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Diretrizes Assistenciais dos Protocolos Gerenciados e
Políticas Assistenciais da Rede Mater Dei de Saúde.
Este material foi desenvolvido com base nos documentos institucionais disponíveis no
Interact. Estes documentos podem ser vistos na íntegra por meio de acesso ao Document
Manager > Repertório.
POP SIS 017 Protocolo de Pneumonia Adquirida na Comunidade
POP SIS 061 Protocolo de Acidente Vascular Encefálico
POP SIS 062 Protocolo de Sepse
POP SIS 063 Protocolo de Insuficiência Cardíaca Congestiva
POP SIS 064 Protocolo de Profilaxia de TEV para pacientes Clínicos
POP SIS 065 Protocolo de Profilaxia de TEV para pacientes Cirúrgicos
POP SIS 066 Protocolo de Insuficiência Coronariana e Supradesnível de ST
POL DIR 024 Política de Cuidados Paliativos.
POL DIR 015 Política de Gerenciamento da Dor.
O conteúdo destes documentos foi construído junto às chefias do corpo clínico. A aplicação
destes protocolos visa garantir qualidade e uniformidade do cuidado nestas doenças.
Com base neste material construímos este fichário de consulta rápida bem como os Fluxos
de Linha de Cuidado no Pronto-socorro para cada uma destas entidades.
Os Fluxos de Cuidados no Pronto-socorro têm como objetivo primordial garantir a
inclusão precoce dos pacientes nos protocolos específico. Evitando atraso nas terapêuticas
específicas e garantindo a notificação dos casos por meio do preenchimento do CID
adequado na Anamnese de Admissão.
Este fichário contém também um pouco das 2 grandes políticas institucionais relacionadas
a assistência segura e de qualidade. É importante que todo o corpo clínico conheça os
passos utilizados pela instituição para abordagem dos pacientes terminais e da dor.
O saber está em constante mudança e a atualização deste documento se propõe anual.
Sempre com o objetivo de oferecer um atendimento de qualidade e atualizado ao nosso
cliente.
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Diagnóstico:
Baseado na história e exame clínico + radiografia de tórax
• Sinais e sintomas:
• Tosse, com ou sem expectoração, dor pleurítica, dispnéia
• Febre, taquipnéia, confusão mental,
• Roncos, crepitações, broncofonia à ausculta
• Radiografia de tórax:
• Pode ser normal nas primeiras 24/48 horas.
• Novo infiltrado em campos pulmonares (padrão lobar, intersticial ou cavitário)
Gravidade e local de tratamento:

Comorbidades e condições que dirigem para internação hospitalar:
• Idade: idade maior que 65 anos;
• Alterações de dados vitais:
• Taquicardia ≥ 125 bpm
• Tax ≥ 38,5 ou < 35,0 ºC
• Sat O2 < 90%
• Taquipnéia ≥ 30irpm
• PAS< 90 mmHg ou PAD < 60mmHg;
• Quadro radiológico mostrando acometimento multilobar e difuso.
• Agudização ou complicação de quadros prévios:
• Presença de complicações da PNM
• Exacerbação de doença de base
• Falha terapêutica de medicação oral
• Uso prévio de antibiótico (ATB)
• Múltiplas comorbidades;
• Alteração de ingesta via oral:
• Vômitos de difícil tratamento
• Incapacidade ou recusa de ingerir medicações VO;
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O local de tratamento depende do quadro do paciente e de fatores de risco para má
evolução clínica. Devem ser consideradas comorbidades, gravidade do quadro clínico
medida pelo CURB 65, pela presença de insuficiência de órgãos e sistemas e pelo
julgamento clínico.

• Alterações de função:
• Estado funcional ruim prévio
• Disfunção cognitiva prévia
• Comorbidades:
• DPOC
• AVC
• DM
• IRC
• Cirrose
• Cardiopatias
• Alcoolismo
• Uso de drogas ilícitas
• Desnutrição
• Imunossupressão
• Distúrbios ácido-base: Acidose metabólica, Aumento do lactato.

