tetânica. Encaminhar para exames diagnósticos, como ultrassom 
abdominal, radiografia e/ou tomografia computadorizada de abdome, lavagem 
peritoneal diagnóstica (LPD); encaminhar ao centro cirúrgico quando indicado 
tratamento cirúrgico.

Considerações na evisceração

O ferimento por arma branca pode provocar a evisceração, com a exterio-
rização de vísceras. Como cuidado específico é recomendável não reintroduzir 
os órgãos para o interior da cavidade abdominal, pois as estruturas em contato 
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com o meio externo são consideradas contaminadas. Proteja as vísceras com 
uma cobertura de filme plástico específico para evisceração ou com compressas 
esterilizadas, umedecida em solução salina; monitorize os sinais vitais, realize a 
venopunção, prepare a infusão de fluidos e encaminhe o paciente para o centro 
cirúrgico.

Considerações no empalamento

Consiste na presença de objetos em orifícios naturais, com risco de lesão 
de mucosa, esfíncter ou de hemorragias. O diagnóstico é baseado na história 
clínica, exame físico e radiografia. Nos casos em que o objeto permanece intro-
duzido ou encravado em outra área, recomenda-se não remover para não piorar 
o sangramento. 

Se as condições o permitirem, o paciente é encaminhado para avaliação 
radiológica com o intuito de conhecer o tamanho, o trajeto e a posição da extre-
midade do objeto. Pode ser encaminhado ao centro cirúrgico para sua retirada 
sob procedimento cirúrgico. A situação por si pode ser constrangedora e cabe à 
equipe de profissionais prestar assistência em todos os aspectos, visando preser-
var a integridade física e emocional do cliente.

Trauma abdominal em gestantes 

Os mecanismos de trauma na gestante apresentam algumas diferenças 
importantes, pois o abdome protuberante se torna um alvo fácil. Frequentemente 
é acometido por impactos em acidentes automobilísticos, ocasionando trauma 
fechado, risco de rotura uterina ou fratura dos ossos da bacia materna, principal-
mente no terceiro trimestre. A lesão no fundo do útero, devido ao ponto de inser-
ção da placenta pode desencadear o seu descolamento. Em casos de fraturas de 
bacia e da coluna vertebral, o tratamento ortopédico pode trazer complicações 
no momento do trabalho de parto. 
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A avaliação inicial da gestante vítima de trauma não difere dos padrões 
adotados, iniciando-se com a avaliação primária, assegurando a boa oxigenação 
materna. Quanto à avaliação das condições hemodinâmicas, considerar a hiper-
volemia fisiológica na gestação e possíveis alterações imperceptíveis da perfusão 
tecidual e sofrimento fetal, antes mesmo da manifestação dos sinais clínicos de 
hipovolemia. 

Ao exame físico identificar eventuais perdas de líquido amniótico ou san-
gramento, acompanhar a evolução da dinâmica uterina, a dilatação do colo 
uterino, os batimentos cardiofetais. Como método diagnóstico as radiografias só 
devem ser realizadas em indicações precisas para diminuir os riscos ao feto. No 
caso de lesão abdominal a ultrassonografia ou a lavagem peritoneal podem ser 
indicadas. 

As indicações cirúrgicas não mudam em função da gravidez e a laparoto-
mia precoce é indicada em caso de dúvida diagnóstica. Se a paciente entrar em 
trabalho de parto é indicada a cesariana. Em urgência, quando for necessária, 
privilegia-se a realização de uma histerectomia subtotal, pois a histerectomia 
total só é indicada quando o útero for um foco de infecção. A cesariana pós-
morte é indicada em casos que há viabilidade fetal. O parto deve ser feito no 
menor tempo possível. A cesariana pós-morte também é indicada em caso de 
morte cerebral da mãe. 

Trauma Musculoesquelético

As vítimas desse tipo de trauma são frequentemente do sexo masculino 
em situação de quedas, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, ferimentos 
por arma de fogo. O trauma musculoesquelético consiste em lesões associadas 
a ligamentos, músculos, ossos e raramente representam risco à vida, porém, se 
não tratadas adequadamente podem resultar em sequelas com invalidez perma-
nente. As complicações mais sérias estão relacionadas às perdas sanguíneas e 
infecções associadas às fraturas. 

Reveja as bases anatômicas e fi-
siológicas relacionadas ao sistema 
musculoesquelético. Relacione as 
estruturas adjacentes à articulação 
e os tecidos moles para compre-
ender as alterações resultantes dos 
variados mecanismos de trauma.
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Hemorragia interna relacionada à fratura em diferentes tipos de ossos:

Lesões mais comuns no sistema musculoesquelético:

A assistência em emergência, após a avaliação primária e secundária, en-
volve: remover objetos e adornos do membro lesado e expor a área afetada; 
verificar sinais de deformidade, crepitação, edema, hematoma, alteração fun-
cional ou de sensibilidade, preenchimento capilar, coloração e temperatura na 
extremidade, presença de pulso distal. Proceder à imobilização do membro, 
quando indicada, colocando as talas moldáveis de maneira a manter o membro 
na posição encontrada ou mais próximo possível da posição anatômica. Fixar as 
talas no sentido distal para proximal, respeitando o sentido do retorno venoso, 
prevenindo danos circulatórios. 

Ao término dos procedimentos, verificar novamente as condições investi-
gadas anteriormente para confirmar se não houve prejuízo circulatório ou ner-
voso com a realização da imobilização. 

Costela rádio ou Ulna Úmero Tíbia ou Fíbula Fêmur Bacia

Volume sanguíneo 
perdido (ml)

125 250 a 500 500 a 750 500 a 1000 1000 a 2000
1000 a sangramento 

maciço

Fonte: PHTLS, 2007.

Entorse Luxação Fratura fechada Fratura aberta (exposta)

Fisiopatologia Lesão nos ligamentos 
provocada por torção 
brusca em uma articu-
lação.

Desarticulação parcial ou 
total dos segmentos ósseos 
na cápsula articular.

Perda da integridade 
óssea e manutenção 
da integridade da pele.

Perda da integridade óssea  
e da pele.

Sintomatologia Dor, deformidade, edema, hematoma. Dor, edema, defor-
midade, hematoma, 
crepitação.

Dor, edema, deformidade, crepitação, 
hematoma, lesão aberta e sangramen-
to, exposição de tecido adiposo.

Tratamento Imobilização, controle da dor, repouso. Intervenção cirúrgica.
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Realizar a venopunção, infusão de fluidos e drogas analgésicas para o 
controle da dor. Após a avaliação do especialista preparar o paciente para exa-
mes diagnósticos como radiografia. 

Síndrome compartimental 

Ocorre quando a pressão intersticial atinge um valor acima da pressão ca-
pilar, provocando colapso vascular e isquemia tecidual, resultando em paralisia 
permanente ou necrose. Pode ocorrer em apenas um ou mais compartimentos 
aponeuróticos, principalmente em perna ou antebraço. Tem evolução lenta para 
se estabelecer e as principais causas são: esmagamentos, fraturas, compressão 
mantida em extremidade de paciente comatoso, após restauração de fluxo em 
membro previamente isquêmico, e depois do uso de dispositivo pneumático 
antichoque.

Os sinais e sintomas são: dor progressiva e intensa quando se movimenta 
passivamente os músculos acometidos, diminuição da sensibilidade, edema e 
endurecimento, fraqueza ou paralisia dos músculos envolvidos. Necessitam de 
tratamento cirúrgico: a escarotomia e fasciotomia de urgência. 

Síndrome de esmagamento (rabdomiólise)

Conhecida como rabdomiólise traumática é caracterizada pela compres-
são, esmagamento e destruição de tecido muscular. Provoca a liberação de 
potássio e mioglobina, uma proteína encontrada no músculo responsável por 
conferir a cor avermelhada ao tecido e servir como local de armazenamento 
intracelular de oxigênio. Quando a mioglobina é liberada do músculo pode pro-
vocar arritmias, lesão nos néfrons e insuficiência renal aguda. 

É essencial controlar o débito urinário e observar a coloração para iden-
tificar a mioglobinúria. A insuficiência renal pode ser prevenida com a infusão 
de grandes quantidades de fluidos por via parenteral (exceto a infusão de Ringer 
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Lactato, devido à presença de potássio em sua composição) e administração de 
bicarbonato de sódio, visando à alcalinização da urina.

amputações traumáticas 

Representam um risco significativo à vida por causa do sangramento e 
hipovolemia. O cuidado com o coto residual da extremidade é fundamental, 
prevendo as chances de reabilitação e adaptação de próteses posteriormente. 

Os primeiros cuidados específicos com a parte amputada consistem em 
controlar o sangramento da extremidade por compressão local com compressa 
estéril; colocar o segmento amputado em um saco plástico e então mergulhar o 
saco em uma caixa ou recipiente com gelo, a fim de aumentar sua viabilidade 
por resfriamento, até a avaliação dos especialistas e encaminhamento ao centro 
cirúrgico para reconstrução cirúrgica.
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Queimadura é um tipo de trauma de etiologia variável, em que várias 
estruturas anatômicas podem ser acometidas e não somente a pele, como fre-
quentemente se associa. 

A desnaturação das proteínas nas áreas lesadas caracteriza a destruição 
tecidual e quanto maior o tempo de contato com o agente causador da queima-
dura maior serão os danos, locais e/ou sistêmicos. Assim sendo, a primeira medi-
da é interromper por resfriamento ou abafamento o calor gerado nesse processo 
e retirar os adornos como anel, brinco, colar, pulseira, relógio, piercing, pois o 
edema resultante da injúria se instala rapidamente. 

 Essa desnaturação das proteínas, resultante da agressão térmica e morte 
tecidual, provoca alterações em três zonas concêntricas na queimadura de es-
pessura total: 

•  zona de coagulação: área mais central da lesão, onde ocorre a desvita-
lização tecidual; 

•  zona de estase: circunda a parte central, ocorre o extravasamento de 
líquido para o interstício, originando o edema; 

•  zona de hiperemia: área mais externa da lesão, onde predomina a hi-
peremia.

Zona de coagulação

Zona de estase

Zona de hiperemia

  TEXTO 5    Queimaduras

Faça uma revisão da anatomia e 
fisiologia do sistema tegumentar 
para facilitar a compreensão das al-
terações nas estruturas anatômicas, 
decorrentes dos diferentes tipos de 
queimaduras. Analise as caracterís-
ticas da pele e as consequências da 
queimadura nas diversas etapas do 
ciclo vital.

Considerando a perda da função 
da pele como barreira protetora e o 
grande risco para infecção, identifi-
que em seu local de trabalho quais 
as medidas desenvolvidas para a 
profilaxia da infecção no pacien-
te queimado. Analise-as e discuta 
com o grupo sobre sua adequação 
formulando sugestões baseadas em 
orientações e informações atuais, 
para o controle efetivo do quadro 
infeccioso.
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É possível classificar as queimaduras conforme a área de superfície corpo-
ral queimada, sendo avaliada em extensão e profundidade. 

Acompanhe no quadro abaixo, a classificação dos tipos de queimaduras, 
segundo a profundidade:

Tipo

Considerações    

Queimadura de  
1º grau (superficial)

Queimadura de 2º grau  
(espessura parcial)

Queimadura de
3º grau

Queimadura de 
4º grau

(espessura total)

Área acometida Epiderme Epiderme Derme Epiderme
Derme
Hipoderme
Músculos
Tendões

Epiderme
Derme 
Hipoderme
Músculos
Ossos 
Outros órgãos internos

Características Hiperemia 
Dor local

Hiperemia
Dor local 
Formação de bolhas

Lesões secas e es-
branquiçadas com 
aspecto de couro

Lesões escurecidas, 
necrosadas

Evolução As lesões superficiais não 
exigem cuidados espe-
ciais e melhoram em até 
uma semana.

As lesões podem ser superficiais ou 
profundas.

É necessário o controle da dor e do 
risco de infecção.

A cicatrização pode ocorrer em duas 
a tres semanas.

Quando as lesões são circundadas por áreas 
de queimadura de 2º grau é necessária a 
analgesia. 

O risco para infecção é alto e a intervenção 
cirúrgica em geral é necessária, como o 
desbridamento e o enxerto. 

O posicionamento correto do paciente 
é fundamental para evitar posições que 
possam comprometer a movimentação e 
funcionalidade, pelo risco de contraturas 
musculares. 
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As queimaduras podem ser causadas por inúmeros fatores. No quadro abai-
xo, reveja as causas mais frequentes e as respectivas fontes dos agentes causais:

Causa Fonte Cuidados especiais no atendimento inicial

Térmica

Calor

Líquido e vapor quente

Fogo

Afastar a fonte de calor e considerar o risco de insolação e 
intermação.

Irrigar o local afetado com água ou S.F. 0,9%.

A inalação de fumaça pode lesar a mucosa das vias aéreas e 
ocasionar dificuldade respiratória: avaliar a integridade da mu-
cosa nasal e presença de vibrissas queimadas (pelos nasais es-
curecidos, chamuscados).

Frio

Exposição ao ambiente em clima de frio 
intenso

Câmaras frigoríficas (Atividades ocupacionais)

Imersão em água gelada

Contato direto com gás de cozinha (GLP)

Afastar o indivíduo da fonte de frio.

Promover o aquecimento gradual, em caso de hipotermia.

Áreas como nariz, orelha, bochecha e extremidades (mãos e 
pés) são mais suscetíveis aos danos causados pelo frio (con-
gelamento).

Química

Pó
Substância ácida

Substância alcalina 

Soda cáustica, amônia

Tinta, removedor

Desinfetante

Monóxido de carbono

Remover o excesso de pó antes de promover a irrigação do 
local afetado com água abundante.

Líquido
Retirar as vestes molhadas somente se não estiverem aderidas 
na pele.

Gás
Colocar a pessoa em ambiente arejado e observar sinal de di-
ficuldade respiratória decorrente da inalação (rouquidão, estri-
dor laríngeo).

Elétrica

Placa de bisturi elétrico*

Aparelhos elétricos

Fios de alta tensão

Desligar a rede elétrica, afastar os fios e verificar se há poça de 
água, antes de aproximar-se da pessoa.

Identificar os pontos de entrada e saída da corrente, analisando 
os possíveis órgãos atingidos pelo trajeto da corrente elétrica 
dentro do corpo.

Radiação

Radiação não ionizante: exposição ao sol, 
radiação ultravioleta, microondas

Radiação ionizante: Raios X, Raios Gama, 
Radioterapia, acidente nuclear.

*Associe aos conteúdos estudados no Curso Auxiliar de Enfermagem, relacionados ao Centro Cirúrgico.
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Além de classificar o tipo de queimadura, é necessário considerar a re-
gião corporal afetada e estimar a extensão da superfície corpórea acometida, 
principalmente para estabelecer as medidas de tratamento e reposição volêmica 
visando compensar as perdas e prevenir o choque hipovolêmico. 

Diversos métodos podem ser aplicados para estimar a extensão da quei-
madura. Quando as áreas atingidas estão dispersas pelo corpo, é possível con-
siderar o tamanho da mão do paciente como medida, cujo valor equivale a 1%. 
Nas situações em que as áreas são mais próximas, contíguas, um dos métodos 
mais utilizados é a Regra dos Nove, de Wallace e Pulaski, em razão da facilidade 
e rapidez na avaliação, embora seja um método de menor precisão. Consiste na 
utilização de valores múltiplos de nove para estabelecer a porcentagem da su-
perfície corporal queimada. Para uma avaliação mais pormenorizada, pode ser 
utilizado o método de Lund - Browder.

rEGra DOS NOVE Adulto Pediátrico

Anterior
18%

9%

1%

9% 9%

Dorso
18%

18% 18%

18%

Dorso
18%

Anterior
18%

1%

13,5% 13,5%

9% 9%

No texto sobre equilíbrio ácido-
básico verifique substância ácida e 
substância alcalina. 

A exposição solar está associada, 
além de queimaduras, ao apareci-
mento de câncer de pele. Reflita 
sobre as ações preventivas desse 
agravo, relacionadas aos fatores 
individuais, familiares, culturais, 
ambientais e de qualidade de vida.

As consequências da queimadu-
ra podem ser variadas, segundo a 
etiologia, a profundidade, extensão 
e a área corporal atingida. Faça 
um levantamento no seu local de 
trabalho, quanto ao perfil dos pa-
cientes que sofreram queimaduras. 
Analise os diferentes fatores indivi-
duais que podem interferir na recu-
peração e reabilitação do paciente 
como idade, antecedentes clínicos 
e cirúrgicos, uso de medicamentos, 
profissão, entre outros. Relacione 
com as necessidades humanas, se-
gundo os aspectos que desencadea- 
ram o acidente: acidente de traba-
lho, violência doméstica, atentado 
contra a vida, acidente domiciliar. 
Trace as medidas de prevenção.

Relembre discussões anteriores so-
bre choque hipovolêmico.
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MÉTODO DE LUND - BrOWDEr

A

1%

A

1%

13%
2%

1,5%

1,5%

2%

1,5%

1,5%

1%

B

C

B

C

B

C

B

C

1%

13%
2%

1,5%

1,5%

2%

1,5%

1,5%

2,5% 2,5%

1%

Área Idade 0 1 5 10 15 adulto
A - 0,5 da cabeça 9,5% 8,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5%

B - 0,5 de uma coxa 2,75% 3,25% 4% 4,25% 4,5% 4,25%

C - 0,5 de uma perna 2,5% 2,5% 2,75% 3% 3,25% 3,5%

No verão é frequente o apareci-
mento de água-viva ou medusa, 
cujo aspecto gelatinoso dificulta 
sua identificação. No contato com 
a pele do banhista estas liberam 
uma substância urticante, irritando 
a pele e provocando queimaduras 
leves ou irritações graves. A carave-
la, comumente confundida com a 
água-viva, tem tentáculos maiores 
que em contato com a pele huma-
na, podem causar dor, prurido in-
tenso, edema e hiperemia.
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Cuidados gerais ao paciente queimado

Uma vez identificadas as causas das queimaduras e avaliada a extensão e 
a profundidade da lesão inicia-se a assistência e o tratamento visando:

Monitorização

É necessário manter vigilância em relação aos parâmetros vitais, cujas 
medidas são facilitadas pela inovação tecnológica disponível. A precisão dos 
equipamentos não substitui o olhar cuidadoso e a capacidade de observação 
do profissional, ao atentar para sinais e sintomas sugestivos de alterações como 
variação do nível de consciência, do padrão respiratório, da pressão arterial, 
sinais de sangramento, humor e comportamento do paciente, promovendo uma 
assistência humanizada.

Manutenção do equilíbrio hemodinâmico

A infusão de fluidos e eletrólitos por meio de venopunção é indicada para 
a reposição volêmica, em razão da perda significativa de líquidos. No paciente 
queimado a alteração do equilíbrio é significativa por causa do deslocamento do 
líquido intravascular para o interstício, justificando o aparecimento do edema, 
característico da queimadura. A observação rigorosa da evolução do edema, em 
queimadura circunferencial é fundamental para suspeição e avaliação da Síndro-
me de Compartimento.

Nas crianças, a necessidade de reposição hidroeletrolítica é mais acen-
tuada, precisam de maior volume, com infusão controlada para não desencade-
ar uma sobrecarga cardiocirculatória. 

Inversamente, nos idosos as necessidades hídricas não são tão acentua-
das, porém não podemos nos esquecer da redução da velocidade metabólica 
própria da idade que favorece a ocorrência rápida de desidratação e colapso 
hipovolêmico.

É importante atentar para a neces-
sidade da remoção imediata de 
adornos do paciente queimado, 
devido a evolução para quadro 
grave de edema.
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Em razão do risco de hipovolemia, é necessário manter o controle do 
débito urinário com a instalação de cateter vesical, facilitando a avaliação da 
função renal e acompanhamento das características da urina, principalmente em 
caso de mioglobinúria. 

O controle da dor em pacientes queimados é fundamental principalmente 
antes de procedimentos dolorosos como higiene corporal, curativos, movimen-
tação e transporte para exames, mudança de decúbito. 

Controle da infecção

São utilizados antibióticos e medidas de precauções de contato, quarto 
privativo, lavagem das mãos, rigor na utilização das técnicas assépticas, utili-
zação de material esterilizado evitando-se a contaminação na realização dos 
procedimentos. 

Suporte nutricional

A recuperação do paciente depende de vários fatores, inclusive do equilí-
brio e suporte nutricional, por via enteral ou parenteral.

reabilitação e reinserção social

A reabilitação do paciente é promovida simultaneamente ao tratamento 
e não pode ser relegada apenas ao momento da alta hospitalar. É importan-
te preparar o paciente para a movimentação diária, estimular a realização de 
exercícios ativos e passivos, contribuir no posicionamento adequado para evitar 
prejuízos decorrentes de contraturas e posicionamento não funcional, incentivar 
a independência na realização das atividades. 

O diálogo é essencial, assim como o apoio no enfrentamento dessa condi-
ção dolorosa, comprometedora da autoimagem e da autoestima. Para a supera-

Reveja o conceito de síndrome de 
compartimento e mioglobinúria no 
trauma músculoesquelético.

Reveja os conteúdos relacionados à 
imunização e vacinação, estudados 
em seu curso de auxiliar de enfer-
magem e analise a importância da 
profilaxia do tétano no paciente 
queimado. Faça uma revisão sobre 
os cuidados na conservação dos 
imunobiológicos, a via de adminis-
tração, os intervalos recomendados 
entre as doses e a periodicidade na 
administração das doses de reforço.

Leia mais sobre suporte nutricional 
no Anexo III - Terapia nutricional 
para o paciente em estado crítico.
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ção desses problemas a participação do psicólogo é fundamental. Essa disposi-
ção, muitas vezes, remete ao campo familiar, cuja preocupação está relacionada 
à sobrevivência, às sequelas e a dificuldade para se reorganizar na dinâmica 
familiar, modificada pela nova condição. 

Nesses momentos a atuação do profissional vai para além da questão téc-
nica. A aproximação com o paciente e o familiar, ouvindo-os e trocando conhe-
cimentos, legitimam o seu papel e a qualidade da assistência à saúde.

Considerações gerais sobre o curativo no paciente queimado

Dentre os inúmeros cuidados e procedimentos valiosos a serem presta-
dos ao paciente vítima de queimadura, reservamos ao curativo uma especial 
atenção, pela sua importância na evolução do paciente, tanto os realizados 
na área queimada quanto em situações de enxerto, nas áreas doadoras e re-
ceptoras de pele. 

Nas diferentes realidades de trabalho, identificamos maneiras diversas de 
abordagem para o tratamento da lesão e na assistência ao cliente, inclusive na 
realização do curativo. 

 Vários critérios como eficácia, disponibilidade, custo, são aplicados na 
análise técnicoeconômica para a decisão de aplicar um curativo do tipo passivo, 
com o uso tradicional de gaze de algodão, de atadura não aderente (rayon) ou 
um curativo avançado, com o uso de biomateriais, além da seleção do agente 
tópico a ser utilizado.  

A escolha do produto depende das características da lesão, do paciente, 
do conhecimento do profissional, da realidade institucional, entre outros, que 
podem influenciar no processo de cicatrização. Veja a seguir os agentes tópicos 
que podem ser aplicados na lesão:

Biomaterial consiste em material 
ou substância que atua em tecidos 
vivos, visando restaurar ou substi-
tuir estruturas lesadas desse tecido. 
Podem ser utilizados em curativos 
bioativos, promovendo a liberação 
de substâncias ativas na cicatriza-
ção, como o alginato, o hidrogel, a 
quitosana. Em curativos interativos, 
a biocompatibilidade desses ma-
teriais facilita a cicatrização, pro-
porcionando um ambiente ótimo e 
uma base de sustentação às estru-
turas da pele em formação, como 
os filmes de polímeros e películas 
transparentes que podem ter carac-
terísticas semelhantes à da pele.
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Sintéticos

•  Sulfadiazina de prata a 1%: creme composto de nitrato de prata e sul-
fadiazina de sódio, recomendada em queimaduras de 2º e 3º graus. 
Agente bactericida amplamente utilizado no tratamento de queimados. 
Promove também o desbridamento.

•  Nitrato de cério: quando combinado com a sulfadiazina de prata, resul-
ta em fina camada de sais de cálcio sobre a lesão, formando uma barrei-
ra protetora e minimizando os riscos de infecção. Combate a infecção.

•  Acetato de sulfanamida a 10%: produto utilizado antes do advento da 
sulfadiazina de prata. Pode causar dor na aplicação e acidose metabóli-
ca. Combate a infecção.

•  Nitrofurazona: composto de nitrofurano, influencia na multiplicação 
bacteriana e minimiza a infecção. Ao ser aplicado pode causar dor, ar-
dor, prurido. Produto abolido nos Estados Unidos, ainda em uso no Bra-
sil. Ação bacteriostática.

Naturais

•  Papaína: complexo de enzimas proteolíticas extraídas do látex do ma-
mão papaia. A oxidação fácil exige cuidados no manuseio, conservação 
e armazenamento. Promove o desbridamento químico.

•  Mel: sua viscosidade forma uma barreira protetora e colabora minimi-
zando a perda de fluidos pela lesão. Composto por vitaminas, ácido 
fórmico e enzimas, colabora na cicatrização e combate à infecção. 

Substitutos temporários da pele

 São coberturas utilizadas temporariamente até a realização do enxerto. 
Podem ser sintéticos como películas de silicone, filme de poliuretano, de origem 
animal como a membrana amniótica e a pele de embrião bovino ou os sintéticos 
associados à matéria orgânica como película de silicone e colágeno. 
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 As propriedades desses produtos variam e suas características como 
aderência, transparência, elasticidade, durabilidade, baixa toxicidade, ação he-
mostática e antibacteriana devem ser consideradas, como contribuição para a 
melhor cicatrização. 
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a trajetória histórica

A preocupação com o envenenamento por picada de cobra é muito antiga. 
Em 1880 surgiram os primeiros trabalhos científicos relacionados ao ofidismo. 
Com as descobertas dos soros anti-diftérico e anti-tetânico por volta de 1896, o 
cientista Albert Calmette, do Instituto Pasteur, em Paris, estudava a possibilidade 
de se descobrir um medicamento eficaz contra os venenos ofídicos e direcionou 
as pesquisas para a imunologia. Concluiu que com o veneno das serpentes, imu-
nizando animais de laboratório, poderia ser obtido um soro capaz de neutralizar 
completamente os efeitos nocivos das peçonhas tanto in vitro como in vivo, 
firmando os princípios básicos da soroterapia anti-ofídica. 

Nessa época, Vital Brazil também preocupado com o problema do ofidis-
mo no Brasil criou os soros específicos para nossas espécies venenosas, na então 
fazenda Butantan. A partir de 1901, com a produção de soro equino contra o 
veneno das serpentes brasileiras, Vital Brazil passou a distribuir, junto com o 
soro, o Boletim de Acidente Ofídico. Com a notificação em cada município dos 
óbitos por acidente ofídico, traçou o perfil das pessoas acidentadas, a área do 
corpo acometida e o tipo de serpente envolvida nesses acidentes. 

Os acidentes causados por animais peçonhentos são mais graves nas crianças 
e adultos maiores de 50 anos, merecendo especial atenção na rigorosa observação 
de quaisquer sinais ou sintomas indicativos de necessidade da intervenção imediata.

Panorama atual dos acidentes com animais

A época de calor e chuvas é a mais propícia para a ocorrência dos aci-
dentes, pois é quando os animais estão em maior atividade coincidindo com o 
período de plantio e colheita agrícola. Na Região Norte são mais frequentes nos 
três primeiros meses do ano. No Nordeste, o pico coincide com meses de abril a 
junho. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, os meses de dezembro a março 
concentram a grande maioria dos casos, enquanto que no inverno o número de 
acidentes diminui bastante. 

  TEXTO 6    acidentes causados por animais peçonhentos

Animais peçonhentos são aqueles 
dotados de glândulas de veneno 
que se comunicam com dentes 
ocos, ferrões, aguilhões que in-
jetam o veneno de maneira ativa. 
Ex.: serpentes, aranhas, escorpiões, 
lacraias, abelhas, vespas, marim-
bondos e arraias.
Animais venenosos são aqueles 
que produzem veneno, mas não 
têm um aparelho inoculador (den-
tes, ferrões) e provocam envene-
namento de maneira passiva, por 
contato (taturana), por compres-
são (sapo) ou por ingestão (peixe 
baiacu).
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Essas ocorrências de acidentes devem ser notificadas. No Brasil existem 
pelo menos quatro sistemas de informação que tratam do registro de acidentes por 
animais peçonhentos: Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 
(Sinitox), Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), Sistema de Interna-
ção Hospitalar (SIH-SUS) e o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). 

Os acidentes considerados de importância em saúde pública, pelo seu 
alto risco e frequência de acontecimentos são associados às picadas por serpen-
tes, aranhas e escorpiões. 

Veja os quadros abaixo:

Tipos de serpentes mais conhecidas, sintomatologia após a picada  
e formas de tratamento.

Tipos de serpentes / Sintomatologia Tratamento

Bothrops: jararaca, jararacuçu, urutu, cotiara, caiçaca.

 O veneno tem ação proteolítica e na coagulação sanguínea.

Sintomatologia: dor e inchaço no local da picada, com manchas arroxeadas e sangramento pelos orifícios da 
picada, sangramentos em gengivas, pele e urina.
Risco de complicação: infecção e necrose na região da picada e insuficiência renal.

soro antibotrópico

soro antibotrópico-laquético

Crotalus: cascavel. 

O veneno tem ação proteolítica, neurotóxica e na coagulação sanguínea.

Sintomatologia: o local da picada não apresenta lesão evidente, apenas uma sensação de formigamento; 
dificuldade em manter os olhos abertos, com aspecto sonolento, visão turva ou dupla são as manifestações 
características, acompanhadas por dores musculares generalizadas e urina escura (cor de coca-cola).

soro anticrotálico

Lachesis: surucucu.

 O veneno tem ação proteolítica, neurotóxica e na coagulação.

Sintomatologia: dor e inchaço, às vezes, com manchas arroxeadas e sangramento pelos orifícios da picada, 
sangramentos em gengivas, pele e urina. Pode apresentar vômitos, diarreia e queda da pressão arterial.

soro antilaquético

soro antibotrópico-laquético

Micrurus: coral verdadeira. 

O veneno tem ação neurotóxica.

Sintomatologia: não apresenta alteração importante no local da picada, mas pode desencadear: visão borrada 
ou dupla, pálpebras caídas (ptose) e face com expressão sonolenta.

soro antielapídico
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acidentes mais comuns causados por aranhas, escorpiões, sintomatologia 
após a picada e forma de tratamento.

Não há um tempo limite para tratar uma pessoa picada por animal pe-
çonhento mas ela deve ser levada logo ao serviço de saúde para avaliação. No 
entanto, o tempo é um fator determinante para a boa evolução dos casos, pois 
em acidentes ofídicos, entre seis e 12 horas após a picada, aumentam os riscos 
de complicações. 

Após o acidente, os procedimentos gerais recomendados pelo Instituto 
Butantan são:

aranhas Tratamento

Marrom: O veneno tem ação proteolítica.

Sintomatologia: a picada é pouco dolorosa e cerca de 12 horas após pode surgir dor local, inchaço, 
mal-estar geral, náuseas e febre.
A lesão endurecida e escura pode evoluir para ferida com gangrena e necrose de difícil cicatrização. 
Raramente pode provocar escurecimento da urina.

soro antiloxoscélico 

Armadeira: O veneno tem ação neurotóxica.

Sintomatologia: dor imediata e intensa, com poucos sinais visíveis no local da picada. 

Raramente as crianças podem apresentar agitação, náuseas, vômitos e diminuição da pressão san-
guínea.

soro antiaracnídico

anestésico tipo lidocaína

Viúva negra

Sintomatologia: dor na região da picada, contrações nos músculos, sudorese e alteração circulatória 
(na pressão sanguínea e nos batimentos cardíacos).

anestésico tipo lidocaína

Escorpiões Tratamento

Preto e Amarelo

Sintomatologia: dor no local da picada, de início imediato e intensidade variável, com boa evolução 
na maioria dos casos. Crianças podem apresentar manifestações graves como náuseas e vômitos, 
alteração da pressão sanguínea, agitação e falta de ar.

soro antiescorpiônico ou o soro 
antiaracnídico (polivalente)

anestésico tipo lidocaína
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1. Lave o local da picada de preferência com água e sabão.

2.  Mantenha a vítima deitada: evite caminhada ou movimentação exces-
siva para não favorecer a absorção do veneno.

3. Não faça torniquete. 

4.  Não fure, não corte, não queime, não esprema, não faça sucção no 
local da ferida e nem aplique folhas, pó de café ou terra para evitar 
infecção.

5. Não ofereça pinga, querosene, fumo à vítima.

6. Procure o serviço de saúde mais próximo para receber o soro. 

Não há contra-indicação para aplicação do soro, mas são necessários cui-
dados na administração parenteral (via subcutânea ou endovenosa) pelo risco de 
reação anafilática. Em gestantes, considerar o risco de descolamento prematuro 
da placenta e sangramento uterino. 

Ainda, segundo o Instituto Butantan, as medidas de prevenção desses aci-
dentes envolvem: 

•  não andar descalço; 

•  olhar sempre com atenção os caminhos e áreas de mata; 

•   usar luvas de couro, não colocar as mãos em buracos na terra, entre 
espaços situados em montes de lenha ou entre pedras; 

•  tampar as frestas e buracos das paredes e assoalhos; 

•   não depositar ou acumular material como lixo, entulhos e materiais de 
construção: limpar terrenos baldios pelo menos na faixa de 1 a 2 metros 
junto ao muro ou cercas; 

•   combater a proliferação de insetos, principalmente baratas e cupins, 
pois são alimentos para aranhas e escorpiões; 

•   preservar os predadores naturais de aranhas e escorpiões como serie-
mas, corujas, sapos, lagartixas e galinhas.

Lembre-se: nenhum remédio casei-
ro substitui o soro antipeçonhento. 
Não existe soro polivalente ou uni-
versal, ou seja, para cada tipo de 
acidente existe um soro específico. 
Por exemplo, se a pessoa picada 
por jararaca receber o soro para 
cascavel, não haverá neutralização 
dos efeitos do veneno e pode apre-
sentar reação alérgica a esse soro.

O soro para tratamento de aciden-
tes com animais peçonhentos é dis-
tribuído pelas Secretarias de Estado 
da Saúde para a rede de serviços 
do SUS. 
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79UNIDADE I – A ATENçãO EM UNIDADES DE TRATAMENTOS INTENSIVOS

avaliação: processual dos conteúdos relevantes e de produto da Unidade II 

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença. Política Nacional de Saúde 

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu município/estado para assistência a clientes em estado crítico.
Observação da atuação dos profissionais de saúde em unidades de terapia intensiva em seu município.
Pesquisa sobre a atuação de Comissão Hospitalar de Organização e Qualificação da Atenção ao Paciente Crítico em seu local de trabalho e seu 
município.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

I.1- Política Nacional de 
Aten  ção ao Paciente Crí-
tico.

1-  Política Nacional de Atenção 
ao Paciente Crítico
•	 Unidades de cuidados inter-

mediários em terapia inten-
siva

•	 Unidades de cuidados pro-
gressivos em terapia intensiva

•	 Comissão Hospitalar de Or-
ganização e Qualificação da 
Atenção ao Paciente Crítico

2-  Estrutura, organização e con-
dutas na atenção ao paciente em 
estado crítico
•	 Atuação da equipe de saúde
•	 Atuação do técnico de enfer-

magem

1-  Pesquisa em grupos sobre a incidência de agravos que reque-
rem atendimento em unidades de terapia intensiva em seu 
estado/município. Tomar por base discussões da Área I sobre 
perfil epidemiológico e a relação com os determinantes sócio-
econômicos.

2-  Pesquisa em grupos sobre a estrutura, organização e funcio-
namento da rede de serviços para atenção ao paciente em es-
tado crítico/potencialmente crítico (adulto e neonatal) em seu 
município. 

3-  Apresentação dos trabalhos e sistematização dos princípios 
que regem a estrutura, organização e funcionamento desses 
serviços.

4-  Debate sobre os princípios da complexidade progressiva e da 
integralidade no cuidar, remetendo ao papel do profissional de 
enfermagem na atenção qualificada e humanizada.

5-  Leitura e discussão do texto: Unidades de tratamentos intensi-
vos: bases conceituais e organizacionais.

Objetivo 

Reconhecer a Política Nacional de Atenção ao Paciente Crítico, considerando os 
princípios de complexidade progressiva e integralidade no cuidar.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes 

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença. Política Nacional de Saúde. Política Nacional de Humanização

ÁrEa III Qualidade em Saúde. Relações Interpessoais no trabalho 

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Entrevista com os trabalhadores de enfermagem que atuam em UTIs sobre suas percepções sobre o impacto das condições e ambiente de trabalho 
em suas vidas pessoais.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

I.2- Refletir sobre os di-
versos aspectos do cuidar 
em unidades de terapia 
intensiva para além da di-
mensão técnica.

1- O cuidado em unidades de 
terapia intensiva
•	 Aspectos éticos filosóficos e 

de humanização

1-  Participação em dinâmica de Tribunal de Júri, envolvendo situ-
ações vivenciadas pela equipe de enfermagem na assistência 
em UTIs. Destaque para a relação com cliente e família em si-
tuações de morte iminente, doação de órgãos, entre outros.

2-  Debate sobre aspectos éticos, filosóficos e de relações huma-
nas no cuidado em situações limítrofes entre vida e morte, 
destacando o desenvolvimento de habilidades para manuten-
ção de relações humanizadas em contextos de trabalho de alta 
tecnologia.

3-  Leitura e discussão do texto: Uma reflexão nas interfaces do 
cuidar.

4-  Debate com propostas de estratégias para a superação das 
eventuais dificuldades identificadas em situações de trabalho 
em unidades de tratamento intensivo.
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Unidade de Terapia Intensiva é o local dentro do hospital destinado ao 
atendimento em sistema de vigilância contínua a pacientes graves ou de risco, 
potencialmente recuperáveis. Entende-se por paciente grave como sendo aquele 
que apresenta instabilidade de algum de seus sistemas orgânicos, por causa das 
alterações agudas ou agudizadas e paciente de risco como sendo aquele que 
tem alguma condição potencialmente determinante de instabilidade1.

As finalidades de tratamento de pacientes graves ou potencialmente gra-
ves são expressas nas tentativas terapêuticas direcionadas na busca da estabi-
lização clínica. A implementação do Plano Hospitalar de Atenção ao Paciente 
Crítico (PHAPC) deve-se à busca constante de aprimoramento dos serviços que 
prestam atendimento dessa natureza, investindo-se na estrutura organizacional 
com definição de rotinas, normas, regulamentos e protocolos de funcionamento 
e suas interfaces com outras unidades assistenciais do hospital. 

O PHAPC visa, entre outros aspectos, a qualidade e a segurança do aten-
dimento e pode utilizar-se de indicadores assistenciais como referenciais na 
avaliação das ações. Esses indicadores variam conforme a região ou país, por 
isso os métodos de acreditação e certificação de serviços de saúde colaboram na 
avaliação padronizada da qualidade da assistência prestada.

A UTI é unidade obrigatória em hospitais secundários e terciários, com 
capacidade igual ou superior a 100 leitos, destinada ao atendimento de adultos 
e crianças. Conforme a faixa etária pode ser classificada em UTI:

• neonatal: internação de crianças com até 28 dias de vida; 
•  pediátrica: internação de crianças com 28 dias a 12 anos. As normas de 

cada serviço variam podendo se estender o atendimento até os 18 anos;
• infantil: atende crianças até 12 anos inclusive no período neonatal;
• adulto: acima de 12 anos ou dependendo da norma do serviço.

1 Cremesp. Resolução nº 71, de 8 de novembro de 1995.

  TEXTO 7     Unidades de Tratamentos Intensivos: 
bases conceituais e organizacionais

É obrigatória a criação da Comis-
são Hospitalar de Organização e 
Qualificação da Atenção ao Pa-
ciente Crítico (COHPAC) nos servi-
ços de saúde dotados de Unidades 
Assistenciais em Terapia Intensiva. 
O papel da comissão é promo-
ver a interface organizacional e 
operacional entre o hospital e as 
estruturas gestoras do SUS. É tam-
bém responsável pela elaboração e 
implementação do Plano Hospita-
lar de Atenção ao Paciente Crítico 
(PHAPC).

Paciente em estado crítico: pacien-
te grave com comprometimento de 
um ou mais sistemas fisiológicos, 
com perda da autorregulação, ne-
cessitando de substituição artificial 
das funções e assistência contínua.
Paciente potencialmente crítico: pa-
ciente grave, com estabilidade clí-
nica e potencial risco de agrava-
mento que necessita de cuidados 
contínuos. (Anvisa RDC nº 50).

Você conhecerá mais sobre quali-
dade e indicadores na Área III.

Um dos indicadores internacional-
mente aceitos é o índice de úlcera 
por pressão. Faça um levantamento 
e identifique outros indicadores as-
sistenciais relacionados à qualida-
de de serviço.
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A estrutura organizacional é concebida segundo as características da insti-
tuição, o porte hospitalar, o perfil da clientela em potencial e os recursos disponí-
veis. O projeto arquitetônico da UTI deve respeitar as normas estabelecidas pela 
legislação vigente que padronizam as dimensões das diferentes áreas na unidade. 

No ambiente hospitalar é localizada preferencialmente próxima ao centro 
cirúrgico e serviços de apoio. A estrutura física pode ser constituída de área de 
enfermagem, área para prescrição, sala de higienização e preparo de material, 
quartos ou leitos distribuídos apenas com barreira física como as divisórias, quarto 
privativo para isolamento com visor ou parede de vidro, entre outros. Os leitos 
podem ser dispostos em forma linear, circular ou semicircular, a fim de facilitar 
a monitorização e observação geral dos pacientes e da unidade como um todo.

O tempo de permanência do paciente na unidade é variável e medidas 
como controle de agentes ambientais estressores são essenciais, pois indireta-
mente contribuem para a recuperação do paciente. A atenção quanto ao nível de 
ruído, iluminação, temperatura e climatização do ambiente, além de cuidados 
em relação ao tipo de piso e revestimento – com cores claras, laváveis e cantos 

Relembre a importância da atua-
ção da enfermagem na prevenção 
de úlceras por pressão (escaras de 
decúbito).