Gravidade da PAC:
CURB 65 = Confusão mental + Uréia > 60 mg/dl + FR ≥ 30 irpm + PAS < 90 mmHg
ou PAD < 60mmHg + Idade ≥ 65 anos.
Para cada item presente soma-se “um ponto” e o escore é dado pela soma de todos os
pontos. Sendo que o CURB 65:
• 0 a 1 g representam pacientes de baixa probabilidade de evolução desfavorável. Na
ausência de fatores de risco podem ser conduzidos ambulatorialmente.
• 2 a 3 g indicam pacientes que devem ser tratados em regime de internação em apartamento;
• 4 a 5 g compõe o grupo que deve ser internado em ambiente de UTI para melhor
monitoramento
Qualquer Instabilidade sistêmica deve indicar internação em UTI e conduzida como Sepse
grave decorrente de PAC.
• Choque
• Insuficiência ventilatória
• Hipoxemia: PaO2 <60mmHg ou Saturação arterial < 85 ou 90%
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Na ausência das situações clínicas listadas acima, uma alternativa de tratamento cabível é
o tratamento ambulatorial. Havendo qualquer das situações acima, com alterações persistentes dos dados vitais, deve-se optar por internação hospitalar, e assim o próximo passo
é a solicitação de exames e classificação de gravidade pelo CURB 65 para então indicar o
local de internação.

Antibioticoterapia:
ESQUEMA AMBULATORIAL:
• 1ª opção: Claritromicina 500mg VO BID
• 2ª opção: Amoxicilina 500 mg VO TID ou Amoxicilina clavulanato 500mg VO TID
Se risco p/ Streptococcus resistente a penicilina ou com fatores modificadores:
• Levofloxacino 750mg VO MID
• Moxifloxacino 400 mg VO MID
ESQUEMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO:
• Moxifloxacino 400 mg IV MID ou;
• Ampicilina/sulbactam 1,5-3g IV QID + Azitromicina 500 mg IV MID ou;
• Ceftriaxona 1g BID IV + Azitromicina 500 mg IV MID
ESQUEMA CTI
Sem riscos de pseudomonas:
• Moxifloxacino 400mg IV MID ou;
• Cefotaxima 1g IV TID + Azitromicina 500mg IV MID ou;
• Ceftriaxona 1g IV BID + Azitromicina 500mg IV MID

SUSPEITA DE ASPIRAÇÃO:
• Usar amoxicilina/ clavulanato ou clindamicina ou ampicilina/ sulbactam ou carbapenêmicos
Acompanhamento Durante a Internação:
Todo paciente internado com diagnóstico de pneumonia deverá ser reavaliado clinicamente. O antibiótico inicialmente prescrito deverá ser também reavaliado.
Critérios de Evolução Satisfatória:
Se com 3 a 5 dias de tratamento houver persistência de febre e progressão de sintomas.
Demonstrando necessidade de realizar novos exames, recomenda-se reavaliar o antibiótico e investigar possibilidade de complicações.
Casos contrários que respondem bem ao esquema de tratamento inicial devem realizar
a transição do antibiótico venoso para oral e se programar alta com acompanhamento
ambulatorial ou domiciliar das condições crônicas.
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Com risco de pseudomonas:
• Ceftazidima 2g IV TID + Azitromicina 500mg IV MID ou;
• Cefepima 2g IV TID + Azitromicina 500mg IV MID ou;
• Meropenem 1g IV TID + Azitromicina 500mg IV MID

Critérios Clínicos que sugerem alta segura:
•
•
•
•
•
•

Tax ≤ 37,8ºC,
FC ≤  100bpm
FR ≤ 24irpm
PAS ≥ 90mmHg,
SatO2 ≥ 90% ou PO2 ≥ 60 mmHg em ar ambiente,
Estado mental basal.

Indicadores Assistenciais:
• Início de Antibiótico no Pronto Socorro
• Preenchimento do Formulário do Protocolo de PAC nas primeiras 24h de internação –
medida de aderência
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PROTOCOLO PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE (PAC)
Extertores Crepitantes
Dispinéia Prostração
Expectoração Purulenta

Febre
Tosse
Calafrios

Fadiga
Anorexia
Confusão mental

Suspeita de Pneumonia Adquirida
na Comunidade (PAC)

RX Tórax
Indicado para todos pacientes

Sim

Alterado
Não

Sugere PAC?

Dor Torácica Pleurítica
Taquipnéia
Oximetria: <>

Não

Diagnóstico Diferencial

Sim
> 65 anos ou
CONDIÇÕES DE RISCO1

Não

TRATAMENTO
AMBULATORIAL

INTERNAÇÃO E
SOLICITAÇÃO DE
EXAMES PADRÃO2

CURB 65 menor ou igual a 3
Mortalidade Intermediária 9,5%

CURB 65 4 a 5
CONDIÇÕES DE RISCO PARA CTI
Mortaldiade Alta 22%
CTI

Unidade de Internação

INICIAR ATB NO PRONTO SOCORRO E SOLICITAR FISIOTERAPIA

Não

CRITÉRIOS DE RISCO
PARA ASPIRAÇÃO
Sim
Solicitar FONOAUDIOLOGIA
Prescrever SNE
Avaliar estabilidade Clínica*
Solicitar Cintilografia para
pesquisa de aspiração pulmonar

Não

DISTÚRBIO NÃO
REVERSÍVEL DE
DEGLUTIÇÃO

Solicitar GASTRONOMIA
PERCUTÂNEA
ENDOSCÓPICA

*Estabilidade:
Afebril 48h
Padrão respiratório normal
Ausência de Delirium
Retorno ao nível de consciência basal
Sem as contra-indicações para Gastrostomia

Aguardar melhora clínica
Manter SNE**

Acompanhamento de
evolução clínica

Alta com SNE

**PEG pode ser avaliado
ambulatorialmente

Evolução

Satisfatória:
Passar ATB para VO após
período de 48h sem febre;
manter por 7 a 14 dias.
Programar alta:
Critérios para Homecare

Insatisfatória: (Não Melhora):
Critérios para mudança de ATB:
Persistência de febre e progressão
do sintomas após 3-5 dias de
tratamento.
Realizar novos exames, reavaliar o
uso de ATB com SECIH

Piora Clínica:
Choque séptico, Insuficiência
respiratória com necessidade de
entubação orotraqueal, Hipoxemia
Pao2,<60mmHg ou Saturação
arterial < 85% por mais de 5
minutos, em ar ambiente
Avaliar Terapia Intensiva
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AVALIAR RISCO DE ASPIRAÇÃO
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Caso Suspeito:
Todo paciente com déficit neurológico transitório ou permanente, focal ou não, geralmente de início súbito, deve ser considerado suspeito de AVC/AIT. Deve ser encaminhado
a Sala de Emergência.Sinais e sintomas:
Sinais de alerta:
• Perda de força súbita de um braço e/ou perna e/ou face especialmente em um hemicorpo;
• Parestesias súbitas em um braço e/ou perna e/ou face especialmente em um hemicorpo;
• Dificuldade de falar e/ou de entender a fala;
• Confusão mental ou diminuição do nível da consciência de início súbito e sem sinais
de infecção;
• Perda súbita da coordenação de um membro ou hemicorpo;
• Perda súbita do equilíbrio;
• Alterações visuais súbitas como perda da visão uni ou bilateral, comprometimento
de campo visual ou diplopia.