Segundo a política nacional de 
atenção ao paciente crítico, as 
unidades de tratamentos intensivos 
incluem as Unidades de Cuidados 
Intermediários em Terapia Intensi-
va, Unidades de Cuidados Progres-
sivos em Terapia Intensiva. (Minis-
tério da Saúde. Portaria GM/MS nº 
1.071 de 4 de julho de 2005).

A Portaria nº 466 de 4 de junho 
de 1998, da Secretaria de Vigilân-
cia Sanitária denomina o Centro 
de Terapia Intensiva (CTI) como 
um agrupamento de duas ou mais 
UTIs, incluindo quando existentes, 
as Unidades de Tratamento Semi-
Intensivos (em uma mesma área 
física).

No trabalho em grupo, elabore um 
croqui de uma UTI, projetando-a 
com os elementos e ambientes que 
considere importantes e apresente 
aos colegas de sala. Sintetize os as-
pectos apontados e complemente 
as observações.
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arredondados ou alegremente decorados, no caso de unidades infantis - colabo-
ram para o conforto e asseguram condições mínimas de privacidade e segurança.

A complexidade do paciente nessa unidade exige adequação dos recursos 
materiais disponíveis, bem como de equipamentos de alta tecnologia e precisão. 

Por sua vez os recursos humanos representados por enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, fonoaudi-
ólogos e terapeutas ocupacionais, entre outros, promovem a assistência inter-
disciplinar, evidenciando a competência e a ética profissional no cuidar e na 
interface com outros serviços de apoio. 

Considerada área crítica com alto risco de infecção, deve primar pelo res-
peito às normas de biossegurança e adoção das medidas de precaução padrão. 
O manual de normas e procedimentos pode facilitar a organização da unidade 
e o cumprimento das orientações previamente estabelecidas. Da mesma forma, 
a aplicação de protocolos assistenciais qualificadores e agilizadores do atendi-

Considerando a UTI projetada na 
atividade anterior, elabore proto-
colos relacionados às atividades 
mais frequentes nessa unidade. 
Apresente-os aos demais, promo-
vendo uma análise e reflexão sobre 
os resultados apresentados.
Sugestão de temas: procedimentos, 
atendimentos em parada cardior-
respiratória, admissão e alta da UTI.
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mento colaboram na busca da assistência de alta qualidade, ao se considerar a 
relação custo/benefício dos atos e ações assistenciais.

Historicamente a UTI tem sido indentificada como unidade fechada e de 
acesso restrito aos próprios profissionais que atuam na instituição. Entretanto, 
é importante assumir um processo assistencial humanizado, reconhecendo os 
direitos do paciente e dos familiares de acesso à unidade, de obtenção da in-
formação verdadeira e em linguagem acessível, e de esclarecimento sobre os 
procedimentos realizados.

Porém, para muito além dos aspectos técnicos, é imprescindível o de-
senvolvimento de competências que possibilitem a assistência de enfermagem 
integral, abrangente, transpondo aspectos físicos e mentais, alcançando os níveis 
emocionais e espirituais, em uma visão holística do indivíduo. É o compromisso 
e respeito com a vida. 

A postura valorizadora do ser humano numa concepção holística, prin-
cipalmente diante de situações de terminalidade e finitude é muito importante, 
considerando-se a vulnerabilidade característica nessas situações. 

O papel da equipe multiprofissional como suporte representa um alento 
nesses momentos, manifestando atenção na relação interpessoal e compreen-
são, principalmente quanto à rigidez de normas e horários que por vezes privam 
a família do último contato com o ente querido. Respeitar preceitos e valores do 
paciente e familiar se constitui em prática de relações mais humanas, afinal não 
somos juízes nas situações vivenciadas.
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As centrais de regulação por meio 
da unidade de trabalho regulatória 
de terapia intensiva desempenham 
papel de instrumento ordenador 
para a qualificação da utilização 
dos recursos assistenciais. Buscam 
a melhor alternativa terapêutica 
para as necessidades do cliente e 
a utilização mais qualificada dos 
recursos assistenciais disponíveis. 
Como órgão regulador mantem 
interface assistencial pactuada 
com outros hospitais, unidades de 
saúde e sistemas de atendimento às 
urgências, móveis e fixos.

A UTI congrega indivíduos em di-
ferentes condições e os cuidados 
são direcionados aos que têm pos-
sibilidade de melhora e também 
aos pacientes cujo prognóstico não 
aponta para a recuperação. Nesses 
casos, a assistência por meio de 
cuidados paliativos, busca assegu-
rar os direitos e a dignidade da pes-
soa humana em situação terminal. 

Visite a UTI de seu local de trabalho 
ou de outra instituição e analise: 
Quem é o paciente em estado crí-
tico? 
Quais os critérios para a internação 
na UTI?
Qual o perfil do paciente que ocu-
pa esse leito, atualmente?
Recebem cuidados paliativos? 
Há possibilidades para extensão do 
cuidado do paciente em estado crí-
tico em domicílio? 
Promova uma discussão em grupo, 
pesquise os fundamentos teóricos 
na literatura científica disponível e 
proponha sugestões para transformar 
essa realidade. O relatório final pode 
ser apresentado à instituição, como 
colaboração do estudo realizado.
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O cuidado de enfermagem ao paciente em estado crítico promove refle-
xão e inquietação constante nos profissionais da equipe e também nas relações 
com outros profissionais da área da saúde que ali trabalham, com diferentes 
percepções e intervenções que se fazem necessárias para o cuidado integral e 
humanizado.

São comuns os diálogos sobre dor, sedação, considerações sobre aqueles 
equipamentos que fazem quase tudo, discussões a respeito das pesquisas e tera-
pêuticas mais atualizadas, identificação de aspectos que apontam para situações 
de distanásia, ou ainda sobre a decisão por cuidados paliativos. Reflexões sobre 
temas como a terminalidade humana e o potencial doador de órgãos são fre-
quentes no dia a dia, momento em que os profissionais têm a oportunidade de 
transitar pelo paradoxo da presença concomitante da morte de um e a esperança 
de continuação da vida de outro.

O conviver dentro de uma UTI é fascinante, porém, o uso de uma tecno-
logia tão avançada requer coragem do profissional para ousar e estar pronto para 
mudar seus paradigmas, pois não há nada mais previsível nesse lugar do que 
os incessantes imprevistos e os novos desafios que a vida com sua criatividade 
única podem proporcionar.

É para atuar nesse universo de tantas indagações e superações frente às 
exigências de uma refinada habilidade técnico-científica, lugar de tantas vitó-
rias, mas também de muitas despedidas, que todos os profissionais devem estar 
preparados visando à atuação competente e abrangente.

As equipes devem se preocupar com o saber, mas contemplando todos 
seus aspectos, com ênfase especial no saber ser. É imprescindível aprimorar-se, 
buscando manejar com fundamentação e habilidade todo e qualquer equipa-
mento, independentemente da sua complexidade tecnológica. 

  TEXTO 8    Uma reflexão nas interfaces do cuidar

Distanásia: é definida como morte 
lenta, ansiosa e com muito sofri-
mento. Dicionário Aurélio da Lín-
gua Portuguesa (citada em Distaná-
sia: Até quando prolongar a vida?).
Paradoxo: opinião contrária à co-
mum. Afirmação na mesma frase, 
de um conceito mediante aparen-
tes contradições ou termos incom-
patíveis.
MICHAELIS. Moderno Dicionário da 
Língua Portuguesa.

O cuidado paliativo é definido 
pela Organização Mundial da 
Saúde como: O cuidado ativo to-
tal dos pacientes cuja doença não 
responde mais ao tratamento cura-
tivo. O controle da dor e de outros 
sintomas, o cuidado dos problemas 
de ordem psicológica, social e es-
piritual são o mais importante. O 
objetivo do cuidado paliativo é 
conseguir a melhor qualidade de 
vida possível para os pacientes e 
suas famílias. 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
1990) PESSINI, L.; BERTACHINI, L. 
Humanização e Cuidados Paliativos. 
2004. Pág. 186-187.

Destacamos que o cuidado de en-
fermagem ao paciente em estado 
crítico não ocorre exclusivamente 
em UTI, considerando-se que por 
circunstâncias diversas ele pode 
estar em outras unidades da insti-
tuição.
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São inúmeras as máquinas utilizadas que possibilitam uma monitoriza-
ção bastante detalhada do paciente e fornecem dados de alta precisão para as 
condutas nos diferentes tratamentos e cuidados. O suporte vital oferecido por 
bombas de infusão, ventiladores mecânicos, equipamentos de diálise e outros, 
também são constantes e essenciais nesse cenário. 

É crucial que profissionais da UTI, inseridos em meio a tanta perfeição 
tecnológica, estejam cientes de todas as vantagens e possibilidades que as má-
quinas oferecem, mas tão importante quanto a aparelhagem de última geração, 
é a reflexão constante do profissional, no sentido de jamais correr o risco de 
equiparar-se a uma delas. 

O paciente que chega à unidade de terapia intensiva precisa e merece 
muito além do suporte de máquinas inteligentes, necessita fundamentalmente 
de um profissional que o enxergue com um olhar que transcenda os limites da 
sua doença. É urgente e necessário que dentro das paredes de uma UTI, traba-
lhem profissionais que não limitem o ser humano à sua condição patológica, 
mas que o enxerguem em sua plenitude, com sua família e sua história, indepen-
dentemente da sua continuidade.

Para isso a equipe profissional precisa refletir sobre sua própria huma-
nidade e vulnerabilidade, seu papel como indivíduo e ser social. Com essa 
postura o profissional passa a olhar de modo diferente para o paciente e sua 
família, para as outras pessoas das diversas equipes, assim como às suas con-
dutas e decisões. 

Em relação à enfermagem, em artigos recentes, destaca-se a necessidade 
de se tornar o cuidado uma resultante de variadas interações humanas e sociais. 
Fala-se da necessidade da formação de profissionais que saibam atuar conside-
rando as múltiplas faces da natureza humana, que retratem o cuidar nas suas 
mais variadas formas de expressão, seja na dimensão social, psíquica, espiritual 
ou física, em contraponto com a prática da enfermagem tradicional e assisten-
cialista. 

Relembre discussões feitas na Área 
I desse curso sobre o significado de 
paradigma.

Relembre discussões feitas na Área I 
desse curso sobre a importância da 
educação permanente em saúde.
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Trabalhos científicos cada vez mais alertam para práticas reflexivas, na 
busca de novas formas de expressão na arte do cuidar. 

Nesse cenário o paciente na unidade de terapia intensiva pode seguir 
rumo a vários desfechos, dentre eles a morte. Muitos profissionais têm se pre-
ocupado em realizar pesquisas para saber qual o impacto da notícia de morte 
iminente, tanto para o próprio paciente e sua família como para os profissio-
nais da área da saúde. Dentre outros, destaca-se Elizabeth Kübler-Ross que re-
alizou vários trabalhos e estudos com pacientes no final da vida e identificou, 
nesses casos, cinco fases presentes quando sabe-se que a morte se aproxima.  

A primeira fase é de negação, em que o paciente não quer aceitar que 
seja verdade a notícia da morte e atribui a exames diagnósticos equivocados ou 
exames que foram trocados com os de outra pessoa. 

A segunda é a de raiva, onde se instala a revolta por não poder evitar, na-
quele momento, o fim da própria vida. 

A terceira fase é da barganha onde, num último recurso tenta fazer uma 
troca com aquilo que julga ter poder, reavivando sua crença e prometendo mu-
dar atitudes, condutas e hábitos caso consiga se recuperar. 

Na quarta fase, já consciente da proximidade da morte ocorre a depressão 
e inicialmente sente-se muito debilitado. Após esse período começa a despedida 
de tudo e de todos, em que o paciente lamenta todas as suas perdas com enorme 
tristeza. 

A quinta fase é da aceitação, quando o paciente se apresenta mais sereno 
e encontra-se preparado para o enfrentamento da própria morte.

O profissional da saúde precisa conhecer e identificar esses estágios para 
que durante esse processo, vivenciado não só pelo paciente, mas também pelos 
seus familiares e amigos, haja uma assistência individualizada que vise diminuir 
ao máximo o sofrimento. O paciente e família precisam saber que a notícia da 

Elizabeth Kubler-Ross (1926 – 
2004), psiquiatra suíça que se de-
dicou a estudar e a divulgar seus 
trabalhos com pacientes no final 
da vida, tendo escrito, dentre ou-
tros, o livro “Sobre a morte e o 
morrer”, onde relata as cinco fases 
pelas quais passa uma pessoa nes-
sas condições.

Sugerimos alguns filmes que po-
dem ilustrar situações e trazer re-
flexões sobre a morte e o morrer.
Filmes: Mar adentro, Lado a lado, 
Doce novembro, Golpe do destino.
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morte iminente não é sinônimo de abandono, cuidados superficiais e muito me-
nos de solidão.

É pelo olhar humanizado da equipe de saúde que temas como distaná-
sia ganham destaque. O assunto é amplamente abordado e discutido no meio 
acadêmico, entre as questões bioéticas envolvidas. Põe em evidência questões 
como: o que está realmente sendo prolongada pela alta tecnologia, a vida ou o 
sofrimento? A quem interessa ganhar essa batalha contra a morte? Quem a esta-
belece? Ela precisa existir?  

Quando a equipe se une para fazer tudo o que é possível para o paciente 
gravemente enfermo, deve ficar bem claro que os limites são estabelecidos por 
condutas que visem o melhor para o paciente.  

Ele é o grande maestro que rege a sinfonia de sua vida. E assim como os 
músicos não podem prolongar a sinfonia eternamente, com o risco de se perder 
o encanto da finalização triunfante, precisamos respeitar o doente para que a 
tão temida morte não tire a emoção do brilho da vida, durante seus acordes 
finais. É esperado que o maestro ao se despedir e agradecer seja aplaudido de 
pé, sentindo o respeito e a dedicação do público. Analogamente espera-se dos 
profissionais que saibam quando é chegada a hora de silenciar. 

A equipe de saúde, a exemplo do que o público vivencia em um teatro, 
necessita desenvolver conhecimentos para desempenhar o seu papel e estar pre-
sente. Mas precisa principalmente ter sensibilidade para acompanhar a música, 
sabendo que haverá o momento em que precisará deixar o recinto com sereni-
dade, pois as luzes naquela noite se apagarão.

O doente tem sua autonomia muito prejudicada, pela própria gravidade 
de seu estado, e nesse aspecto principalmente a família tem um papel fundamen-
tal. Retomando-se a analogia com o teatro, a família pode ser comparada aos 
assistentes de palco, que geralmente não são vistos durante o espetáculo, mas 
que não podem nunca ser ignorados. São eles que estão intimamente ligados ao 
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maestro e seus músicos, sabendo melhor do que ninguém das suas expectativas, 
sonhos e trabalhos realizados. É com a família que o maestro convive e é perto 
dela que precisa estar. O público, se comparado à equipe multiprofissional pre-
cisa interagir com o palco, porém em consenso de condutas harmoniosas, aplau-
dindo em uníssono para que o maestro sinta o acolhimento desse seu público. 

A reflexão sobre dor e sofrimento conduz à abordagem sobre a criação da 
filosofia dos cuidados paliativos institucionais na área da saúde. 

 A opção pelos cuidados paliativos significa dar continuidade aos cuida-
dos, mesmo quando não há possibilidades terapêuticas viáveis. É o compromis-
so da equipe em proporcionar ao paciente o cuidado integral, acompanhando-o 
e amparando-o nas situações de sofrimento e dor, entendendo que sua condição 
atual não altera o seu valor como pessoa.

Finalizando, há uma situação ímpar vivenciada nas UTIs, que é a manu-
tenção do potencial doador de órgãos. 

Inúmeros procedimentos complexos são adotados para que os órgãos a 
serem doados continuem viáveis, mas maior ainda é a complexidade das emo-
ções e dos sentimentos vividos por todos nesse momento. Não há como se sentir 
à parte dos mais variados sentimentos que emergem na equipe como um todo, 
em cada profissional em particular e nas famílias do doador e do receptor. Pode-
se escolher para onde se quer direcionar o olhar, para a morte ou para a vida; 
ainda assim, a pessoa é a mesma, uma só. Em geral ocorrem reflexões relaciona-
das a crenças e valores espirituais.

Independentemente de qualquer situação, o que sempre deverá ser imutá-
vel é o respeito ao indivíduo potencial doador de órgãos e sua família.

A Unidade de Terapia Intensiva há de ser sempre um lugar especializado, 
mas o essencial é que atuem nela pessoas especiais, com sensibilidade para a 
compreensão do ser humano em todas as suas expressões de vida. A equipe 

Cicely Saunders (1918 – 2005), 
que no início de sua vida profis-
sional foi enfermeira, assistente 
social e depois médica, fundou o 
movimento do hospice. Essa forma 
de atenção proporciona ao doente, 
que não se enquadra dentro das 
possibilidades terapêuticas, cuida-
dos que minimizem ao máximo a 
dor e o sofrimento.

Entreviste profissionais que atuam 
em UTI procurando saber quais 
são os fatores que dificultam a 
execução dos cuidados paliativos, 
quando se decide por essa opção. 
Qual é a opinião da família? Como 
ela se sente?

Filosofia: a palavra filosofia é grega. 
É composta por philo e sophia. Phi-
lo deriva-se de philia, que significa 
amizade, amor fraterno, respeito 
entre os iguais; sophia quer dizer 
sabedoria e dela vem a palavra 
sophos, sábio. Filosofia significa, 
portanto, amizade pela sabedoria, 
amor, respeito pelo saber. 
(CHAUI, M. Convite à Filosofia, 2001).

Interar-se sobre os fatores determi-
nantes da morte encefálica (ME) 
e sobre o potencial doador de ór-
gãos, no capítulo referente às afec-
ções neurológicas no paciente em 
estado crítico.
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multidisciplinar precisa se articular harmoniosamente quanto aos seus saberes, 
somando-se a isso as múltiplas percepções e formas de se relacionar, incluindo 
além do doente, sua família.
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93UNIDADE II – A ATUAçãO DA ENFERMAGEM NA ASSISTêNCIA AO CLIENTE EM ESTADO CRíTICO

Objetivo

Desenvolver cuidados de enfermagem a clientes críticos, conforme os protoco-
los vigentes, considerando aspectos de ética e humanização no cuidar.

avaliação: processual dos conteúdos relevantes

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Anatomia e Fisiologia humana, Enfermagem clínica e Enfermagem cirúrgica

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu estado/município para a assistência ao paciente em estado crítico com patologias cardiovas-
culares ou com indicação de cirurgias cardíacas.
Observação no serviço sobre a atuação da enfermagem em unidades coronarianas e de cirurgias cardíacas.
Prestar cuidados de enfermagem a clientes em estado crítico com patologias cardiovasculares e em monitorização hemodinâmica.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.1- Reconhecer as patologias car-
diovasculares mais frequentes em 
UTIs e a assistência de enferma-
gem indicada.

1- Patologias cardiovasculares em 
terapia intensiva:
1.1- Insuficiência cardíaca
1.2- Coronariopatias agudas
1.3- Arritmias cardíacas
1.4- Cirurgias cardíacas 
1.5- Choque
•	 Diagnóstico
•	 Tratamento
•	 Cuidados de enfermagem

2- Monitorização hemodinâmica

1- Pesquisa sobre a incidência de patologias car-
diovasculares em serviços de terapia intensiva.

2- Trabalho em grupos com pesquisa sobre fato-
res de risco, quadro clínico, meios de diagnós-
tico, tratamento e assistência de enfermagem 
indicados a pacientes em estado crítico com 
patologias cardiovasculares.

3- Apresentação dos trabalhos e sistematização 
das ações do técnico de enfermagem na assis-
tência a pacientes em estado crítico com pato-
logias cardiovasculares.

4- Leitura e discussão do texto: Reconhecendo e 
atuando nos agravos cardiovasculares e Anexo 
I: Monitorização hemodinâmica.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Anatomia e Fisiologia humana, Enfermagem clínica e Enfermagem cirúrgica

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Prestar cuidados de enfermagem a clientes em estado crítico com patologias respiratórias.
Observação no serviço sobre a atuação da enfermagem na assistência a clientes sob ventilação mecânica.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.2- Reconhecer as patologias res-
piratórias mais frequentes em UTIs 
e a assistência de enfermagem in-
dicada.

1- Patologias respiratórias em tera-
pia intensiva
1.1- Insuficiência respiratória 
1.2- Doença pulmonar obstrutiva crô- 
nica 
1.3- Embolia pulmonar
1.4- Edema agudo de pulmão
1.5- Síndrome da angustia respirató-
ria aguda 
•	 Diagnóstico
•	 Tratamento
•	 Cuidados de enfermagem

1.6- Procedimentos específicos
•	 entubação orotraqueal
•	 ventilação mecânica invasiva 
•	 ventilação não invasiva

1- Pesquisa sobre a incidência de patologias res-
piratórias em serviços de terapia intensiva.

2- Trabalho em grupos com pesquisa sobre fato-
res de risco, quadro clínico, meios de diagnós-
tico, tratamento e assistência de enfermagem 
indicados a pacientes em estado crítico com 
patologias respiratórias. Destaque para entu-
bação orotraqueal, ventilação mecânica invasi-
va e ventilação não invasiva.

3- Apresentação dos trabalhos e sistematização 
das ações do técnico de enfermagem na assis-
tência a pacientes em estado crítico com pato-
logias respiratórias.

4- Leitura e discussão do texto: Reconhecendo e 
atuando nos agravos respiratórios.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Anatomia e Fisiologia humana, Enfermagem clínica

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu estado/município para a assistência ao paciente em estado crítico com patologias neurológicas.
Prestar cuidados de enfermagem a clientes em estado crítico com patologias neurológicas.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.3- Reconhecer as patologias neu- 
rológicas mais frequentes em UTIs 
e a assistência de enfermagem in-
dicada

1- Patologias neurológicas em tera-
pia intensiva
1.1- Acidente vascular encefálico (AVE)
•	 AVE isquêmico (AVEI)
•	 AVE hemorrágico (AVEH)
1.2- Tumores cerebrais
1.3- Hipertensão intracraniana
1.4- Morte encefálica e potencial do-
ador
•	 Diagnóstico
•	 Tratamento
•	 Cuidados de enfermagem

1- Pesquisa sobre a incidência de patologias neu-
rológicas em serviços de terapia intensiva.

2- Trabalho em grupos com pesquisa sobre fato-
res de risco, quadro clínico, meios de diagnós-
tico, tratamento e assistência de enfermagem 
indicados a pacientes em estado crítico com 
patologias neurológicas. Destaque para terapia 
trombolítica/anticoagulante nos casos de AVE e 
para avaliação neurológica por meio da escala 
de coma de Glasgow.

3- Apresentação dos trabalhos e sistematização 
das ações do técnico de enfermagem na assis-
tência a pacientes em estado crítico com pato-
logias neurológicas.

4- Leitura e discussão do texto: Reconhecendo e 
atuando nos agravos neurológicos.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Anatomia e Fisiologia humana, Enfermagem clínica 
Ensino médio: Química: Líquidos e eletrólitos, Unidades de medida

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Prestar cuidados de enfermagem a clientes em estado crítico em desequilíbrio hidroeletrolítico.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.4- Reconhecer situações de de-
sequilíbrio de líquidos e eletróli-
tos, relacionando ao quadro clíni-
co de clientes em estado crítico e à 
assistência de enfermagem.

1- Equilíbrio de líquidos e eletrólitos 
no organismo
•	 Distribuição no organismo

2- Desequilíbrio hidroeletrolítico
•	 Diagnóstico
•	 Tratamento
•	 Cuidados de enfermagem

1- Trabalho em grupos com pesquisa sobre líqui-
dos e eletrólitos no organismo e manutenção 
do equilíbrio, em especial as funções fisioló-
gicas dos eletrólitos sódio (Na) e potássio (K). 
Tomar como referência os estudos de química 
do ensino médio, relembrando o conceito de 
eletrólito.

2- Pesquisa em prontuários de clientes em estado 
crítico identificando valores que caracterizam 
desequilíbrio de líquidos e eletrólitos no orga-
nismo. Utilizar na análise resultados de balan-
ço hídrico e de exames laboratoriais (Na e K).

3- Apresentação dos trabalhos com discussão e 
sistematização sobre sinais e sintomas e situ-
ações clínicas relacionadas a desequilíbrio hi-
droeletrolítico. 

4- Leitura e discussão do texto: Reconhecendo e 
atuando nos desequilíbrios hidroeletrolíticos.

5- Discussão e sistematização sobre manejo e 
cuidados de enfermagem em situações de de-
sequilíbrio hidroeletrolítico.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Anatomia e Fisiologia humana, Enfermagem clínica 
Ensino médio: Química: ácidos, bases, pH

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Prestar cuidados de enfermagem a clientes em estado crítico em desequilíbrio ácido-básico.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.5- Reconhecer situações de de-
sequilíbrio de ácidos e bases, re-
lacionando ao quadro clínico de 
clientes em estado crítico e à assis-
tência de enfermagem.

1- Equilíbrio de ácidos e bases no 
organismo
•	 Valores normais

2- Desequilíbrio ácido-básico
•	 Diagnóstico
•	 Tratamento
•	 Cuidados de enfermagem

1- Trabalho em grupos com pesquisa sobre os va-
lores que caracterizam equilíbrio de ácidos e 
bases no organismo e, em especial, as funções 
fisiológicas dos gases oxigênio (O2) e gás car-
bônico (CO2). Tomar como referência os estu-
dos de química do ensino médio, relembrando 
os conceitos de ácido, base e pH (potencial de 
hidrogênio). 

2- Pesquisar exemplos de substâncias químicas 
e secreções/excreções orgânicas ácidas e bá-
sicas.

3- Pesquisa em prontuários de clientes em esta-
do crítico identificando valores que caracte-
rizam desequilíbrio ácido-básico no organis-
mo. Utilizar na análise resultados de gasome-
tria arterial.

4- Apresentação dos trabalhos com discussão 
e sistematização sobre sinais e sintomas e si-
tuações clínicas relacionadas a desequilíbrio 
ácido-básico. 

5- Leitura e discussão do texto: Reconhecendo e 
atuando nos desequilíbrios ácido-básicos.

6- Discussão e sistematização sobre manejo e 
cuidados de enfermagem em situações de de-
sequilíbrio ácido-básico.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Anatomia e fisiologia humana, Enfermagem clínica e Enfermagem cirúrgica

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu estado/município para a assistência ao paciente em estado crítico com patologias renais.
Observação no serviço sobre a atuação da enfermagem em unidades de hemodiálise e diálise peritoneal.
Prestar cuidados de enfermagem a clientes em estado crítico com patologias renais.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.6- Reconhecer as patologias re-
nais mais frequentes em UTIs e a as-
sistência de enfermagem indicada.

1- Patologias renais em unidades de 
terapia intensiva
1.1- Insuficiência Renal Aguda (IRA)
•	 Causas pré-renais, renais e pós-

renais
1.2- Insuficiência Renal Crônica (IRC)
•	 Diagnóstico
•	 Tratamento
•	 Cuidados de enfermagem

2- Procedimentos específicos: ma-
nejo dialítico ou não-dialítico
•	 Diálise peritoneal
•	 Hemodiálise

1- Pesquisa sobre a incidência de patologias re-
nais em serviços de terapia intensiva.

2- Trabalho em grupos com pesquisa sobre fato-
res de risco, quadro clínico, meios de diagnós-
tico, tratamento e assistência de enfermagem 
indicados a pacientes em estado crítico com 
patologias renais. Destaque para diálise perito-
neal e hemodiálise.

3- Apresentação dos trabalhos e sistematização 
das ações do técnico de enfermagem na assis-
tência a pacientes em estado crítico com pato-
logias renais.

4- Leitura e discussão do texto: Reconhecendo e 
atuando nos agravos renais.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Enfermagem clínica

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Prestar cuidados de enfermagem a clientes em cetoacidose diabética.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.7- Reconhecer a sintomatolo-
gia da cetoacidose diabética e a 
assistência de enfermagem indi-
cada.

1- Diabetes Mellitus
1.1- classificação
•	 Primária: Diabetes Mellitus Tipo 1
•	 Secundária: Diabetes Mellitus Tipo 2

1.2- Complicações tardias

1.3- Cetoacidose diabética
•	 Fatores de risco
•	 Diagnóstico
•	 Tratamento
•	 Cuidados de enfermagem

1- Trabalho em grupos sobre a fisiopatologia do 
diabetes, com destaque para os fatores de ris-
co e classificação. Relembrar fisiologia do me-
tabolismo da glicose e a função da insulina no 
organismo. 

2- Pesquisa em resultados de exames de glicemia 
identificando valores normais e os que caracte-
rizam hiper ou hipoglicemia.

3- Apresentação dos trabalhos com sistematiza-
ção sobre sinais e sintomas do diabetes e de 
suas complicações. Destaque para o quadro de 
cetoacidose diabética, envolvendo alterações 
metabólicas e hiroeletrolíticas graves.

4- Leitura e discussão do texto: Reconhecendo e 
atuando na cetoacidose diabética.

5- Discussão e sistematização sobre manejo e 
cuidados de enfermagem na cetoacidose dia-
bética.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Enfermagem clínica; Nutrição e dietética.
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Fundamentos de Enfermagem: Administração de medicamentos

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Prestar cuidados de enfermagem a clientes em estado crítico em terapia farmacológica e nutricional.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.8- Prestar cuidados de enferma-
gem a clientes em estado crítico 
relativos a terapia farmacológica e 
nutricional.

1- Aspectos do cuidado de enferma-
gem ao cliente em estado crítico 
•	 Terapia farmacológica
•	 Terapia nutricional

1- Organização e participação em um painel so-
bre aspectos da assistência a clientes em esta-
do crítico que requerem atenção diferenciada 
de enfermagem, abordando os temas: Terapia 
farmacológica e Terapia nutricional. Utilizar 
como suporte os Anexos II e III deste livro.

2- Apresentação dos trabalhos e sistematização 
das ações de competência do técnico de en-
fermagem.
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avaliação: processual dos conteúdos relevantes e de produto final da Unidade

Integração Curricular: 
ÁrEa I Processo saúde-doença

Curso de auxiliar de enfermagem: Enfermagem clínica e cirúrgica

Sugestão de ações para estágio supervisionado;
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu estado/município para a assistência ao paciente em estado crítico com patologias oncológicas.
Acompanhamento no serviço da atuação da enfermagem em casos de radioterapia e quimioterapia.
Prestar cuidados de enfermagem a clientes com patologias oncológicas em estado crítico.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II. 9- Reconhecer as patologias on-
cológicas mais frequentes em UTIs 
e a assistência de enfermagem indi-
cada.

1.1- Fisiopatologia do crescimento 
celular
•	 Forma benigna
•	 Forma maligna

1.2- Fatores predisponentes

1.3- Diagnostico: exame clínico, la-
boratorial, radiológico, histopatoló-
gico e cirúrgico

1.4- Tratamento do câncer: quimio-
terapia, radioterapia e cirurgia
•	 Administração de drogas quimio-

terápicas
•	 Estadiamento
•	 Os efeitos terapêuticos e tóxicos 

dos quimioterápicos

1.5- Assistência de enfermagem

1- Trabalho em grupos sobre os processos de di-
visão e multiplicação celular (meiose e mitose). 
Lembrar estudos de biologia do ensino funda-
mental e médio.

2- Pesquisa sobre a fisiopatologia do câncer, seus 
fatores predisponentes e a incidência de pato-
logias oncológicas em seu município/estado.

3- Apresentação dos trabalhos com debate sobre 
o processo saúde-doença em oncologia, suas 
causas e determinantes.

4- Pesquisa sobre a rede de serviços especializa-
dos em tratamento oncológico em seu municí-
pio e os recursos tecnológicos disponíveis.

5- Observação nos serviços sobre as característi-
cas da estrutura e do processo de trabalho em 
serviços especializados em oncologia e, em 
especial, a assistência de enfermagem indicada 
para pacientes oncológicos em estado crítico. 

6- Apresentação dos trabalhos com sistematiza-
ção sobre alternativas diagnósticas e terapêuti-
cas e a assistência de enfermagem para pacien-
tes oncológicos em estado crítico. Destaque 
para o manejo da dor.

7- Leitura e discussão dos textos: Reconhecendo 
e atuando nos agravos oncológicos e Dor e 
analgesia.
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Insuficiência Cardíaca

A despeito dos avanços científicos e tecnológicos e o consequente au-
mento da longevidade da população em geral, tem-se registrado aumento da 
incidência de insuficiência cardíaca (IC) no Brasil. Estima-se que 6,4 milhões de 
brasileiros sofram de IC. 

Informações do Ministério da Saúde, mostram que foram realizadas no 
ano de 2000, cerca de 398 mil internações por IC, com ocorrência de 26 mil 
óbitos. Além disso, entre os pacientes com mais de 60 anos a IC é a principal 
causa de internação. Esses dados colocam a IC como um grave problema de 
saúde pública. 

Além dos altos custos hospitalares, incluindo os atendimentos de emer-
gência, a IC provoca uma sensível perda da qualidade de vida. Mas, recentes 
avanços da medicina com novos medicamentos, corações artificiais e reabilita-
ção cardíaca, têm ajudado no tratamento e na convivência com a doença.

A insuficiência cardíaca (IC) é a incompetência do coração em promover 
o bombeamento sanguíneo para o organismo e assim atender às necessidades 
metabólicas. É a via final da maioria das cardiopatias podendo ser uma conse-
quência de outras afecções cardíacas (infarto agudo do miocárdio, hipertensão 
arterial sistêmica, valvopatias, arritmias) ou sistêmicas (anemias, problemas ti-
reoidianos, distúrbios hidroeletrolíticos, diabetes, tabagismo).

O mecanismo responsável pelos sintomas e sinais clínicos de IC pode ser 
a disfunção sistólica (contração), diastólica (relaxamento) ou ambas, podendo 
acometer um ventrículo ou ambos. 

Na insuficiência cardíaca esquerda a principal queixa do paciente costu-
ma ser a dispneia, que se inicia de uma forma lenta e progressiva, no principio 
aos grandes esforços, tornando-se frequente mesmo ao repouso, podendo che-

  TEXTO 9    reconhecendo e atuando nos agravos cardiovasculares

Reveja a estrutura e as funções do 
coração estudadas em Anatomia e 
Fisiologia, especialmente os átrios 
e ventrículos e as funções de sístole 
e diástole. Faça um desenho esque-
mático do caminho que o sangue 
percorre no corpo na pequena e 
na grande circulação. Relembre a 
diferença entre sangue arterial e 
venoso.

Metabolismo: conjunto de reações 
químicas para a obtenção de energia.
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gar ao edema agudo de pulmão. Além disso, observa-se tosse, expectoração, 
dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema de MMII.

Na insuficiência cardíaca direita, uma das principais características é a so-
brecarga de volume na circulação sistêmica. Essa sobrecarga gera um aumento 
da pressão intravascular fazendo com que os líquidos extravasem para o inters-
tício gerando o edema sistêmico. A estase jugular, a hepatomegalia e a ascite 
costumam estar presentes.

O diagnóstico de IC é estabelecido a partir da história atual e pregressa do 
individuo, considerando as comorbidades, o exame físico, exames laboratoriais 
(hemograma, glicemia, ureia, creatinina, Na, K, CPK-MB, troponina), ECG e exa-
mes de imagem (radiografia de torax, ecocardiograma).

O tratamento visa a melhora imediata da sintomatologia, principalmente 
do quadro pulmonar, edema generalizado, problemas relacionados à função re-
nal, a distúrbios hidroeletrolíticos e correção de possíveis alterações relaciona-
das à causa básica.

Os casos agudos e/ou refratários à terapêutica instituída podem evoluir 
para colapso respiratório e choque cardiogênico, com necessidade de assistên-
cia ventilatória contínua e suporte hemodinâmico em ambiente de UTI.

avaliação da gravidade da ICC segundo aHa /aCC*

Estagio Descrição

a
Pacientes sob o risco de desenvolver ICC como resultado da presença de condições 
fortemente associadas, porém sem anormalidades funcionais ou estruturais.

B
Pacientes que desenvolveram doença estrutural associada a ICC mas não apresentam 
sinais e sintomas.

C Pacientes com doença estrutural que apresentam sintomas.

D
Pacientes com doença estrutural avançada e sintomas importantes até em repouso, 
mesmo em tratamento e que necessitam de intervenções especializadas.

*AHA/ACC: Adaptado de American Heart Association / American College of Cardiology 

Relacione os sintomas da insufi-
ciência cardíaca esquerda com as 
funções do ventrículo esquerdo na 
circulação coração-pulmão-coração.

Relacione os sintomas da insufici-
ência cardíaca direita com a circu-
lação sistêmica.

Pesquise, em seu local de trabalho, 
os resultados de exames labora-
toriais e de imagem de pacientes 
com insuficiência cardíaca identifi-
cando as alterações características 
de cardiopatias.

Em grandes centros brasileiros e 
estrangeiros a avaliação sérica do 
peptídeo natriúrico cerebral (BNP) 
é utilizada como exame comple-
mentar para diagnóstico diferencial 
da ICC como causa da dispneia.

Distúrbio hidroeletrolítico: são al-
terações que ocorrem no organis-
mo de água e eletrólitos que preju-
dicam a homeostase. 
Homeostase: equilíbrio.
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A assistência de enfermagem se inicia no pronto-socorro realizando os 
procedimentos de emergência como posicionamento do paciente em decúbi-
to elevado, instalação de monitorização multiparamétrica (oximetria de pulso, 
frequência cardíaca, atividade elétrica, pressão arterial, entre outros), oxigeno-
terapia, punção venosa e administração de medicamentos para diminuição do 
edema agudo, tais como: diurético, broncodilatadores, sedativos, cardiotônicos 
e vasodilatadores (arteriais e/ou venosos). 

Medicamentos sintomáticos são utilizados de acordo com a necessidade 
e evolução do paciente.

Outras áreas de atuação de enfermagem englobam o apoio diagnóstico, o 
suporte à equipe médica e o cuidar frente a possíveis intercorrências e/ou agra-
vamentos da ICC descompensada durante sua internação na UTI. Dependendo 
da evolução da doença o paciente poderá apresentar graus variados de depen-
dência, limitações e gravidade.

Cabe à equipe multidisciplinar um consenso quanto às orientações sobre 
o prognóstico do paciente e da real necessidade de mudanças no estilo de vida 
que envolve alimentação específica, limitação de atividades diárias, regularida-
de das consultas médicas e do uso dos medicamentos. Essas informações devem 
ser claras e envolver não somente o paciente, como também familiares e amigos 
próximos, pela necessidade de se fazer as escolhas terapêuticas de forma indivi-
dualizada e consequentemente adotar uma estratégia de forma interdisciplinar 
no acolhimento desse indivíduo.

 Enfatizar que a doença em estágio avançado implica uma decisão difícil 
de ser tomada entre qualidade e tempo de vida e que esse paciente deve ser 
amparado física e emocionalmente.

Coronariopatias agudas

Coronariopatias são as síndromes coronarianas agudas e iniciaremos com 
algumas definições que levarão ao entendimento do próprio termo.

Reveja a monitorização multipara-
métrica no Anexo I - Monitoriza-
ção hemodinâmica.

Pesquise o mecanismo de ação 
dos medicamentos indicados para 
o tratamento da IC e seus possíveis 
efeitos colaterais. Relacione com 
os cuidados de enfermagem na ad-
ministração desses medicamentos.

Pesquise sobre a lista de espera 
para os transplantes cardíacos no 
seu Estado, não se esquecendo que 
a lista é única. Verifique quais são 
os critérios utilizados para a clas-
sificação de prioridade. Como os 
profissionais da saúde podem con-
tribuir em campanhas de doação 
de órgãos?
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Por que síndrome? Por estar atrelada a um conjunto de sinais e sintomas 
como dor precordial – dor em opressão - com ou sem irradiação para membro 
superior esquerdo, região cervical, mandibular e retroesternal, sudorese, disp-
neia, palidez, náuseas e vômitos. Essa é a dor típica, porém muitos indivíduos 
podem apresentar dor epigástrica (principalmente diabéticos e alguns idosos) ou 
simplesmente referirem apenas um desconforto e/ou cansaço.

Porque coronarianas? Por estar relacionada diretamente à redução do flu-
xo sanguíneo causada pela aterosclerose das artérias coronárias e suas ramifica-
ções. Essa redução é multifatorial. 

O mecanismo mais frequênte das síndromes coronarianas é a formação 
da placa de ateroma. Quando essa placa apresenta instabilidade favorece a 
agregação plaquetária e a formação de trombos. Consequentemente há di-
minuição da luz das artérias podendo acarretar em sub-oclusão levando à is-
quemia (Angina Instável) ou à oclusão total correspondente a necrose (Infarto 
Agudo do Miocárdio).  

Porque aguda? Por se tratar de um evento agudo mesmo que o individuo 
já tenha diagnóstico de cardiopatias, faça uso de medicamentos ou até tenha 
sido internado pelo mesmo motivo. 

Destacamos as principais diferenças entre Angina Instável e Infarto Agudo 
do Miocárdio:

Angina Instável Infarto Agudo do Miocárdio 

A dor normalmente é menor do que 30 minutos A dor excede 30 minutos

Paciente refere melhora da dor após administração de 
vasodilatadores

Paciente não responde quando medicado com 
vasodilatadores

O repouso pode melhorar a dor A dor não melhora com o repouso

Ambas têm como fatores predisponentes a hereditariedade, a idade, sen-
do mais relevante a partir dos 50 anos, a frequência maior em pessoas do sexo 

Os mitos e verdades em relação à 
dor no peito
A dor precordial pode ser confun-
dida com outros tipos de dor como 
aquelas relacionadas a ansiedade, 
angústia, gases, como também dor 
de origem muscular ou nervosa. Para 
que se possa ter certeza de que sua 
origem não é cardíaca é necessário 
procurar serviço médico para um 
diagnóstico diferencial, lembrando-
se que todos os tipos de dor têm sua 
relevância e devem ser tratados inde-
pendentemente da causa.

As coronárias direita e esquerda 
são ramos da artéria aorta e respon-
sáveis pela irrigação e oxigenação 
do músculo cardíaco. 

Reveja os estudos de anatomia e 
fisiologia cardíaca, localizando as 
artérias coronárias direita e esquer-
da e suas principais ramificações.

Aterosclerose: placa lipídica que se 
forma na parede das artérias.       
Ateroma: placa de gordura.

Pesquise a diferença entre ateros-
clerose e arteriosclerose.

Isquemia: diminuição ou interrup-
ção da circulação sanguínea num 
tecido ou órgão.
Necrose: morte celular ou tecidual.
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masculino, a obesidade, o tabagismo, a dislipidemia, o estresse, o sedentarismo, 
as doenças preexistentes como a hipertensão arterial e o diabetes.

A partir desses fatores as doenças cardiovasculares podem ser considera-
das como um grave problema de saúde pública a ser resolvido e trabalhado nos 
diferentes níveis de atenção. Seu índice de mortalidade pré-hospitalar é elevado 
e comumente está associado à parada cardíaca por fibrilação ventricular. 

Após a avaliação diagnóstica feita por meio da história do paciente, ECG, 
exames de sangue como biomarcadores de necrose miocárdica (CKMB, CPK e 
níveis séricos de troponina), eletrólitos e radiografia de tórax, a escolha do trata-
mento será definida. Nos grandes centros de referência em cardiologia, opta-se 
também por um cateterismo cardíaco percutâneo que auxiliará na conduta.

O tratamento para essas patologias pode variar dependendo de sua gra-
vidade, incluindo desde tratamento clínico até angioplastia ou revascularização 
miocárdica.

A atuação do técnico de enfermagem começa a partir da entrada do pa-
ciente na sala de emergência e continua na unidade coronariana. É fundamental 
que esteja capacitado a realizar, conforme conduta médica, a instalação de 
oxigenoterapia, punção de acesso venoso, realização do ECG, administração 
de vasodilatadores, anticoagulantes, trombolíticos, antiagregantes plaquetários 
e monitorização contínua dos parâmetros vitais incluindo o 5º sinal vital (dor). 
É importante estar atento à dor e/ou à recorrência da mesma. 

Cateterismo Cardíaco Percutâneo

É um procedimento invasivo realizado para diagnosticar o grau de obs-
trução das artérias coronárias e suas ramificações, bem como o tratamento das 
possíveis suboclusões. 

A técnica utilizada é a introdução de um cateter através da artéria femo-
ral, braquial ou radial até as artérias coronárias. Quando o contraste é injetado 

A proporção de incidência de co-
ronariopatias no sexo masculino 
é maior do que no sexo feminino 
em uma relação de 2:1, mas essa 
relação se iguala quando a mulher 
atinge a menopausa por perder a 
proteção hormonal.

Pesquise a relação entre os fatores 
predisponentes de coronariopatias 
e os determinantes do processo 
saúde-doença.

Por que indivíduos cada vez mais jo-
vens, que vivem em grandes cidades, 
são acometidos pelas coronariopa-
tias podendo levar até a morte?

Segundo o Datasus, as cardiopatias 
são as doenças com maior índice 
de internação em Unidade de Te-
rapia Intensiva e elevado nível de 
morbidade e mortalidade.

Você ou algum familiar conhece 
ou participa de algum programa 
governamental que incentive a 
prática de esporte, a alimentação 
saudável e o abandono do tabagis-
mo? O que você como membro da 
área da saúde e cidadão poderia 
desenvolver na sua comunidade 
para minimizar os fatores de risco 
das coronariopatias?

Biomarcadores de necrose miocár-
dica são substâncias (enzimas) li-
beradas na corrente sanguínea por 
ocasião da necrose miocárdica.
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pelo cateter, é possível identificar o local da(s) lesão(s) por meio de um visor. Na 
extremidade do cateter existe um balão que é insuflado quando a lesão coro-
nariana é visualizada. O objetivo é aumentar a luz do vaso melhorando o fluxo 
coronariano e consequentemente a perfusão do miocárdio. Essa terapêutica é 
denominada angioplastia e durante o procedimento, pode ser inserido o stent.

O stent (endoprótese) é um dispositivo metálico de estrutura aramada co-
locado no local da lesão para que não ocorra outra obstrução. 

Outro tipo de stent é o farmacológico, que difere do primeiro por trazer na 
sua superfície um medicamento que diminui o processo aterogênico e, portanto, 
é mais eficaz no que se refere à permeabilidade do vaso.

Na sala de hemodinâmica, local onde é realizado o procedimento, o téc-
nico de enfermagem desenvolve suas atividades junto com a equipe multiprofis-
sional, favorecendo as melhores condições para o paciente, orientando-o quan-
to ao procedimento, que acontece com o paciente acordado (exceto em casos 
especiais quando há necessidade de anestesia/sedação).

Esse processo não é isento de riscos e considera-se a possibilidade de uma 
intercorrência. A sala onde se realiza é preparada para a intervenção cirúrgica e 
deve conter materiais e medicamentos necessários para o atendimento de emer-
gência.

Cabe ressaltar que a equipe deve se proteger contra radiações ionizantes 
por se tratar de exame realizado por meio de fluoroscopia (emissão de raios X), 
assim sendo o uso de óculos, colar protetor de glândulas e avental de chumbo 
é imprescindível. As paredes da sala também são protegidas por barreiras de 
chumbo.

Ao final do procedimento, é recomendável que o paciente permaneça no 
hospital por algumas horas antes da alta hospitalar, ou seja, encaminhado a sua 
unidade de origem. 

Revascularização miocárdica: ci-
rurgia em que um vaso sanguíneo, 
geralmente veia safena, é implan-
tado no coração com o objetivo 
de possibilitar o fluxo sanguíneo. 
São as chamadas pontes de safena. 
Outra forma de revascularização é 
a utilização das artérias mamárias.

Pesquise o mecanismo de ação 
dos medicamentos anticoagulan-
tes, trombolíticos, antiagregantes 
plaquetários e seus possíveis efei-
tos colaterais.

Relembre quais são os materiais e 
medicamentos necessários em um 
carrinho de atendimento de parada 
cardiorrespiratória e suas indicações.

Pesquise sobre radiações ionizantes e 
justificativa para as medidas de prote-
ção a serem adotadas pelos trabalha-
dores de saúde. 
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Como o exame é realizado por meio de uma cateterização arterial é impor-
tante estabelecer alguns cuidados para evitar complicações. São eles: observação 
do pulso, perfusão e temperatura do membro cateterizado; observação do curativo 
no local da inserção do cateter quanto a possibilidade de sangramento; estimula-
ção da hidratação pela introdução do contraste; repouso durante algumas horas 
(varia de acordo com o local onde foi introduzido o cateter e o protocolo de cada 
instituição) para evitar hematomas, sangramentos e pseudoaneurisma.  

A angioplastia representa uma opção à revascularização cirúrgica, com 
as vantagens de diminuir o tempo de internação, oferecer menores custos refe-
rentes à sala cirúrgica, materiais e medicamentos utilizados e recursos humanos, 
contribuindo desta feita para uma melhor utilização dos recursos e por último a 
mais importante: a recuperação mais rápida do paciente.

arritmias cardíacas

As arritmias cardíacas são caracterizadas por um distúrbio no sistema de 
condução elétrica do coração como também na formação desse estímulo. Algu-
mas vezes esse problema pode estar na associação desses dois elementos.

O que isso significa? Significa que o estímulo elétrico não está partindo 
do nó sinusal, considerado nosso marcapasso natural. Esse estímulo anormal 
chamado de foco ectópico gera uma contração (sístole) também anormal do 
músculo cardíaco podendo causar outras complicações. 

Podemos classificar as arritmias de acordo com sua frequência ou locali-
zação.

Quando a frequência cardíaca do paciente estiver elevada denominamos de 
taquiarritmias e quando a frequência estiver baixa denominamos bradiarritmias. 

Já em relação à localização, quando os focos ectópicos também chama-
dos de extrassístoles (batimentos extras) estão localizados nos átrios, temos as 

Reveja anatomia e fisiologia do 
sistema de condução elétrica do 
coração.

Sístole: contração do músculo car-
díaco por causa da despolarização 
das células miocárdicas.  
Diástole: relaxamento do músculo 
cardíaco em razão da repolariza-
ção das células miocárdicas.
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arritmias supraventriculares ou atriais. Quando os focos se localizam nos ventrí-
culos as arritmias são denominadas de ventriculares.  

É fundamental para o estabelecimento do diagnostico a realização de pelo 
menos um eletrocardiograma (ECG) que demonstre a atividade elétrica do cora-
ção visando detectar qual o tipo de arritmia. 

A partir da história clínica do paciente, do ECG, da radiografia do tórax e 
de exames laboratoriais (Na, K, Ureia, Creatinina, Mg, T4 livre, TSH), é possível 
estabelecer um diagnóstico, associá-lo a um evento agudo ou crônico e deter-
minar se seu aparecimento foi de origem cardiológica ou se está relacionado a 
distúrbios metabólicos. Frente a essas informações e resultados obtidos, a con-
duta será determinada. 

Dentre os principais tratamentos das arritmias destacam-se o implante 
de marcapasso destinado a bradiarritmias, o cardioversor /desfibrilador im-
plantável (CDI) para arritmias do tipo fibrilação ventricular e o tratamento 
medicamentoso que são drogas antiarrítmicas utilizadas para vários tipos de 
taquiarritmias.  

A equipe de enfermagem tem papel fundamental no atendimento ao pa-
ciente que chega a uma unidade de pronto-socorro apresentando ritmo cardíaco 
descompassado acompanhado de náuseas, tonturas, cansaço e falta de ar.

A primeira hipótese diagnóstica é a arritmia. Inicia-se a monitorização 
cardíaca, punção de um acesso venoso calibroso, preparo do cardioversor e de 
medicações sedativas e antiarrítmicas.

É importante que o técnico de enfermagem conheça a ação das drogas e 
seus efeitos colaterais, orientando o paciente sobre as possíveis reações, inclusi-
ve no momento da administração. Realizar ECG, observar alterações de frequên-
cia cardíaca e padrão da atividade elétrica são fundamentais para acompanhar 
a evolução do paciente. 

Holter, aparelho instalado externa-
mente no paciente. Tem um meca-
nismo de gravação e monitorização 
da atividade elétrica cardíaca por 6, 
12 ou 24 horas. Esse aparelho é co-
locado em ambulatório e após o perí-
odo determinado é retirado para que 
os dados gravados sejam analisados.

Teste ergométrico: teste de esforço 
feito em uma esteira sob monito-
rização para acompanhar o com-
portamento do ritmo cardíaco em 
situação de estresse.

Ecodoppler: exame de imagem que 
demonstra o coração em movi-
mentos de contração e relaxamen-
to para avaliação da contratilidade 
do músculo cardíaco e consequen-
temente a sua atividade elétrica.

Marcapasso: sistema de estimula-
ção elétrica que consiste em um 
gerador de pulsos e um eletrodo. 
O gerador de pulsos é um circui-
to eletrônico miniaturizado em 
bateria compacta. O marcapasso 
é ligado ao coração por meio de 
um ou mais eletrodos que envia os 
impulsos elétricos para que o ritmo 
cardíaco se reestabeleça.
Cardioversor/desfibrilador implantá-
vel (CDI): dispositivo implantável à 
semelhança de um marcapasso, com 
funções adicionais, pois reconhece o 
tipo de taquiarritmia e inicia o trata-
mento elétrico mais adequado.
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O controle das arritmias supraventriculares pode envolver o uso de um an-
tiarrítmico como amiodarona em dose de ataque e depois mantida em solução 
contínua em bomba de infusão; adenosina, também uma droga antiarrítmica, 
em bolus; e a cardioversão elétrica. A sequência de uso é definida de acordo 
com o tipo de arritmia e da gravidade da situação.

O importante é saber que os tratamentos descritos acima têm como fun-
ção básica restabelecer o ritmo sinusal.

As bradiarritmias são muito frequentes em unidade de pronto-socorro, 
podendo estar associadas a uma gama de outras patologias como IAM, into-
xicação digitálica, distúrbios eletrolíticos, endocardite, entre outras. Quando 
relacionadas ao sistema de condução elétrica o marcapasso transcutâneo é 
indicado.

Após atendimento na unidade de pronto-socorro, segue a decisão de in-
ternação em unidade de terapia cardiológica para continuidade do tratamento e 
restabelecimento dos possíveis desequilíbrios e condições hemodinâmicas. 

A equipe de enfermagem continuará atuando na UTI desde o momen-
to da admissão do paciente. São cuidados de enfermagem admitir o paciente 
em sua unidade, monitorizar e se necessário realizar tricotomia (sexo masculi-
no). Administrar oxigenoterapia, puncionar acesso venoso calibroso ou auxiliar 
na passagem de cateter central, realizar ECG, preparar marcapasso temporário 
transvenoso, manter cardioversor/desfibrilador em condições de uso, observar 
queixas de náuseas, tonturas, dispneia e dor torácica, atentar para alterações de 
padrão eletrocardiográfico. 

É de suma importância que o paciente após alta da UTI e alta hospitalar 
tenha acompanhamento ambulatorial para seguimento do tratamento adequado. 
As arritmias cardíacas se não tratadas adequadamente, podem evoluir para um 
ritmo caótico que impedirá o mecanismo fisiológico da bomba cardíaca, poden-
do ocasionar a parada cardíaca.

Durante a admissão de um pacien-
te na UTI procedente do pronto-
socorro, ele reclama que continua 
sentindo batedeira no peito mesmo 
depois do choque que recebeu.  
Qual a sua atitude? Lembre-se que 
o paciente está monitorizado!

Marcapasso transcutâneo: é a ins-
talação de dois eletrodos (do tipo 
placas) externos colocados no tó-
rax do paciente (esterno e apex) 
sob a forma de adesivos autocolan-
tes acoplados ao gerador de marca-
passo. Esses eletrodos transmitem 
uma descarga elétrica para os mús-
culos do tórax que vão estimular 
a contração do músculo cardíaco. 
É um procedimento bastante des-
confortável para o paciente e causa 
dor devido às contrações. Portanto, 
é indispensável o uso de sedação. 
Não é aconselhável permanecer 
por tempo prolongado porque 
pode perder a captação do impul-
so elétrico.

Diferencie cardioversão e desfi-
brilação.
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Cirurgias cardíacas

As cirurgias cardíacas tiveram um grande desenvolvimento nas últimas 
décadas graças à descoberta de agentes imunossupressores, da circulação extra-
córporea (CEC) e de biopróteses valvares, dispositivos mecânicos que substituem 
o coração temporariamente na espera de um transplante cardíaco entre outros. 

Muitos problemas cardíacos antes considerados como casos sem solução 
são atualmente tratados graças a essas intervenções cirúrgicas. Há pacientes que 
se apresentam clinicamente estáveis no pré-operatório e outros que já apresen-
tam instabilidade hemodinâmica preocupante.

É de fundamental importância a avaliação clínica por uma equipe médica 
cardiológica, incluindo o anestesiologista, por causa dos riscos potenciais da 
anestesia (correlação com as comorbidades) visando reduzir a gravidade e a 
frequência das complicações no intra e pós-operatório.

As principais cirurgias cardíacas no adulto são resvacularização do mio-
cárdio, comissurotomia ou troca valvar, correção de aneurisma e o transplante 
cardíaco.

As intervenções de enfermagem visam minimizar as possíveis complica-
ções no pós-operatório, por meio de assistência sistematizada considerando as 
características individuais, a historia pregressa e comorbidades, idade, a utiliza-
ção da CEC no intra- operatório, entre outras. A equipe de enfermagem procura 
obter informações ao receber o paciente na UTI e na passagem de plantão a 
respeito de intercorrências no intraoperatório, como a necessidade de transfusão 
de hemoderivados e/ou outras drogas específicas, resultados dos exames labora-
toriais, o balanço hídrico e utilização da CEC.

A transferência do paciente da maca para o leito da UTI requer especial 
atenção em virtude dos curativos oclusivos, drenos, sondas e cateteres como 
entubação orotraqueal, cateter de Swan Ganz, pressão arterial invasiva (PAI), 

Agentes imunossupressores: drogas 
que atuam no sistema imunológico 
para que não ocorra a rejeição do 
órgão transplantado.
Circulação extracórporea (CEC): 
máquina utilizada em algumas ci-
rurgias cardíacas que tem por fina-
lidade receber o sangue desviado 
do coração, oxigená-lo e aquecê-
lo, e devolver ao paciente. 
Biopróteses valvares: válvulas arti-
ficiais feitas de material biológico 
(porco ou boi).

Trabalhe em grupos e descreva as 
principais diferenças em relação 
aos cuidados de enfermagem nas 
seguintes cirurgias cardíacas:
•  revascularização do miocárdio
•  comissurotomia ou troca valvar
•  correção de aneurisma
•  transplante cardíaco
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cateter de duplo lúmen, drenos de tórax e mediastino, sonda nasogástrica e ve-
sical de demora. A maioria dos pacientes recebe drogas vasoativas em bomba 
de infusão.

O técnico de enfermagem tem como atribuições auxiliar na instalação 
da ventilação mecânica, monitorar o paciente, manter sondas e drenos abertos 
com correta fixação, checar gotejamento das drogas vasoativas nas bombas de 
infusão (não se esquecer de ligá-las na fonte de energia para preservar a bateria).

Quanto ao decúbito, manter em posição dorsal com elevação da cabecei-
ra em ângulo de 30%, mantendo-se a cabeça em posição neutra. Lembre-se que 
os pacientes são encaminhados diretamente à UTI ao término da cirurgia cardí-
aca e, portanto ainda sob efeito anestésico. Assim sendo, é necessário restringir 
os membros superiores para que ao acordar, não tenham o impulso de retirar os 
dispositivos instalados.

Após a admissão do paciente na UTI, os cuidados de enfermagem serão fo-
cados na monitorização hemodinâmica (ventilatória e ecocardiográfica); no con-
trole dos sangramentos (drenos de tórax, mediastinal, sondas vesical e gástrica); 
nos exames laboratoriais de rotina e urgência (Na, K, U, C, glicemia, coagulogra-
ma, gasometria arterial, biomarcadores cardíacos) e exames de imagem (radiogra-
fia, eletrocardiograma, ecocardiograma); na realização dos curativos (inserção dos 
drenos, incisões cirúrgicas, fio de marcapasso); no balanço hídrico; na profilaxia 
das infecções; na higiene e conforto e na assistência aos familiares.

 Circulação extracorpórea (CEC) e possíveis complicações 

A CEC é um procedimento pelo qual o sangue do paciente é desviado da 
circulação cardíaca e pulmonar e oxigenado por meio de uma máquina durante 
a cirurgia cardíaca.

A máquina da CEC é dotada de circuitos que se conectam às canulações 
dos grandes vasos, normalmente preenchidos com soluções fisiológicas e eletro-

Pesquise a função e os cuidados 
específicos com drenos e cateteres: 
entubação orotraqueal, cateter de 
Swan Ganz, PAI, cateter de duplo 
lúmen, drenos de tórax e medias-
tinal, sonda nasogástrica e sonda 
vesical de demora.

Pesquise sobre os cuidados de en-
fermagem a pacientes com venti-
lação mecânica e monitorização 
hemodinâmica.
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líticas. Na CEC soluções heparinizadas são administradas para evitar a coagula-
ção do sangue.

Durante a cirurgia o paciente é submetido a um processo de hipotermia, 
mantendo-se a temperatura corporal em torno de 28° C, a fim de diminuir as 
necessidades de oxigenação dos tecidos. O sangue retorna para a circulação do 
paciente já aquecido, por um circuito de bomba. 

As complicações que podem advir devido a CEC são diminuição do dé-
bito cardíaco, problemas referentes à coagulação, déficit do fluído intravascular, 
aumento de peso e do edema, diminuição mecânica pulmonar, hemoglobinúria 
devido à hemólise, hiperglicemia, distúrbios eletrolíticos como hipopotassemia 
e hipomagnesemia, hipertensão arterial e disfunção neurológica.

Choque

O choque é uma situação muito frequente encontrada em pacientes inter-
nados em Unidades de Terapia Intensiva, independentemente da causa básica de 
sua internação, sendo de difícil tratamento. O quadro clínico com risco de morte 
iminente pode levar ao óbito por disfunções múltiplas dos órgãos.  

É caracterizado por um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio 
em nível regional e sistêmico, prejudicando a irrigação e oxigenação dos tecidos. 

Vários tipos de classificação do choque são aceitos. Mouchawar, em 1993, 
classificou o choque de acordo com sua etiologia.

Classificação do choque em função das etiologias prevalentes

Choque cardiogênico

É caracterizado pela falência do coração como bomba cardíaca, pela di-
minuição da força de contração, diminuição do débito cardíaco, aumento da 

Pesquise sobre o mecanismo das 
possíveis complicações da CEC e 
os cuidados de enfermagem.
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pressão venosa central, gerando a má perfusão tecidual. Causado como compli-
cações de patologias cardíacas como infarto, arritmias, embolia, tamponamento 
cardíaco, contusão cardíaca, pós-operatório de cirurgia cardíaca, entre outros.

Choque hipovolêmico

É caracterizado pela perda de líquido, externa ou internamente. Prevalece 
em casos de traumas com perda de sangue, queimaduras extensas, edema inters-
ticial, casos severos de diarreias e vômitos.

Tabela de classificação de acordo com a perda de volume 

Classe I Perda > 15%  da volemia 

Classe II Perda 15 – 30 %  da volemia 

Classe III Perda 30 – 40 %  da volemia 

Classe IV Perda > 40 %   da volemia

Choque obstrutivo

É a incapacidade em manter um débito cardíaco adequado mesmo na vi-
gência de volemia normal. É caracterizado nos quadros de obstrução mecânica 
como tromboembolismo pulmonar, dissecção de aorta, tamponamento cardíaco. 

Choque distributivo

O choque distributivo ocorre em situações de má distribuição de volume 
caracterizada no choque séptico, muito comum nas Unidades de Terapia Inten-
sivas. Ocorre também a paralisia vasomotora por causa da liberação de toxinas 
pelos agentes causadores da infecção que normalmente são as bactérias e por 
vezes vírus e fungos. A causa básica é a infecção generalizada por vários tipos de 
agentes tais como Escherichia coli, Klebisiella, Neisseria meningitis, Stafilococcus 
aureus, entre outros.

No choque séptico instala-se um 
quadro inflamatório em resposta 
ao agente infeccioso denominado 
Síndrome da Resposta Inflamatória 
Sistêmica (SIRS).

30916012 miolo.indd   114 01/01/70   10:05



115UNIDADE II – A ATUAçãO DA ENFERMAGEM NA ASSISTêNCIA AO CLIENTE EM ESTADO CRíTICO

Dentro dessa classificação destacamos ainda o choque anafilático e o neu-
rogênico. 

No choque anafilático suas principais causas estão relacionadas à inges-
tão acidental ou não de medicamentos, alimentos, venenos, pólen ou outras 
substâncias alergênicas para o indivíduo. Ocorre uma reação exacerbada do 
sistema imunológico, com liberação de histamina e vasodilatação dos grandes 
vasos.

A característica principal do choque neurogênico é a descontinuidade das 
fibras nervosas do sistema nervoso autônomo, apresenta tônus vascular inade-
quado levando a bradicardia e a vasodilatação. É comum em lesões medulares e 
casos de traumatismos cranioencefálicos.

Fisiopatologia do choque 

A fisiopatologia do choque se inicia, em uma primeira etapa, no sistema 
nervoso simpático, com a liberação de uma descarga adrenérgica causando va-
soconstrição periférica e renal, a fim de garantir o suprimento de sangue para 
os órgãos nobres como coração, pulmão e cérebro. Esse mecanismo é chamado 
compensatório.

Na medida em que o quadro de choque evolui, outros fatores internos 
do organismo ocasionam a redução do débito cardíaco, levando à falência do 
coração como bomba e a inadequada relação perfusão /oxigenação tissular de 
caráter irreversível e por fim ao óbito.      

O principal objetivo do tratamento do choque é o restabelecimento da 
circulação e consequentemente, a perfusão tecidual dos órgãos e da perfusão 
periférica.

Tratar a causa básica do choque é fundamental. Pode ser feito por meio 
de suporte ventilatório, monitorização hemodinâmica, antibioticoterapia, repo-

O transporte de O2 aos tecidos é a 
função fisiológica mais importante 
para os seres aeróbicos.
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sição volêmica, administração de antídotos, correção de distúrbios metabólicos 
ou intervenções cirúrgicas.

A reposição volêmica é feita por meio da infusão de soluções intravenosas 
como ringer lactato, soro fisiológico 0,9%, albumina, outras soluções coloidais 
e hemoderivados. 

A atenção do técnico de enfermagem deve estar concentrada no balanço 
hídrico após punção de acesso venoso e administração dos líquidos.

Quanto ao suporte ventilatório, assegurar a permeabilidade das vias 
aéreas uma vez que a entubação orotraqueal é um procedimento realizado 
precocemente para melhorar a oxigenação, com o aumento da oferta de oxi-
gênio.

Caso o paciente necessite de sedação, é importante conhecer a ação e 
efeitos colaterais das drogas. O intuito é diminuir a agitação e o consumo de 
oxigênio.

Auxiliar na coleta de exames laboratoriais e atentar para os resultados é 
fundamental para que as possíveis correções dos distúrbios eletrolíticos e ácidos 
básicos, sejam realizadas prontamente, pois podem oferecer risco iminente de 
morte.

A administração de antibióticos, anti-inflamatórios, antitérmicos faz parte 
do tratamento medicamentoso, principalmente nos casos de choque séptico.

Outros cuidados são monitorização hemodinâmica, observação do nível 
de consciência, aquecimento do paciente, manutenção de acessos venosos, son-
dagens e cuidados especiais com drogas, inotrópicas e vasoativas, tais como 
estabilidade, incompatibilidade, fotossensibilidade. Por fim, a assistência de en-
fermagem visa colaborar na estabilização do paciente em estado de choque 
evitando o colapso e falência sistêmica.   

Pesquise sobre drogas vasoativas 
utilizadas em situações de choque 
e os respectivos cuidados de enfer-
magem.
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anexo I

Monitorização hemodinâmica

O aumento da longevidade, o alto índice de acidentes e o estresse da vida 
moderna são fatores predisponentes para o surgimento de múltiplas doenças ou 
doenças associadas, acarretando em danos físicos e funcionais. 

Apesar da melhoria da qualidade de vida advinda da assertividade em ter-
mos de diagnóstico e tratamento decorrentes do desenvolvimento tecnológico, 
essa complexidade de fatores exige um maior domínio do conhecimento sobre o 
mecanismo das doenças e dos recursos disponíveis para cuidar do paciente em 
estado crítico internado em Unidade de Terapia Intensiva.  

Não bastam recursos sofisticados se não tivermos profissionais de enfer-
magem habilitados e sempre atualizados, que possam operar equipamentos e 
colaborar com a equipe multiprofissional em diversos procedimentos, com o 
intuito de estabelecer diagnóstico, tratamento e melhorar o prognóstico.

A monitorização hemodinâmica é o conjunto de ações, invasivas ou não, 
que possibilita a avaliação cardiopulmonar do paciente em estado crítico. Ela 
fornece parâmetros para acompanhamento da evolução diária dos pacientes e 
tomadas de decisão quanto às condutas terapêuticas.

É indicada em período pós-operatório de grandes cirurgias, estado de cho-
que, síndrome da disfunção múltipla dos órgãos, múltiplas lesões traumáticas, 
insuficiência respiratória, entre outros.

Destacamos a seguir, as formas de monitorização mais utilizadas como 
cateter de Swan Ganz, pressão venosa central (PVC), pressão arterial invasiva 
(PAI), capnógrafo, balão intra-aórtico (BIA) e oxímetro de pulso.

Monitor multiparamétrico

Consiste em equipamento que reúne várias informações, em valores nu-
méricos e registros gráficos, relacionadas aos parâmetros vitais e outras medidas 
importantes, facilitando o acompanhamento da evolução do paciente. 
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Cateter de Swan Ganz

A introdução do cateter de Swan Ganz, geralmente na veia jugular ou 
subclávia, é um procedimento invasivo realizado pelo médico com o auxílio de 
um membro da equipe de enfermagem. Esse cateter permite a verificação dos 
seguintes parâmetros: pressão de átrio direito, débito cardíaco, pressão da artéria 
pulmonar e pressão de capilar pulmonar.

Relembre a localização anatômica 
das veias jugular e subclávia.
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Cateter de Swan Ganz

Passagem do Cateter de Swan Ganz           
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Os valores obtidos passam para um sistema de transdutores. A transmissão 
dessas pressões se dá na forma de sinais elétricos que se modificam permitindo 
uma leitura gráfica e/ou numérica no visor do monitor multiparamétrico.

Transdutor 

Monitor Multiparamétrico
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Normalmente todo o sistema de mensuração e irrigação é descartável e de 
fácil manuseio, mas é imprescindível a orientação específica para que o técnico 
de enfermagem possa exercer com eficiência e eficácia as medições que estão 
sob sua atribuição. 

Cabe ao técnico de enfermagem preparar todo o material necessário, 
tais como: kits de instalação, bolsa pressurizadora, transdutores de pres-
são, cateter, materiais e soluções para antissepsia, soro fisiológico 0,9%, 
heparina, anestésico local, entre outros, de acordo com protocolo de cada 
instituição.

Outras atribuições do técnico de enfermagem incluem: posicionar o pa-
ciente em decúbito dorsal horizontal, observar permeabilidade do cateter, obser-
var presença de sinais flogísticos no ponto de inserção, atentar para fixação do 
cateter, anotar valores obtidos em impresso próprio, comunicar ao enfermeiro 
alterações dos valores. 

Desde o surgimento do Swan Ganz, há uma discussão a respeito de sua 
indicação. Considerando-se a relação custo/benefício e sendo um procedimen-
to invasivo e não isento de riscos, a decisão pela realização do procedimento 
é precedida de criteriosa avaliação das condições do cliente, assegurando-se de 
que as medidas obtidas com precisão sejam realmente utilizadas em benefício do 
paciente. 

Pressão Venosa Central 

Possibilita a medida da pressão do átrio direito, ou seja, a pressão com que 
o sangue retorna ao coração. Ela representa a pressão intratorácica e assemelha-
se à pressão diastólica de ventrículo direito.

Para que a medida seja mais fidedigna o paciente deve estar posicionado 
em decúbito horizontal, sem travesseiros e no momento da verificação, desco-

Nem todas as mensurações forne-
cidas pelo cateter de Swan Ganz 
venoso estão na alçada do técnico 
de enfermagem sendo atribuição 
do enfermeiro e/ou outros profis-
sionais da equipe de saúde.

Sinais flogísticos ou inflamatórios: 
dor, calor, rubor e edema.
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nectado da ventilação mecânica. Considerando-se a gravidade e a instabilidade 
dos pacientes internados na UTI, as instituições NÃO preconizam esses cuida-
dos como regra porque o paciente pode sofrer consequências gravíssimas em 
decorrência de mudança de decúbito ou caso fiquem sem a ventilação artificial 
mesmo que seja por segundos.

Pressão artérial Invasiva (PaI)

É um procedimento médico invasivo feito por meio da canulação de uma 
artéria, tendo-se como primeira escolha a artéria radial. Utiliza-se a técnica de 
punção ou dissecção, levando em consideração a garantia da irrigação sanguí-
nea do membro escolhido.

É um método indicado para se obter valores contínuos da pressão arterial, 
mas também é um facilitador para a coleta de sangue possibilitando avaliar/
reavaliar a conduta médica. Seus resultados permitem a avaliação da função 
pulmonar e dos gases sanguíneos (oxigênio e gás carbônico), bem como o equi-
líbrio dos ácidos e bases do organismo (gasometria arterial).

Seu funcionamento se dá por meio da tradução da pressão intra-arterial 
em sinais elétricos pelo transdutor e visualizados no monitor multiparamétrico 
por meio de leitura gráfica e numérica.

O técnico de enfermagem tem como atribuições auxiliar na introdução 
do cateter reunindo o material necessário como kit de irrigação descartável, soro 
fisiológico, pressurizador, régua niveladora, material de passagem de cateter e 
posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal. Caso a escolha seja pela 
artéria radial é indicado manter a mão em posição supina.

Após a passagem do dispositivo arterial é importante observar a perfusão 
do membro cateterizado, observar e anotar valores da pressão intra-arterial, co-
municando ao enfermeiro eventuais alterações. 

Relembre a localização anatômica 
da artéria radial.

Gasometria arterial: exame de 
sangue que analisa os gases san-
guíneos.
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Capnógrafo

É um aparelho não invasivo composto de um microprocessador e de um 
sensor que é instalado na saída da ventilação mecânica para registrar no moni-
tor, em forma numérica e/ou gráfica, a quantidade de gás carbônico expirado.

Essa captação do CO2 acontece por receptores fotossensíveis (luz infraver-
melha) e traduz para o monitor multiparamétrico que possibilita leitura numéri-
ca e gráfica.

As atribuições do técnico de enfermagem são: manter alarmes ligados, ob-
servar oscilação dos valores e anotar em impresso próprio, comunicar alterações 
ao enfermeiro. 

Oxímetro de pulso

Aparelho não invasivo que detecta a quantidade de oxi-hemoglobina no 
sangue arterial, ou seja, a quantidade de oxigênio presente nas hemácias. 

Um detector capta sinais pulsáteis deflagrados pelo sangue arterial por 
meio de um sensor com luz infravermelha. Esses sinais são convertidos em 
valores numéricos ou gráficos que podem ser visualizados no monitor multi-
paramétrico, resultando na porcentagem de oxigênio e registro da frequência 
cardíaca.

Os locais mais utilizados para adaptação do sensor são as extremidades e 
os lóbulos das orelhas. 

Os cuidados de enfermagem incluem verificar o posicionamento adequa-
do do sensor, manter alarmes ligados e alternar o local do sensor.

A captação do pulso arterial pode ser dificultada em casos como vaso-
constrição periférica, hipotermia, presença de corantes ou de esmaltes nas unhas 
e incidência de luz diretamente no sensor não permitindo uma leitura adequada 
do nível de saturação de oxigênio.

Oxi-hemoglobina: molécula de he-
moglobina associada ao oxigênio. 
Você se lembra que 97% do oxi-
gênio necessitam estar acoplados 
a uma molécula de hemoglobina 
para ser transportado pelo organis-
mo? E que somente 3% é livre?
Luz infravermelha: é uma radiação 
eletromagnética cujo comprimento 
de onda é maior que o da luz visí-
vel a olho nu. Forma ótica de co-
municação de curta distância.
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Balão intra-aórtico 

É um procedimento médico invasivo, realizado em serviço especia-
lizado (hemodinâmica) para introdução de um cateter pela artéria femoral 
chegando até a base da artéria aorta (coração). É um dispositivo composto 
de um cateter rígido contendo um balão e uma fonte geradora de pressão 
capaz de insuflar e desinsuflar esse balão. O balão intra-aórtico funciona por 
contrapulsação. Quando o coração relaxa  ele insufla e quando o coração 
contrai ele desinsufla.

Tem por finalidade proporcionar uma diminuição do trabalho do músculo 
cardíaco, principalmente do ventrículo esquerdo, melhorando a circulação das 
artérias coronárias, a contratilidade miocárdica e o debito cardíaco.  
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Cateter                             

Fonte geradora
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Considerações finais

As exigências do mercado de trabalho em relação aos profissionais de 
saúde e de enfermagem vão além da habilidade em lidar com modernas tecno-
logias. O diferencial desse cuidado está vinculado à humanização, ou seja, tratar 
a pessoa dentro dos preceitos da ética, da legalidade e da moral. As máquinas 
são suportes do cuidado.

Bibliografia

BRUNNER, L.S; SUDDARTH, D.S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

PALOMO, J. S. H. Enfermagem em cardiologia: Cuidados avançados. São Paulo: 
Manole, 2007.

Em se falando de ética, legalidade 
e moral, lembramos o juramento 
de enfermagem que traz a neces-
sidade da aplicação desses prin-
cípios na prática da assistência de 
enfermagem.

Relembre os princípios do Pro-
grama Nacional de Humanização 
abordado na Área I.
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Insuficiência respiratória 

O conceito de insuficiência respiratória (IR) compreende a dificuldade en-
contrada pelo sistema respiratório em desempenhar adequadamente sua princi-
pal função, ou seja, a promoção das trocas gasosas. Pode-se apresentar de várias 
formas clínicas decorrentes de condições variadas.

É caracterizada quando o sistema respiratório não consegue manter níveis 
aceitáveis de oxigênio e gás carbônico impedindo que o paciente respire em con-
dições normais para atender as necessidades metabólicas. Essa condição é anali-
sada por meio do exame de gasometria arterial que poderá indicar uma hipoxemia 
(PO2 < 50 mmHg) ou uma hipercapnia (PCO2  > 50 mmHg).

Etiologia

Hipoxemia Hipercapnia 

Infecções (vírus, fungos e bacterias) Metabólicos: hipo e hipernatremia, hipercalcemia, hipoglicemia

Traumas, contusões, lacerações Neoplasias do SNC

Embolia pulmonar Elevação da pressão intracraniana

Atelectasia Meningite e encefalite 

Insuficiência cardíaca 

Doença pulmonar obstrutiva crônica 

Síndrome angústia respiratória aguda

Outras causas relacionadas a IR são: paralisação de nervos e músculos res-
piratórios, afecções de vias aéreas, tórax e pleuras em decorrência de traumas, 
infecções, medicamentos, doenças neuromusculares entre outros.

A IR pode ser classificada quanto à velocidade de instalação em aguda e 
crônica. 

  TEXTO 10    reconhecendo e atuando nos agravos respiratórios

Hipoxemia: diminuição de oxigê-
nio no sangue arterial.
Hipercapnia: aumento de gás car-
bônico no sangue arterial.
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A forma aguda é de rápida instalação evidenciando alterações gasométri-
cas de acidose ou alcalose respiratória. 

A forma crônica se apresenta de maneira progressiva e lenta, podendo 
perdurar por meses ou anos sem alterações de valores gasométricos.

De forma geral, as manifestações clínicas se constituem em alterações: 

•  no sistema nervoso central – agitação, alucinações e convulsões;

•  no sistema respiratório – alterações de padrão, amplitude, frequência, 
ritmo e expiração prolongada; 

•  cardiovasculares – arritmias, hipertensão ou hipotensão.

O paciente pode apresentar ainda sudorese, cianose de extremidades, tos-
se com ou sem expectoração, roncos, sibilos, estertores ou ausência de murmú-
rios vesiculares.

O tratamento visa à correção da causa básica para o restabelecimento da 
respiração. 

Enquanto a condição da capacidade respiratória estiver comprometida, esse 
paciente necessitará de assistência ventilatória mecânica invasiva ou não invasiva.

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

O contingente de indivíduos tabagistas, a poluição dos grandes centros ur-
banos, o próprio envelhecer e a nossa carga genética são fatores que influenciam 
diretamente na ocorrência de afecções respiratórias.

Apesar da proibição de propagandas de incentivo ao tabagismo e a preo-
cupação governamental em instituir programas para o abandono do fumo, sabe-
mos que ele ainda é o principal vilão quando nos referimos às doenças pulmo-
nares obstrutivas crônicas (DPOC).

As alterações gasométricas de aci-
dose ou alcalose respiratória você 
irá ver no texto Reconhecendo e 
atuando no desequilíbrio ácido-
básico.

Ventilação mecânica não invasiva 
consiste em um método de assis-
tência ventilatória aplicada à via 
aérea do paciente através de más-
caras (faciais/ nasais) ou bocais, 
que funcionam como interface pa-
ciente/ventilador, em substituição 
às próteses endotraqueais. Pode ser 
empregada por pressão negativa ou 
pressão positiva.

Ventilação mecânica invasiva (VMI) 
pode ser definida como assistência 
ventilatória feita por meio de um 
dispositivo automático – respirador 
mecânico – que tem por objetivo 
prover a ventilação até que o pa-
ciente tenha condições clínicas de 
reassumir sua capacidade pulmo-
nar mecânica e fisiológica.
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As DPOC são caracterizadas pela obstrução do fluxo de ar dificultando a 
difusão dos gases O2 e CO2. São de caráter progressivo e irreversível levando os 
indivíduos às limitações de atividades cotidianas devido à diminuição da capa-
cidade pulmonar.

À medida que os portadores de DPOC mantêm o tabagismo, a tendência 
é a piora das condições respiratórias e, com o passar do tempo, tornam-se de-
pendentes da oxigenoterapia.

Comparado a um indivíduo com capacidade pulmonar normal, o pacien-
te portador de DPOC está mais suscetível às infecções pulmonares e às interna-
ções.

Os agravantes que podem levar um paciente com DPOC a um quadro de 
descompensação aguda variam desde uma gripe até infecções pulmonares. Esse 
evento agudo em um paciente com uma patologia crônica pode significar uma 
insuficiência respiratória grave, exigindo sua internação em UTI devido à obri-
gatoriedade da ventilação mecânica invasiva.

Dentre as DPOC, destacamos o enfisema pulmonar, o qual se caracteriza 
pela degeneração e destruição dos alvéolos com formação de sacos alveolares 
maiores e perda do suporte brônquico (tecido pulmonar) e a bronquite crônica 
caracterizada pela formação de secreção mucoide e tosse persistente. A bron-
quite crônica geralmente acompanha o paciente enfisematoso.

Como já destacado anteriormente, pela obstrução do fluxo de ar ocorre a 
formação de áreas em que não há troca gasosa, implicando a retenção de CO2.

Na UTI, o paciente recebe, além do suporte ventilatório, drogas que 
facilitam a expansão pulmonar e favorecem a hematose. Estamos falando 
dos broncodilatadores e corticoides. A fisioterapia respiratória é de suma 
importância porque auxilia, por meio de exercícios, a expansibilidade pul-
monar.

Para o paciente portador de DPOC 
se aumentarmos a oferta de oxi-
gênio, conseguiremos melhorar a 
troca gasosa? 
A resposta é NÃO! Só estaríamos 
complicando sobremaneira a situ-
ação do paciente porque quando 
aumentamos a oferta de O2 ele 
não é capaz de se difundir para os 
capilares e o CO2 para os alvéolos. 
Esse aumento na oferta de oxigênio 
pode acarretar piora do quadro.
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Por se tratar de uma patologia crônica não há tratamento para cura. O que 
ocorre é a estabilização do quadro pulmonar até que novos episódios agudos se 
instalem e recaiam em novas internações. 

A persistência no mesmo estilo de vida acarreta importante declínio da 
capacidade pulmonar podendo levar ao óbito.

O abandono do tabagismo e o início de atividades físicas acompanhadas 
de um educador e de fisioterapia respiratória, logo nos primeiros meses, melho-
ram sobremaneira a capacidade pulmonar desses pacientes.

Embolia Pulmonar 

A embolia pulmonar (EP) é caracterizada pelo desprendimento de um 
trombo de qualquer parte do sistema venoso profundo que percorre a rede vas-
cular atravessando as câmaras cardíacas e obstruindo a artéria pulmonar ou um 
de seus ramos.