1. Medidas Suporte a Vida:
• Manter vias aéreas livres, oxigenação adequada e intubação oro-traqueal em caso de
Glasgow menor que 9;
• Glicemia entre 70 e 150mg/dl;
• Manter SatO2 > 95%;
• Manter Tax.<37,5Co;
• Monitorização eletrocardiográfica;
• Monitorização pressórica;
• Acesso venoso periférico.
2. Suporte hemodinâmico:
• Evitar hipotensão. A hipotensão deve ser tratada com a finalidade de evitar dano
secundário.
• Evitar hipertensão. A hipertensão deve ser tratada com a finalidade de evitar transformação hemorrágica.
• Hidratar o paciente se necessário e evitar soluções hipotônicas.
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Cuidados no Pronto Socorro:

3. Tomografia computadorizada do crânio:
• Exame de escolha para o diagnóstico de evento neurológico agudo. Descarta eventos
hemorrágicos e lesões expansivas cerebrais. Deve ser realizado entre 20 e 30 minutos
após a admissão do paciente na Sala de Emergência.
4. Trombólise:
• Dose de r-TPA venoso: 0,9mg/Kg (máximo de 90mg).
• Administrar 10% em “bolus” (1 minuto) e o restante em 60 minutos;
• Na janela terapêutica entre 3 e 4,5h, observar os seguintes critérios de EXCLUSÃO:
• Idade superior a 80 anos;
• NIHSS>25;
• Uso de anticoagulantes orais;
• DM;
• AVCi prévio.
• Em casos de AVCi com oclusão de grandes vasos (A. Basilar, Carótida Interna e Cerebral Média) o trombolítico poderá ser realizado intra-arterial até 6h associado ou não
a trombectomia mecânica.
• Pacientes que não responderam adequadamente a trombólise venosa poderão ser
submetidos a trombólise combinada e/ou trombectomia mecânica.
• Pacientes sem histórico de distúrbio de coagulação e uso de anticoagulante, podem
ser submetidos a trombólise antes do resultado de exames laboratoriais considerando a relação risco/benefício terapêutico.
• Tempo porta-trombolítico estimado em 60min
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Critérios de Inclusão
• Idade > 18 anos;
• Sinais e sintomas com menos de 4,5 horas para o início do tratamento - considere
o tempo decorrido em relação a última vez em que o paciente foi visto sem comprometimento neurológico.
Critérios de Exclusão
• Alterações no exame de imagem (lesão hemorrágica, sinais indiretos de lesão isquêmica extensa na > de 1/3 do território da Artéria cerebral média);
• Impossibilidade de determinar o intervalo de tempo do início do íctus;
• Sintomas neurológicos melhorando rapidamente;
• AVC isquêmico nos últimos 3 meses;
• Passado de hemorragia intracraniana;
• História de neoplasia intracraniana ou malformação vascular;
• Traumatismo craniano grave há menos de 3 meses;
• Cirurgia de grande porte há menos de 14 dias;
• Hemorragia digestiva, respiratória ou trato urinário há menos de 21 dias.
• Discrasia sanguínea, uso de anticoagulante, uso de heparina nas últimas 48 horas,
TP > 15” ou RNI > 1,7 e TPP elevado, plaquetas menor que 100.0000/mm3

• Pressão sistólica > 185mmHg e diastólica > 110mmHg, não controlável;
• Glicemia sérica <50mmg/dl ou > 400mg/dl;
• Déficit neurológico leve (NIHSS<4), exceto por afasia isolada;
• IAM a menos de 3 meses (controverso).
5. Cuidados Intensivos:
• Manter PAS <180mmHg e PAD<105mmHg;
• Não administrar antiagregantes plaquetários ou heparina nas primeiras 24 horas pós
trombólise;
• Não realizar punção venosa central ou arterial, nem passar SNE nas primeiras 24 horas
pós trombólise. Não passar sonda vesical até pelo menos 30 minutos após o término
do rtPA;
• Em caso de piora neurológica o tratamento deverá ser interrompido e nova TC realizada. Deve ser colhido hemograma, coagulograma e fibrinogênio. Se confirmado
hemorragia no SNC, solicitar avaliação neurocirúrgica;
• Paciente deve receber todos os cuidados intensivos e permanecer no CTI, com monitorização dos dados vitais e acompanhamento evolutivo freqüente do quadro neurológico, por pelo menos 48 horas.
6. Tratamento das Complicações Hemorrágicas:

7. Reabilitação:
• Nutrição – cautela quanto a liberação da alimentação via oral, avaliar risco de aspiração. Manter SNG aberta em caso de rebaixamento da consciência e presença de
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• Crioprecipitado: 6 a 8 UI EV (manter fibrinogênio sérico>100mg%)
• Plasma fresco congelado: 2 a 6 U;
• Se houver plaquetopenia ou uso de antiagregante plaquetário, administrar 6 a 8 UI
de plaquetas;
• Manter Hb>10mg%;
• Craniectomia Descompressiva:
• INCLUSÃO: Pacientes com alterações isquêmicas maiores ou iguais a 2/3 do território da Artéria Cerebral Média, NIHSS maior ou igual a 16 (Hemisfério não dominante) ou 21 (Hemisfério dominante), Escala de Coma de Glasgow menor ou igual
a 13 (Hemisfério não dominante) ou menor ou igual a 9 (Hemisfério dominante)
são candidatos à cirurgia descompressiva.
• EXCLUSÃO: Pupilas médias ou dilatadas fixas, comorbidades graves associadas,
AVC prévio com Escala de Rankin Modificada maior ou igual a 2, índice de Barthel
inferior a 95 são critérios de exclusão para a craniectomia descompressiva.
• Deve-se levar em conta idade, comorbidades, presença de AVC prévio com incapacidade funcional.
• Considerar cirurgia descompressiva em infartos cerebelares extensos.
• Não há estudos que comprovem benefício em pacientes acima de 60 anos.
• Deverá ser realizada, preferencialmente, nas primeiras 48 horas.

• náuseas e vômitos.
• Avaliação fisioterápica nas primeiras 12 horas.
• Avaliação fonoaudiológica nas primeiras 24 horas.
8. Prevenção Secundária:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aspirina 50 a 325 mg/dia OU;
Ticlopidina 250 mg BID OU;
Clopidogrel 75 mg/dia OU;
Dipiridamol e Aspirina 25/200mg BID.
Em pacientes com AVC isquêmico de pequenas dimensões (NIHSS) < 4 ou AIT, a
associação de AAS e clopidogrel se mostrou eficaz nos primeiros 3 meses. A dose de
ataque de clopidogrel deverá ser de 300mg, via oral.
Considerar anticoagulação para comorbidades pró-trombóticas e embólicas.
Estatinas.
Estenose de Carótida:
• Estenose Sintomática de > 50% recomenda-se endarterectomia pu angioplastia.
Controle dos fatores de risco – HAS, Diabetes Mellitus, dislipidemia, obesidade, tabagismo, sedentarismo, consumo abusivo de bebidas alcoólicas, doença cardiovascular,
uso de contraceptivos orais, hiper-homocisteinemia, vasculites e trombofilias.

9. Cuidados na Alta Hospitalar:

10. Indicadores Assistenciais:
• Tempo porta-TC até 30min
• Tempo Porta-Trombolítico até 60min
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• Orientação para o controle dos fatores de risco, tempo de uso da medicação prescrita, acompanhamento fisioterápico, fonoaudiológico e terapia ocupacional, preparo
do domicílio e cuidados gerais sempre que necessário.
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Definições:
Na sepse, semelhante a outras situações clínicas como a parada cardiorrespiratória, o
trauma e o AVC, a eficácia do tratamento depende da agilidade e da adequação da abordagem terapêutica. A partir da suspeição clínica, devem ser instituídas medidas iniciais
sequenciadas, baseada em prioridades tempo-dependentes e guiadas por metas.
• Infecção pressupõe história sugestiva de exacerbação de quadro prévio ou acometimento agudo, com sinais/sintomas gerais e específicos relativos a quaisquer sistemas
e aparelhos. Pode estar associada ou não a sinais e sintomas da síndrome de resposta
inflamatória sistêmica (SIRS) – hipotermia, hipertermia, calafrios com tremores, taquicardia, taquipnéia e hipotensão.
• Sepse é definida como a presença confirmada ou suspeita de infecção, associada a
pelo menos duas das variáveis clínico-laboratoriais chamadas genéricas e inflamatórias.