Essa obstrução impede que determinada área do parênquima pulmonar 
seja oxigenada levando ao infarto pulmonar.

Embora a tecnologia se mostre cada vez mais eficaz quanto à descoberta 
precoce do diagnóstico e tratamento dessa patologia, inúmeras são as vezes que 
pacientes chegam aos serviços de emergência com queixas pulmonares graves, 
necessitando de intervenção imediata como suporte ventilatório invasivo e trans-
ferência para a unidade de terapia intensiva.

Muitos são os fatores que predispõem o indivíduo a essa patologia: aca-
mado por tempo prolongado, uso de contraceptivos orais, cirurgias de grande 
porte (destacando as cirurgias ortopédicas, cirurgias cardíacas, principalmente 
quando utilizada a circulação extracorpórea), o próprio envelhecimento asso-
ciado às comorbidades – ICC, IAM, câncer ou quaisquer outros casos que propi-
ciam o desprendimento de substâncias trombóticas. 
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As principais manifestações clínicas variam de acordo com o tipo de em-
bolia pulmonar e sua gravidade. Nas embolias submaciças, observa-se dor to-
rácica, dor pleurítica, dispneia, taquipneia, tosse, hemoptise, taquicardia, febre, 
cianose.

Nas embolias maciças observa-se síncope, hipotensão arterial, taquicar-
dia, dispneia, cianose e choque.

Os exames de imagem utilizados para auxiliar no diagnóstico são radio-
grafia de tórax, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Funda-
mental para a confirmação de embolia maciça é a cintilografia. 

Dependendo do resultado da gasometria arterial, poderá ser necessária a 
entubação e o suporte ventilatório invasivo.

O tratamento depende da condição hemodinâmica do paciente. 

A equipe de enfermagem tem sua atuação nos vários níveis de atenção. 
Na atenção primária, a prevenção da trombose venosa profunda deve estar pau-
tada na origem de seu aparecimento e nas medidas profiláticas.

Em relação à atenção secundária, é essencial que o técnico de enfer-
magem conheça os cuidados com a terapia anticoagulante endovenosa. Deve 
estar atento aos possíveis sangramentos, coleta e resultados de exames de co-
agulação sanguínea.

Monitorar o paciente, administrar drogas inotrópicas e vasoconstritoras 
nos casos de choque e realizar o balanço hídrico são procedimentos fundamen-
tais para pacientes em estados críticos, além das medidas já citadas anteriormen-
te – ventilação mecânica e drogas anticoagulantes. 

A terapia trombolítica é utilizada em alguns casos, dependendo das 
condições clínicas do paciente. Os medicamentos utilizados são a estrepto-

Reveja drogas trombolíticas, ino-
trópicas e vasoconstritoras.
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quinase e a rTPA. Ambos possuem como principais efeitos colaterais o sangra-
mento, arritmia e hipotensão.

O tratamento cirúrgico (embolectomia) é considerado um procedimento 
de alto risco, sendo indicado somente para pacientes que não foram submetidos 
à terapia trombolítica.

Promover a orientação do paciente e familiares quanto ao uso dos me-
dicamentos anticoagulantes, bem como a reeducação alimentar e participa-
ção em programas já existentes, faz parte do cuidado de enfermagem visando 
o autocuidado. 

É importante que o paciente tenha ciência que a cura definitiva não foi 
alcançada, poderá haver reincidência e, portanto, seu comprometimento com as 
orientações recebidas é imprescindível. 

Edema agudo de Pulmão

O edema agudo de pulmão (EAP) é uma situação de emergência que 
requer atuação imediata da equipe multiprofissional. Considerado como 
evento secundário, pode se instalar em decorrência de uma patologia aguda 
ou crônica.

Define-se como o extravasamento dos líquidos dos espaços intravasculares 
para o interstício e alvéolos pulmonares, acarretando dificuldade na troca gasosa. 

Sua etiologia pode ser de origem cardiogênica ou não cardiogênica.

As causas cardiogênicas são: miocardiopatia, arritmias, valvopatia ou 
IAM. Sua fisiopatogênese ocorre pelo enfraquecimento da musculatura do 
coração, prejudicando o bombeamento sanguíneo. O sangue, então, de forma 
retrógrada, se acumula nos pulmões, ocasionando a congestão pulmonar. 

 Embolectomia: retirada cirúrgica 
de um êmbolo.
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As causas não cardiogênicas são: infecção pulmonar, septicemia, dimi-
nuição das proteínas plasmáticas, insuficiência renal e hepática. Normalmente a 
fisiopatologia está relacionada ao aumento da permeabilidade capilar ou dimi-
nuição da pressão plasmática, ocasionando extravasamento dos líquidos intra-
vasculares para os alvéolos. 

Inicialmente, o paciente apresenta um quadro de desconforto respiratório 
com angústia respiratória, que evolui para uma dispneia de proporção exacerba-
da e ortopneia. Taquicardia com pulso filiforme, sudorese e palidez estão sempre 
presentes.

A tosse é acompanhada normalmente de expectoração rósea em virtude 
do rompimento de microcapilares. Estertores e crepitações às vezes são percebi-
dos mesmo sem o uso do estetoscópio (sororoca).

A intervenção é iniciada antes mesmo dos resultados dos exames, que se 
resumem em radiografia de tórax, gasometria arterial e história clínica do pa-
ciente, porque se considera risco de morte iminente.

O tratamento consiste em diminuir o retorno venoso para os pulmões e, 
consequentemente, diminuição da congestão pulmonar e dos líquidos intersti-
ciais e alveolares.

Além da ventilação mecânica invasiva, o tratamento farmacológico à base 
de diuréticos é importante para alívio do edema pulmonar. Outros grupos farma-
cológicos – sedativos e drogas vasoativas – podem ser necessários, e dependem 
da causa básica do EAP.

É necessário manter acesso venoso pérvio, promover oxigenoterapia ou 
auxiliar na instalação da ventilação mecânica, proceder monitorização cardíaca 
e instalação de oximetria de pulso e administração das drogas pertinentes.
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Síndrome da angustia respiratória aguda 

A síndrome da angústia respiratória aguda (SARA) é considerada uma 
afecção respiratória grave, com alto índice de mortalidade, e que necessita de 
internação em UTI para suporte ventilatório invasivo.

Como causas diretas, ou seja, que afetam diretamente os pulmões pode-
mos citar a pneumonia, tuberculose, broncoaspiração, afogamento, inalação de 
fumaça ou gases tóxicos.

As causas indiretas podem ser originárias de septicemia, traumatismo, 
pancreatite, transfusão de hemoderivados e choque.   

Ocorre por uma reação inflamatória do próprio organismo em resposta 
à lesão pulmonar. São liberados mediadores químicos que levam à injúria da 
membrana alveolocapilar. Como consequência, ocorre o extravasamento de lí-
quidos para o espaço intersticial e alveolar, ocasionando desequilíbrio na rela-
ção ventilação/perfusão.

Ocorre também a broncoconstrição, devido ao aumento do líquido inters-
ticial, prejudicando a complacência pulmonar.

É evidenciada a hipoxemia grave, por existir alvéolos funcionantes e não 
funcionantes. Com isso ocorre o shunt, mistura de sangue arterial e venoso. 

Na tentativa de compensar a hipoxemia, ocorre o aumento do trabalho da 
musculatura respiratória.

O paciente ainda pode apresentar áreas de atelectasia (expansão comple-
ta do pulmão ou de parte dele), com espaço morto alveolar e fibrose pulmonar 
de caráter irreversível e piora da hipoxemia.

Atualmente o tratamento para SARA é bem mais promissor graças a estu-
dos na área da pneumologia e da tecnologia dos ventiladores mecânicos. Tratar 
a causa básica da SARA é fundamental. 

Ventilação: conjunto de fenôme-
nos físicos e químicos que permite 
a troca gasosa.
Perfusão: área vascularizada por 
onde o sangue flui.
Complacência pulmonar: capaci-
dade que o pulmão tem de se ex-
pandir.
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A entubação orotraqueal e o ajuste dos parâmetros da ventilação mecâ-
nica são necessários para a melhoria do quadro pulmonar. Um dos recursos 
oferecidos pelo ventilador mecânico é a pressão expiratória positiva final (PEEP), 
com o intuito de manter a abertura dos alvéolos por meio do aumento do volu-
me expiratório final. 

Farmacologicamente, utiliza-se a corticoterapia e a antibioticoterapia. 
Se necessário, outros medicamentos são associados, dependendo da causa 
básica.

Controle radiológico e gasometria arterial são feitos periodicamente para 
ajustes constantes.

O diferencial dos cuidados de enfermagem ao paciente com SARA está 
em posicioná-lo no leito. É de suma importância que se siga a prescrição de mu-
dança de decúbito, que inclui a posição prona para favorecer a expansibilidade 
pulmonar (e consequentemente a ventilação e perfusão pulmonar), seguida de 
decúbito elevado para diminuição de edema facial. 

A ansiedade e agitação são comuns e decorrentes tanto do desconforto 
respiratório como da hipoxemia, o que necessita de sedação. Essa sedação tam-
bém contribui para um baixo consumo de oxigênio.

Devido ao metabolismo aumentado e, portanto, um gasto energético au-
mentado, o aporte nutricional é parte integrante de seu tratamento, cabendo à 
equipe de enfermagem os cuidados com a nutrição enteral ou parenteral. 

A ventilação mecânica está presente na totalidade dos pacientes em 
estado crítico com SARA, estando sob a responsabilidade da enfermagem 
os cuidados na assistência ventilatória, em parceria com a equipe de fisio-
terapia.

A PEEP é utilizada para manter os 
alvéolos abertos durante a expira-
ção e, com isso, aumentar a quan-
tidade de oxigênio, o que favorece 
a troca gasosa. 

Você sabia que existe no Hospital 
das Clínicas do Estado de São Pau-
lo o aparelho de tomografia de im-
pedância elétrica à beira do leito, 
o qual permite avaliar a perfusão/
ventilação?

Diferencie SARA de EAP e desta-
que os principais cuidados de en-
fermagem.
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Ventilação Mecânica Invasiva 

Ventilação mecânica invasiva (VMI) é a assistência ventilatória por meio 
de respirador mecânico.

A VMI está indicada aos pacientes nas seguintes situações:

• efeito anestésico ou bloqueio neuromuscular

• hipoxemia e/ou hipercapnia grave – insuficiência respiratória 

• acidose respiratória 

• aumento da pressão intracraniana 

• necessidade de diminuir o consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco

• prevenção ou tratamento de atelectasias 

• parada cardiorrespiratória 

• fadiga respiratória 

Atualmente há vários modelos de respiradores artificiais que possuem re-
cursos para facilitar o trabalho pulmonar dos portadores de afecções pulmona-
res. Porém, independentemente do modelo, existem alguns parâmetros básicos 
que devem ser ajustados. São eles:

•  fração inspiratória de oxigênio (fiO2): é a porcentagem de oxigênio que 
o paciente pode receber. Varia de 21% até 100%; 

•  frequência respiratória: número de movimentos respiratórios no período 
de 1 minuto;

•  modo ventilatório: ventilação mandatória contínua, que pode ser con-
trolada ou assistida; ventilação mandatória intermitente, que pode ser 
sincronizada ou não, CPAP – pressão positiva constante de vias aéreas;

• relação entre a inspiração e a expiração;

•  volume corrente: é a quantidade de volume inspirado e expirado. Varia 
de 10 a 15 vezes o peso corpóreo do paciente; 

• pressão positiva expiratória final (PEEP).
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Há ainda outros recursos disponíveis, dependendo do modelo do respi-
rador mecânico. Os ajustes são definidos no momento de sua instalação e após 
resultados gasométricos, radiografia de tórax, monitorização da pressão arterial, 
frequência cardíaca e oximetria de pulso. 

A assistência de enfermagem consiste em vigilância constante, pois, mu-
danças nos parâmetros do ventilador, exames de gasometria, radiografias de tó-
rax e outras condutas são constantemente tomadas, de acordo com a evolução 
do paciente. 

A primeira providência da equipe é manter os alarmes ligados, a fim de 
garantir o aviso sonoro e luminoso no caso de possíveis intercorrências: dobras 
no circuito, obstrução da cânula, escape de ar.

Cuidados na fixação do tubo orotraqueal e aferição de pressão do balone-
te da cânula previnem a extubação acidental. Higiene oral periódica, troca de 
circuito e do filtro do ventilador evitam a proliferação bacteriana.

A observação da expansibilidade torácica, o sincronismo da respiração 
entre paciente e respirador, a avaliação da perfusão periférica, a análise da oxi-
metria de pulso, a aspiração das vias aéreas e avaliação do nível de consciência 
são fundamentais para detectar alterações dos níveis de oxigenação tecidual.

Mudanças de decúbito e tórax em posições mais elevadas facilitam a ex-
pansibilidade pulmonar e previnem áreas de atelectasias.

Muitas vezes é necessário sedação e analgesia para alívio da dor e rela-
xamento, evitando que o paciente se sinta aflito e permitindo que o respirador 
mecânico faça temporariamente o trabalho pulmonar.

Apesar da entubação, o paciente pode estar acordado e, portanto, é im-
prescindível manter uma comunicação efetiva incentivando-o a se comunicar 
por meio de gestos, escritas e sinais, estabelecendo uma relação de confiança.

Quais as possíveis complicações 
que o paciente poderá apresentar 
pelo uso da ventilação mecânica 
e como o técnico de enfermagem 
pode intervir para que isso não 
aconteça.
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As afecções neurológicas são doenças que afetam o sistema nervoso. 
A incidência vem aumentando por causa das complicações das doenças cardio-
vasculares e do envelhecimento populacional. São responsáveis por expressivos 
índices mundiais de mortalidade e morbidade.

Muitas doenças neurológicas afetam o comportamento do indivíduo, 
comprometendo sua autonomia e manifestando-se conforme o envelhecimen-
to. Outras interrompem a vida na fase produtiva e se manifestam por eventos 
abruptos, comprometendo o projeto de vida do indivíduo, a estrutura familiar e 
a sociedade, repercutindo em altos custos para o sistema público de saúde. Esses 
pacientes ocupam cada vez mais os leitos hospitalares, exigindo profissionais 
altamente capacitados, conhecimento específico e equipamentos sofisticados 
para uma assistência de qualidade. Estamos falando dos acidentes vasculares 
encefálicos e dos tumores cerebrais.

O acidente vascular encefálico (AVE), denominação atual para o acidente 
vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame cerebral, aparece no 
início desse século como sendo a terceira causa de morte em São Paulo, perden-
do apenas para as doenças coronarianas e as agressões.

Essa realidade levou o governo municipal de São Paulo, em consonância 
com as orientações da OMS e parceria da Secretaria Municipal de Saúde, a 
inserir, em 2005, o AVE no Programa das Doenças e Agravos Não Transmissíveis 
(DANT). Esse programa estuda as medidas de vigilância em saúde e mudanças 
em políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida da população.

 acidente Vascular Encefálico

O AVE é uma doença que compromete a circulação cerebral, interrom-
pendo ou diminuindo a irrigação sanguínea aos tecidos encefálicos, com mani-
festação por mais de 24 horas após o evento súbito.

  TEXTO 11    reconhecendo e atuando nos agravos neurológicos

Faça uma revisão de anatomia e 
fisiologia do SNC.

As doenças neurológicas que mais 
incidem no idoso são Alzheimer, 
Parkinson e outras demências. Pes-
quise sobre as doenças relaciona-
das ao envelhecimento.

A Portaria nº 1.161/GM, de 7 de 
julho de 2005, institui a Política 
Nacional de Atenção ao Porta-
dor de Doença Neurológica nas 
três esferas de gestão. Estimula a 
atenção integral às patologias que 
com maior frequência acarretam 
doenças neurológicas, por meio 
da implantação e implementação 
de ações de prevenção e controle, 
nos três níveis de atenção. Intenta 
ainda ampliar e qualificar a cober-
tura dos portadores de hipertensão 
arterial e de diabetes mellitus, prin-
cipais causas dos acidentes vascu-
lares encefálicos no Brasil.
Disponível em: <http://dtr2001.sau-
de.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2005/
GM/GM-1161.htm.>. Acesso em: 16 
de março de 2009.

Doenças e agravos não transmis-
síveis (DANT): compreende o 
acidente vascular cerebral, cânce-
res, diabetes, hipertensão arterial, 
de pressão, síndrome do pânico, 
neuroses e psicoses, além do uso 
de álcool e drogas lícitas e ilícitas, 
doenças genéticas. Inclui-se tam-
bém os traumatismos em geral, os 
acidentes de trabalho, acidente de 
trânsito e a violência doméstica. 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS - 2003) define o AVE como sendo 
o resultado da interrupção de suprimento sanguíneo ao cérebro por obstrução 
ou rompimento de uma artéria que irriga uma ou mais áreas cerebrais. A au-
sência ou diminuição do suprimento de nutrientes e oxigênio às células causa 
isquemia e, consequentemente, a necrose tecidual cerebral. A complexidade do 
AVE dependerá da extensão da lesão necrótica e da área acometida. As incapa-
cidades motoras ou sensoriais são resultantes do processo de necrose do tecido 
cerebral, que deixa de exercer sua função normal, embora o quadro neurológico 
possa variar muito em função do local e da extensão exata da lesão.

As manifestações clínicas incluem alterações como hemiplegia, hemipa-
resia, afasia, dislalia, disartria, anopsia, amaurose, ataxia, cinestesia, incontinên-
cias vesicais e intestinais e distúrbios emocionais – choro sem razão aparente, 
irritabilidade, agressividade e atonia. O edema cerebral é uma complicação gra-
ve no AVE, ocasionando a hipertensão intracraniana.

O AVE pode ser classificado em isquêmico (AVEI) e hemorrágico (AVEH).

O AVEI é desencadeado pela interrupção total ou parcial do fluxo sanguí-
neo ao tecido cerebral, devido a um trombo ou êmbolo desprendidos da artéria 
carótida, decorrentes de aterosclerose, hipertensão arterial, diabetes mellitus ou 
provenientes do coração por doenças cardíacas. 

Os principais fatores de risco para a ocorrência de um AVEI incluem a 
idade, hereditariedade, raça, hipertensão arterial, dislipidemia, aterosclerose, 
patologia cardíaca, diabetes mellitus, elevada taxa de colesterol, predisposição 
genética, antecedentes de acidentes isquêmicos transitórios (AIT) ou de aciden-
tes vasculares encefálicos, tabagismo, etilismo, obesidade, sedentarismo e uso 
de contraceptivos hormonais orais.

Muitos fatores podem ser controlados com a mudança do estilo de vida e 
acompanhamento por equipe multidiciplinar, minimizando assim a probabilida-
de de ocorrência de AVEI.

Principais artérias que irrigam o cé-
rebro são as carótidas, as cerebrais 
médias e as artérias vertebrais e 
suas respectivas ramificações.

Pesquise o significado dos termos 
técnicos que caracterizam as mani-
festações clínicas do AVE.

As células cerebrais denominadas 
neurônios não possuem reserva de 
nutrientes e em poucos minutos sem 
irrigação sanguínea ficam sem ener-
gia, param de trabalhar e morrem, 
ocasionando necrose tecidual.

Áreas cerebrais e suas funções:
-  lobo frontal: giro pré-central - mo-

tricidade do corpo e giro pós-cen-
tral - resposta sensitiva;

-  lobo parietal: área de Wernick - área 
sensorial da fala, e área de broca – 
área motora da fala;

-  lobo temporal – relacionado à au-
dição;

-  lobo occipital - relacionado à vi-
são;

-  cerebelo – relacionado ao equilí-
brio.

As manifestações motoras ocorrem 
do lado oposto do corpo em relação 
ao hemisfério cerebral atingido, uma 
vez que as fibras nervosas se cruzam 
na altura do tronco cerebral.

Pesquise a diferença entre trombo 
e êmbolo.
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O AVEH ocorre principalmente pelo extravasamento de sangue de uma ou 
mais artérias cerebrais, desencadeado principalmente por crise hipertensiva, distúr-
bios de coagulação sanguínea, rompimento de aneurisma cerebral, má-formação 
arteriovenosa, traumas cranioencefálicos (TCE) e raramente por tumores cerebrais.

O aneurisma cerebral é uma formação sacular na parede do vaso arterial. 
Essa formação sacular se expande, tornando a parede muito delgada, chegando 
a romper-se e causando a hemorragia arterial cerebral. Pode ocorrer em qual-
quer artéria cerebral, frequentemente na base do cérebro. 

Os sinais e sintomas são cefaleia holocraniana intensa, vômitos, crise con-
vulsiva, perda motora de um lado do corpo, confusão mental, torpor e inconsci-
ência. O início é súbito e pode evoluir rapidamente para o coma, dependendo 
da extensão do sofrimento cerebral devido à ausência de fluxo sanguíneo da 
artéria comprometida e da quantidade de sangue extravasado. Hemorragias ma-
ciças podem ocasionar morte cerebral e óbito. 

O tratamento do AVE depende da etiologia. O indivíduo geralmente ma-
nifesta comportamento anômalo ao cotidiano, acompanhado por lentidão ou 
perda do movimento de um lado do corpo, perda do equilíbrio, perda da cons-
ciência, fala pastosa ou desconexa e ainda pode referir cefaleia intensa.

Quando o indivíduo apresenta algum desses sintomas é imprescindível o 
encaminhamento ao serviço de saúde. Por vezes esses sintomas são negligen-
ciados e o tratamento torna-se ineficiente, principalmente em idosos.

A ocorrência de AVE é considerada uma condição de emergência. O ser-
viço de emergência do hospital deve instituir protocolo de atendimento para 
esses casos, pois a eficácia do tratamento depende da rapidez do diagnóstico e 
início do tratamento.

Na admissão no pronto-socorro é importante que a história que antecedeu 
o evento súbito seja relatada à equipe de emergência, assim como a história de 

Pesquise a relação entre os fatores 
de risco e a ocorrência de AVEI.

Relembre discussões da Área I so-
bre o processo saúde-doença, ana-
lisando as causas e determinantes 
das doenças neurológicas.

Outras causas de AVEI são arterites, 
vasoespasmo, parada cardiorrespi-
ratória ou hemorragias maciças e 
raramente por compressão de arté-
rias por causa de tumores cerebrais.

Ataque isquêmico transitório (AIT 
ou TIA) é a ocorrência de isquemia 
cerebral em que os sintomas desa-
parecem totalmente em menos de 
24 horas, não deixando debilidades 
ou incapacidades ao indivíduo.

Faça uma revisão sobre anatomia 
e fisiologia da circulação cerebral.

Cefaleia holocraniana é caracteri-
zada por dor em toda a extensão 
da cabeça, de início súbito e pode 
ser decorrente do sangramento in-
tracerebral.

A Sociedade Brasileira de Doenças 
Cerebrovasculares (SBDCV) instituiu 
protocolo de atendimento em emer-
gência intra-hospitalar para AVE.
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vida da pessoa. A equipe estabelece o diagnóstico ao relacionar os dados rela-
tados pela pessoa ou seu acompanhante, associando ao exame físico, exame 
neurológico completo e os exames diagnósticos.

São solicitados exames laboratoriais para identificar alteração sanguínea, 
eletrolítica e de glicemia. A tomografia computadorizada de crânio é imprescin-
dível para determinar a etiologia do AVE, se isquêmico ou hemorrágico e com 
isso direcionar o tratamento. O exame do líquido cefalorraquidiano, o líquor, 
pode auxiliar a elucidar a presença de sangue nos espaços meníngeos.

A equipe de enfermagem planeja a assistência implementando cuidados 
focados nas debilidades apresentadas pelo indivíduo, na realização de exames 
diagnósticos e acompanhamento aos familiares, dentro dos princípios de huma-
nização. É importante que o paciente mantenha-se monitorizado com controle 
de pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, saturação de oxigênio e 
nível de consciência. Uma escala de avaliação para AVE deve ser empregada 
para acompanhamento da evolução do quadro.

No AVEI o tratamento é estritamente medicamentoso, visando a minimizar 
os danos na área de penumbra, restabelecer a pressão arterial e a manutenção 
da pressão intracraniana. Quando o diagnóstico é realizado até 3 horas após 
o início dos sintomas, está indicada a terapia trombolítica com o t-Pa, ativador 
plasminogênio tecidual. Esse tratamento permite diminuir a área de penumbra, 
restabelecendo a circulação circundante da área de necrose e melhorando o 
prognóstico do cliente.

Para aqueles que não contemplam os critérios para a inclusão em terapia 
trombolítica, inicia-se a terapia anticoagulante com heparina endovenosa. Am-
bas as medicações, t-Pa e a heparina, podem provocar sangramento como efeito 
colateral; portanto, devem ser monitorados os locais de inserção de cateteres 
venosos e arteriais, sonda nasogástrica e aspirações brônquicas, bem como ob-
servar sinais de choque e sinais indicativos de alterações neurológicas.

Pesquise sobre o Atendimento em 
urgência e emergência para AVE 
preconizado pelo American Hearth 
Association (AHA).

A escala de coma de Glasgow é 
utilizada para avaliação do nível 
de consciência recomendada pelo 
National Institute of Neurological 
Disorders and Stroke (NINDS).

A escala internacional de avaliação 
do AVE – National Institute Health 
Stroke Scale (NIHSS) é utilizada 
para avaliação do AVE agudo reco-
mendada pelo National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke 
(NINDS), 1995. Pesquise sobre o 
assunto.

Área de penumbra: área que cir-
cunda a necrose, constituindo-se 
de células que ainda não morre-
ram, mas que estão com suprimen-
to insuficiente de nutriente.

Pesquise sobre os cuidados de en-
fermagem na terapia trombolítica 
com o t-Pa e terapia anticoagulante 
com heparina endovenosa.
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A investigação diagnóstica com exames subsidiários como ecocardiogra-
ma, eletrocardiograma e exames laboratoriais, auxilia na identificação de pos-
síveis causas cardiocirculatórias e/ou bioquímicas (hipoglicemia/hiperglicemia). 
O dopller de carótidas identifica presença de placas de ateroma nas artérias 
carótidas. A cirurgia de endarterectomia é indicada para a retirada de placas de 
ateroma, prevenindo possíveis ocorrências de AVEI. 

No AVEH o tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, dependendo da lo-
calização da hemorragia e etiologia.

A abordagem cirúrgica geralmente é por craniotomia. Nos casos de aneu-
risma cerebral é indicada a microcirurgia por craniotomia para a clipagem do 
aneurisma, a fim de restabelecer a circulação local. Enquanto o aneurisma não 
é abordado cirurgicamente, o indivíduo corre o risco de apresentar um novo 
sangramento e/ou um vasoespasmo. O vasoespasmo está relacionado ao com-
portamento da artéria cerebral ao sangue extravasado no cérebro. Ela se contrai 
e desencadeia quadros isquêmicos com manifestações neurológicas, o que pode 
piorar o prognóstico do cliente.

A arteriografia cerebral é um exame invasivo realizado para a programa-
ção cirúrgica, pois permite visualizar exatamente a artéria cerebral onde ocorreu 
o aneurisma. A equipe de enfermagem mantém a mesma atenção a esse cliente, 
enfatizando o tratamento definitivo, no caso a cirurgia. 

Tumores cerebrais

O tumor cerebral (TU) é caracterizado pelo crescimento descoordenado 
de células cerebrais. A classificação está relacionada à estrutura cerebral de ori-
gem e as debilidades enfrentadas pelo paciente serão correspondentes à função 
cerebral da área de localização do tumor.

Os tumores primários cerebrais podem ser benignos ou malignos. Tumores 
benignos apresentam como características crescimento lento, não invadem ou-

O tratamento clínico consiste em 
aguardar a reabsorção do hemato-
ma pelo organismo, acompanhan-
do o quadro clínico do indivíduo.

Clipagem de aneurisma: colocação 
de um clip metálico na base da for-
mação sacular do aneurisma.
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tros tecidos cerebrais adjacentes e crescem em áreas acessíveis cirurgicamente. 
O tratamento baseia-se na programação cirúrgica e remoção da massa tumoral.

Já os tumores malignos caracterizam-se por crescimento acelerado, atin-
gem áreas cerebrais pouco ou sem acesso cirúrgico e invadem os tecidos adja-
centes. Essa agressividade dificulta ainda mais o tratamento, pois compromete 
outras estruturas intracerebrais, causando debilidades e incapacidades perma-
nentes ao indivíduo.

A progressão dos sinais e sintomas é importante porque indica a expansão 
do tumor.

A neurologia tem utilizado meios menos invasivos para tratamento dos tu-
mores intracerebrais. A radiocirurgia é um procedimento que permite a cirurgia 
cerebral não invasiva, ou seja, sem a abertura do crânio, por meio de feixes de 
radiação. É uma técnica nova usada para destruir, por meio de dosagem precisa 
de radiação, tumores intracranianos que poderiam ser inacessíveis ou inadequa-
dos para a cirurgia aberta.

A quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia para os tumores metastáticos 
constituem-se em medidas paliativas, eliminando sintomas, proporcionando, as-
sim, melhora da qualidade de vida do paciente.

O paciente na UTI 

As cirurgias neurológicas são de alta complexidade e, frequentemente, os 
pacientes necessitam de internação em UTI para acompanhamento pós-opera-
tório. Edema cerebral, hipertensão intracraniana, alterações hidroeletrolíticas, 
padrões anormais da respiração, hipóxia, além de alterações cardiovasculares, 
no caso a hipertensão e as infecções, geralmente ocasionadas por pneumonias e 
meningites, são as complicações que podem ocorrer. 

Compreender a afecção neurológica e suas repercussões no indivíduo re-
quer vivência, comprometimento em suas ações, conhecimento técnico-científico, 

Podem ser encontrados tumores 
metastáticos no tecido cerebral, 
geralmente provenientes de tumo-
res primários de mama, pulmão, 
rim e próstata.

Você vai aprofundar seus conheci-
mentos sobre quimioterapia e ra-
dioterapia no texto Reconhecendo 
e atuando nos agravos oncológicos.

Relembre discussões de seu curso 
de auxiliar de enfermagem sobre 
cuidados pré e pós-operatórios.
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responsabilidade e ética. O objetivo da equipe multidisciplinar na UTI é assistir 
o indivíduo, prevenir as complicações e realizar o melhor prognóstico.

A assistência de enfermagem está focada nas debilidades apresentadas 
pelo cliente e na reabilitação precoce, implementando ações para a prevenção 
das complicações e ainda assistência ao cliente e à família, promovendo um cui-
dado individualizado. Portanto, deve estar preparada técnica e cientificamente 
para responder por seu papel. Muitas vezes, o reconhecimento precoce de sinais 
e sintomas que podem indicar alterações na evolução do cliente é detectado 
pela equipe de enfermagem, por permanecer a maior parte do tempo próxima a 
ele e aos seus familiares.

Hipertensão Intracraniana

Uma preocupação contínua na UTI neurológica é a ocorrência da hiper-
tensão intracraniana (HIC). O aumento da pressão intracraniana é a principal 
causa de morte entre os pacientes neurocirúrgicos. Caracteriza-se pelo aumento 
persistente do valor da pressão intracraniana (PIC) acima de 20 mm/Hg, em de-
corrência de processos expansivos intracerebrais. 

A PIC, no adulto, é expressa pela ocupação harmônica dos componentes 
existentes dentro da rígida caixa craniana. Esses componentes são o parênquima 
cerebral, a circulação liquórica e a circulação sanguínea cerebral. Quando os 
três elementos estão em equilíbrio a PIC mantém-se dentro dos valores de nor-
malidade. Se um desses conteúdos intracerebrais se modifica, ocorre a alteração 
da pressão intracraniana. 

Na vigência de hipertensão intracraniana o primeiro componente a se 
acomodar é o líquido cefalorraquidiano, em seguida é a circulação cerebral 
que se recompõe sendo primeiramente a circulação venosa, e, por último, o 
parênquima cerebral que sofre por compressão das estruturas encefálicas. Essa 
redistribuição ocorre fisiologicamente na tentativa de manter o equilíbrio entre 

Verifique no seu serviço como é 
a assistência de enfermagem ao 
paciente neurocirúrgico. Promova 
uma discussão de suas vivências 
com o grupo.

Verifique no Código de Ética de 
Enfermagem as responsabilidades 
do profissional na assistência ao 
cliente.

Processos expansivos são desen-
cadeados por um ou mais fatores: 
alteração do fluxo sanguíneo ce-
rebral ou liquórico, hematomas, 
sangramentos expressivos, hiper-
capnia, crescimento da massa tu-
moral, processos infecciosos e ede-
ma cerebral por traumas ou infarto 
encefálico (AVE).
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os componentes intracerebrais e é denominada de complacência cerebral. Por-
tanto, o fluxo sanguíneo cerebral (FSC) torna-se um importante agente regulador 
da PIC por responder a drogas que interferem na circulação e controle da pres-
são arterial. A pressão arterial média em torno de 50 a 150 mmHg assegura uma 
eficiente nutrição celular. 

A complexidade dos agravos decorrente da HIC depende da velocidade 
de instalação do quadro e da magnitude do processo expansivo. As manifesta-
ções clínicas são determinadas por lesões causadas por hipóxia e/ou isquemia 
do tecido cerebral e também pela compressão e distorção das estruturas vascu-
lonervosas, por meio das herniações encefálicas.

Quando o processo expansivo intracraniano se instala gradativamente, 
inicialmente o cérebro desenvolve mecanismos fisiológicos compensatórios da 
PIC, evitando o colapso cerebral. Porém, a partir de certo momento, esses me-
canismos se exaurem e pequenas variações de volume intracerebral causam au-
mento significativo da PIC.

A implantação de um cateter intracerebral permite a monitorização dos 
valores da PIC e com isso a avaliação precoce do sofrimento cerebral. As princi-
pais complicações referentes à monitorização por cateter de PIC são infecções 
relacionadas ao cateter e ao manuseio do sistema de drenagem, sangramentos, 
obstrução ou ruptura do sistema de monitorização, deslocamento, quebra ou 
exteriorização acidental do cateter de PIC.

Quando a PIC aumenta, o líquor é drenado para fora do compartimento 
cerebral por diferença de pressão entre os compartimentos interno e externo. 
Isso permite uma diminuição da HIC na vigência de um processo expansivo 
muito agressivo. Esse sistema também permite a visualização direta das caracte-
rísticas do líquor, a coleta do material para a análise e ainda a administração de 
medicamentos. 

Além do valor ordinal da PIC há manifestações clínicas que subsidiam 
a avaliação do paciente com risco para HIC. A primeira fase da HIC é a fase 

Valor normal da PIC: entre 10 a 20 
mmHg.

A herniação ocorre quando me-
canismos fisiológicos de com-
pensação da PIC esgotam-se, em-
purrando as estruturas do tronco 
cerebral através do forame magno, 
destruindo vasos, nervos cranianos 
e o próprio tronco cerebral, poden-
do evoluir para a morte encefálica 
e o óbito.

Os cateteres intraventriculares 
são de alta confiabilidade para a 
mensuração da PIC, possuem um 
transdutor de pressão acoplado e 
possibilitam a drenagem terapêu-
tica do líquor. Hoje em dia o mo-
delo de cateter mais utilizado é o 
de fibra óptica com sistema em “Y” 
que permite, simultaneamente, a 
monitorização do valor da PIC e a 
drenagem liquórica.

A característica normal do líquor 
é de líquido translúcido e incolor, 
como água de pedra.
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de compensação do SNC. Na segunda fase surgem os sinais e sintomas ge-
rais e focais.

Os sinais e sintomas gerais compreendem a cefaleia, vômito, edema de 
papila, alterações da personalidade e do nível de consciência, crises convulsi-
vas, tonturas, macrocefalias, alterações da pressão arterial, respiração e da fre-
quência cardíaca e comprometimento dos nervos motores oculares. Os focais 
são as paresias ou paralisias, convulsões focais, ataxia, distúrbios cognitivos, 
alterações endócrinas e comprometimento dos nervos cranianos. O fenômeno 
de Cushing é um sinal clássico de HIC. 

Identificar sinais e sintomas que indicam alteração do nível de consciên-
cia e da hipertensão intracraniana (HIC) é papel fundamental atribuído à equipe 
de enfermagem. 

As ações específicas para contenção da HIC visam melhorar o retorno 
venoso cerebral por meio do posicionamento neutro da cabeça e decúbito 
dorsal com elevação da cabeça a 30°, garantir uma boa oxigenação cerebral 
por meio de suporte ventilatório monitorado e higienização brônquica. Mobi-
lizar o paciente no leito contribui para a prevenção de úlceras por pressão e 
infecções respiratórias, identificação de sinais e sintomas indicativos de HIC 
e de alteração do nível de consciência, com aplicação da escala de coma de 
Glasgow (ECGla). 

Os medicamentos utilizados para contenção da HIC são fenitoína, mani-
tol, dexametasona, thiopental, fentanila e midazolan.

avaliação neurológica

A avaliação neurológica é um exame importantíssimo para acompa-
nhamento da evolução do paciente, realizada por meio da observação e 

Fenômeno de Cushing: caracteriza-
se por hipertensão arterial, bradi-
cardia e alterações do padrão res-
piratório, simultaneamente.

Estudar os medicamentos utiliza-
dos em HIC, identificando classe 
medicamentosa, efeitos colaterais 
e cuidados de enfermagem.

Posição neutra da cabeça consiste 
no posicionamento da região do 
mento (queixo) alinhada com o 
osso esterno, sem sujeição ao de-
cúbito.
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interpretação de uma série de parâmetros fisiológicos que indicam a com-
plexidade funcional do SNC. Consiste na avaliação do nível de consciência, 
avaliação pupilar, avaliação do padrão respiratório e dos movimentos ocu-
lares.

A avaliação do nível de consciência é realizada por meio da aplicação 
da escala de coma de Glasgow, sendo amplamente utilizada por ser de fácil 
execução e interpretação, permitindo implementação de condutas terapêuticas 
à beira do leito.

A avaliação pupilar compreende a observação do tamanho pupilar e da 
resposta motora à incidência da luz.

A resposta à incidência luminosa estimula a contração da musculatura 
pupilar, caso isso não ocorra pode indicar comprometimento neurológico. 
A avaliação deve ser realizada em cada pupila, direita e esquerda, separa-
damente. Os padrões pupilares encontrados compreendem isocoria e aniso-
coria, miose e midríase, com ou sem resposta fotomotora, e ainda pupilas 
médio fixas.  

A avaliação respiratória compreende a monitorização da frequência res-
piratória, a amplitude e o ritmo. Nos distúrbios do SNC os padrões respiratórios 
apresentados podem ser respiração de Cheyne-Stokes, hiperventilação neurogê-
nica central, respiração apneustica e respiração atáxica.

Os movimentos oculares são controlados por três pares de nervos crania-
nos, o III, IV e o VI par; quando ocorre alteração em um ou mais desses nervos 
os movimentos oculares tornam-se anômalos, o que indica comprometimento 
intracerebral.

Os pacientes neurológicos podem apresentar graus variados de incapa-
cidade que determinam níveis de dependência. Portanto, faz-se necessário um 
planejamento de assistência individualizado e direcionado para a continuidade 
do tratamento após a alta hospitalar.

A escala de coma de Glasgow tam-
bém é utilizada para determinar a 
gravidade do trauma, apresentada 
no texto Atendimento em urgên-
cias e emergências.

Isocoria - pupilas de tamanhos 
iguais.
Anisocoria - pupilas direita e es-
querda de tamanhos diferentes.
Miose - pupilas contraídas.
Midríase - pupilas dilatadas.
Pupilas médio-fixas - pupilas dila-
tadas sem resposta fotomotora.

Dramatização dos diferentes ritmos 
respiratórios.

O sistema nervoso periférico é 
composto por 12 pares de nervos 
cranianos e 31pares de nervos pe-
riféricos, nomeados por números 
romanos.
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As debilidades provocadas pelo comprometimento cerebral demandam 
uma recuperação dependente de fatores intrínsecos e extrínsecos. 

Esse período afeta os mais diversos aspectos do cotidiano familiar. A assis-
tência domiciliar consiste no acompanhamento do indivíduo e família durante o 
processo saúde-doença por equipe multidisciplinar, possibilitando a promoção 
da saúde, prevenção de agravos e a reinserção social. 

As ações de enfermagem estão centradas na reabilitação das debilidades, 
adesão ao tratamento medicamentoso, orientação alimentar muitas vezes por 
nutrição enteral, prevenção das complicações devido às próprias debilidades e 
o acompanhamento terapêutico.

As debilidades apresentadas são frequentemente relacionadas às plegias 
ou paresias, com dificuldades variadas na motricidade, posturas inadequadas, 
alteração da memória, fala e compreensão, dificuldade de deglutição, incon-
tinências urinária e intestinal, problemas nutricionais, perda da continuidade 
cutânea por formação de lesões de pele e problemas infecciosos, principalmente 
respiratórios e urinários. 

Podemos citar ainda os quadros álgicos que não devem ser negligencia-
dos: as cefaleias, algias gastrointestinais por constipação ou flatulência, como 
também o comprometimento de processos psíquicos e emocionais, autoimagem 
subestimada, disfunção sexual e incapacidade em lidar com situações, causan-
do estresse, depressão, ansiedade, regressão, agressividade e negação.

O objetivo do acompanhamento terapêutico é promover situações nas 
quais o indivíduo possa adquirir autonomia, estimular sua capacidade criativa, 
ajudar a lidar com as dificuldades, facilitar a comunicação entre os familiares 
e promover a execução de atividades diárias pelo cliente e família, auxiliando 
dessa forma o processo de inclusão social. 

Fatores intrínsecos: idade, comor-
bidades, características do indiví-
duo e da família, condição física, 
motivação e estado socioeconô-
mico.
Fatores extrínsecos: qualidade do 
tratamento, início do tratamento, 
informação sobre a patologia, tem-
po de internação e complicações 
durante a internação.

A assistência domiciliar promove a 
recuperação do indivíduo, sua in-
dependência e reintegração social 
e familiar. Reduz custos, diminui 
o risco de infecção e promove um 
atendimento individualizado e hu-
manizado.

Pesquise a diferença entre plegia e 
paresia.
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Morte Encefálica e Potencial Doador

Anteriormente a morte era definida quando o coração e o pulmão para-
vam definitivamente de funcionar. O conceito de morte foi ampliado incorpo-
rando também a morte encefálica (ME). Como o SN comanda todas as atividades 
do corpo, quando ele morre, os demais órgãos e tecidos também morrem. Do 
ponto de vista médico-legal, a ME é a interrupção definitiva e irreversível de to-
das as funções cerebrais. Quando a pessoa em coma evolui para ME, os órgãos 
podem permanecer vivos por tempo prolongado, desde que sejam submetidos a 
cuidados contínuos e de alta complexidade.

Sob esse ponto de vista, classifica-se o paciente em ME como Potencial Doa-
dor. Dessa forma, o reconhecimento dos sinais de ME é de suma importância para 
os profissionais que atuam em UTI. Identificar precocemente o potencial doador 
beneficia aqueles que há tanto tempo aguardam na fila de transplante de órgãos.

O documento nacional para a constatação de ME é denominado Termo 
de Constatação de Morte Encefálica. Ao se constatar ME, cópia desse termo é 
enviada ao órgão controlador estadual.

No Estado de São Paulo, a captação se faz de forma regionalizada. A cen-
tral de transplantes repassa a notificação para a Organização de Procura de Ór-
gão (OPO) que cobre a região do hospital notificador. A OPO se dirige ao hos-
pital notificador, avalia o doador com base na sua história clínica, antecedentes 
médicos e exames laboratoriais. Avalia a viabilidade dos órgãos, a sorologia para 
a identificação de doenças infecciosas e teste de compatibilidade com prováveis 
receptores. Após os exames confirmatórios de ME, a família é abordada.

A OPO informa à central de transplantes quando a avaliação do doador 
está completa e se o mesmo é viável. São informados os resultados de exames, 
peso, altura, medicações em uso, condições hemodinâmicas atuais, o local e 
hora marcados para a extração dos órgãos. Então o receptor vivo é comunicado 
e se dirige ao hospital para a internação e recebimento do órgão autorizado para 
transplante.

No coma o cérebro continua exer-
cendo suas funções cerebrais de 
maneira lentificada. O coma pode 
ser reversível. Na morte encefálica 
o encéfalo morreu, não responde 
aos estímulos neuronais e a ME é 
irreversível.

O Sistema Único de Saúde (SUS) 
subsidia todas as despesas assisten-
ciais com o potencial doador.

Central de Notificação, Captação e 
Distribuição de Órgãos (CNCDO). 
É o setor da secretaria de saúde de 
cada Estado responsável por orga-
nizar e coordenar todos os assun-
tos relacionados à notificação dos 
potenciais doadores, captação dos 
órgãos, locação dos órgãos doados 
e a realização dos transplantes. Lei 
nº 9.434/97, art.13.

Somente após a assinatura do Ter-
mo de Doação de Órgãos e Tecidos 
pelos familiares é que poderão ser 
retirados os órgãos para doação.

Como falar à família enlutada? 
Como trabalhar as questões sobre 
espiritualidade perante a família e 
o potencial doador?
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anexo

Sugestão para estudo de caso e discussão em sala de aula 

Correlacionar a história da doença, fatores predisponentes, sinais e sin-
tomas, complicações e agravos, morte encefálica e doação de órgãos, no caso 
relatado pela imprensa nacional do deputado federal Clodovil Hernandes, nes-
te ano.

São Paulo, 11/06/2007. O deputado federal Clodovil Hernandes (PTC-
SP), de 69 anos, recebe alta do Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, centro de 
São Paulo. Há seis dias, o parlamentar sofreu um acidente vascular cerebral he-
morrágico, de leve intensidade, decorrente de hipertensão arterial sistêmica. Ele 
seguiu de ambulância para a Clínica Santé.

Brasília, 16/03/2009. O Hospital Santa Lúcia, em Brasília, anunciou que 
o estado de saúde do deputado federal Clodovil Hernandes é grave. Ele foi in-
ternado esta manhã, após ser encontrado em seu quarto, inconsciente, e o diag-
nóstico de entrada foi AVCH. Sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas foi 
ressuscitado. 

Brasília, 17/03/2009. Hoje pela manha o deputado federal Clodovil Her-
nandes foi transferido para a realização de exame de morte encefálica que deu 
inconclusivo. Mantém-se internado no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. 

Brasília, 17/03/2009. O Hospital Santa Lúcia, em Brasília, anunciou na 
tarde desta terça-feira que o deputado federal, ex-apresentador e estilista Clo-
dovil Hernandes morreu às 18h50 após sofrer uma parada cardíaca. Segundo 
a equipe médica, devido à parada cardíaca, somente as córneas poderão ser 
doadas, após uma avaliação da equipe da OPO. 

Disponível em: <http://entretenimento.br.msn.com/fotos/clodovil>. Acesso em: 17de fevereiro de 2009.
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Distúrbios Hidroeletrolíticos

A regulação dos líquidos do organismo compreende a manutenção de con-
centrações adequadas de água e eletrólitos para melhor funcionamento celular.

A distribuição dos líquidos corpóreos está dividida em dois compartimen-
tos que são o intracelular (40% do peso corpóreo) e o extracelular. O espaço 
extracelular, por sua vez, compreende o espaço intersticial (20% do peso corpó-
reo) e o espaço intravascular (15% do peso corpóreo). 

A água contida nos compartimentos intracelular, intersticial e intravascu-
lar representa o volume total de água do organismo.

Os líquidos orgânicos contêm nutrientes, colesterol, oxigênio, gás car-
bônico, aminoácidos, proteínas e eletrólitos – sódio, potássio, cálcio, fósforo, 
magnésio, entre outras substâncias. 

O balanço entre a ingestão e a excreção de líquidos representa o líquido 
corpóreo. A captação é feita pelo trato digestório e a eliminação pelos pulmões, 
rins, fezes e também pela transpiração.

Os fluidos corpóreos e os eletrólitos se transportam para outros compar-
timentos, o que facilita os processos corporais e têm como objetivo final o 
metabolismo celular. Esses processos bioquímicos são a osmose, a difusão, o 
transporte ativo e a filtração. 

No espaço intravascular, as concentrações dos compostos iônicos asseme-
lham-se às do líquido extracelular ou interstício, com a diferença que há maior 
quantidade de proteínas no plasma. 

Nível muito elevado ou muito reduzido de eletrólitos ou de volume é in-
compatível com a vida e requer intervenção imediata para a reversão do quadro.

  TEXTO 12     reconhecendo e atuando nos desequilíbrios 
hidroeletrolíticos

Você sabia que mais de 60% do 
peso corporal é composto de água? 
E que pessoas magras têm maior 
quantidade de água do que indiví-
duos obesos? 
E ainda que as mulheres têm me-
nor quantidade de água do que os 
homens devido à maior quantidade 
de células adiposas? 

Osmose: é a passagem de água de 
um meio menos concentrado para 
um meio mais concentrado com o 
intuito de restabelecer o equilíbrio 
entre as partes.
Difusão: é a passagem de partícu-
las de um meio mais concentrado 
para um meio menos concentrado.
Transporte ativo: processo bio-
químico que ocorre com gasto de 
energia.
Filtração: é a passagem de elemen-
tos de um meio para outro por dife-
rença de pressão.
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alterações de Volume

A diferença dos componentes dos líquidos intracelulares e extracelulares 
é mantida pela membrana celular, que é totalmente permeável à água e semi-
permeável às outras substâncias. A manutenção do equilíbrio dos líquidos intra-
vascular e extravascular é feita por meio da diferença de pressão entre os dois 
compartimentos.

É de suma importância a avaliação do cliente para a definição da conduta 
quanto à reposição ou restrição hídrica. O exame físico associado às condições 
clínicas, ao valor da pressão venosa central, ao resultado do balanço hídrico e 
aos exames laboratoriais norteiam essa conduta.

A reposição de líquidos dependerá da volemia e poderá ser feita com so-
luções isotônicas ou hipertônicas.       

Cabe ao técnico de enfermagem vigilância constante em relação ao turgor 
da pele, aspecto das mucosas, volume de diurese e resultados de exames labo-
ratoriais.

A reposição da volemia e dos eletrólitos deve ser feita de forma gradual, 
acompanhada da análise dos resultados dos exames e da resposta clínica do pa-
ciente. Os eletrólitos são: sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio entre outros. 

Hipovolemia Hipervolemia 

Causas Uso de diuréticos, ingestão de líquidos diminuída, queima-
duras, hemorragias, diarreia.

Insuficiência renal, ICC, ingestão excessiva de sódio.

Sinais e sintomas Hipotensão, taquicardia, letargia, turgor cutâneo não elás-
tico, mucosas secas.

Hipertensão, ganho de peso, estertores, pulso cheio, taquip-
neia, pressão venosa aumentada.

Tratamento Reposição de volume e tratamento da causa básica Tratamento da causa básica, restrição de volume e sódio, 
administração de diuréticos. 

Volemia: é a quantidade de sangue 
circulante que pode ser determina-
da pela medida da pressão venosa 
central
Solução isotônica: tem concentração 
igual ou muito próxima ao plasma.
Solução hipertônica: tem concentra-
ção maior do que o plasma.
Solução hipotônica: tem concentra-
ção menor do que o plasma.

Hipovolemia: diminuição do volume 
sanguíneo resultando na perda de 
água e eletrólitos na mesma propor-
ção. 
Hipervolemia: aumento do volume 
sanguíneo com aumento do volume 
de água sem alterações de eletrólitos. 
Desidratação: é a perda de água cor-
pórea sem alteração de eletrólitos.

As soluções isotônicas utilizadas dia-
riamente para a manutenção da vole-
mia são soro glicosado a 5% e soro 
fisiológico a 0,9%. Procure saber no 
seu local de trabalho ou em outras 
instituições, quais as soluções utili-
zadas para a reposição da volemia e 
quando utilizá-las. Qual a diferença 
entre soluções à base de colóides e 
soluções à base de cristaloides?
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Distúrbios eletrolíticos mais comuns evidenciados em pacientes em esta-
do crítico são hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia.

É fundamental que o técnico de enfermagem conheça o motivo da reposi-
ção de eletrólitos. É necessário, portanto, estar atento aos resultados dos exames 
laboratoriais.

alterações de Eletrólitos

Sódio 

O sódio é um eletrólito que tem como principal função manter o equilí-
brio da água no organismo. É mais abundante no espaço extracelular e seu valor 
sérico normal é de 135 a 145 mEq/l. Participa da transmissão dos impulsos ner-
vosos e da contração muscular. 

 

Potássio

O potássio é um eletrólito importante na regulação da excitabilidade neu-
romuscular e manutenção da contração muscular cardíaca. Tem papel funda-
mental na síntese proteica e formação do glicogênio. Auxilia no equilíbrio aci-
dobásico e regulação de sódio nos túbulos renais. É mais abundante no espaço 
intracelular. Seu valor sérico normal é de 3,5 a 5,0 mEq/L. 

Hiponatremia Hipernatremia 

Ocorrência 
Ingestão diminuída de sódio, excreção aumentada de só-
dio, excreção diminuída de água.

Ingestão aumentada de sódio, excreção diminuída de sódio, 
excreção aumentada de água.

Causas
Doenças renais, queimaduras, diuréticos em uso prolonga-
do e perdas gastrointestinais.

Afogamento em água salgada, excesso de excreção de al-
dosterona, administração iatrogênica de solução salina. 

Sinais e sintomas 
Letargia, sonolência, convulsão, coma, náuseas, vômitos, 
diarreia, taquicardia e hipotensão.

Agitação, hipotensão postural, sede intensa, pele e mucosas 
secas, oliguria ou anuria.

Tratamento Administração de sódio ou restrição de água. Administração de solução hipotônica 

Sódio: eletrólito extracelular 
Potássio: eletrólito intracelular

Ao realizar a reposição de eletró-
litos, dê preferência à bomba de 
infusão. Isso garante o controle de 
volume e velocidade de infusão.

Quando há uma excreção diminuí-
da de água, o sódio dilui e provoca 
hiponatremia.
Quando há uma excreção aumen-
tada de água, o sódio se concentra 
o que provoca hipernatremia.
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Balanço Hídrico 

O controle hídrico baseia-se na observação do paciente e na mensu-
ração dos líquidos infundidos e drenados. Rotineiramente, em unidades de 
terapia intensiva, o balanço é feito a cada 6 horas, denominado de balanço 
parcial. O balanço total é encerrado ao final de 24 horas. 

Para fins terapêuticos faz-se necessário considerar as perdas insensíveis, 
ou seja, aqueles líquidos perdidos através da respiração e transpiração. As con-
dições clínicas do paciente devem ser consideradas como estados hipercatobó-
licos – febre, queimaduras, processos infecciosos, entre outros, assim como o 
volume plasmático obtido por meio da aferição das medidas hemodinâmicas.  

Bibliografia 

MARTINS, H.S. et al, Emergências Clínicas abordagens Práticas. Disciplina de 
Emergências Clínicas do Hospital das Clinicas. São Paulo: Manole, 2006.  

UENISHI, E. K. Enfermagem médico-cirúrgica em unidade de terapia intensiva. 9. 
reimpressão. São Paulo: SENAC,2009.

Hipocalemia Hipercalemia

Mecanismo Ingestão deficiente ou perda excessiva Ingestão excessiva ou ganho excessivo

Causas Uso de diuréticos, diarreia, vômitos. 
Insuficiência renal, uso de medicamentos que aumentam o 
potássio sérico, queimaduras.

Sinais e sintomas 
Fadiga, arritmias, perda do tônus muscular, parestesia, pul-
so e respiração irregulares. 

Arritmias, fraqueza muscular, cólicas intestinais.

Tratamento Reposição de potássio.
Remoção de potássio através de diálise, diuréticos, uso de 
antagonista (cálcio).
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Para a manutenção adequada do funcionamento celular é necessário que 
os líquidos orgânicos estejam em harmonia nos compartimentos intracelular e 
extracelular. A água, os eletrólitos, os íons de hidrogênio (H+), os ácidos e as ba-
ses presentes nesses líquidos são capazes de manter o equilíbrio. As variações da 
concentração do hidrogênio podem produzir grandes alterações na velocidade 
das reações químicas celulares modificando seu metabolismo.

A concentração dos íons de hidrogênio é denominada de pH - potencial 
de hidrogênio. Esses íons H+ são capazes de se combinar com ácidos ou com 
bases. Como consequência dessa combinação, o valor do pH varia em escala 
numérica de 1 a 14, representando a acidez ou a alcalinidade de determinada 
solução, sendo 7 o valor de neutralidade. Veja abaixo:

 1  7 14
 ácido neutro alcalino

pH

Ácidos e bases são ajustados continuadamente por meio de reações quí-
micas, o que favorece o equilíbrio do pH (potencial de hidrogênio) do sangue 
arterial. Esse mecanismo bioquímico é traduzido pelos sistemas-tampão.

Os sistemas-tampão existentes no organismo estão resumidamente distri-
buídos no quadro abaixo:

Composição dos Sistemas-tampão Porcentagem

Bicarbonato/Ácido Carbônico 64%

Hemoglobina /Oxi-hemoglobina 28%

Proteínas e Fosfatos 8%

 TEXTO 13  reconhecendo e atuando nos desequilíbrios ácido-básicos

Reação química: é a transformação 
de reagentes em produtos e de pro-
dutos em reagentes. Normalmente, 
as reações químicas ocorrem nos 
dois sentidos.  
Metabolismo celular: é um conjun-
to de reações químicas que propor-
cionam às células crescimento, de-
senvolvimento, multiplicação e ca-
pacidade de secreção e absorção.

Tampão é qualquer substância que, 
de maneira reversível, pode se ligar 
ao íon H+.

30916012 miolo.indd   159 01/01/70   10:05



UNIDADES DE TRATAMENTOS INTENSIVOS160

O sistema-tampão mais utilizado pelo organismo é a composição bicarbo-
nato/ácido carbônico expressa a partir da seguinte reação química:

H2O + CO2 ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3

 O conceito de equilíbrio ou homeostase se refere a uma constância de um 
ou mais sistemas, mas quando permite a alteração exige imediata compensação.

 A manutenção desse equilíbrio ocorre por meio da integração dos pul-
mões, responsáveis pela remoção do dióxido de carbono (CO2), e, portanto, do 
ácido carbônico; e dos rins, que promovem a reabsorção do bicarbonato (HCO3) 
através do sistema-tampão. 

O desequilíbrio acido-básico é um distúrbio encontrado em diversos esta-
dos patológicos ou em agravos relacionados aos pulmões ou rins. A correta inter-
pretação desse desequilíbrio é fundamental para a monitorização de pacientes 
críticos, pois pode ocorrer a produção exagerada de ácidos ou a retenção ex-
cessiva de base no organismo, alterando de forma considerável o pH, condição 
essa irreversível para o sistema regulador. Tais desequilíbrios são incompatíveis 
com a vida. O organismo entra em deterioração celular e, consequentemente, 
leva à morte.

 A avaliação do desequilíbrio acido-básico é feita pela análise da gaso-
metria arterial. Esse exame de sangue indica a quantidade de oxigênio e dióxido 
de carbono, o valor do pH, a saturação de oxigênio, o excesso de base e o bicar-
bonato. Veja os valores normais no quadro abaixo:

pH 7,35 – 7,45

PO2 85 –100 mmHg

PCO2 35 – 45 mmHg

HCO3 22 – 26 mEq/L

BE -2  –   +2 mEq/L

SAT O2 95 – 100%

Base é toda substância que, na pre-
sença de solução aquosa, libera o 
íon OH-.
Ácido tem por definição toda subs-
tância que, em solução aquosa, 
libera o íon H+.

30916012 miolo.indd   160 01/01/70   10:05



161UNIDADE II – A ATUAçãO DA ENFERMAGEM NA ASSISTêNCIA AO CLIENTE EM ESTADO CRíTICO

Os desequilíbrios possíveis de acontecer são metabólicos e respiratórios. 

Quando houver uma diminuição do valor do pH caracteriza-se uma aci-
dose, ou seja, um aumento de ácidos e uma diminuição de base.

Quando houver um aumento do valor do pH caracteriza-se uma alcalose, 
ou seja, um aumento de base e uma diminuição de ácidos. Resumindo, os de-
sequilíbrios são:

 pH normal 
 7,35 – 7,45

⇑⇔ 
Acidose metabólica (BIC ↓ ) Alcalose metabólica (BIC ↑  )
Acidose respiratória (CO2 ↑  ) Alcalose respiratória (CO2 ↓ )

Na tentativa de ajustar o desequilíbrio, o organismo utiliza-se de mecanis-
mos de compensação. Quando ocorre um distúrbio metabólico ele se autocorri-
ge com um distúrbio respiratório contrário e vice-versa. Para exemplificar, supo-
nhamos que um paciente apresente uma acidose metabólica: a compensação se 
dá por meio de alcalose respiratória. 

A acidose respiratória é consequência da eliminação insuficiente do di-
óxido de carbono nos alvéolos pulmonares. Como a eliminação do dióxido de 
carbono depende fundamentalmente da ventilação pulmonar, a hipoventilação 
está presente.

Eis algumas condições que geram acidose respiratória: intoxicações exóge-
nas, obstrução das vias aéreas, atelectasias, derrame pleural e problemas relacio-
nados ao sistema nervoso central, no caso o aumento da pressão intracraniana.

O tratamento da acidose respiratória depende da causa e da severidade 
do distúrbio. É feito por meio do aumento da frequência respiratória, com o 
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intuito de aumentar a liberação de CO2. Para que isso ocorra, é necessário que o 
paciente esteja entubado, sob ventilação mecânica.

A alcalose respiratória é consequência da hiperventilação pulmonar, po-
dendo ser secundária a doença pulmonar ou não. Nas unidades de emergência 
é comum observarmos paciente com distúrbios neurovegetativos apresentar esse 
desequilíbrio, evidenciado pelo aumento da frequência respiratória, gerada pela 
ansiedade, ocasionando liberação excessiva de CO2.

Condições de alcalose respiratória, isto é, dor, hipertermia, meningoence-
falites, hipertireoidismo, estado de hipercatabolismo, após utilização de critérios 
para a correção da causa básica, podem ser auxiliadas pelo uso de ventilação 
mecânica. Após a entubação e instalação do ventilador mecânico, um ajuste de 
parâmetros é feito com a finalidade de diminuir a frequência respiratória que 
proporcionará a retenção de CO2, favorecendo a normalização do pH.    

A acidose metabólica é um distúrbio bastante comum em unidades de 
emergência e de terapia intensiva. É uma condição que ocorre por eliminação 
excessiva de base, retenção ou produção excessiva de ácidos, ou mesmo sua 
ingestão. Eis algumas condições que geram acidose metabólica: cetoacidose 
diabética, necrose tissular muscular, choque hipovolêmico e séptico e parada 
cardiorrespiratória.

O tratamento consiste na correção do distúrbio que levou a esse desequi-
líbrio. Pode ser feito com a administração de bicarbonato de sódio e reposição 
volêmica.

A alcalose metabólica é um distúrbio que ocorre quando há acúmulo de 
bases no organismo em virtude de ganho real pela administração excessiva de 
bicarbonato de sódio.

O tratamento da alcalose só é feito mediante a administração de líquidos 
e reposição de potássio. Caso esse procedimento não possa ser realizado devido 
à patologia do paciente, é necessário aguardar que o próprio organismo, espe-

30916012 miolo.indd   162 01/01/70   10:05



163UNIDADE II – A ATUAçãO DA ENFERMAGEM NA ASSISTêNCIA AO CLIENTE EM ESTADO CRíTICO

cificamente os rins, seja capaz de eliminar o excesso de bicarbonato, podendo 
delongar em dias até sua normalização. Não existe no mercado medicamentos 
ou soluções que neutralizem o pH do sangue arterial. 

A avaliação da gasometria arterial não pode ser feita de forma isolada. 
Deve ser considerada a causa básica que desencadeou o desequilíbrio e as con-
dições clínicas do paciente.

Por se tratar de exame que analisa gases sanguíneos – elementos voláteis 
– a gasometria colhida com anticoagulante e isenta de ar, deve ser encaminhada 
de imediato ao laboratório para que não haja alteração de valores.

É necessário que a equipe de enfermagem esteja atenta a esses fatores e 
aos resultados do exame, em virtude de alterações nas condutas médicas ou 
fisioterápicas que devem ser providenciadas de imediato.
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Os estudos que realizamos até o momento sobre Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) nos dão a dimensão da especificidade e do grau de comprometimento de saú-
de que têm as pessoas que se encontram internadas nesses serviços. A abordagem a 
respeito de pessoas que apresentam danos renais será aqui fundamentada, conside-
rando-se a gravidade de seu estado e sua inserção nesse complexo contexto da UTI. 
Para a compreensão do que isso representa, é necessário entender primeiro o que é 
Insuficiência Renal (IR) e as consequências na vida do portador dessa patologia. 

A IR é uma síndrome que compromete o organismo de forma sistêmica. 
Decorre da incapacidade dos rins em excretar os resíduos resultantes do meta-
bolismo corpóreo e também em manter as funções de equilíbrio hidroeletrolítico 
e acidobásico (funções reguladoras dos rins).

Pode se apresentar de forma aguda (Insuficiência Renal Aguda – IRA) ou 
crônica (Insuficiência Renal Crônica – IRC). Essa definição influi diretamente na 
condução do tratamento e na qualidade de vida (QV) da pessoa.

As doenças que mais se relacionam com o aparecimento de IRC são hi-
pertensão arterial sistêmica, Diabetes Mellitus, glomerulopatias de causa imune 
e doença policística renal de causa hereditária. 

A insuficiência renal aguda (IRA) decorre da diminuição súbita da função 
renal, reduzindo a taxa de filtração glomerular (TFG), podendo ocorrer de forma 
abrupta, no decorrer de dias ou mesmo horas. Pode ser provocada por circula-
ção sanguínea deficiente, doença renal subjacente ou por obstrução ao fluxo 
urinário. Em consequência, os resíduos resultantes do metabolismo dos grupos 
nitrogenados não são adequadamente eliminados, elevando os níveis séricos de 
ureia e creatinina (azotemia) o que provoca vários distúrbios orgânicos. 

Podem estar presentes: oligúria, edema, inabilidade renal de concentra-
ção e diluição da urina, falha na manutenção do equilíbrio acidobásico e dos 
níveis de sódio, potássio, cálcio, fósforo e magnésio.

  TEXTO 14    reconhecendo e atuando nos agravos renais

Você se recorda da importância 
dos rins na manutenção do equilí-
brio ácido-básico?

Em condições normais o débito 
urinário total em 24 horas varia de 
720 a 2400 ml e está condicionado 
a vários fatores, ou, mais especifi-
camente, ao clima, à atividade físi-
ca e à ingestão de líquidos.

Entreviste pessoas em sua comuni-
dade que sejam portadoras de IRC. 
Procure saber como essa doença in-
terfere na sua vida e de sua família.

A IRC é definida pela Taxa de Fil-
tração Glomerular menor que 15 
ml/min., com irreversibilidade do 
quadro.

Retome o conteúdo de anatomia e 
fisiologia renal que você estudou 
no módulo Auxiliar de Enferma-
gem e reveja como os néfrons fil-
tram o sangue e formam a urina.
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A IRA é uma situação preocupante e frequente na UTI por causa do alto 
índice de mortalidade – em torno de 50% dos casos. Dentre os fatores associa-
dos a essa taxa de mortalidade, destacam-se a agressividade das técnicas tera-
pêuticas e diagnósticas (drogas cada vez mais potentes e de alta nefrotoxicida-
de), idade (atualmente observa-se a predominância de IRA em idosos em estado 
grave, complicação associada a várias doenças crônicas), tempo de internação 
prolongado e a característica da UTI. 

Na maior parte dos casos, a IRA se apresenta de forma transitória e passí-
vel de reversibilidade, desde que haja detecção precoce dos fatores desencade-
antes e sua rápida correção. Isto é possível devido à grande capacidade de rege-
neração das células renais não afetadas. Porém, se não for percebida e corrigida 
a tempo, pode avançar para um estágio de irreversibilidade, caracterizando o 
quadro de IRC.

O diagnóstico da IRA é feito pela identificação da elevação da creatinina 
sérica por meio de exame bioquímico do sangue, sendo esse um marcador im-
portante para sinalizar sua gravidade. No entanto, quando a elevação da creati-
nina é percebida, aproximadamente 50% da função renal já está comprometida. 

Atualmente há pesquisas que visam à identificação de novos biomarcado-
res na tentativa de antecipar o diagnóstico e evitar maiores danos. 

As causas de insuficiência renal aguda, de acordo com o local que a ori-
gina, são classificadas em:

Pré-renais

Tem como causa a perfusão renal diminuída, mas as estruturas essenciais 
do rim que garantem o seu funcionamento estão preservadas. Essa baixa per-
fusão é desencadeada por vários mecanismos – volume circulante reduzido 
(exemplo: choque, sangramentos, perdas gastrintestinais) baixo débito cardíaco 
(ex: tamponamento cardíaco, arritmias, Infarto Agudo do Miocárdio) ou baixo 

Ureia: produto final nitrogenado 
do metabolismo proteico.
Creatinina: produto residual endó-
geno do metabolismo energético 
muscular.
Fonte: BRUNNER & SUDDARTH, 
Tratado de enfermagem médico-
cirúrgica.

Taxa de Filtração Glomerular 
(TFG): volume de plasma filtrado 
no glomérulo, dentro dos túbulos 
renais a cada minuto; a taxa nor-
mal é de aproximadamente 120 
ml/min. 
Fonte: BRUNNER & SUDDARTH, 
Tratado de enfermagem médico-
cirúrgica.

Observe as prescrições de me-
dicamentos da UTI e identifique 
drogas nefrotóxicas que perten-
cem aos seguintes grupos: anti-
virais, antibióticos, antifúngicos, 
anti-inflamatórios não hormonais, 
imunossupressores e antineoplási-
cas. Identifique os cuidados de en-
fermagem na administração dessas 
drogas que visem à prevenção de 
agravos renais.

Procure rever o que você aprendeu 
no curso de auxiliar de enferma-
gem sobre os vários tipos de diu-
réticos e suas ações no organismo.

Pesquise sobre o valor normal de 
ureia e creatinina sérica.
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fluxo sanguíneo renal (ex: Insuficiência Cardíaca Congestiva – ICC, sepse, insu-
ficiência hepática e outros). 

renais

O dano acontece no próprio rim, com perda da integridade das suas es-
truturas funcionais. Dentre as causas mais frequentes estão a necrose tubular 
aguda, patologias vasculares, glomerulopatias e nefrites intersticiais.

Pós-renais

É quando há obstrução do trato urinário. Pode ocorrer, por exemplo, por 
coágulos, infecções, cálculos e tumores.

Dependendo da gravidade do quadro uma pessoa com insuficiência renal 
aguda pode apresentar congestão pulmonar, ascite, edema agudo de pulmão (hi-
pervolemia), queda da pressão arterial, choque e parada cardiorrespiratória (hi-
povolemia), arritmias, fadiga, palidez, cãimbras, sangramentos, vômitos, soluços, 
cefaleia e alterações do nível de consciência, o que pode ocasionar o coma. Há 
modificações no volume urinário, e o débito urinário pode variar de anúria até po-
liúria, dependendo do estágio da doença. Pode ocorrer também, anemia na IR, e é 
muito comum estar ligada à deficiência de eritropoetina, devido à disfunção renal. 

Para o diagnóstico de Insuficiência Renal Aguda, além de atentar para os 
sinais e sintomas mais frequentes, outros fatores precisam ser considerados: faixa 
etária, presença de doenças sistêmicas crônicas, uso de drogas nefrotóxicas, trauma 
e cirurgia renal. Para que as condutas terapêuticas sejam estabelecidas de maneira 
mais precisa é necessário identificar em qual fase da IRA o paciente se encontra.

Clinicamente, esta se divide em quatro fases: 

•  Inicial: ocorrência do agente causador e excreção renal reduzida dos 
grupos nitrogenados.

Biomarcadores são moléculas cuja 
concentração nos líquidos biológi-
cos auxilia o diagnóstico, a avalia-
ção da progressão da doença ou a 
resposta terapêutica.
Fonte:http://www.inovare.med.br/
especialidade/neurologia/aulas/
santa%20casa/Marcadores%20
para%20Dem.pdf

Estudos demonstram que 90% das 
IRAs em pacientes em estado crí-
tico são decorrentes de necrose 
tubular aguda por isquemia e/ou 
produtos nefrotóxicos.

Eritropoetina é um hormônio pro-
duzido pelos rins, sendo sua secre-
ção condicionada à queda do oxi-
gênio no sangue arterial. Sua fun-
ção é estimular a medula óssea na 
produção de glóbulos vermelhos.
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•  Oligúrica: redução acentuada do volume urinário (menor ou igual a 400 
ml/dia) e função renal prejudicada. 

•  Diurética: elevação súbita do volume urinário devido à incapacidade 
dos rins de reabsorverem sal e água, além da elevação da ureia e creati-
nina sérica, por dificuldade de excreção renal (nessa fase costuma haver 
indicação de terapia substitutiva renal – método dialítico).

•  Recuperação funcional: manutenção do débito urinário dentro do pa-
drão de normalidade durante vários dias, acompanhado de queda pro-
gressiva da ureia e creatinina sérica.

Além do diagnóstico clínico são utilizados outros meios diagnósticos se 
necessário, incluindo o laboratorial (exames de urina e sangue), por imagem 
(ultrassonografia, radiografia de abdome, tomografia computadorizada, angior-
ressonância e cintilografia), ou, ainda, biópsia renal, solicitada apenas em deter-
minadas situações. 

Muitos fatores contribuem para o desenvolvimento de IRA na UTI. Estu-
dos recentes revelam que os principais problemas estão relacionados a fatores 
isquêmicos, nefrotoxicidade, presença de obstruções, queda da pressão arterial, 
câncer, disfunções respiratórias, hepáticas e cardiovasculares. Outro fator agra-
vante é o tempo médio de permanência do paciente na UTI.

O tratamento da IRA depende do grau de comprometimento renal e visa a 
preservar a sua função por meios terapêuticos (manejo dialítico ou não dialítico) 
até que haja o seu restabelecimento. 

Manejo não dialítico visa a manter um volume intravascular adequado 
para garantir uma boa perfusão renal, boa oxigenação, evitar o excesso de líqui-
dos (prevenir edema, hipertensão, hiponatremia e insuficiência cardíaca), dimi-
nuir ingestão de potássio e evitar uso de drogas que interfiram na sua excreção, 
prevenir processos infecciosos, principalmente pela manipulação correta de 
drenos e cateteres e manter bom estado nutricional (ingestão calórico-proteica 
adequada).
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Manejo dialítico ou Terapia substitutiva renal são indicados para corrigir 
os desequilíbrios acidobásicos e hidroeletrolítico, além de remover substâncias 
e excesso de líquidos. Normalmente nessa fase o paciente com IRA encontra-se 
também com disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, hemodinamicamente 
instável e com problemas de coagulação sanguínea, podendo, ainda, ter sua 
condição clínica agravada pela septicemia. 

Os métodos dialíticos podem ser classificados em modalidades intermi-
tentes, contínuas e híbridas. O tipo de método a ser usado dependerá da neces-
sidade do paciente, do tipo de acesso que este apresenta (peritoneal ou vascular) 
e dos recursos da instituição.

A diálise peritoneal é um processo no qual o peritônio do paciente (mem-
brana que recobre a cavidade abdominal) é utilizado, tal qual um filtro, para a 
transferência de solutos e líquidos, para a depuração sanguínea. O acesso é feito 
por meio de um cateter que pode ser temporário (ponta rígida) ou permanente 
(como cateter de Tenckoff). 

É importante que a enfermagem avalie diariamente o local de inserção 
do cateter para detectar precocemente os sinais de infecção. O líquido drenado 
precisa ser observado à procura de turvação. É importante investigar se o cliente 
apresenta dor abdominal e hipertermia. Recomenda-se a elevação da cabeceira 
durante a diálise para que o líquido infundido não pressione o diafragma. 

Esse procedimento pode ser realizado de forma manual ou por meio de 
máquinas cicladoras, de modo contínuo ou intermitente. A diálise peritonial 
pode ainda ser o método de escolha em casos de instabilidade hemodinâmica 
por não necessitar de anticoagulantes. 

A hemodiálise é o processo utilizado para a depuração sanguínea, onde é 
necessária a presença de um acesso venoso capaz de suportar um fluxo sanguí-
neo de 100 a 350 ml/min. e um dialisador (rim artificial). Os acessos vasculares 
(venovenosos) utilizados são através de cateteres de duplo lúmen, podendo ser 
de curta permanência ou de longa permanência.

É válido lembrar que os cateteres 
de ponta rígida (uso temporário) 
envolvem riscos de infecção pe-
ritonial. Sua incidência é menor 
quando se utiliza circuitos fecha-
dos e cateteres de longa perma-
nência.

Máquinas cicladoras promovem 
o aquecimento do líquido e, de 
forma automática, apresentam o 
balanço dos volumes de entrada 
e saída. 

Identifique quais são as modalida-
des de intervenções dialíticas mais 
utilizadas no seu setor de trabalho.
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O acesso arteriovenoso é obtido por meio de fístula arteriovenosa (FAV). 
Trata-se de uma anastomose entre uma artéria e uma veia realizada por meio de 
procedimento cirúrgico. Os cuidados com o membro onde está a FAV consistem 
na verificação do frêmito da FAV e observação das condições da perfusão peri-
férica do membro.

A hemodiálise pode ser utilizada na modalidade contínua, intermitente 
ou híbrida.

As modalidades contínuas de hemodiálise são: hemodiálise lenta (hemo-
lenta), hemofiltração, hemodiafiltração. 

A intermitente é a hemodiálise intermitente convencional (três a quatro 
vezes por semana), utilizada em pacientes com insuficiência renal crônica (IRC). 
A híbrida, faz-se utilizando o equipamento de hemodiálise convencional, mas 
com um fluxo sanguíneo menor e contínuo (durante 8 a 12 horas). Essa última 
tem oferecido bons resultados, somando as vantagens dos dois métodos e tor-
nando mais rápida a recuperação, em casos específicos.

Além do paciente que apresenta IRA, há pessoas que se encontram na fase 
terminal da insuficiência renal crônica (IRC). Esse paciente necessita de terapia 
renal substitutiva ou transplante renal, sendo que esse último proporciona maior 
sobrevida e qualidade de vida.   

Os transplantes renais podem ser de dois tipos: intervivos ou de doador 
cadáver. As complicações de maior gravidade relacionam-se à infecção e à rejei-
ção ao órgão transplantado, mesmo com o grande desenvolvimento dos imunos-
supressores. Devem ser observadas alterações que indiquem rejeição, ou, mais 
especificamente, aumento da temperatura, queda abrupta do débito urinário, 
podendo chegar à anúria, aumento da pressão arterial, edema, proteinúria, au-
mento da creatinina sérica. 

ATENçãO: é contraindicada a afe-
rição de pressão arterial (PA), reali-
zação de punção e/ou infusão de 
medicação parenteral no membro 
que foi realizada a FAV.

Entreviste pessoas em sua comu-
nidade que fizeram transplante re-
nal e investigue de que forma esse 
evento alterou o modo de vida do 
transplantado e de seus familiares. 
Verifique se houve algum tipo de 
complicação e quais suas maiores 
necessidades no momento.
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O Diabetes Mellitus é um conjunto de doenças metabólicas que se mani-
festa por meio da hiperglicemia (níveis sanguíneos de glicose elevados) provoca-
da pela deficiência na produção de insulina ou na sua ação. Pode ser classifica-
da em primária, que inclui o Diabetes Mellitus tipo 1 e Diabetes Mellitus tipo 2 
e secundária, no qual esse distúrbio metabólico pode ocorrer por outras causas. 

O Diabetes Mellitus tipo 1 ocorre devido à diminuição ou a não produção 
da insulina pelas células do pâncreas, pela destruição destas por um processo 
autoimune decorrente de fatores ambientais (por ex: viroses), imunológicos e 
genéticos.

O Diabetes Mellitus tipo 2 acontece por causa da resistência à insulina 
(redução da sensibilidade dos tecidos a este hormônio) e deficiência na sua pro-
dução (comprometimento das células pancreáticas). Geralmente está associado 
à obesidade e ao sedentarismo, ao diabetes gestacional, assim como presença 
de diabetes na família. Identificados esses fatores de risco, torna-se necessário o 
exame da glicemia de jejum para diagnosticar o diabetes e evitar que ocorram 
complicações tardias, ou seja, aterosclerose acentuada, retinopatia diabética, 
nefropatia, neuropatia periférica e problemas vasculares periféricos.

Cetoacidose Diabética (CaD)

É um distúrbio metabólico agudo e muito grave, que se destaca por seu 
elevado risco de morte. A faixa etária mais acometida é de jovens diabéticos 
com menos de 20 anos. Quando a CAD surge, inicialmente acomete, em ge-
ral, crianças com idade inferior a 5 anos as quais encontram-se em condições 
econômicas desfavoráveis ao seu rápido atendimento. Estudos recentes mostram 
discreto aumento na incidência em mulheres, com destaque para adolescen-
tes, além do que, quando este distúrbio é tratado rapidamente, apresenta boas 
chances de reversão. Em idosos, essas chances são dificultadas, principalmente 
naqueles com mais de 80 anos. 

  TEXTO 15    reconhecendo e atuando na cetoacidose diabética

Relembre, em companhia de seu 
grupo de estudo, a ação da insuli-
na e o que a sua carência provoca. 
Enumere os principais sinais e sin-
tomas para, posteriormente, asso-
ciar com o que acontece durante a 
cetoacidose diabética (CAD).

Relembre quais os sinais e sinto-
mas que caracterizam as compli-
cações a longo prazo do diabetes. 
Por exemplo, dor e dormência nas 
mãos e pés, ocasionados pela neu-
ropatia periférica. Verifique na UTI 
em que você trabalha se há clientes 
com esses agravos e quais os cuida-
dos de enfermagem prescritos.
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A CAD é um desequilíbrio metabólico grave, devido à deficiência absolu-
ta ou relativa de insulina e do excesso de hormônios – catecolaminas, cortisol, 
glucagon e hormônio do crescimento (hormônios contrarreguladores). 

Diante desse panorama, apesar de o plasma ter glicose disponível, a célu-
la não consegue utilizá-la, levando o fígado a aumentar a produção de glicose, 
através da quebra do glicogênio (glicogenólise), sendo que, para realizar essa 
conversão, os hormônios contrarreguladores precisam ser liberados.

Para continuar suprindo as demandas energéticas do organismo, gorduras 
e proteínas começam a ser usadas (gliconeogênese). A produção torna-se maior 
do que o consumo, ocorrendo aumento na quantidade de corpos cetônicos (hi-
percetonemia), que reduzem o pH sanguíneo, levando à acidose metabólica. 
Com isso, ocorre um aumento da resistência à ação periférica da insulina devido 
ao estresse físico, desencadeado pelo estado cetótico. 

Em contrapartida, aquela glicose que, inicialmente, estava disponível no 
plasma e que as células não conseguiram aproveitar, provoca hiperglicemia e 
glicosúria, e as cetonas acumuladas, cetonemia e cetonúria, que, por hiperos-
molaridade sérica, levam consigo água e eletrólitos, resultam em diurese osmó-
tica e consequente desidratação.

Sua ocorrência é mais comum nas pessoas acometidas pelo Diabetes 
Mellitus tipo 1, quando há omissão da dose de insulina ou reposição insufi-
ciente, descuido dietético ou na vigência de transtornos alimentares, no caso 
compulsão alimentar ou bulimia. É desencadeada ainda por infecções, procedi-
mentos cirúrgicos ou outras doenças concomitantes.

Pode ocorrer, ainda, em portadores de Diabetes Mellitus tipo 2, na pre-
sença de estresse físico ou emocional ocasionados por cirurgia recente, in-
farto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular encefálico (AVE), diálise 
peritoneal, infecções e alguns medicamentos. Por exemplo, glicocorticoides e 
diuréticos de alça.

Osmose: passagem de solvente 
puro a partir de uma solução de 
menor para uma de maior concen-
tração de soluto, quando as duas 
soluções estão separadas por uma 
membrana que impede seletiva-
mente a passagem de moléculas 
de soluto, mas é permeável ao 
solvente.
A hiperosmolaridade é a concen-
tração osmolar anormalmente au-
mentada.
(Fonte: Dicionário Médico Ilustrado 
Dorland.)

Diurese osmótica é provocada pela 
não absorção de glicose e cetonas 
nos túbulos renais, com conse-
quente perda de água e eletrólitos.

30916012 miolo.indd   173 01/01/70   10:05



UNIDADES DE TRATAMENTOS INTENSIVOS174

Outra situação que pode precipitar a CAD, além do diabetes gestacional, 
é quando há abuso de álcool e cocaína.

Os sinais, sintomas e principais parâmetros laboratoriais que caracterizam 
a CAD são: desequilíbrio eletrolítico, desidratação, glicemia maior que 200mg/
dl, cetonemia, glicosúria e cetonúria. 

Diante dessas alterações as manifestações clínicas que podem ocorrer 
são: anorexia, náuseas, vômitos, desidratação, pele e mucosas ressecadas e 
avermelhadas, diarreia, dores abdominais, hiperventilação (hiperpneia devido 
à acidose, podendo se apresentar com uma intensidade pequena e chegar até 
a respiração de Kussmaul), hálito cetônico (halitose cítrica), poliúria, polidipsia 
(aumento da sede), perda de peso, turvação visual, podendo evoluir, quando 
não tratada para prostração intensa, para alteração do nível de consciência, com 
irritabilidade, letargia, coma e morte. 

A desidratação acontece devido aos vômitos, diarreia, perdas insensíveis 
de água, hiperventilação e por diurese osmótica, levando a perdas também de 
potássio, sódio, magnésio e fósforo. A desidratação, se não for compensada a 
tempo, pode conduzir ao choque hipovolêmico e suas graves consequências. 

O tratamento normalmente é iniciado com a reposição hídrica, com a 
finalidade de corrigir a desidratação, pois a perda de líquidos costuma ser de 4 a 
6 litros, ou até maior. A hidratação contribui para a diminuição na produção de 
ácido lático na medida em que restaura a perfusão periférica. A excreção renal 
do excesso de glicose também é estimulada pela reidratação, sendo fundamental 
a queda da glicose sanguínea para evitar edema cerebral. 

Torna-se necessário o equilíbrio eletrolítico, principalmente em relação ao 
potássio, e o restabelecimento do equilíbrio ácido-básico, que deverá ocorrer, 
principalmente, por meio da já citada hidratação e pela adequada administração 
de insulina (promove interrupção do processo de formação de ácidos gerados 
pela lipólise), que intenta corrigir a hiperglicemia. 

Consulte o texto Gestação de alto 
risco para melhor entendimento e 
correlação entre os dois distúrbios.

Cetonemia: excesso de corpos ce-
tônicos no sangue.
Cetonúria: corpos cetônicos na 
urina.
( Dicionário Médico Ilustrado Dor-
land, 1999).

Respiração de Kussmaul: uma disp-
neia aflitiva, ocorrendo em paro-
xismo; fome de ar. 
(Dicionário Médico Ilustrado Dor-
land, 1999).

Consulte o capítulo referente às 
complicações cardíacas e reveja 
os sinais e os sintomas do cho-
que hipovolêmico, e os cuidados 
de enfermagem pertinentes. É im-
portante estar atento ao tempo de 
enchimento capilar quando maior 
que 3 segundos, por causa do ris-
co da instabilidade hemodinâmica 
causada pela desidratação.
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As complicações que poderão aparecer durante o tratamento da CAD são as 
arritmias cardíacas pelo desequilíbrio eletrolítico, queda na glicemia e nos níveis de 
potássio, formação de trombos na circulação periférica pelo aumento da viscosidade 
sanguínea e da agregação de plaquetas, e a complicação mais grave e temida: o ede-
ma cerebral, o qual pode levar à morte ou a um distúrbio neurológico permanente. 

Os sinais e sintomas que sinalizam para edema cerebral são hipertensão 
arterial e queda na saturação de O2, modificações neurológicas – sonolência, in-
continência, irritabilidade, podendo agravar-se com o aparecimento de postura 
de decorticação ou descerebração.

A equipe de enfermagem deve estar apta para reconhecer as manifesta-
ções clínicas e intervir em todas as fases do tratamento da CAD, por meio de 
cuidados de enfermagem específicos: 

•  observação do nível de consciência, busca por “sinais de alerta” para 
edema cerebral; 

•  monitorização constante dos sinais vitais a cada 15 minutos, com ênfase 
nas frequências respiratória (FR), cardíaca (FC) e pressão arterial (PA), até 
que permaneçam estáveis por uma hora; para identificação de possíveis 
arritmias e alterações no padrão respiratório devido a hiperventilação;

•  observação de alterações hemodinâmicas utilizando métodos como 
pressão venosa central (PVC), pressão arterial média (PAM) e pressão da 
artéria pulmonar (PAP); 

•  observação do turgor da pele para avaliar a eficácia da reposição volêmica;

•  balanço hídrico, incluindo avaliação criteriosa do débito urinário.  

Após o início da reposição hídrica, torna-se necessário observar sinais de 
sobrecarga hídrica, como dificuldade respiratória e distensão da veia jugular. 
Elevar a cabeceira da cama entre 30 e 45º na tentativa de diminuir risco de as-
piração. Verificar áreas que apresentem diminuição da sensibilidade periférica 
(neuropatia como consequência do diabetes) e providenciar colchão adequado 
para evitar surgimento de úlcera por pressão.
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anexo II

Terapia farmacológica para o paciente em estado crítico

A terapia farmacológica para pacientes em estado crítico é diversificada 
e complexa. Rotineiramente são utilizadas drogas que alteram as funções vitais, 
acarretando instabilidade hemodinâmica.                                    

Por isso, os controles da velocidade de infusão e dos fluidos e drogas de-
vem ser rigorosos, ainda que alterados inúmeras vezes, dependendo da resposta 
clínica do paciente. Para garantir a eficácia dessas normas preestabelecidas é 
indispensável o uso de bomba de infusão.

 Igualmente, drogas utilizadas em “bolus” ou “flush”, isto é, medicamen-
tos administrados diretamente no dispositivo do acesso venoso, necessitam de 
soro fisiológico a 0,9% em seguida para que a medicação alcance mais rapida-
mente a corrente sanguínea. Contudo, há protocolos variados que dependerão 
da instituição hospitalar. 

 O conhecimento e domínio sobre as principais drogas utilizadas nas 
situações de urgência e emergência são fundamentais para o técnico de enfer-
magem que presta cuidados aos pacientes em estado crítico.

Nome do 
medicamento

Grupo 
farmacológico Indicação ação Efeitos colaterais

adenosina Antiarrítmico Taquiarritmia  
supraventricular 

Age na excitabilidade e na 
condutividade do estímulo 
elétrico

Dor torácica, rush facial, 
cefaleia

amiodarona Antiarrítmico Arritmias 
supraventiculares e 
ventriculares

Age na excitabilidade e na 
condutividade do estímulo 
elétrico  

Bradicardia, pigmentação 
violácea  

alteplase Trombolítico Tromboembolia 
pulmonar, infarto agudo 
do miocárdio

Dissolução dos trombos em 
casos de obstrução de vasos 
sanguíneos

Arritmias, sangramento, 
hipotensão 

atropina Agente que atua no 
sistema parassimpático 

Bradicardia Age aumentando a condução 
do estímulo elétrico e 
consequentemente a 
frequência cardíaca

Calor, rubor, taquicardia, 
palpitações

Reveja os cuidados de enfermagem 
no preparo e administração dos me-
dicamentos relacionados no quadro.
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Nome do 
medicamento

Grupo 
farmacológico Indicação ação Efeitos colaterais

Bicarbonato  
de Sódio

Solução alcalina Correção da acidose 
metabólica 

Neutraliza o meio ácido  Em excesso pode causar 
alcalose metabólica

Clopidogrel Antiagregante 
plaquetário

Redução de eventos 
ateroescleróticos 

Inibe a formação da 
agregação das plaquetas

Sangramento

Dexametasona Corticóide Diminuição de edema. Diminui o processo 
inflamatório através da retirada 
de liquido intracelular

Retenção de sódio, 
hipertensão, aumento de 
peso

Diazepan Benzodiazepínico Sedação, crise convulsiva, 
miorrelaxante e 
ansiolítico

Age no sistema nervoso 
central (SNC)

Dependência química, 
ataxia, diplopia, tontura, 
amnésia e ginecomastia em 
uso prolongado

Diltiazen Anti-hipertensivo Hipertensão Atua nos canais de cálcio Hipotensão, arritmia 

Dobutamina Cardiotônico não 
digitálico 

Correção do desequilíbrio 
hemodinâmico 

Estimula os receptores beta 
adrenérgicos do músculo 
cardíaco aumentando a força 
de contração

Aumento da frequência 
cardíaca, angina 

Dopamina Droga vasoativa 
inotrópica e 
cronotrópica positiva 

Correção do desequilíbrio 
hemodinâmico 

Aumenta o fluxo cardíaco e a 
pressão arterial  

Taquiarritmia 

Epinefrina Droga vasoativa Reanimação 
cardiopulmonar, reações 
anafiláticas e asma 

Vasoconstrição periférica Diminuição do debito 
urinário, visão turva, 
fotofobia 

Estreptoquinase Trombolítico Tromboembolia 
pulmonar, infarto agudo 
do miocárdio

Dissolução dos trombos em 
casos de obstrução de vasos 
sanguíneos

Arritmias, sangramento, 
hipotensão

Fenitoina Anticonvulsivante Prevenção de convulsões Age no córtex motor inibindo 
a propagação da crise 

Ataxia, nistagmo, diplopia, 
depleção de ácido fólico

Fentanil Analgésico potente Analgesia Atua nos receptores dos 
hipnoanalgésicos 

Depressão do SNC e 
respiratório, hipotensão 
postural, náuseas e vômitos, 
constipação

Heparina Anticoagulante Tromboembolia 
pulmonar, infarto agudo 
do miocárdio, trombose 
venosa profunda

Acelera a formação de 
antitrombina e impede a 
conversão de fibrinogênio em 
fibrina

Sangramento, 
trombocitopenia, 
osteoporose em terapias 
prolongadas. 

Lidocaina Anestésico local, 
antiarrítmico 

Arritmias cardíacas Age no sistema de condução 
elétrica do coração

Confusão mental, alteração 
de comportamento 
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Nome do 
medicamento

Grupo 
farmacológico Indicação ação Efeitos colaterais

Manitol Diurético osmótico Edema cerebral Age diminuindo o edema por 
diferença de concentração

Desidratação, cefaleia, 
náuseas e vômitos 

Midazolan Benzodiazepínicos Sedação, crise convulsiva, 
miorrelaxante e 
ansiolítico

Age no SNC Dependência química, 
ataxia, diplopia, tontura, 
amnésia

Nitratos e
Nitroglicerina

Vasodilatador 
coronariano 

Angina instável e estável Vasodilatação arterial 
diminuindo o consumo de 
oxigênio 

Hipotensão e síncope 

Nitroprussiato de 
Sódio 

Vasodilatador arterial e 
venoso 

Emergências hipertensivas Vasodilatador arterial e 
venoso

Hipotensão

Noradrenalina Droga vasopressora Choque séptico, situações 
de baixa resistência 
periférica. 

Age aumentando a resistência 
vascular periférica, podendo 
diminuir o débito cardíaco 

Cianose de extremidades, 
hipoperfusão renal, 
mesentérica e hepática  

Sulfato de Magnésio Eletrólito Pré-eclampsia, “torsades 
de pointes” 
(arritmia ventricular)

Conversão do ritmo cardíaco. Redução da frequência 
cardíaca e respiratória, 
hipotonia, hipotensão 
transitória. 

Tirofiban Trombolítico Tromboembolia pulmonar 
(TEP), infarto agudo do 
miocárdio (IAM)
trombose venosa 
profunda (TVP)

Dissolução dos trombos em 
casos de obstrução de vasos 
sanguíneos

Arritmias, sangramento, 
hipotensão

Tramadol Hipnoanalgésico Analgesia Atua nos receptores 
localizados no tálamo, 
hipotálamo e sistema límbico. 

Depressão do SNC e 
respiratório, constipação, 
náuseas e vômitos

Drogas inotrópicas positivas atuam 
no músculo cardíaco e aumentam 
a força de contração.
Drogas cronotrópicas positivas au-
mentam a frequência cardíaca.
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anexo III 

Terapia nutricional para o paciente em estado crítico

Uma nutrição balanceada está relacionada à diminuição de doenças não 
transmissíveis e à melhora da qualidade de vida. Os nutrientes são necessários 
para a construção de tecidos, ao fornecimento de energia às células, crescimen-
to e desenvolvimento dos órgãos, à manutenção da integridade dos sistemas e 
às respostas patológicas. 

O cliente em estado crítico, por muitas vezes, é privado de ter uma alimen-
tação adequada por necessitar de jejum por causa dos procedimentos cirúrgicos, 
exames diagnósticos ou mesmo por intolerância da ingestão alimentar durante a 
internação. Quanto maior o tempo de internação maior é o risco de desnutrição. 
A deficiência nutricional durante o período de hospitalização agrava o estado do 
cliente, causando fraqueza, comprometimento da imunidade, demora na cicatri-
zação, sepse e deficiência de múltiplos órgãos. Acarreta aumento do tempo de 
internação, piora do prognóstico e alto custo hospitalar. 

Ao cliente impossibilitado de se alimentar por mais de cinco dias ou ví-
timas de traumas graves, queimaduras extensas, complicações cirúrgicas e com 
risco de desnutrição, está indicado o suporte nutricional o mais precoce possí-
vel, em tempo inferior a 72 horas. 

O suporte nutricional é parte vital da terapia na maioria dos pacientes hos-
pitalizados. A avaliação nutricional é fundamental na diminuição da morbidade 
e mortalidade, pois reduz o tempo de permanência hospitalar dos pacientes. A 
administração adequada de nutrientes, conforme as necessidades individuais, 
é entendida como um dos indicadores de qualidade na assistência. Para essa 
terapêutica há necessidade de equipe multidisciplinar especializada em terapia 
nutricional (EMTN).

A equipe de enfermagem tem papel importante na avaliação, acompanha-
mento diário do estado nutricional e evolução dos pacientes, além do controle 

Reveja sistema nervoso central: 
áreas do tálamo, hipotálamo e sis-
tema límbico.

A desnutrição proteica calórica du-
rante a internação é agravada por 
situações de estresse. E é importan-
te tal qual nos casos de queimadu-
ras, doenças graves ou infecções.

As atribuições de todos os envol-
vidos na EMTN estão definidas na 
Portaria MS-Anvisa nº 272 de 8 de 
abril de 1998.
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da infusão das soluções, escolha e monitoramento dos equipamentos necessá-
rios para essa prática.    

Há dois tipos de terapia nutricional. A terapia nutricional enteral (TNE) e a 
terapia nutricional parenteral (TNP). A escolha da via de administração é de res-
ponsabilidade médica e dependerá do estado nutricional do cliente, suas reais 
necessidades e o tempo necessário da terapia nutricional. 

Terapia Nutricional Enteral

A TNE é a administração de nutrientes líquidos, segundo o valor calórico 
total necessário para o cliente. Pode ser realizada por via oral, sonda oro ou 
nasogástrica, oro ou nasoentérica, ou então por ostomia: esofagostomia, gas-
trostomia ou jejunostomia. A nutrição enteral (NE) é o suporte nutricional mais 
próximo do fisiológico e apresenta vantagens em relação à nutrição parenteral 
(NP). A NE mantém a integridade da parede intestinal evitando a translocação 
de bactérias do intestino para o sistema linfático, o que diminui o risco de con-
taminação.

A terapia enteral exige a integridade do trato gastrointestinal para sua utili-
zação. Portanto, existem algumas situações que contraindicam essa terapia, como 
nos casos de obstrução intestinal mecânica completa, íleo paralítico ou hipomoti-
lidade intestinal, diarreia severa, fístulas de alto débito e pancreatite aguda.

A via de administração da dieta enteral é importante para determinar sua 
composição. Dietas por sonda gástrica suportam volume, osmolaridade e veloci-
dade de infusão maior, pela própria capacidade de adaptação do estomago. Já as 
sondas posicionadas pós-piloro gástrico, isto é, as sondas em duodeno ou jejuno, 
recomenda-se início com volume e velocidades menores e sua progressão deve 
ser gradual até atingir a necessidade hídrica e calórica total para o indivíduo. 

A infusão pode ser contínua ou intermitente. Nas infusões contínuas há 
necessidade do uso da bomba de infusão, pois fornece segurança e confiabilidade 

As dietas enterais são produzidas 
artesanalmente em domicilio, na 
cozinha do próprio hospital ou 
pelas indústrias farmacêuticas. 
Sua composição inclui carboidra-
tos, proteínas, lipídios e água. Sua 
formulação deve levar em conta 
a osmolaridade e a função renal, 
observando-se as concentrações 
de partículas que devem ser excre-
tadas, principalmente sódio, potás-
sio, cloreto e proteína, conteúdo de 
fibras alimentares e a necessidade 
hídrica do cliente.

Osmolaridade se refere à concen-
tração de partículas na solução da 
dieta enteral ou parenteral.
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na velocidade de infusão, diminui o risco de aspiração e de distensão abdominal. 
Porém, há o inconveniente de limitar o cliente ao leito, além do custo elevado. 

Nas infusões intermitentes os volumes devem ser monitorados e a veloci-
dade de infusão varia de 60 a 150 ml/h, dependendo da tolerância da pessoa. 
Esse modo de administração é indicado para clientes com esvaziamento gástrico 
normal, possibilita a deambulação entre as infusões e o custo é reduzido. 

As dietas enterais são classificadas como dietas poliméricas, que fornecem 
alimentação completa, líquida e pode ser utilizada pela via oral ou por sonda. 
Podem ainda ser hiperproteicas, conter fibras, ou então ser isentas de lactose.

As dietas oligoméricas ou pré-digeridas são aquelas com baixa osmolari-
dade e pouca quantidade de fibras, o que poupa o trabalho digestivo e pancreá-
tico, reduzindo a necessidade das secreções gástricas e pancreáticas.

As complicações decorrentes do suporte nutricional enteral são fisiológi-
cas, metabólicas, infecciosas mecânicas e psicoemocionais.

As complicações fisiológicas mais comuns são náuseas e vômitos por into-
lerância à lactose, ao excesso de gordura, à infusão rápida da dieta, às soluções 
hiperosmolares, ao sabor ou cheiro desagradável, à estase gástrica ou ao refluxo 
gastroesofágico. 

Cólicas, distensão abdominal e flatulência estão associadas a grandes vo-
lumes e infusão rápida da dieta, administração em bólus e intolerância à lactose. 
A obstipação pode ocorrer por desidratação, diminuição da motilidade intesti-
nal, uso de medicamentos e dietas sem fibras. A diarreia pode se apresentar por 
alterações metabólicas, uso de antiácidos e antibióticos, infusões rápidas, dietas 
frias, hiperosmolares e contaminação bacteriana, agravada quando o posiciona-
mento da sonda é duodenal ou jejunal. 

As complicações mecânicas estão relacionadas ao manuseio e à manu-
tenção da sonda. A obstrução total ou parcial do lúmen pode ocorrer por lava-

Para clientes crônicos com impos-
sibilidade de retorno à alimentação 
normal está indicada a gastrosto-
mia, jejunostomia ou ileostomia. 
As ostomias para dietoterapia dimi-
nuem o risco de aspiração, traumas 
mecânicos e de mucosa. Apesar 
de ser um procedimento cirúrgico, 
pode ser realizada à beira do leito 
pelo medico-cirurgião, utilizando 
técnicas de monitorização endos-
cópica.

Ainda existem as formulações es-
peciais destinadas aos indivíduos 
com patologias específicas – insu-
ficiência renal, insuficiência hepá-
tica, insuficiência respiratória, dia-
betes e casos de imunodepressão.

A identificação dos sinais e sinto-
mas de complicações pela equipe 
de enfermagem, possibilita a rea-
valiação da terapia nutricional e a 
adoção de condutas pela EMTN.
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gem insuficiente ou incorreta ou, então, por soluções densas de difícil infusão 
e medicamentos pouco solúveis em água. Após a administração da dieta ou de 
medicamentos pela sonda administra-se 20 ml de água filtrada com seringa, para 
manter a parede interna da sonda livre de impregnações. 

O deslocamento da sonda pode ocorrer por hiperperistaltismo, tosse, vô-
mitos, aspiração traqueal, por agitação ou pela não aceitação da sonda pelo 
cliente. Descuidos com a fixação da sonda podem ocasionar deslocamento aci-
dental por tração ou pela própria movimentação do cliente. 

Para dieta enteral são indicadas sondas de menor diâmetro, avalian-
do o porte do cliente e a formulação da dieta. Sondas de silicone são mais 
flexíveis. As sondas para posicionamento jejunal ou duodenal são sondas 
especiais com fio-guia e ponta de tungstênio. Sua introdução é restrita ao 
enfermeiro e necessita de radiografia de abdome para certificar-se do seu 
posicionamento. Já as de posicionamento gástrico podem ser passadas pelo 
técnico de enfermagem. 

Existem técnicas para se certificar da sua localização após ser inserida. 
Uma delas compreende a aspiração e a verificação do pH do conteúdo gástrico; 
pH em torno de 2 a 5 é próprio da secreção gástrica, pH mais alto indica posi-
cionamento incorreto. A técnica de ausculta epigástrica é realizada com injeção 
de 5 a 10 ml de ar pela sonda com seringa e ausculta do som em hipocôndrio 
esquerdo. 

As complicações metabólicas são caracterizadas por hiper-hidratração 
devido à desnutrição ou pela disfunção de órgãos, notadamente insuficiência 
cardíaca, renal ou hepática. O balanço hídrico é imprescindível durante a TN 
para a avaliação médica e a adoção de condutas como uso de diuréticos e o 
estudo da oferta de líquidos. Já a desidratação pode ser causada por dietas hi-
perosmolares, diarreias ou então oferta insuficiente de água. O controle regu-
lar do peso e de medidas antropométricas auxiliam na readequação da oferta 
nutricional pela EMTN.

As lesões cutâneo-mucosa nasal 
por uso de sonda estão relaciona-
das ao material de fabricação, à 
técnica e ao calibre da sonda.

A técnica de mergulhar a extremi-
dade distal da sonda em um copo 
d’água é imprecisa e pode ocasio-
nar aspiração e complicações pul-
monares se estiver indevidamente 
posicionada na arvore brônquica.
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A alteração de metabolismo de açúcares esta relacionada à deficiência 
de insulina. Patologias como trauma, diabetes, sepse e quadros hipercatabólicos 
são fatores para desenvolver hiperglicemia. A verificação sistemática de glicemia 
capilar é necessária para a suplementação insulínica adequada ou do uso de 
hipoglicemiantes orais. Sudorese, palidez cutânea, confusão mental e poliúria 
auxiliam a identificar o problema.

As complicações infecciosas, caso das gastroenterocolites, estão relacio-
nadas ao manuseio e ao armazenamento inadequado das dietas e dos materiais 
utilizados para a sua administração.

As infecções respiratórias estão relacionadas ao posicionamento inade-
quado do cliente e da sonda, favorecendo pneumonias aspirativas, empiemas e 
atelectasias. Como prevenção, preconiza-se a manutenção de decúbito elevado 
e a verificação do posicionamento da sonda ao administrar as dietas e os medi-
camentos. Sinusite, faringite, rouquidão e otite também podem se manifestar em 
clientes por causa do uso de sonda nasogástrica. 

A técnica correta de inserção da sonda, higienização oral e nasal crite-
riosa antes da sua passagem e durante o período em que o paciente permanece 
com a sonda, é importante para minimizar esses problemas. Em pacientes com 
fratura de base de crânio preconiza-se utilizar o posicionamento orotraqueal, 
diminuindo o risco de falso trajeto e infecções de seios nasais, a fim de se evitar 
complicações neurológicas.

Ansiedade, depressão e rebaixamento da autoestima também podem es-
tar presentes em clientes conscientes com TNE. A monotonia da terapêutica, a 
falta da sensação do paladar e o desconforto pelo uso da sonda podem interferir 
no tratamento. As orientações pormenorizadas ao paciente e à família sobre a 
programação e a duração da terapia são essenciais para minimizar essas mani-
festações. 

A introdução de dieta VO deve ser estimulada e instituída precocemente 
e o fonoaudiólogo é fundamental nessa fase, principalmente para pacientes com 

A pressão da sonda de suporte nu-
tricional e da cânula endotraqueal 
exercida nas mucosas traqueal e 
esofágica pode causar necrose dos 
tecidos adjacentes e risco de fístu-
las traqueoesofágicas.

Elabore uma lista contendo os cui-
dados de enfermagem indicados 
para a prevenção de possíveis com-
plicações da TNE.
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comprometimento da mastigação e deglutição tal qual nos casos de AVE. Muitas 
vezes a intervenção de psicólogo auxilia a compreender melhor a situação, prin-
cipalmente quando é indicado jejuno/íleo ou gastrostomia permanente.

Terapia Nutricional Parenteral (TNP)

A terapia nutricional parenteral (TNP) é a administração de suporte nutri-
cional por via endovenosa. É adotada quando o cliente se encontra impossibi-
litado de receber a NE por apresentar distúrbios fisiológicos ou anatômicos em 
seu trato gastrointestinal.

 A NP possui todos os nutrientes necessários para a manutenção do equi-
líbrio calórico-proteico, por isso é denominada nutrição parenteral total (NPT). 
Sua fórmula contém aminoácidos, lipídios, glicose, eletrólitos, oligoelementos 
e vitaminas. O setor de farmácia do hospital é responsável pelo preparo e pela 
distribuição da solução para as unidades de internação.   

A escolha do cateter e da via venosa para administração da NP é feita 
pela EMTN, após avaliação criteriosa do quadro clínico e da real necessidade de 
reposição calórico-proteica do cliente. Pode ser adotado acesso venoso central 
(NPC) pelas veias jugular ou subclávia, ou então periférico (NPP) pelas veias 
calibrosas dos membros superiores. 

A NPP é utilizada em clientes que necessitam de períodos curtos de TNP, 
não desnutridos e sem restrição hídrica. Por essa via é aconselhável ter cautela 
quanto à formação de flebite, recomendando-se reduzir a osmolaridade da so-
lução e rodiziar os membros, mantendo a mesma punção periférica no máximo 
até 48 horas. Se houver necessidade, medicamentos endovenosos podem ser 
administrados com a NPP. Nesse caso, aconselha-se que seja realizada mais pró-
xima do cateter periférico, para evitar obstruções e interações medicamentosas.

Complicações como as infecções e sepse estão relacionadas à técnica ina-
dequada na passagem do cateter e ao descuido em mantê-lo em condições as-

A administração da TNP é realiza-
da por bomba de infusão em via 
única. A velocidade de infusão de-
penderá da necessidade calórica e 
do volume a ser infundido.

O fornecimento adequado de apor-
te calórico e proteico ao cliente é 
essencial para a efetividade da te-
rapia. A TNP pode trazer compli-
cações ao cliente relacionadas ao 
seu próprio estado geral de saúde, 
à inserção e ao uso de cateteres e à 
natureza da solução.
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sépticas. Sinais de dor no local da inserção do cateter, eritema, saída de secreção 
pelo cateter, febre, rubor, calafrios e hipotensão e taquicardia são indicativos de 
infecção. O curativo diário do local de inserção do cateter, a visualização direta 
de sinais infecciosos, assim como a troca do sistema de equipo a cada substituição 
de bolsa de NPP, devem fazer parte do protocolo estabelecido pela instituição. 

A dieta parenteral ao ser entregue pela farmácia necessita ser conferida e 
seu conteúdo inspecionado imediatamente. Seus dados devem ser compatíveis 
com o da prescrição médica. A aparência da dieta é límpida e transparente, 
qualquer mudança deve ser informada para a farmácia e substituída imediata-
mente. 

Se o paciente apresentar reações adversas durante a infusão é necessário 
interromper a administração e enviar amostra para análise. 

As complicações metabólicas estão relacionadas à hipoglicemia ou à hi-
perglicemia, à sobrecarga volêmica (hipervolemia), à desidratação (hipovole-
mia) e ainda às alterações eletrolíticas, principalmente ao sódio e ao potássio.

A hipoglicemia pode ocorrer por suspensão abrupta da infusão ou por 
excesso de insulina administrada. Nesses casos, o cliente apresenta palpitações, 
letargia e dispneia. 

A hiperglicemia pode ocorrer quando há infusão rápida da solução con-
centrada de glicose. 

A hiponatremia e a hipervolemia podem ocorrer por administração ex-
cessiva de fluidos e também por insuficiência renal e cardíaca. Na insuficiência 
de sódio, o cliente pode apresentar confusão mental, hipotensão, irritabilidade 
e convulsão. A sobrecarga volêmica manifesta sinais de estertores pulmonares, 
dispneia e ganho de peso em 24 horas.

A hipovolemia ocorre na vigência de administração insuficiente de fluidos 
ou por perda excessiva de diurese. Nesse caso, os sinais de desidratação com-

O frasco de NP deve ser armazena-
do sob refrigeração até o seu uso. 
Para administrá-lo é necessário reti-
rá-lo da geladeira duas horas antes 
da instalação.
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preendem pele e mucosas ressecadas, turgor de pele diminuído, perda de peso, 
sede excessiva, baixo débito urinário.

A hipercalemia pode ocorrer por disfunção renal, uso de medicamentos pou-
padores de potássio, acidose metabólica e administração excessiva de potássio pela 
dieta. Já a hipopotassemia ocorre pela oferta insuficiente de potássio. As manifesta-
ções decorrentes desses distúrbios são alterações gastrointestinais, diarreia, náuseas 
e vômitos, depressão respiratória, arritmias, parestesias, oligúria e parada cardíaca.

A obstrução da linha de infusão pode se tornar um sério problema, pois a 
dieta deve ser infundida em via exclusiva. Outra complicação grave é a embolia 
gasosa, que ocorre quando entra ar na via venosa. Portanto, o profissional deve 
estar habilitado a manusear esse tipo de cateter e a prestar cuidados a clientes 
em terapia endovenosa central. 

A atuação da enfermagem na terapia nutricional é fundamental e deve 
estar capacitada a reconhecer os sinais e sintomas precocemente, estabelecer 
rotinas de monitorização contínua do balanço hídrico, débito e aspecto urinário, 
peso diário e glicemia periódica. 

A coleta de exames laboratoriais para a avaliação bioquímica sérica e de 
função renal devem ser realizadas rotineiramente. 

A EMTN deve estar envolvida e pronta para reavaliar e adequar a terapêu-
tica, conforme a resposta do cliente. 
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A EMTN, segundo a resolução 
63/2000 – ANVISA, é constituída 
por, no mínimo, um profissional de 
cada área: médico, nutricionista, 
enfermeiro e farmacêutico, poden-
do incluir profissionais de outras 
categorias devidamente treinados 
e habilitados para essa função. 
Aplica-se a todos os hospitais que 
utilizam TN.

Pesquise no seu local de trabalho 
os cuidados relativos ao suporte 
nutricional enteral e parenteral.
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A incidência crescente de patologias oncológicas na população brasileira 
vem sinalizando para a necessidade de se intensificar as ações para o controle 
do câncer em todos os níveis de atenção, propiciando o atendimento integral à 
população nas diferentes fases do processo de adoecimento.  

Em 2005 institui-se a Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), 
com a finalidade de organizar a atenção e o atendimento, constituindo-se a 
Rede de Atenção Oncológica (RAO), com a participação de todas as esferas do 
governo, organizações não governamentais e a sociedade de forma geral. Dessa 
maneira, além da promoção, prevenção e do diagnóstico do câncer, busca-se 
garantir o acesso dos doentes ao tratamento nas Unidades de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia e Centros de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia (Cacon).

Apesar da realização de diversas campanhas em âmbito nacional divulga-
da na mídia e em diversos meios de comunicação sobre prevenção, diagnóstico 
precoce e formas de tratamento, o câncer ainda provoca forte impacto social, 
gerando nos clientes e seus familiares, sentimentos e incertezas que se confun-
dem com expectativas positivas e negativas, questionamentos diversos relacio-
nados à cura, à sequela, à dor, às limitações, ao sofrimento, à vida e à morte. Por 
se tratar de doença complexa, que pode ser de longa duração e comprometer 
significativamente a vida dos indivíduos nas dimensões biológica, social e afeti-
va, exige atenção e assistência especializada de diferentes profissionais.

A origem da palavra câncer vem do latim e significa caranguejo. Essa 
denominação surgiu da condição do crustáceo se manter aderido a um determi-
nado ponto. 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer é um conjunto 
de mais de cem doenças, cujas características são a malignidade devido ao cres-
cimento desordenado de células anormais e a metástase, capacidade da célula 

  TEXTO 16    reconhecendo e atuando nos agravos oncológicos

“No Brasil, as estimativas para o ano 
de 2008 e válidas também para o 
ano de 2009, apontam que ocorre-
rão 466.730 novos casos de câncer”.
(BRASIL. Ministério da Saúde, 2007. 
p.24).

Portaria nº 2.439/GM de 8 de de-
zembro de 2005, do Ministério da 
Saúde, institui a Política Nacional 
de Atenção Oncológica: Promo-
ção, Prevenção, Diagnóstico, Tra-
tamento, Reabilitação e Cuidados 
Paliativos, a ser implantada em 
todas as unidades federadas, res-
peitadas as competências das três 
esferas de gestão.
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maligna em se espalhar para outras regiões do organismo e formar tumores se-
cundários.

Para entender esse processo de crescimento desordenado é importante 
relembrar alguns aspectos relacionados à célula como um organismo vivo e sua 
capacidade de divisão e multiplicação. 

O crescimento celular ocorre pelo processo de divisão celular denomina-
do mitose, no qual uma célula-mãe dá origem a duas células-filhas iguais. Esse 
ciclo celular compreende quatro fases:

Fase S: ocorre a cópia do material genético;

Fase M:  ocorre a divisão de todos os componentes celulares entre as duas célu-
las-filhas;

Fases G1 e G2: são períodos intermediários entre a fase S e a fase M.

M

G2

G1

S

Fases da Mitose

O mecanismo de regulação da divisão celular é mediado por enzimas e o 
resultado esperado é a formação de células normais. Para se certificar que o pro-
cesso de divisão celular não está sofrendo alterações, gerando células anormais, 
periodicamente ocorrem reações no organismo para a verificação de possíveis 
erros na multiplicação. Na ocorrência de falhas isoladas, os mecanismos de au-
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torregulação corrigem os “pequenos defeitos” na divisão. Se os erros não forem 
passíveis de correção, resulta no fenômeno denominado apoptose associado à 
morte celular, de maneira que o próprio organismo se encarrega de eliminar as 
células defeituosas.

Entretanto, por causas desconhecidas, pode haver falhas no mecanismo 
de autorregulação. Nas situações em que há inibição da apoptose, a célula anor-
mal resultante dessa divisão poderá sofrer modificações denominadas mutações. 

O aumento de mutações poderá determinar a perda do controle da divi-
são celular, resultando na formação de células anormais ou atípicas, acarretando 
o aparecimento do câncer ou tumor, no processo denominado oncogênese e 
carcinogênese, conforme o grau de diferenciação celular.

Quadro explicativo das características na diferenciação dos tumores

Nas neoplasias as células se proliferam de forma descontrolada, assumin-
do características atípicas em relação às células sadias. Favorecem a expansão 
para locais adjacentes ou se disseminam além do ponto de origem, pela corrente 
sanguínea ou linfática, fenômeno este denominado metástase.

Os fatores que predispõem ao câncer podem ser classificados em intrín-
secos e extrínsecos. 

aspectos Benignos Malignos

Crescimento celular Crescimento lento, com área delimitada, forma 
uma cápsula ao redor da massa tumoral

Crescimento rápido, desordenado, sem delimitação 
exata da área tumoral devido à infiltração nos tecidos 
circunvizinhos

Forma das células Semelhantes à célula de origem Atípicas, assumem formas diferentes da célula de origem

Marcador tumoral Incapacidade de produzir antígeno Capacidade de produzir antígeno

Disseminação por metástase Não apresenta Apresenta metástase

Recidiva Normalmente não recidiva Pode reaparecer

Mutações são alterações geralmen-
te permanentes na sequência do 
DNA. As mutações podem ter ca-
ráter hereditário.

Oncogênese: formação de tumores.
Carcinogênese: processo de trans-
formação das células normais em 
células malignas.

O crescimento celular no organis-
mo pode ocorrer de forma benigna 
e controlada e de forma maligna, 
não controlada, denominada neo-
plasia.
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São considerados fatores carcinogênicos intrínsecos os aspectos de here-
ditariedade, idade, sexo e carga hormonal, ou seja, estão relacionados ao indi-
víduo. 

Os fatores extrínsecos, de origem externa, perfazem uma estimativa de 80% 
a 90% das causas do câncer e podem ser classificados em quatro categorias:

•  agentes químicos – substâncias químicas que atuam direta ou indireta-
mente na célula alterando o DNA;

•  agentes físicos – radiações ultravioletas e radiações ionizantes;

•  agentes biológicos – vírus e/ou bactérias;

•  Outros relacionados ao álcool, ao tabaco, à alimentação inadequada 
constituída por alimentos industrializados, embutidos, enlatados e ao 
baixo consumo de frutas e legumes, entre outros.

Entretanto, é impossível a identificação das alterações microscópicas na 
divisão celular, no início do processo. A avaliação ao exame físico e alguns tipos 
de exames diagnósticos são ineficientes e a demora nessa descoberta pode sig-
nificar anos de vida perdidos.  

As neoplasias podem ser diagnosticadas por meio de exame clínico, labo-
ratorial, radiológico, histopatológico e cirúrgico. Dentre os exames laboratoriais, 
destacamos os marcadores tumorais, que funcionam à semelhança dos indica-
dores de um processo de câncer. São proteínas, enzimas, hormônios, antígenos 
produzidos diretamente pelo tumor ou pelo organismo, ou seja, trata-se de uma 
resposta ao processo tumoral.

Todas essas ações têm como finalidade a monitorização terapêutica, a 
confirmação do diagnóstico, a determinação do prognóstico e o rastreamento 
populacional. Não são utilizados isoladamente, pois alguns marcadores podem 
se apresentar alterados na vigência de outras situações – idade, emprego de 
substâncias químicas, entre outros. 

Hiperplasia: aumento localizado e 
autolimitado no número de células 
normais na forma e função. 
Displasia: proliferação celular do 
epitélio com alterações de forma e 
tamanho de caráter reversível. 
Metaplasia: processo de reparo 
celular em que o tecido formado é 
diferente do original.
anaplasia: perda de diferenciação 
estrutural e função útil de células 
neoplásicas.
Neoplasia: novo crescimento.
Metástase: células do tumor que 
atingem vasos sanguíneos e linfáti-
cos, invadindo outros órgãos.
Tumor: é um acúmulo de células 
que podem ser cancerosas ou não.

Baseando-se nos conhecimentos 
sobre as terminologias, responda 
às seguintes perguntas: 
- Todo câncer é um tumor? 
- Todo tumor é um câncer? 
-  Promova uma discussão em gru-

po sobre o tema.

A participação da equipe de enfer-
magem é fundamental na atenção 
primária quanto às orientações 
sobre alimentação saudável, aban-
dono do uso de drogas, álcool e 
tabaco, exposição excessiva ao sol 
e uso de preservativos nas relações 
sexuais. Considere também a pro-
fissão do indivíduo para relacioná-
la ao risco de exposição ocupacio-
nal. Promova educação ocupacio-
nal, enfatizando a importância do 
uso de EPI.
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Após o diagnóstico, é realizado o estadiamento, isto é, a definição do 
estágio de evolução e do grau de comprometimento do tumor. Essa etapa é fun-
damental para o estabelecimento do prognóstico do paciente.  

Com base no estadiamento, o oncologista define as condutas de forma 
individualizada, avaliando também as condições gerais do paciente, a presença 
de comorbidades e os comprometimentos advindos desse agravo. 

O estadiamento geral dos tumores segue diferentes níveis:

0 = carcinoma “in situ”;

I = invasão local inicial;

II = tumor primário limitado ou com invasão linfática regional mínima;

III = tumor local extenso ou com invasão linfática regional extensa;

IV = tumor localmente avançado ou com presença de metástase.

Visando controlar o crescimento celular desordenado, descreveremos três 
formas de tratamento do câncer: quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Podem 
ser aplicadas em conjunto ou isoladamente com diferentes finalidades. 

A quimioterapia utiliza componentes químicos chamados quimioterápicos 
no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos de forma sistêmica. 
Quando aplicada ao câncer, é chamada de quimioterapia antineoplásica ou qui-
mioterapia antiblástica, com a finalidade de eliminar a célula doente. Pode ser ad-
ministrada por diferentes vias – endovenosa, intra-arterial, intratecal, entre outras, 
em intervalos de tempo variáveis, conforme o protocolo estabelecido na instituição. 

A manipulação dessas drogas deve ser realizada de maneira cuidadosa 
pelo risco ocupacional. Medidas de prevenção quanto aos danos à saúde do 
trabalhador e ao ambiente, assim como o respeito às normas de biossegurança 
relacionadas à proteção individual, coletiva e ambiental são vitais.  

Conforme a Resolução COFEN 210/98, compete ao enfermeiro a admi-
nistração de drogas quimioterápicas e cabe a equipe assistir o cliente no período 

Dentre os vários sistemas do esta-
diamento do câncer, o mais utiliza-
do e internacionalmente recomen-
dado é o sistema TNM, da União 
Internacional Contra o Câncer 
(UICC) e do Comitê da Associação 
Americana em Câncer (AJCC). 
Esse método descreve a extensão 
anatômica da doença e baseia-se 
na pesquisa de três componentes:
 T = dimensão do tumor primário;
N = extensão da disseminação para 
os linfonodos;
M = presença ou ausência de me-
tástase.

Os agentes utilizados no tratamen-
to do câncer afetam tanto as célu-
las normais como as neoplásicas e 
acarretam maior dano às células 
malignas do que às normais, visto 
que estas últimas têm maior capa-
cidade de regeneração.

Na I Guerra Mundial foi observa-
do que soldados expostos ao gás 
mostarda desenvolveram aplasia 
medular. Na II Guerra Mundial, o 
mesmo gás foi usado como arma 
química e provocou nos soldados a 
hipoplasia medular e linfoide. Sur-
giu, assim, o primeiro quimioterá-
pico antineoplásico, desenvolvido 
a partir do gás mostarda. Mais tarde 
foi aplicado no tratamento dos lin-
fomas malignos, contribuindo para 
o avanço crescente da quimiotera-
pia antineoplásica.
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de tratamento. Durante a infusão endovenosa é necessário manter observação 
rigorosa, pelo risco de extravasamento da droga no trajeto venoso. 

Os efeitos das drogas sobre os vasos e tecidos adjacentes no local de infu-
são são classificados em vesicantes, por provocarem irritação severa e formação 
de vesículas, com risco de necrose no local infiltrado, e de irritantes, por cau-
sarem reação menos intensa, com dor e queimação, mas sem necrose tecidual.

Segundo a finalidade, a quimioterapia pode ser:

•  curativa: espera-se o controle completo do tumor;

•  adjuvante: aplicada após a cirurgia, para eliminar células residuais lo-
cais ou circulantes, diminuindo a incidência de metástases a distância;

•  neoadjuvante ou prévia: visa à redução parcial do tumor antes de reali-
zar a cirurgia e/ou radioterapia;

•  paliativa: aplicada nos casos em que a finalidade curativa não é possível, 
intenta apenas melhorar a qualidade de sobrevida do paciente.

Quadro das drogas utilizadas no tratamento do câncer

A seleção dos quimioterápicos é definida a partir de protocolos padroniza-
dos e internacionalmente utilizados. Diferentes medicamentos são combinados 
para aumentar a eficácia do tratamento e manter níveis aceitáveis de toxicidade 
e as doses são calculadas em função do peso do paciente. São considerados 

alquilantes antimetabólitos antibióticos Inibidores mitóticos 

Ação Afetam as células em todas as 
fases do ciclo celular 

Impedem a multiplicação Inibem a síntese do DNA Impedem a divisão celular

Drogas Ciclofosfamida
Bussulfam
Nitrosureias
Cisplatina

5 fluoruracil

Metotrexato

Actinomicina D
Mitramicina
Bleomicina
Daunorrubicina,
Adriamicina

Vincristina
Vimblastina
Vindesina
Podofilotoxina
Etoposídeo

Revise as orientações da NR 32. 
Avalie as normas aplicadas à qui-
mioterapia e à radioterapia no seu 
local de trabalho ou em outra ins-
tituição e analise se estão em con-
formidade com a legislação. Você 
pode obter informações mais deta-
lhadas sobre o assunto na Área III.

São drogas vesicantes: dactinomi-
cina, doxorrubicina, epirrubicina, 
idarrubicina, vinblastina, vincris-
tina, vindesina, mecloretamina; e 
irritantes: citarabina, dacarbazina. 
dactinomicina, mecloretamina
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também o tipo de patologia, a extensão do tumor, o uso combinado de outras 
terapias e as condições clínicas do paciente em associação às comorbidades. 

Esses protocolos compreendem doses, datas e períodos livres do tratamen-
to em função da necessidade de recuperação do organismo até que o novo ciclo 
de quimioterapia seja reiniciado. De acordo com a resposta clínica do paciente, 
as doses podem ser alteradas, idem em relação ao adiamento da aplicação até a 
estabilização do quadro.

Os efeitos terapêuticos e tóxicos dos quimioterápicos dependem do tem-
po de exposição e da concentração plasmática da droga. A toxicidade é variável 
e depende da droga utilizada. 

Os principais efeitos colaterais se manifestam no sistema hematológico 
ocasionando anemia, plaquetopenia e leucopenia; no sistema gastrointestinal 
podem ocorrer náuseas, vômitos, constipação, diarreia e anorexia. 

Alterações dermatológicas como alopécia, unhas escuras e quebradiças, es-
curecimento da pele no local da aplicação da medicação, prurido e vermelhidão, 
inclusive em mucosa oral, podem provocar as mucosites ou lesões na cavidade 
oral manifestadas durante a aplicação da quimioterapia. Essas lesões são doloro-
sas, dificultam a alimentação adequada, prejudicam a higienização oral e a fala. A 
remissão dos sinais e sintomas após o término da quimioterapia é notada.

Podem surgir outros efeitos colaterais menos frequentes – alterações car-
diológicas, respiratórias, hepáticas e renais, dependendo da droga empregada 
no tratamento.    

A radioterapia consiste no tratamento local ou regional do câncer, por 
meio da aplicação de radiação ionizante. Esta aplicação é baseada em vários 
parâmetros, ou seja, a dose pré-calculada de radiação é aplicada, em um de-
terminado tempo, em um volume de tecido que engloba o tumor para erradicar 
todas as células tumorais, de modo a provocar o menor dano possível às células 
normais circunvizinhas. 

A toxicidade pode afetar a saúde 
das pessoas que têm contato com a 
droga. Conheça a Resolução RDC 
nº 220 / 2004 que aprova o regu-
lamento técnico de funcionamento 
dos serviços de terapia antineoplá-
sica e relaciona cuidados específi-
cos na manipulação do fármaco, as 
condições estruturais do serviço, as 
normas de biossegurança e cabines 
de segurança biológica. 
Explica também a necessidade do 
serviço em dispor de um kit de der-
ramamento identificado e disponível 
em todas as áreas onde são reali-
zadas atividades de manipulação, 
armazenamento, administração e 
transporte.   Em caso de acidentes e 
vazamento, a manipulação dos resí-
duos de fluidos quimioterápicos deve 
ser realizada com extremo cuidado, 
para evitar risco de exposição indevi-
da. A resolução recomenda que o kit 
contenha, no mínimo, luvas de pro-
cedimentos, avental de baixa perme-
abilidade, compressas absorventes, 
proteção respiratória, proteção ocu-
lar, sabão, impresso para a descrição 
do procedimento e o formulário para 
o registro do acidente, além de reci-
piente identificado para recolhimen-
to dos resíduos.

Elabore um quadro comparativo 
entre os cuidados de enfermagem 
aos pacientes sob quimioterapia, 
com acompanhamento ambulato-
rial e em ambiente hospitalar.

O acidente ambiental com o Cé-
sio que vitimou várias pessoas 
em Goiânia foi causado por um 
aparelho de radioterapia descar-
tado indevidamente. Relacione o 
acontecimento com as normas de 
biossegurança e as ações do órgão 
controlador, em se tratando de ele-
mento radioativo.
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Esse método tem finalidade:

•  curativa: quando tem por objetivo a cura total do tumor;

•  remissiva: permite apenas a diminuição tumoral;

•  profilática: trata a doença e possíveis células neoplásicas dispersas, mes-
mo quando não há volume tumoral presente;

•  paliativa: intenta a melhora dos sintomas – dor intensa, sangramento e 
compressão de órgãos;

•  ablativa: aplicada para suprimir a função de um órgão.

Conforme o local de aplicação, a radioterapia pode ser externa ou telete-
rapia, com a irradiação nas áreas do corpo, prévia e cuidadosamente demarca-
das. Essa demarcação é calculada rigorosamente para que os raios incidam so-
mente na área afetada, evitando atingir áreas sadias. A radiação pode ser oriunda 
de fontes de isótopo radioativo, bombas de cobalto. As sucessivas irradiações 
podem aumentar a sensibilidade local ou apresentar risco de queimadura. Os 
cuidados com a pele são recomendáveis, como o uso de protetor solar, hidratan-
tes suaves e produtos não alcoólicos. Oriente o cliente a evitar roupas apertadas 
e de tecido sintético, preferencialmente utilizar tecidos macios de algodão.

Na radioterapia interna os isótopos radioativos, ou, mais especificamente, 
do cobalto, do césio, do irídio ou sais de rádio são utilizados sob a forma de tu-
bos, agulhas, fios, sementes ou placas. São aplicados no tecido ou em cavidades, 
constituindo-se na radioterapia cirúrgica ou braquiterapia. 

A radioterapia traz consequências sérias, o que implica em mucosites, leuco-
penia, plaquetopenia. Queixas de náuseas, vômitos, anorexia e fadiga são frequentes.

Outro método de tratamento é relacionado às cirurgias. Quanto às finali-
dades, a intervenção cirúrgica pode ser:

•  definitiva: quando da ressecção do tumor primário; 

•  paliativa: quando não obtém a cura e busca melhorar a qualidade de 
vida do paciente; 

Associe os conteúdos relacionados 
à saúde e à segurança do traba-
lhador, quanto ao profissional que 
atua na área de oncologia, assistin-
do o paciente sob quimioterapia 
ou após submeter-se à sessão de 
radioterapia.
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•  emergencial: quando da resolução de uma situação que precisa ser con-
trolada imediatamente, pelo risco à vida do paciente;

•  reconstrutora: objetiva a reparação de um órgão ou uma cirurgia plás-
tica.

Em geral, a fase pós-operatória é uma das indicações mais frequentes para 
a internação do paciente oncológico em UTI. Estudos realizados na última dé-
cada demonstram uma redução da mortalidade em pacientes críticos oncológi-
cos, pois as intervenções terapêuticas tendem a ser menos agressivas graças aos 
avanços no tratamento clínico e cirúrgico, os quais possibilitam a recuperação 
ou cura do paciente. A internação deve ter criteriosa avaliação médica e partici-
pação efetiva tanto do paciente como de seus familiares. 

A internação na UTI exige o envolvimento de toda a equipe multiprofis-
sional, essencial para que pacientes e familiares sejam capazes de enfrentar a 
doença, pois podem ser inúmeros os momentos de dificuldades como o desco-
nhecimento da patologia, à insegurança em relação à expectativa e qualidade de 
vida, à própria aceitação da nova condição e, sobretudo, quanto às consequên-
cias do tratamento, que podem afetar a aparência e autoimagem, a autoestima e 
a independência no cotidiano.

Informações quanto ao ambiente da unidade e as rotinas contribuem para 
que pacientes e familiares sintam-se seguros, proporcionando a assistência inte-
gral e atendendo às necessidades afetadas.

A equipe de enfermagem precisa estar atenta para possíveis complicações 
que podem ocorrer em pacientes submetidos à cirurgia de grande porte ou em 
quadros clínicos. O paciente oncológico sofre grandes alterações metabólicas 
devido à própria patologia, que exige do organismo maior gasto energético. A 
avaliação nutricional do paciente define a terapia nutricional adequada e corrige 
esse desequilíbrio.

Por vezes é recomendável que a terapia nutricional parenteral seja inicia-
da no período pré-operatório, para melhorar as condições clínicas do paciente e 
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também no período pós-operatório. A escolha pela nutrição parenteral é justifi-
cada em razão do fornecimento de maior aporte calórico e por grandes quanti-
dades de aminoácidos, mas em volumes relativamente pequenos.

Em relação à dor, considere a utilização da analgesia profilática e não 
somente na vigência da dor, para minimizar o desconforto causado, entre ou-
tros, pela manipulação de sondas, drenos e cateteres que, além do incômodo, 
constituem-se em portas de entrada aos micro-organismos, aumentando o risco 
para infecção. 

Coletar material para exames laboratoriais, ou seja, leucograma e estar 
atento aos resultados contribuem para o raciocínio clínico e permitem a compre-
ensão global do estado clínico do paciente.

É desejável que a instituição disponha de protocolos estabelecidos quan-
to à realização de procedimentos de praxe – curativos, adequação de solução 
antisséptica, ações no controle de débitos, balanço hídrico e modos de registro 
da assistência prestada. 

Atividades simples e básicas, no caso higiene e conforto, fazem parte da 
assistência de enfermagem. Representam medidas de profilaxia de infecções, o 
alívio da dor e a manutenção da comunicação efetiva e afetiva que o momento 
propicia. A interação estabelecida com o cliente e família manifesta o real sentido 
do cuidar, vai além do zelo com o corpo físico. Isso faz com que angústias sejam 
compartilhadas e transcende a atuação técnica do profissional de enfermagem.
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Dor é um estado subjetivo que envolve aspectos sensoriais e emocionais 
afetando o indivíduo, seu bem-estar físico, mental e social. 

Certamente é uma experiência individual que não se restringe à lesão de 
um tecido e/ou órgão, mais do que seu aspecto físico ela envolve questões emo-
cionais e culturais que faz o cliente sentir e entender a dor de diferentes modos 
e essa experiência pode variar de indivíduo para indivíduo. (BUDÓ; NICOLINI; 
RESTA, 2007).

É difícil mensurar a dor e por esse motivo ela pode ser mal-interpretada 
pelo profissional de saúde, o que acaba dificultando o seu controle. 

Atualmente as instituições de saúde estão empenhadas em validar ins-
trumentos de mensuração da dor, realizar pesquisas e acompanhar os clientes 
minuciosamente nessa fase. Considera-se que, se é tão importante avaliar pulso, 
respiração, temperatura e pressão arterial, mais ainda é avaliar a dor, que indire-
tamente afetará esses padrões vitais, podendo então vir a ser considerada como 
o quinto sinal vital.

Nesse sentido, é necessário conhecer o mecanismo da dor e sua sintoma-
tologia, procurando atuar junto à equipe multidisciplinar no controle e alívio da 
mesma. A dor pode estar relacionada a cirurgias, doenças agudas e crônicas, e 
também ter causa emocional ou psicossomática.

Basicamente o sistema de transmissão e percepção da dor é constituído de 
receptores ou nociceptores localizados na pele e quando há estímulos de qual-
quer natureza, química ou mecânica, eles respondem ao estímulo traduzindo-o 
em dor. Dessa maneira, ao serem estimuladas, as fibras nervosas que estão pró-
ximas à pele conduzem os impulsos até os vasos sanguíneos, produzindo vaso-
dilatação. Esse mecanismo provoca a liberação de substâncias como histamina, 
bradicinina, prostaglandinas e endorfinas, que provocam efeitos no peristaltismo 
intestinal e em outros órgãos.

  TEXTO 17    Dor e analgesia  

Você já pensou no sofrimento do 
paciente quando ele sente dor? 
 As atividades do cotidiano são pre-
judicadas?
Como técnico de enfermagem 
quais são as ações que você pode 
executar para prevenir e amenizar 
a dor do cliente?

O nível de endorfinas no organismo 
varia de indivíduo para indivíduo; 
por esse motivo um mesmo estímu-
lo doloroso pode ser sentido dife-
rentemente por cada cliente, dife-
renciando-se assim a posologia dos 
fármacos e a forma de tratamento.

Pesquise mais informações sobre 
a fisiologia da histamina, bradici-
nina, prostaglandinas e endorfinas.
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Classificação da dor

Dor aguda é a dor passível de melhora após a intervenção com procedi-
mentos e tratamentos. Ocorre nos seguintes casos: doenças infecciosas, inflama-
tórias e traumáticas.

Dor Crônica: é a dor relacionada à patologia crônica, ou aquela dor que 
não melhora após a cura da lesão. Como exemplo a dor no paciente oncológico.

A avaliação da dor deve ser respeitada pelos profissionais de enfermagem, 
principalmente pelo técnico de enfermagem, uma vez que está em contato di-
reto com o cliente. É necessário reconhecer a dor do cliente não somente pela 
verbalização, mas também pela comunicação não verbal. 

Investigar a causa da dor, sua durabilidade, horários em que se intensifi-
ca ou desaparece, o que o cliente faz na tentativa de amenizar a dor, qual é a 
frequência, intensidade, localização, são aspectos que deverão ser anotados e 
avaliados junto à equipe, a fim de subsidiar a opção por medidas farmacológicas 
e não farmacológicas para a intervenção individualizada.

Quando identificamos a dor, devemos classificá-la também de acordo com 
sua origem. Exemplo: dor pós-operatória, dor oncológica, dor não oncológica, dor 
neurológica, dor no período neonatal, dor no paciente atendido em domicílio, etc.

Alguns fatores influenciam diretamente na percepção da dor no indivíduo, 
aqui vamos destacar dois: 

•  experiência pregressa de dor intensa pode fazer com que o cliente tenha 
a percepção de dor em um outro momento de forma mais tolerante e 
menos ansiosa. Em contrapartida, indivíduos que experimentaram a dor 
intensa podem num outro momento apresentar mais temor frente a ou-
tros eventos de dor;

•  a ansiedade em relação ao processo de saúde e doença é outro fator 
influenciador. Quanto maior o nível de ansiedade maior será a percep-

A avaliação da experiência doloro-
sa é fundamental para se compre-
ender a origem e magnitude da dor, 
para a implementação de medidas 
analgésicas e verificação da eficá-
cia das terapias instituídas. 
(PIMENTA, 2000).

O indivíduo que apresenta dor du-
rante meses ou anos pode se tornar 
irritado, isolado e deprimido. 
(BRUNNER&SUDDARTH, 2002).
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ção dolorosa para aquele momento, por isso que às vezes são prescritos 
ansiolíticos.

No tratamento do cliente com dor, não podemos deixar de destacar as 
crenças e valores que ele e sua família possuem acerca da dor, por exemplo: se 
a família acredita na ação dos chás e outras alternativas, esses costumes devem 
ser percebidos e respeitados. É preciso adaptar mecanismos de intervenção mul-
tidisciplinar para atuar de forma ética e humanizada.

Os instrumentos de avaliação da dor foram adotados a fim de quantificar 
e qualificar a dor, assim os profissionais podem reconhecê-la de forma mais 
objetiva para atuar com as medidas terapêuticas. Existem vários instrumentos 
proporcionando o entendimento e a comunicação de diferentes clientes, assim 
o utilizado para crianças não será o mesmo dos adultos.

Temos escalas de autorrelato, de observação do comportamento e de me-
didas das respostas biológicas da dor. 

Na de autorrelato o indivíduo verbaliza a sua dor e as atividades do coti-
diano que a influencia. 

A de observação compreende o comportamento do cliente perante a dor, 
onde o profissional anota a característica da face quando presente a dor e o 
movimento corporal. 

A de resposta biológica consiste na análise dos parâmetros vitais e a ocor-
rência de sintomas neurovegetativos, no caso sudorese e distúrbios gastrointes-
tinais.

As escalas mais comumente usadas são: escala visual numérica (0 –10) – 
EVN, onde o cliente categoriza a dor em três níveis: zero é a ausência de dor, de 
1 a 4 é considerada dor leve, 5 a 6 é dor moderada e de 7 a 10 é caracterizada 
como dor intensa.

Em clientes internados em terapia 
intensiva, as escalas são padroni-
zadas utilizando-se o método de 
observação de movimentos cor-
porais e avaliação de parâmetros 
vitais, pois muitas vezes trata-se de 
pacientes que estão sob sedação 
diante do tratamento intensivo.
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Escalas de Intensidade de Dor
Escala numérica de 0 a 10

Sem dor Dor
insuportável

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Na escala de descritores verbais, o paciente expressa a ausência ou inten-
sidade da dor, determinada em cinco níveis e podem ser pontuados, categoriza-
dos respectivamente em: sem dor (0), dor leve (1), dor moderada (2), dor intensa 
(3), dor insuportável (4)1. 

Escala de cores e escala visual analógica ou de faces: escala comumente 
encontrada em unidades pediátricas, mas pode ser utilizada também em adultos. 

Na escala de cores é preciso que a criança saiba as cores, e na de face 
o profissional analisa as faces que o cliente apresenta, assinalando a expressão 
correspondente no quadro.

 0 2 4 6 8 10

Escala de faces Wong Baker

Por último temos como exemplo a escala de dor McGill, um questionário 
com 78 palavras organizadas em grupos que descrevem os componentes sen-
sorial, afetivo e avaliativo da dor. Os descritores da lista devem ser lidos para o 
cliente, que é orientado a escolher descritores que representem sentimentos e 
sensações que podem ser representados por uma palavra em cada subgrupo.

1 Fonte: CARVALHO, D. de S.; KOWACS, P. A. Avaliação da intensidade da dor. Migrâneas cefaleias. 2006, v.9, 
n.4, p.164-68.

Alguns serviços contam com gru-
pos de dor, os quais aplicam os tes-
tes e avaliam o caso de cada clien-
te junto à equipe muldisciplinar; 
portanto, faz-se necessário que os 
profissionais de enfermagem co-
nheçam algumas escalas de dor.
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Sedação do paciente em UTI

A sedação é um método indicado para o alívio da dor e da ansiedade, pois 
em conjunto são considerados fatores determinantes do tempo de internação de 
alguns clientes, ou seja, podem retardar a recuperação do cliente.

Entre os critérios de sedação do cliente atendido em terapia intensiva, 
encontramos como justificativas o uso de sedativos, as questões relaciona-
das à manutenção da ventilação mecânica, tratamento de abstinência por 
álcool, retirada do ventilador, redução do consumo de oxigênio, suporte 
para quadros de agitação (dor, ansiedade, distúrbios hidroeletrolíticos, sepse 
e isquemia).

Cabe à equipe multiprofissional discutir o manejo da dor, utilizando, além 
das escalas de avaliação de dor, a escala de sedação de Ramsay que, usualmen-
te, é empregada em alguns serviços.

Escala de sedação de ramsay

Fonte: BENSENÕR, F. E. M.; CICARELLI D. D. Sedação e Analgesia em Terapia Intensiva. Ver. Brás. Anestesiologia. 2003, 
v.53,n° 5, p. 680-693

Paciente desperto

Nível  1 Paciente ansioso, agitado ou inquieto

Nível  2 Paciente cooperativo, orientado ou tranquilo

Nível  3 Paciente somente responde a comandos

Paciente adormecido

Nível 4 Resposta rápida

Nível 5 Resposta vagarosa

Nível 6 Nenhuma resposta
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Avaliar a resposta do cliente à sedação por meio de escalas permite mo-
nitorar a eficácia do uso dos sedativos e sua resposta à dor e ao tratamento 
intensivo.

Os medicamentos para sedação mais utilizados são os benzodiazepíni-
cos, propofol, haloperidol, opioides e barbitúricos.

Quando é instituído o uso de medicamentos, temos que considerar seus 
efeitos colaterais, os horários de incidência da dor, orientação indicada para o 
cliente e sua família. O ideal é a terapia de prevenção da dor, ou seja, o cliente 
não deverá apresentar a dor para ser medicado. Entre os medicamentos utiliza-
dos temos:

•  Acetominofeno, dipirona, ácido mefenâmico, indometacina. Os efeitos 
colaterais incluem dor abdominal, anorexia, gastrite, hepatopatias, aler-
gias, cefaleia.

•  Opioides: proporcionam efeito analgésico e ansiolítico, sendo utiliza-
dos no tratamento das dores moderada e intensa, especialmente na do-
ença neoplásica. Devem ser administrados com cautela devido ao risco 
de depressão respiratória, sonolência, euforia, alucinação.

  Os opioides podem causar tolerância, dependência física e psíquica. 
A equipe e o médico às vezes ficam receosos em receitá-los por causa 
dos riscos de dependência física e psíquica. Isso acarreta para a equipe 
de enfermagem uma insegurança ao administrar determinados medica-
mentos com receio de que o paciente possa apresentar consequências 
como a depressão respiratória, por isso justifica-se a avaliação multidis-
ciplinar da dor, para que em conjunto seja tomada a decisão que mais 
se adapta à necessidade do cliente.

•  Os antidepressivos não são analgésicos; contudo, melhoram o sono, o 
apetite e o humor, que são afetados durante os episódios de dor. Os efei-
tos colaterais podem incluir sonolência, tontura, aumento de apetite, 
hipotensão ortostática e obstipação intestinal.

Revise o mecanismo de ação dos 
benzodiazepínicos, propofol, ha-
loperidol, opioides e barbitúricos, 
atentando para os efeitos adversos 
e para a assistência de enfermagem 
indicada.

O acompanhamento dos níveis 
séricos das drogas, utilização da 
escala de dor e administração, con-
forme prescrição médica, reduz a 
possibilidade de riscos da analge-
sia para o cliente.
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•  Anticonvulsivantes e miorrelaxantes podem ser usados no caso de neu-
ropatias (exemplo: esclerose múltipla).

•  Analgesia controlada pelo paciente (ACP): é o método utilizado em que 
o cliente controla a analgesia acionando um dispositivo acoplado a uma 
bomba de infusão. É determinada a dose do medicamento e o cliente ao 
sentir dor intensa “aciona” o dispositivo, o qual fluirá por via endoveno-
sa a dose recomendada. O controle da bomba de ACP é realizado pela 
equipe, precisamente pelo enfermeiro. 

O profissional de enfermagem que atua com pacientes em estado crítico 
no domicílio, deverá conhecer esses métodos, incluindo a educação continuada 
sobre o uso de bomba ACP, de modo a poder avaliar e orientar o binômio cliente 
e família.

 Entre os métodos não farmacológicos encontramos: a aplicação de calor 
e frio, massagens, repouso, exercícios específicos no local de origem da dor, 
hidroterapia, eletroterapia. São métodos terapêuticos que podem ser usados no 
próprio domicílio e para tanto família e cliente serão orientados e acompanha-
dos pela equipe.
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211UNIDADE I – MANEJO E CONDUTA NAS EMERGêNCIAS PSIQUIÁTRICAS

Objetivo 

Desenvolver cuidados de enfermagem a clientes em emergências psiquiátricas 
conforme os princípios da Política de Saúde Mental.

avaliação: processual dos conteúdos relevantes e de produto final da Unidade 

Integração Curricular: 

ÁrEa I Atenção em Saúde Mental

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Prestar cuidados de enfermagem a clientes com transtornos psiquiátricos de emergência.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

I.1- Reconhecer os transtornos psi- 
quiátricos que requerem atendi-
mento de emergência e a assistên-
cia de enfermagem indicada.

1- Emergências psiquiátricas
1.1- Transtornos psiquiátricos e fato-
res desencadeantes
•	 Comportamento suicida
•	 Transtornos de ansiedade
•	 Transtornos da personalidade
•	 Síndrome de abstinência do ál-

cool
•	 Intoxicação ou abstinência por 

subs tâncias psicoativas

2- Exame psíquico

3- Comunicação terapêutica

4- Contenção: física, mecânica e quí-
mica

5- Medicamentos mais utilizados em 
emergências psiquiátricas - manejo 
terapêutico

6- Itinerário terapêutico

1- Pesquisa em seu município sobre serviços de 
referência para atendimento psiquiátrico de 
emergência e itinerário terapêutico.

2- Pesquisa em grupos sobre os transtornos psi-
quiátricos mais frequentes em atendimento 
de emergência, os sinais e sintomas, manejo e 
conduta de enfermagem.

3- Apresentação dos trabalhos com debate e 
sistematização sobre o manejo e conduta nas 
emergências psiquiátricas. Ênfase na importân-
cia da comunicação terapêutica, na indicação 
dos diversos tipos de contenção e o uso de 
medicamentos, atentando-se para os efeitos 
colaterais. Destaque para as ações do técnico 
de enfermagem.

4- Leitura e discussão do texto: Manejo e conduta 
nas emergências psiquiátricas.
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As mudanças ocorridas na organização dos serviços de atenção à saú-
de mental nas últimas décadas tem influenciado a dinâmica de atendimento 
de pessoas que apresentam transtornos mentais, particularmente em situa-
ções de emergência. Casos agudos no qual a pessoa manifesta alterações nos 
pensamentos, sentimentos e comportamentos que caracterizam risco signifi-
cativo para si próprio ou para terceiros necessitam de atendimento imediato, 
requerendo da equipe conhecimento e preparo técnico científico para pres-
tar a devida assistência. Em serviços de urgência e emergência esse tipo de 
atendimento ainda é frequentemente tratado com reservas pelos profissionais 
de saúde, até certo ponto compreensível perante o processo histórico em que 
foi constituído o tratamento das pessoas com transtornos mentais, reclusos 
em manicômios. 

A emergência psiquiátrica pode estar associada a diversos fatores:

 

 Dentre os diferentes tipos de comportamentos e/ou transtornos podemos 
observar: 

  TEXTO 18    Manejo e conduta nas emergências psiquiátricas

Transtornos Fatores desencadeantes

Mentais orgânicos •  Uso, abuso ou abstinência de álcool e substâncias psicoativas;

•  Intoxicação aguda por inseticidas organofosforados, monóxido de carbono e outras substân-
cias voláteis – gasolina, tintas, cola;

•  Patologias do sistema nervoso central - distúrbios cérebro vasculares, infecções, epilepsia, 
Alzheimer, esclerose múltipla e trauma cranioencefálico;

•  Alterações metabólicas: hipoglicemia, uremia, distúrbios hidroeletrolíticos, hipóxia, infecções 
sistêmicas.

Psicóticos •  Esquizofrenia, psicose aguda ou agudização de psicoses crônicas; fase maníaca do transtorno 
afetivo bipolar, quadros de depressão psicótica.

Mentais não orgânicos e não psicóticos •  Ansiedade generalizada, ataques de pânico, transtorno dissociativo.

Na esfera governamental, a Polí-
tica Nacional de Saúde  Mental, 
apoiada na Lei 10.216/02,  busca 
consolidar um modelo de atenção 
à saúde mental aberto e de base 
comunitária, com rede de servi-
ços e equipamentos variados – os 
Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), os Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRT), os Centros de 
Convivência e Cultura. Menciona 
também o atendimento e atenção 
integral em hospitais gerais, nos 
CAPS III e no Programa de Volta 
para Casa que oferece uma bolsa 
para egressos de longas interna-
ções em hospitais psiquiátricos. 
Reveja os textos de Atenção à Saú-
de Mental, na Área I.
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•  Comportamento suicida: pode ser compreendido como um sinal ou pe-
dido de ajuda. Nesse caso a pessoa não encontra solução diante de um 
problema ou situação extrema e a morte intencional autoinflingida pa-
rece representar o alívio de um sofrimento profundo. Tende a reagir com 
impulsividade e apresenta rigidez de pensamento que pode ser ameniza-
do por meio de comunicação terapêutica, evidenciando o desejo sincero 
de ajudar e trazendo a pessoa para a realidade de forma compreensiva.

•  Transtornos de ansiedade: altos níveis de preocupação e expectativas 
pessoais, em geral de conotação emocional desencadeiam manifesta-
ções somáticas variadas – taquicardia, taquipneia, dor no peito, sensa-
ção de desconforto geral, entre outras. Essas situações podem ser con-
tornadas com uma abordagem inicial acolhedora, demonstrando dispo-
sição em ouvir os relatos que podem denotar a angústia que aflige o 
indivíduo. Recursos farmacológicos e psicoterápicos, de acordo com o 
caso, também podem ser empregados.

•  Transtornos de personalidade: tem comportamento antissocial denomi-
nado “bordeline” ou limítrofe. Não apresenta sentimento de culpa ou 
remorso. Pode ser observado em usuários de drogas.

•  Síndrome de abstinência do álcool: causa alteração da consciência com 
desorientação de tempo e espaço e sobre si mesmo. As pessoas podem 
apresentar diminuição e por vezes até ausência de memória, de atenção 
e de crítica. Tremores, alucinações e delírios de fundo persecutório es-
tão presentes. Como manifestações clínicas são evidenciadas sudorese, 
taquicardia, insônia e convulsão. A pessoa em síndrome de abstinência 
pode significar uma ameaça a si e aos outros.

•  Intoxicação ou abstinência por substâncias psicoativas: é o uso de uma 
ou mais substâncias psicoativas que agem direta ou indiretamente, esti-
mulando ou deprimindo o sistema nervoso central (SNC). Podem alterar 
o comportamento resultando em estados de insônia, agitação, alucina-
ção, delírio, agressividade ou ainda depressão respiratória, sonolência, 
coma, até mesmo a morte. 
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Em virtude dessas situações que colocam em risco a vida da pessoa, os 
serviços emergenciais devem estar preparados para o atendimento desses ca-
sos. O exame físico adequado é importante para avaliar possíveis lesões, fratu-
ras, contusões, além de perguntar aos acompanhantes se houve queda ou não. 
A conduta mais frequente em casos de intoxicação por ingestão excessiva de 
álcool é aguardar a metabolização, manter a pessoa em decúbito lateral para 
evitar a broncoaspiração em casos de vômitos e, após recuperação dessa fase 
aguda, encaminhá-la para tratamento especializado.  

Em overdose de substâncias de abuso pode ser necessária a intervenção 
imediata para evitar a parada cardiorrespiratória e, consequentemente, a morte. 
É recomendável administrar fármacos que antagonizem a ação da substância, 
providenciar monitorização cardíaca e material para a oxigenoterapia, proceder 
à punção de acesso venoso, com atenção ao nível de consciência e ao padrão 
respiratório, providenciando material para a entubação, se necessário. 

Decorrente dessas condições, os indivíduos procuram atendimento nos 
serviços de emergências sozinhos, acompanhados de familiares ou amigos ou 
ainda trazidos por serviços de atendimento pré-hospitalar. 

As ações são variadas e se sobrepõem a etiologia no momento crítico do 
atendimento. Assim como o exame físico é de suma importância para a ava-
liação e a implementação dos cuidados de enfermagem, o exame psíquico é 
também fundamental, pois permite entender melhor as condições emocionais, 
mentais e comportamentais do cliente, independentemente da faixa etária. 

Em geral, o atendimento pode ser realizado no ambiente pré-hospitalar ou 
hospitalar. Independentemente do ambiente é imprescindível solicitar apoio de 
outros profissionais e não iniciar a abordagem se estiver sozinho. 

É importante avaliar previamente as condições de segurança, mantendo 
uma posição favorável, em local que permita a saída imediata da área de risco, 
fato este que traz segurança para a equipe e à vítima. Prestar atenção na lingua-

Proposta de dramatização: con-
sidere as diferentes situações de 
emergência psiquiátrica em que 
o indivíduo (criança, adolescente, 
adulto, idoso) pode necessitar de 
atendimento e apresente as con-
cepções do grupo sobre a atenção 
integral ao ser humano. Estabeleça 
relação sobre as ações que podem 
ser desenvolvidas nos diferentes ní-
veis de atenção à saúde, visando à 
prevenção desses agravos.

Reveja o texto Ações de enferma-
gem em saúde mental que você 
estudou na Área I.
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gem corporal e nas atitudes da pessoa é medida importante para assegurar o 
bem-estar de todos. 

A comunicação terapêutica é a principal estratégia no momento de es-
tabelecer o vínculo com a pessoa, para ajudá-lo a recobrar o equilíbrio. Este 
vínculo pode ser realizado pelo profissional que apresentar mais facilidade e 
coerência nesse primeiro contato, se não for bem-sucedido, a substituição por 
outro profissional pode ser indicada. 

Agir respeitosamente, sem recriminações ou julgamentos, ainda que não 
concorde com o posicionamento do cliente, pode contribuir na manutenção 
de um canal de comunicação. Também contribui assumir um tom de voz firme 
sem falar alto demais, evitando expressões críticas, ouvindo com atenção e de-
monstrando interesse em ajudar. É importante despertar a confiança do cliente 
no atendimento; portanto, é necessário dizer sempre a verdade e não fazer pro-
messas que não possam ser cumpridas.

Faz parte dos cuidados ficar face a face com o cliente, o que possibilita a 
observação meticulosa dos gestos e das expressões. Compreender a comunica-
ção não verbal pode evitar situações de agressões, tentativas de fuga ou atitudes 
inesperadas.

Se a abordagem verbal não for bem-sucedida, pode ser necessária a rea-
lização de contenção física, recomendável com autorização do responsável ou 
familiar do cliente. Esse procedimento requer número suficiente de profissionais, 
considerando o porte físico e o grau de agitação do cliente. É uma medida para 
preservar a segurança do cliente e equipe. 

A seguir, pode ser realizada a contenção mecânica, utilizando material 
específico para restringir com segurança o cliente no leito e somente depois de 
esgotadas todas as possibilidades de negociação, quando isso for possível. 

Na persistência de agitação e tentativa de agressão, a contenção química 
é realizada por meio da administração de medicamentos.

30916012 miolo.indd   215 01/01/70   10:06



EMERGêNCIAS PSIQUIÁTRICAS216

Os medicamentos mais utilizados em emergências psiquiátricas são: 

Haloperidol: - antipsicótico e neuroléptico – atua no SNC inibindo o tô-
nus mental, melhorando os sintomas e sinais da psicose e de alterações 
de comportamento, ou, mais especificamente, agitação e agressividade. 
Pode ser administrado por via oral, intramuscular e endovenosa. Tontura, 
cefaleia, tremores, hipotensão postural, dispneia e possível impregnação 
são os principais efeitos colaterais.

Clorpromazina: é do mesmo grupo farmacológico do haloperidol, porém, 
é utilizada em casos de agitação psicomotora intensa com real possibi-
lidade de auto ou heteroagressão, exigindo um poder sedativo maior. O 
risco de provocar depressão respiratória é mais acentuado. 

Diazepan e clonazepan: benzodiazepínicos que atuam como depresso-
res do SNC com ação ansiolítica, miorrelaxante e sedativa. São utilizados 
em crises convulsivas, ansiedade e depressão. Pode ser administrado por 
via oral, intramuscular ou endovenosa. Sonolência, fadiga, dificuldade de 
concentração, letargia, hipotensão, taquicardia e depressão respiratória 
são os principais efeitos colaterais. 

Ácido valproico: pertencente ao grupo dos antiepilépticos tem ação no 
SNC diminuindo os episódios de comportamento maníaco. Tem metabo-
lização hepática e excreção renal. Tontura, cefaleia e distúrbios gastroin-
testinais são os principais efeitos colaterais.

Midazolan: indutor do sono, de curta duração, e efeito quase imediato. É uti-
lizado associado ao haloperidol em casos de agitação e agressividade. Hi-
potensão postural e amnésia temporária são os principais efeitos colaterais. 

Carbamazepina: é um anticonvulsivante, igualmente utilizado como seda-
tivo e miorrelaxante. Atua no SNC e vertigens, sonolência, ataxia e distúr-
bios gastrointestinais são os principais efeitos colaterais.  

Ataxia: desordem e falta de coor-
denação nos movimentos volun-
tários.
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Prometazina: utilizado em associação ao haloperidol e outros neurolépti-
cos, é um fármaco do grupo dos anti-histamínicos, possui efeito sedativo 
leve e atenuante de impregnação.   

Após a estabilização do quadro, o cliente pode receber alta hospitalar 
com encaminhamento para tratamento em centros especializados ou necessitar 
de internação. 

À equipe multidisciplinar não cabe questionamentos dos motivos que 
levaram o cliente a tal condição. O importante é que o manejo terapêutico 
seja eficaz na situação de emergência e as orientações de continuidade do 
tratamento, em médio ou longo prazo, possam contribuir para rápida reinser-
ção social.  
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Antagonismo: característica farma-
cológica de drogas que possuem 
efei tos contrários. 
Sinergismo: característica farmaco-
lógica da potencialização do efeito 
de duas drogas.

Em algum momento de sua traje-
tória profissional você vivenciou 
situações como estar diante de 
clientes que, mesmo sem história 
de doença psiquiátrica, apresen-
taram sintomas psicóticos? Qual a 
conduta esperada do profissional 
de saúde? Discuta estas questões 
com seu grupo de estudo.
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221UNIDADE I – O CUIDADO À GESTANTE EM ESTADO CRíTICO

Objetivo 

Desenvolver cuidados de enfermagem a gestantes e puérperas em situa-
ções de risco.

avaliação: processual dos conteúdos relevantes 

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Enfermagem materno-infantil

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu Estado/município para a assistência a gestantes de risco.
Prestar cuidados de enfermagem às gestantes em estado crítico, com complicações na gestação e puerpério.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

I.1- Reconhecer as complica-
ções da gestação e puerpério e 
assistência de enfermagem indi-
cada.

1.1- Atenção à gestante no pré-
natal 
1.2- Atenção à gestante no pré-
natal de alto risco
•	 Fatores de risco e causas da 

gestação de alto risco
•	 Complicações durante a gesta-

ção
1.3- Assistência de enfermagem à 
gestante e puérpera de risco na UTI

1- Trabalho em grupos sobre a fisiologia da gestação e 
o atendimento à gestante no pré-natal.

2- Trabalho em grupos sobre a fisiopatologia das pos-
síveis complicações em cada trimestre da gestação 
(abortamento, gravidez ectópica, diabetes gestacio-
nal, hipertensão induzida) e o atendimento à ges-
tante no pré-natal de risco.

3- Apresentação dos trabalhos e sistematização sobre 
a assistência de enfermagem à gestante em estado 
crítico. Lembrar discussões de unidades anteriores 
sobre o manejo da hipertensão e do diabetes.

4- Trabalho em grupos sobre a fisiologia do parto e 
puerpério e as possíveis complicações puerperais.

5- Apresentação dos trabalhos e sistematização so-
bre a assistência de enfermagem em complicações 
puerperais, com destaque para hemorragias e infec-
ção puerperal. Ênfase para a importância da manu-
tenção do aleitamento materno.

6- Leitura e discussão do texto: Gestação de alto risco.
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A área de assistência materna e perinatal teve um grande avanço nesses 
20 anos de cobertura de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com ações 
e programas que priorizaram a assistência à mulher no ciclo gravídico puerperal 
nos diversos níveis de atenção. 

Embora a gestação seja um evento fisiológico, ou seja, natural, algumas 
complicações podem ocorrer e nesse caso a gestante será acompanhada no pré-
natal de alto risco, atendida por equipe multidisciplinar.

Quando falamos de cuidados no pré-natal de alto risco, eles são os mes-
mos do pré-natal de baixo risco; porém, com um olhar mais cauteloso. É ne-
cessário promover o bem-estar da gestante, não somente na prevenção como 
também na recuperação de possíveis agravos. Nesse sentido, cabe à equipe mul-
tidisciplinar identificar precocemente esses agravos e atuar com agilidade visan-
do à saúde materno-fetal, contribuindo, assim, para a redução da mortalidade e 
morbidade materno-fetal.

Norteados pela política de humanização e pelos princípios da integrali-
dade e da equidade, a organização dos serviços de maternidade e hospitais da 
rede compreende um sistema de referência hospitalar no atendimento à gestante 
de alto risco. 

Segundo o Ministério da Saúde (2005), as condições socioeconômicas e 
geográficas do nosso País evidenciam características próprias que conferem um 
agrupamento de fatores associados, fatores esses intimimamente ligados à gesta-
ção de alto risco. São eles:

•  características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis. 
Exemplos: o déficit nutricional, o uso de drogas ilícitas, a gravidez pre-
coce e a tardia;

•  história reprodutiva anterior, ou seja, abortamento e filho prematuro;

  TEXTO 19    Gestação de alto risco

Entende-se por gestação de alto ris-
co, a gravidez que coloca em risco 
a saúde materno-fetal e que por 
isso constitui em risco de compli-
cações se relacionado à gestação 
de baixo risco.  
(Ministério da Saúde, 2001).

Importante refletir sobre a gravidez 
de risco: de um lado temos a gravi-
dez na adolescência; de outro, mu-
lheres acima de 35 anos. Em ambas 
as gestações podem ocorrer com-
plicações devido à idade reproduti-
va, o que explica mais nascimentos 
de crianças com baixo peso. Con-
sulte os índices de mortalidade e 
morbidade no endereço: <http://
tabnet.datasus.gov.br/idb>.
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•  intercorrências clínicas crônicas, isto é, hipertensão grave e cardio-
patias;

•  doença obstétrica atual, casos de hemorragia e amniorrexe prematura.

Dessa forma, os fatores são agrupados a fim de facilitar o diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento no pré-natal de alto risco. A gestante é acom-
panhada em unidade básica de saúde (UBS) e, se necessário, encaminhada ao 
serviço de referência para a gestação de alto risco.

O pré-natal é um conjunto de ações de prevenção, promoção e recupe-
ração à saúde materna no ciclo gravídico puerperal. Cabe à enfermagem, numa 
ação conjunta com a equipe multidisciplinar, atender à gestante, realizar exame 
físico e obstétrico, preencher a carteirinha de pré-natal, mensurar peso e estatura, 
verificar os sinais vitais, coletar amostras para exames e demais procedimentos.

As unidades de referência no atendimento de risco necessitam ade-
quar-se às normas do Ministério da Saúde, como exemplo o nível secundário 
deverá dispor de serviços de diagnóstico e terapia, incubadoras e aparelhos 
para fototerapia, entre outros. O profissional de enfermagem deverá estar 
preparado para atuar nas situações de emergência obstétrica, possuir conhe-
cimento técnico-científico para atuar em unidades de cuidados semi-inten-
sivo e intensivo.

Complicações Durante a Gestação

Hemorragia no primeiro trimestre

Abortamento é a perda do concepto antes que ele complete 22 semanas 
de gestação ou quando apresenta peso inferior a 500 gramas. Está associado a 
anormalidades embrionárias, fetais ou placentárias, normalmente causadas por 
fatores genéticos, metabólicos e condições do cordão umbilical. Podem ser par-
ciais, completos e sépticos.

Serviço de referência: são unidades 
básicas de saúde e hospitais que 
prestam serviço especializado na 
gestação de alto risco. 
(Ministério da Saúde, 2005).

Relembre os procedimentos e orien-
tações sobre o pré-natal de baixo 
risco, os quais foram estudados no 
Módulo I.

A gestante de risco pode ser atendida 
tanto em hospital geral com serviço 
de obstetrícia como em maternida-
des. Em ambos, o profissional de en-
fermagem deve estar preparado para 
atuar no cuidado à gestante em UTI.
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Gravidez ectópica é a fecundação que ocorre fora do útero. Se o feto se 
desenvolve no ovário teremos gravidez ovariana, se nas tubas uterinas, é a gravi-
dez tubária. Nesses casos a gestação não evolui, pois essas estruturas (anatomica-
mente) não comportam o desenvolvimento do concepto. Normalmente o caso é 
encaminhado para um hospital de referência para a gestação de alto risco.

Coriocarcinoma e mola hidatiforme: a mola hidatiforme é uma condição 
em que o córion apresenta as vilosidades na forma de sementes de uva, preen-
chendo a cavidade uterina e com risco aumentado para o desenvolvimento de 
tumor conhecido por coriocarcinoma. Nessas condições o volume uterino pode 
ficar compatível com idade gestacional de 20 semanas. Na vigência de hiper-
tensão suspeita-se de mola hidatiforme, pois a pré-eclâmpsia se instala habitual-
mente a partir de 20 semanas.

Hemorragia nos segundo e terceiro trimestres

Placenta prévia: é a condição de implantação anormal da placenta. Pode 
ser completa, ou seja, recobre toda a área do orifício interno da cérvix. Parcial, 
recobre parcialmente o orifício interno e baixa implantação, quando a placenta 
está próxima ao orifício cervical, mas não o recobre. O sangramento é súbito 
e vermelho vivo. O diagnóstico é realizado por ultrassonografia e a gestante é 
encaminhada ao hospital de referência de alto risco.

Descolamento prematuro de placenta (DPP): a placenta inicia um processo 
de descolamento da face materna, acarretando sangramento antes do nascimento 
do feto. O DPP, segundo Ministério da Saúde, responde por altos índices de mor-
talidade perinatal e materna. A dor abdominal está presente e o sangramento pode 
surgir em pequena quantidade ou estar oculto. Na vigência de sangramento, a 
gestante é atendida no setor de emergência de um hospital de referência.

Diabetes Gestacional

Condição em que a gestante apresenta intolerância à glicose acarretando 
sintomatologia clássica: polidpsia, poliúria, nível sérico aumentado de glico-

Relembre a anatomia e fisiologia 
do aparelho reprodutor feminino 
para melhor compreensão dessas 
complicações.

O DPP está normalmente associa-
do a gestantes hipertensas, mas 
vamos encontrar como fatores de 
risco causas sociais, no caso mu-
lheres que fazem uso de drogas 
ilícitas durante a gestação.
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se e, consequentemente, acompanha a hipertensão e a propensão às infecções 
devido à mudança no pH vaginal. Pode surgir no início da gestação, podendo 
desaparecer ou não. O diagnóstico é realizado por meio de teste de glicemia em 
jejum e o de tolerância para a glicose (segundo recomendação da Organização 
Mundial de Saúde – OMS). O diagnóstico é confirmado quando os níveis eleva-
dos de tolerância à glicose tornam-se repetidos.

Gestação complicada por doença cardíaca e/ou renal

Em uma gravidez normal há alterações cardiovasculares e renais devido 
às modificações gravídicas (alterações anatômicas e fisiológicas) impostas para a 
adaptação e a demanda do feto. Quando a gestante apresenta patologia nesses 
sistemas, a sobrecarga volêmica é aumentada, fator que dificulta ainda mais a 
circulação materna, podendo ocorrer abortos, retardo de crescimento uterino, 
prematuridade e morte materna. O acompanhamento se faz no programa de pré-
natal de alto risco em hospital de referência. 

As complicações gestacionais podem ser acompanhadas em UBS e enca-
minhadas aos hospitais para atendimento em unidades obstétricas. Os casos de 
pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome de HELLP e hemorragia pós-parto, normal-
mente são atendidos em unidade de terapia intensiva.

assistência de enfermagem à gestante e à puérpera de risco na UTI

Hipertensão induzida pela gestação (pré-eclâmpsia e eclâmpsia), segundo 
o Ministério da Saúde, é a principal causa de morte materna no Brasil e pode 
contribuir para a incidência de neonatos atendidos nas unidades de cuidados 
intensivos com sequelas de hipóxia.

Na pré-eclâmpsia, a pressão arterial é igual ou maior que 140/90 mmHg, 
a proteinúria é maior que 300 mg nas 24 horas e ocorre após a 20ª semana de 
gestação. A pré-eclâmpsia pode evoluir para eclâmpsia que é representada por 
proteinúria, hipertensão, edema e estado convulsivo. 

As infecções que podem ocorrer du-
rante a gestação devem ser tratadas 
no pré-natal de baixo risco, inclusive 
por HIV. O tratamento precoce per-
mite que o ciclo gravídico puerperal 
transcorra sem intercorrências, para 
que o feto seja viável.

Relembre o que você estudou no 
curso de auxiliar de enfermagem 
sobre a assistência de enfermagem 
prestada à gestante Rh negativa, e a 
vacina administrada após o parto.

Revise a assistência de enferma-
gem no pré-natal de baixo risco e 
as complicações gestacionais que 
são acompanhadas nos níveis pri-
mário e secundário, estudadas no 
curso de auxiliar de enfermagem.
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No atendimento a pré-eclâmpsia, o controle da pressão arterial é o foco 
mais importante para o cuidado de enfermagem. As medicações utilizadas de-
verão produzir efeito imediato, caso isso não ocorra comunicar à equipe na 
tentativa de modificar a conduta. O peso e a diurese devem ser rigorosamente 
controlados.

Na eclâmpsia a enfermagem deve assegurar a manutenção das vias aé-
reas, monitorar débito urinário, manter terapia anti-hipertensiva e anticonvulsi-
vante, caso necessário auxiliar na entubação endotraqueal e prepará-la para a 
cesárea de emergência.

Síndrome de HELLP: esse agravo poderá ocorrer em gestantes com história 
de pré-eclâmpsia ou na forma isolada. A tríade que encontramos é: hemólise 
(Hemolysis), elevação das enzimas hepáticas (Elevated Liver enzimes) e a pla-
quetopenia (Low platelets). Na população com pré-eclâmpsia, 20% dela pode 
apresentar a síndrome de HELLP, ocasionando morbidade materna e perinatal. 
(PEREIRA; MONTENEGRO; REZENDE, 2008).

Devido à isquemia placentária, há um vasoespasmo generalizado que 
acelera o consumo de plaquetas pela ativação do sistema de coagulação, visto 
que há hemólise. Ocorre a ruptura das hemácias ao passar pelos vasos que estão 
comprimidos pelo fenômeno de vasoespasmo. A constrição vascular no espaço 
hepático gera necrose hepatocelular.

A gestante queixa-se de dor epigástrica, cefaleia, náuseas e vômitos. No 
exame laboratorial encontramos alteração das transaminases hepáticas, diminui-
ção de plaquetas e presença de hemácias fragmentadas no exame do esfregaço.

A conduta médica é o acompanhamento intensivo baseado em monito-
rização cardíaca, exames laboratoriais, controle do débito urinário, avaliação 
hepática pelo exame físico e tomografia computadorizada. Caso a condição ma-
terna coloque em risco a vida do feto, será necessária a interrupção da gestação 
por meio da cesariana de emergência. 

O uso de sulfato de magnésio 
(MgSO4) previne e controla convul-
sões, porém seu uso deve ser con-
trolado pelo risco de toxicidade, o 
que poderá ocasionar depressão 
respiratória.

Devido à imaturidade pulmonar do 
feto a gestante poderá fazer uso de 
corticoide, com a finalidade de es-
timular a maturidade pulmonar do 
feto e evitar a patologia pulmonar 
no recém-nascido.
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Hemorragia pós-parto: é a perda sanguínea em torno de 500ml ou mais 
após o parto, ou seja, no puerpério imediato. Normalmente esse tipo de hemor-
ragia está relacionada à atonia uterina, lacerações, retenção de restos placentá-
rios e de produtos da concepção. Gestação múltipla, história de placenta prévia 
e descolamento prematuro de placenta podem se constituir em fatores de risco.

A cliente apresenta sintomas como hipotensão, taquipneia, sangramento 
vaginal abundante, subinvolução, retenção da placenta e fatores de coagulação 
diminuídos.

Cabe à enfermagem monitorar a involução uterina, o débito urinário, 
reconhecer sinais de choque hipovolêmico, realizar massagens para estimular 
a involução uterina (quando o útero não contrai), administrar medicamentos 
que controlem a atonia uterina, administrar hemoderivados, atentar para a ma-
nutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, avaliar os lóquios e encaminhar para 
tratamento cirúrgico, caso se faça necessário corrigir lacerações, retirar anexos 
embrionários ou ainda realizar histerectomia.

Ressaltamos que quando a puérpera estiver sob cuidados intensivos, o 
profissional de enfermagem deverá estar alerta aos aspectos de aleitamento ma-
terno. Portanto, avaliar e realizar a ordenha manual são cuidados primordiais na 
prevenção de mastite, além de estimular a liberação do hormônio ocitocina, que 
contribui para a involução uterina.
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Relembre os sinais e sintomas do 
choque hipovolêmico e a assistên-
cia de enfermagem prestada vistos 
na Texto 9.

A presença de anexos embrioná-
rios após o parto pode desencade-
ar infecção puerperal pela invasão 
polimicrobiana, podendo se agra-
var surgindo o choque séptico.

Relembre os achados clínicos espe-
cíficos do período puerperal e a as-
sistência de enfermagem. Aproveite 
e reveja o cuidado com as mamas 
na impossibilidade de lactação nos 
casos de mães internadas em terapia 
intensiva ou portadoras do vírus HIV.
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Objetivo

Desenvolver cuidados de enfermagem a recém-nascidos em situações de risco, 
tomando por base a assistência centrada na família.

avaliação: processual dos conteúdos relevantes e de produto final da Unidade 

Integração Curricular: 

ÁrEa I Processo saúde-doença
Curso de Auxiliar de Enfermagem: Enfermagem Materno-Infantil

Sugestão de ações para estágio supervisionado:
Pesquisa sobre os serviços de referência em seu Estado/município para a assistência intensiva neonatal.
Prestar cuidados de enfermagem a recém-nascidos de risco.
Acompanhamento no serviço da atuação da enfermagem em procedimentos de fototerapia e exsanguinotransfusão.

Objetivos Específicos Conteúdos Método

II.1- Reconhecer as patologias 
mais comuns em serviços de te-
rapia intensiva neonatal e assis-
tência de enfermagem indicada.

1.1- Recém-nascidos- Classifica-
ção:
•	 Idade gestacional 
•	 Peso

1.2- O recém-nascido de risco
•	 Causas de ordem materna
•	 Agravos no período neonatal

1.3- Patologias mais comuns do 
período neonatal 

1.4- Assistência de enfermagem 
na unidade de cuidados intensivos 
neonatais

1.5- Adaptação do neonato na uni-
dade de cuidados intensivos neo-
natais (UCIN)

1.6- Cuidado centrado na família
•	 Método Canguru

1- Pesquisa sobre as características fisiológicas do 
bebê no período neonatal, os cuidados de enferma-
gem em neonatalogia, as patologias mais comuns 
nesse período e suas causas.

2- Apresentação dos trabalhos e sistematização, com 
classificação dos RN conforme idade gestacional 
e peso e identificação dos agravos relacionados a 
causas maternas (gestação) e os próprios do perío-
do neonatal. Destaque para a prematuridade.

3- Observação no serviço das características da estrutura 
e do processo de trabalho em unidades neonatais e 
em unidades de cuidados intensivos neonatais. 

4- Pesquisa na rede de serviços neonatais em seu mu-
nicípio sobre alternativas terapêuticas que inves-
tem na assistência centrada na família. Destaque 
para o Método Canguru.

5- Participação em seminário sobre assistência de en-
fermagem a RNs em estado crítico. Destaque para a 
hiperbilirrubinemia e seus tratamentos específicos. 
Utilizar como apoio o texto: O recém-nascido de risco.
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Diversas são as causas para a internação de recém-nascidos em unidades de 
terapia intensiva neonatal. Entre elas temos as de ordem materna, isto é, as gesta-
ções complicadas por infecções virais e bacterianas, doença hipertensiva especí-
fica da gestação, diabetes gestacional, placenta prévia, descolamento prematuro 
de placenta, uso de drogas ilícitas durante a gestação ou ainda as condições no 
momento do parto que dificultam a transição da criança para a vida extrauterina.

Entre os agravos no período neonatal, encontramos: problemas respirató-
rios, desequilíbrio hidroeletrolítico, problemas cardíacos, neurológicos, gastrin-
testinais e septicemia. Particularmente no prematuro, há risco de desenvolver 
quadros de apneia, de hemorragia intracraniana, de persistência do canal ar-
terial, de hérnias, de enterocolite necrotizante, de distúrbios metabólicos e de 
retinopatias.

De forma geral, os prematuros – devido à imaturidade de seus sistemas 
orgânicos – podem desenvolver uma série de complicações. Dependendo de sua 
resposta ao tratamento médico e de enfermagem proporcionados na unidade de 
terapia intensiva neonatal, podem sobreviver sem sequelas; portanto, é necessário 
que a equipe esteja preparada e constantemente atualizada. Em contrapartida, 
também podem ter sequelas irreversíveis ou até mesmo evoluir para o óbito. Nesse 
sentido, os prematuros são considerados recém-nascidos de médio e/ou alto risco 
e constituem o maior número de casos de internação na UTI Neonatal.

Normalmente encontramos nos prematuros características de um recém-
nascido a termo maldefinido, ou seja, imaturidade externa e interna dos órgãos. 
Aqui falaremos da imaturidade externa, que dependerá da idade gestacional. 
Quanto menor for a idade gestacional maior será o distanciamento entre as ca-
racterísticas do prematuro e o RN a termo. 

Nota-se que a postura do prematuro é relaxada, com membros estendidos, 
as orelhas apresentam baixa implantação e há lanugem em toda a superfície cor-

  TEXTO 20   O recém-nascido de risco

Relembre a definição da icterícia 
neonatal fisiológica e os cuidados 
de enfermagem, pois há risco au-
mentado de kernicterus (encefalo-
patia bilirrubínica) em prematuros.

Os recém-nascidos são classifica-
dos de acordo com a idade gesta-
cional em:
•  pré-termo ou prematuro - o RN 

nascido antes de completar 37 
semanas de vida intrauterina;

•  a termo - compreende aquele 
nascido no período entre 37 e 42 
semanas de gestação;

•   pós-termo - o nascido após a 42ª 
semana de idade gestacional;

•  extremamente pré-termo - o RN 
com menos de 30 semanas;

•  moderadamente prematuro - RN 
entre 31 e 36 semanas;

•  limítrofe - o RN entre a 37 e a 38ª 
semana s de gestação.

(ZIEGEL;CRANLEY, 1985)

Ballard e Capurro são sistemas uti-
lizados para a avaliação da idade 
gestacional. Cada hospital escolhe 
o sistema mais apropriado à sua 
realidade. 
(TAMEZ; SILVA, 2006).
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pórea. A face é envelhecida, a pele enrugada devido à falta de tecido adiposo, ar-
telhos desenvolvidos, contudo, as unhas não atingem o leito ungueal. Os reflexos 
de busca, preensão e sucção estão pouco desenvolvidos.

Os membros inferiores do prematuro são flexíveis. A planta dos pés tem 
poucas rugas e o reflexo de marcha pode estar diminuído ou ausente, dependen-
do da idade gestacional.

No órgão genital feminino observa-se que os grandes lábios são malde-
senvolvidos e expõem intensamente o clitóris. Já no órgão genital masculino 
se observa pouca rugosidade na bolsa escrotal e os testículos se encontram no 
canal inguinal.

Patologias mais comuns do período neonatal 

Hiperbilirrubinemia: as causas são as de ordem fisiológica (função hepá-
tica imatura), icterícia associada com a amamentação e incompatibilidade Rh.

A bilirrubina é o produto de degradação da hemoglobina e por causa de 
algumas causas citadas acima, a bilirrubina direta é convertida em indireta (BI) 
e é absorvida para a circulação intestinal e hepática. A concentração de BI fica 
aumentada e tem que ser novamente metabolizada pelo fígado. Como o RN 
não consegue metabolizá-la totalmente pela sua incapacidade funcional, o que 
ocorre principalmente em prematuros, ela é reabsorvida pela corrente sanguínea 
e se concentra nos órgãos e tecidos corporais. Caracteriza-se pelo tom amarela-
do da pele e mucosas (icterícia).

Hemorragia craniana intraventricular: devido à prematuridade, há uma 
imaturidade anatômica do cérebro que favorece o surgimento de hemorragia 
nos capilares sanguíneos e tem como principal consequência o aumento dos 
ventrículos cerebrais. Entre os sintomas teremos: convulsões, bradicardia, ap-
neia, acidose. 

Os recém-nascidos são classifica-
dos de acordo com o seu peso em:
•  pequeno para idade gestacional 

(PIG), quando o peso está abaixo 
do normal para o que é esperado 
para a idade gestacional;

•  adequado para idade gestacio-
nal, quando o peso esperado é 
compatível com a idade gesta-
cional (AIG);

•  GIG é aquele grande para a ida-
de gestacional, no caso o peso 
transcende a idade gestacional.

Quando o RN prematuro (RNPT) 
nasce com menos de 1.000 gramas, 
classificamos como prema turos de 
extremo baixo peso (RNEBP). Nasci-
dos com peso entre 1.000 gramas e 
1.499 gramas são considerados pre-
maturos de baixo peso (RNBP). 
(OLIVEIRA, 2005).

Quando há possibilidade do RN 
prematuro receber leite materno, 
uma das primeiras condutas mé-
dicas consiste na administração 
do leite por sonda gástrica, sendo 
aos poucos introduzido o uso do 
“copinho”, para, enfim, permitir ao 
bebê sugar o seio materno. Todas 
essas etapas devem ser avaliadas e 
acompanhadas pela equipe multi-
disciplinar, visto que o reflexo da 
sucção do prematuro é débil em 
comparação ao RN a termo.

A imaturidade pulmonar, caracte-
rística nos prematuros, conhecida 
como síndrome da membrana hia-
lina, acarreta dificuldade respirató-
ria pela deficiência na produção de 
surfactante pulmonar, provocando 
atelectasia progressiva dos alvéolos 
pulmonares. A administração de 
surfactante diminui a probabilida-
de de colapso alveolar
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Mielomeningocele x meningocele: ambas ocorrem por malformação con-
gênita, consequência de defeito na fusão do tubo neural. Na primeira patologia 
ocorre a exposição do tubo envolto em uma camada fina de epiderme, enquanto 
na segunda existe uma abertura no tubo com protusão das meninges (as quais 
estão cheias de líquido cefalorraquidiano). O tratamento é cirúrgico e há o risco 
de sequelas neurológicas.

Apneia: é comum em prematuros, também devido à imaturidade do sis-
tema respiratório. Na verdade é uma parada respiratória que varia de 15 a 20 
segundos e como consequência temos cianose e bradicardia, sendo mais co-
mum durante o sono. Entre as causas vamos encontrar: convulsões, hipotermia, 
infecções, hipoglicemia e asfixia.

O tratamento consiste em medicamentos estimulantes, controle de tempe-
ratura, aspiração da orofaringe e, em casos extremos, a utilização de CPAP nasal.

Aspiração meconial: devido a algumas patologias no período de gravidez, 
como diabetes gestacional, pós-maturidade, crescimento intrauterino retardado 
(PIG), entre outras, o recém-nascido entra em sofrimento fetal e pode aspirar 
mecônio. A principal consequência é a hiperinsuflação pulmonar, podendo de-
sencadear a hipertensão pulmonar persistente, o que ocasiona hipoxemia pro-
longada, choque e colapso vascular.

Nesses casos é indicado o tratamento sob ventilação mecânica associado 
ao óxido nítrico, um método inalatório que promove a vasodilatação pulmonar, 
melhorando a ventilação e a oxigenação.

Sepse neonatal: é uma das causas de morte perinatal, principalmente em 
prematuros. Entre as causas temos: baixo peso, uso de dispositivos invasivos, per-
manência prolongada na UTI. As principais consequências abrangem choque sép-
tico, enterocolite, meningite, infecção urinária, etc. O neonato apresenta dese-
quilíbrio hidroeletrolítico, irritabilidade, distúrbios metabólicos, taquicardia e hi-
poatividade. O tratamento consiste em antibioticoterapia e correção dos sintomas.

Incompatibilidade Rh é o fenôme-
no ocorrido quando a mãe Rh ne-
gativo destrói as hemácias do fator  
Rh positivo do feto.

As manifestações clínicas da in-
compatibilidade sanguínea resul-
tante da hemólise de grande nú-
mero de eritrócitos ocasionam ane-
mia e incapacidade do fígado em 
excretar o excesso de bilirrubina, 
levando à hiperbilirrubinemia e à 
icterícia. (...) O tratamento consiste 
no combate à hiperbilirrubinemia, 
envolvendo fototerapia, exsangui-
notransfusão e tratamento farma-
cológico.
(OLIVEIRA, I.C. dos S. in Escola de 
Enfermagem da UFMG, 1995).

Relembre os cuidados de enferma-
gem à criança sob fototerapia, já 
estudados no curso de auxiliar de 
enfermagem.

Exsanguinotransfusão é o método 
utilizado para transfundir o sangue 
afetado do RN por outro compatí-
vel, com a finalidade terapêutica 
de corrigir a anemia hemolítica.
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assistência de enfermagem na unidade de cuidados  
intensivos neonatais

Antes de receber a criança no setor de terapia intensiva neonatal é neces-
sário conhecer a história da gestação e do nascimento e preparar a unidade de 
acordo com a as rotinas estabelecidas. Em companhia do(a) enfermeiro(a) da 
unidade preparar a incubadora, mantendo a temperatura prescrita que é entre 
33ºC e 36ºC, ou o berço aquecido, dependendo da indicação. 

Providenciar monitor cardíaco, ventilador mecânico ou CPAP, dependen-
do da indicação médica. Checar as entradas de oxigênio, ar comprimido e vá-
cuo, revisar carro de emergência, manter sonda de aspiração (números 4, 6 e 
8) próxima ao leito, sonda gástrica de numerações 6 e 8, preparar material para 
cateterismo umbilical, saturômetro e balança.

Na assistência em UTI neonatal, cabe à equipe de enfermagem monito-
rar e avaliar rigorosamente os achados clínicos do RN. São clientes que utili-
zam outras formas de comunicação que não a verbal. Toda a atenção e conhe-
cimento técnico-científico constituem parâmetros importantes na assistência 
do RN em risco.

Ressaltamos que o técnico de enfermagem é o profissional que tem con-
tato constante com o RN e sua família; portanto, estar preparado e atualizado 
contribui para a identificação precoce de sinais e sintomas apresentados pelo 
RN e aprimora a qualidade da assistência prestada.

Os cuidados de enfermagem baseiam-se em controlar a temperatura do 
RN e da incubadora, medir e pesar o RN todos os dias, avaliar e anotar sinais 
vitais. Procurar sempre promover a manutenção do vínculo mãe e filho. 

Estimular o método canguru conforme a rotina da instituição, manter o 
controle do padrão respiratório (observar se há esforço respiratório e sinais de 
cianose perioral e de extremidades), observar e anotar valores da oximetria de 

Pressão positiva das vias aéreas 
(CPAP) é um dispositivo de ven-
tilação mecânica que fornece 
oxigênio e ar comprimido juntos. 
Esse método previne traumas oca-
sionados pelo uso prolongado de 
oxigênio.

É primordial o controle de tem-
peratura corporal do prematuro. 
Eles não controlam a temperatura 
corporal devido à imaturidade do 
sistema hipotalâmico-hipofisário. 
Lembrar que a baixa temperatura 
pode desencadear hipóxia, hipo-
glicemia e acidose metabólica.

Relembre os parâmetros de sinais 
vitais do neonato e as medidas de 
perímetros cefálico, torácico e abdo-
minal esperadas para a faixa etária.

A escala de Apgar é o método de 
avaliação imediata das condições 
hemodinâmicas do recém-nascido. 
Relembre os valores de Apgar con-
siderados normais. As pontuações 
da escala com índice de 0 a 6 cons-
tituem quadro de hipóxia/anóxia.

É válido recordar os procedimentos 
básicos realizados para todo recém-
nascido nas primeiras horas de vida, 
ou, mais especificamente, identifica-
ção, administração de vitamina K, 
avaliação de peso e estatura, medida 
de perímetros cefálico, torácico, ab-
dominal, credeização, laqueadura de 
cordão e a primeira mamada.
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pulso, procurar posicionar adequadamente as conexões do ventilador mecâni-
co, cateteres e equipos, a fim de não provocar lesões na pele do RN. 

Promover e estimular, quando indicada, a prática do aleitamento materno. 
Caso a dieta seja por sonda gástrica, utilizar o método de gavagem.

Se a criança faz uso de cateter central de inserção periférica (PICC), e de 
outros cateteres, avalie a presença de sinais flogísticos no local – antes e após a 
administração de medicamentos. Verifique a rotina quanto ao uso de heparina 
ou solução fisiológica para a manutenção da via.

Verifique na prescrição de enfermagem sobre o banho da criança, pois 
em RNs abaixo de 1.500 g deve ser realizado com água morna estéril. Antes, 
avalie a necessidade de aspiração das vias aéreas ou tubo endotraqueal. Caso 
a criança esteja entubada é recomendável a avaliação prévia pelo fisiotera-
peuta.

Realize a higiene perineal na troca de fraldas com água morna. Verifique 
na prescrição de enfermagem se está indicado o uso de protetores contra assa-
duras.

Preste assistência de enfermagem ao RN de forma humanizada – respeite 
os horários de sono, promova o toque e o aconchego, reduza a luminosidade 
sempre que possível, manipule-o só quando necessário e estimule o vínculo 
entre ele e seus pais. Ao realizar procedimentos dolorosos, comunique e analise 
com a enfermeira os sinais de dor. 

Atentar para o correto posicionamento do RN na incubadora ou no berço 
aquecido. A má postura pode acarretar sequelas futuras, principalmente em pre-
maturos, pela imaturidade do sistema musculoesquelético.

Ao final do plantão faça o fechamento da folha de balanço hidroeletrolíti-
co e anote. Observe atentamente os equipamentos em contato com o RN, e em 
presença de qualquer alteração comunicar a enfermeira para vistoriar o mesmo. 

Visite o site: <bvs.saúde.gov.br/
bvs/publicações/folder_10 passos.
pdf.> Você conhecerá a iniciativa 
da Organização Mundial de Saúde 
em parceria com o Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância sobre a 
Iniciativa Hospital Amigo da Crian-
ça (IHAC) em prol do aleitamento 
materno.

Conheça as normas relativas ao 
Banco de Leite Humano. Muitos 
recém-nascidos prematuros e a 
termo recebem o leite por meio 
desse sistema. É imprescindível a 
atualização da equipe de enfer-
magem sobre o tema para melhor 
atendimento ao recém-nascido 
prematuro. Você conhecerá as nor-
mas e rotinas do banco de leite hu-
mano e as indicações para uso em 
recém-nascidos de baixo peso e de 
outras crianças impossibilitadas de 
receber o leite materno devido a 
patologias maternas.

A introdução do PICC é realizada 
por enfermeiros capacitados. Para a 
inserção do PICC tem-se utilizado 
a ultrassonografia e o venoscópio. 
A introdução do cateter é feita por 
veia periférica e, com a utilização 
de um fio-guia, a extremidade do 
cateter é posicionada num espaço 
central. Uma das vantagens desse 
sistema é a fácil colocação e a du-
rabilidade, o que previne punções 
venosas repetidas.
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Promova a orientação dos pais com a equipe multidisciplinar para que no 
momento da alta hospitalar estejam preparados para cuidar de seus filhos.

 Apoie os pais, com o auxílio de outros profissionais, nos casos de 
óbito neonatal. Solicite ajuda ao enfermeiro nesse momento e lembre-se que 
a presença de psicólogo e assistente social também contribui no acolhimento 
à família. Se a instituição contar em seus quadros com profissionais que lidam 
com as questões relacionadas à morte, esses podem também ser acionados. 
Esse momento de perda do filho tão desejado e esperado se caracteriza por 
sensações de desespero e fragilidade, necessitando de apoio e encorajamento 
para a família superar o luto.  

O profissional de enfermagem que atende à criança grave no domicílio 
deve conhecer e saber atuar nas seguintes situações: reanimação cardiopulmo-
nar (RCP), controle de parâmetros do ventilador mecânico, aspiração de secre-
ção por via endotraqueal e por traqueostomia, manejo de sondas vesical, naso-
enteral e cateteres, além do atendimento nos casos de diálise peritoneal.

A equipe multiprofissional necessita de preparo especial para atuar junto à 
família e intervir em situações em que o RN é terminal ou se encontra em estado 
de morte iminente.

adaptação do neonato na Unidade de Cuidados  
Intensivos Neonatal (UCIN)  

Recentemente houve uma busca pelo conhecimento das reações do 
recém-nascido. Essas reações compreendem a alteração de sinais vitais diante 
de procedimentos dolorosos, as expressões faciais quando sentem dor, ou 
ainda certo grau de relaxamento quando ouvem a voz de seus pais, ou sentem 
seu toque.

Esse conjunto de reações passou a ser largamente discutido como ques-
tão da humanização da assistência de enfermagem em neonatologia. Apesar 

A modalidade de Home Care para 
o atendimento de recém-nascidos 
é uma alternativa de alta hospita-
lar antecipada, além de promover 
a autonomia dos pais nos cuidados 
de seu filho.

Consulte o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei nº 8.609 de 
13/07/1990) e verifique as reco-
mendações, os direitos e priori-
dades no atendimento ao recém-
nascido. Relembre o Capítulo 1 
“Direito à vida e a saúde”. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.
br.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>.
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do grande avanço tecnológico nessa área, pouco se tem escrito sobre o que 
sente o recém-nascido, que possui formas diferentes de se comunicar, e como o 
uso dessa tecnologia pode afetar seu desenvolvimento. 

Dessa maneira, como profissionais da saúde, precisamos estar atentos ao que 
pode ser modificado no ambiente neonatal para favorecer seu desenvolvimento. 

Na vida intrauterina ele estava envolto nas membranas fetais que lhe da-
vam segurança e pouca exposição aos ruídos. Na UTI o bebê é colocado na 
incubadora, que tenta simular o útero materno, mas ele sofre com o barulho, 
manipulação frequente e iluminação excessiva.

O prematuro, por sua vez, mais do que o recém-nascido a termo, não 
completou o ciclo natural de vida intrauterina e, logicamente, sofre mais distúr-
bios de adaptação, apresentando quadros de apneia, bradicardia, dificuldades 
no ganho de peso, etc.

São esses fatores que a equipe de enfermagem deve considerar, principal-
mente no momento da realização das técnicas. A assistência de enfermagem em 
unidade neonatal deve ser prestada de forma cuidadosa, preservando o bebê e 
procurando proporcionar um ambiente mais acolhedor. 

Alguns cuidados simples podem contribuir para a sensação de aconche-
go – controlar o volume de músicas e toques de celular, manusear a incubadora 
somente quando necessário a fim de manter a temperatura ideal, repensar com 
a enfermeira o melhor horário para o banho, promover o toque terapêutico e 
o contato pele a pele em companhia dos pais, colocar mantas sobre o acrílico 
da incubadora e assim reduzir a luminosidade. Nos procedimentos dolorosos, 
verificar as rotinas da UTI para a promoção da sucção não nutritiva, realizar 
mudança de decúbito e utilizar coxins de forma que se faça tal qual um ninho, 
manipular o neonato com delicadeza e evitar mudança de postura súbita, reali-
zar massagens e toque de conforto após procedimentos dolorosos. Essas ações 
certamente minimizam as sensações de insegurança e de desconforto do bebê.
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Durante esses procedimentos é importante observar sinais e sintomas su-
gestivos de dor e lançar mão de escalas próprias. Informar ao enfermeiro sobre o 
eventual uso de analgesia para essa criança.

Cuidado centrado na família

O cuidado específico ao recém-nascido para além da sala de parto surgiu 
por volta de 1882 na França. Somente em 1960 adquiriu o conceito de especia-
lidade, ou seja, a Neonatologia. 

Além da arte de cuidar do recém-nascido, independentemente do seu 
grau de risco, nessa área da Pediatria pratica-se cotidianamente uma das prin-
cipais intervenções de enfermagem: a relação com a família. Quando falamos 
em família, temos que incluir pais, avós e irmãos do neonato internado, para 
atendê-lo e promover seu bem-estar. Esses membros da família são considera-
dos agentes participantes do cuidado, pois na companhia dos pais aguardaram 
ansiosamente pelos 9 meses de gestação. Com essas medidas contribuímos para 
tornar as relações na assistência mais humanas.

O ideal é conversar abertamente com os pais sobre o estado de saúde do 
RN, permitir o contato o mais brevemente possível e estar presente para explicar 
a finalidade e funcionalidade dos equipamentos que estão sendo utilizados. 

Na medida em que a equipe de enfermagem possibilita o contato de pais 
e recém-nascido, o vínculo entre eles se consolida – benefício que estimula o 
crescimento e o desenvolvimento do neonato.

Outra medida indicada para promover o vínculo entre pais e filhos, além 
de inseri-los como participantes do cuidado do filho, é o método canguru, pro-
cedimento que surgiu em Bogotá, na Colômbia. 

Os pais são convidados e recebem orientações para manter o recém-nas-
cido no contato pele a pele. A criança, somente de fraldas, é colocada sobre 

Relembre o que aprendeu sobre 
dor em estudos anteriores. A escala 
de dor mais utilizada na assistência 
neonatal é a de NIPS (Neonatal In-
fant Pain Scale), indicada principal-
mente nos casos de procedimentos 
dolorosos. É avaliada a expressão 
facial, o choro, o padrão respirató-
rio, movimentação de membros e 
estado de consciência.

O Departamento de Cuidados Hos-
pitalares da Sociedade Brasileira 
de Pediatria aponta dez passos que 
devem garantir a assistência a esses 
clientes: “Desenvolver ações para 
humanizar as assistências perina-
tal e neonatal” e “Garantir ações 
que promovam a participação da 
família na recuperação integral da 
criança”. 
(HARADA; CUNHA, 2008).

Investigue a definição de Perinato-
logia e compare com a definição 
de Neonatologia, vista no início 
do texto.

A participação da família nos cui-
dados estimula o reconhecimento 
de vozes já ouvidas pelo bebê na 
vida intrauterina, o que favorece a 
sua recuperação.
Medidas que amenizam a ansie-
dade e promovem a esperança, 
devem ser estimuladas, uma vez 
que a ansiedade pode ser sentida 
pelo bebê no momento da visita e 
retardar sua recuperação.

30916012 miolo.indd   237 01/01/70   10:06



SITUAçÕES DE RISCO NO PERíODO PERINATAL238

o tórax do pai ou da mãe. A permanência do bebê será viabilizada durante o 
tempo que for possível, pois as condições do neonato são constantemente moni-
toradas e havendo qualquer intercorrência o método é interrompido.

Percebe-se que a prática desse método promove o contato do trinômio 
pai, mãe e filho, favorece o ganho de peso, mantém a temperatura do RN estável, 
otimiza a prática do aleitamento materno e diminui o tempo de internação do 
recém-nascido.

Segundo Tamez e Silva (2006), as equipes médica e de enfermagem de-
vem estar preparadas sobre as indicações para o método canguru, respeitando-
se os critérios e rotinas da instituição. Os pais deverão estar cientes de que 
havendo mudança no quadro da criança o procedimento será interrompido e 
reprogramado.

Na assistência de enfermagem cabe à equipe conhecer os objetivos do 
método, priorizando a lavagem das mãos antes de iniciar a sessão e aferindo 
os sinais vitais do neonato. Os pais devem assumir uma posição confortável em 
poltrona, utilizando a camisola com a abertura voltada para a frente e, dessa 
forma, facilitar a colocação do bebê pele a pele com o pai ou a mãe. A criança 
ficará envolvida pela camisola (daí o nome canguru). É importante atentar tam-
bém para a correta disposição de equipos, sondas, cateteres, os quais deverão 
estar posicionados de maneira a não incomodar a ambos. Lembre-se: os equipa-
mentos não podem ser tracionados

Durante o procedimento, a verificação dos sinais vitais da criança é mantida 
e os pais são estimulados a conversar, a tocar, e a cantar para o filho. Ao término, se 
for indicado o aleitamento materno a mãe poderá fazê-lo. Anotar o procedimento.

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal

A unidade de terapia intensiva neonatal, na estrutura hospitalar, deve pre-
ferencialmente ser próxima à sala de parto e ao centro cirúrgico. Ao planejar 

Crescimento é o aumento da massa 
corporal, reflete o aumento do nú-
mero das células e de seu tamanho. 
Desenvolvimento é o processo que 
abrange o crescimento, maturação 
e aprendizagem. 
(SIGAUD; VERISSIMO et al,1996).

Consulte o site do ministério da 
saúde: www.saude.gov.br e conhe-
ça as iniciativas em âmbito nacio-
nal que apoiam a rede de atenção à 
saúde do RN. Entre elas a Atenção 
Humanizada ao RN de Baixo Peso, 
Método Canguru e a Rede Brasilei-
ra de Bancos de Leite Humano.
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uma UTI Neonatal os seguintes aspectos devem ser considerados: área de abran-
gência, perfil da população a ser atendida, crescimento populacional, índice de 
prematuridade na região, recursos humanos e recursos materiais.

Para oferecer uma assistência de enfermagem especializada ao recém-
nascido (RN) é importante que o profissional de saúde saiba identificar as mani-
festações e cuidados necessários ao RN de risco. 

Considerando-se o grau de risco do RN, a UTI Neonatal é organizada 
em: sala de cuidados intermediários, semi-intensivos e sala de cuidados inten-
sivos. Para seu funcionamento adequado necessita de espaço físico destinado à 
amamentação, à equipe médica, à equipe de enfermagem, aos equipamentos, à 
copa, aos vestiários, aos banheiros, ao expurgo e ao lactário. 

Sala de recepção: onde o bebê recebe os primeiros cuidados e permanece 
por cerca de 4 horas em observação até apresentar condições hemodinamica-
mente estáveis para ficar junto à mãe no sistema de alojamento conjunto.

Sala de observação ou pré-alta: destinada ao RN que, por algum motivo, 
necessite de observação ou monitorização dos parâmetros vitais.

Sala de cuidados intermediários ou semi-intensivos: onde permanecem os 
bebês estáveis, mas que necessitam de controle por meio de medicamentos e 
monitores.

Sala de cuidados intensivos: destinada ao RN que necessita de monitori-
zação contínua, oxigenação por ventilação mecânica, uso de cateteres e drenos, 
ou em casos de prematuridade, anomalias, pré e pós-operatório.

Isolamento: espaço reservado aos bebês com suspeita e/ou confirmação 
de infecções, ou doenças transmissíveis.

Considerando a questão da planta física, as paredes e piso devem ser laváveis 
e mesmo que tenham pinturas infantis são recomendados tons claros que transmi-

Reveja o conceito de alojamento 
conjunto e a assistência de enfer-
magem ao recém-nascido de baixo 
risco.

Segundo o Ministério da Saúde, as 
recomendações de distância entre 
os leitos são de 1,5 metro para cui-
dados semi-intensivos e de 2 me-
tros para cuidados intensivos. 
(TAMEZ; SILVA, 2006).
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tam relaxamento tanto para as crianças quanto para os pais. As janelas devem ter 
películas de insufilme para filtrar a incidência dos raios solares. Pias e lavabos deve-
rão estar situados próximos às incubadoras, facilitando assim a lavagem das mãos.

A iluminação deve ser adequada, permitindo o controle de sua intensida-
de, considerando-se os procedimentos médicos e de enfermagem que são reali-
zados e o bem-estar do RN. É recomendado que cada leito possua tomadas de 
110 V e que algumas de 220 V estejam disponíveis para a utilização de aparelhos 
adequados a essa voltagem, caso dos raios X. 

A equipe de trabalho é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, secretário ou escriturário, assistente social, psicólogos, fisiotera-
peutas e fonoaudiólogos.
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Visite a UTI neonatal de uma insti-
tuição para conhecer incubadoras 
e outros equipamentos utilizados 
no setor.

Revise a técnica de higienização 
das mãos e as orientações desse 
procedimento para os pais, refle-
tindo sobre as questões de controle 
de infecção hospitalar.

Faz parte da estrutura física da UTI 
neonatal equipamentos específi-
cos. Exemplo: incubadoras, equi-
pamentos para fototerapia, além de 
materiais de consumo, estoque de 
medicamentos e indumentária.
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