• Variáveis genéricas inflamatórias:
• Leucocitose >12.000/mm3 ou leucopenia <4.000/mm3 ou >10% formas jovens;
• Proteína C reativa >2 vezes o limite superior da normalidade;
• SvO2 >70% (Saturação venosa mista so no CTI com Swan-Ganz).
• Sepse grave ocorre quando há disfunção orgânica, hipoperfusão ou hipotensão.
• Variáveis de disfunção orgânica:
• Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2 <300);
• Oligúria aguda (débito urinário <0,5ml/Kg/h por pelo menos 2 horas, apesar de
ressuscitação volêmica adequada);
• Aumento da creatinina > 0,5mg/dL;
• Alterações da coagulação (RNI >1, 5 ou PTTa >60s) e plaquetopenia (<100.000/mm3);
• Hiperbilirrubinemia (BT > 4 mg/dL);
• Íleo adinâmico (ausência de sons intestinais).
• Variáveis hemodinâmicas
• Hipotensão arterial (PAS <90mmHg, PAM <70mmHg ou queda na PAS >40mmHg).
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• Variáveis genéricas:
• Febre (temperatura corporal >38.3º C) ou hipotermia (temperatura corporal <36º C);
• Freqüência cardíaca >90 bpm/min;
• Taquipnéia > 20 irpm;
• Alterações do estado mental;
• Edema importante ou balanço hídrico >20 ml/kg em 24 horas;
• Hiperglicemia >140 mg/dl na ausência de diabetes.

• Variáveis de perfusão tecidual;
• Hiperlactatemia (> 2 mmol/L);
• Diminuição do enchimento capilar ou mosqueamento.
• Choque séptico é definido como a falência circulatória aguda, sem outra causa provável que não a infecção. Isto é, hipotensão arterial persistente e/ou hipercalemia,
apesar de expansão volêmica adequada.
• PAS ≤90 mmHg ou PAM ≤70 mmHg ou queda da PAS >40 mmHg ou lactato
arterial ≥4,0 mmol/l.
Roteiro para diagnóstico clínico:
QUESTÃO I - A história é sugestiva de uma infecção aguda?
QUESTÃO II - Além de SIM na questão I, a infecção suspeitada ou confirmada está associada a pelo menos duas das variáveis genéricas e variáveis inflamatórias abaixo?

• Variáveis genéricas inflamatórias:
• Leucocitose >12.000/mm3 ou leucopenia <4.000/mm3 ou >10% formas jovens;
• Proteína C reativa >2 vezes o limite superior da normalidade;
• SvO2 >70% (Saturação venosa mista so no CTI com Swan-Ganz).
Se, SIM para a questão I e a questão II, define-se a SEPSE.
QUESTÃO III - A sepse está associada às variáveis de disfunção orgânica, variáveis hemodinâmicas ou variáveis de perfusão teciduais, não relacionadas ao sítio inicial da infecção,
como se segue?
• Variáveis de disfunção orgânica
• Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2 <300);
• Oligúria aguda (débito urinário <0,5ml/Kg/h por pelo menos 2 horas, apesar de
ressuscitação volêmica adequada);
• Aumento da creatinina > 0,5mg/dL;
• Alterações da coagulação (RNI >1, 5 ou PTTa >60s) e plaquetopenia (<100.000/mm3);
• Hiperbilirrubinemia (BT > 4 mg/dL);
• Íleo adinâmico (ausência de sons intestinais).
• Variáveis hemodinâmicas
• Hipotensão arterial (PAS <90 mmHg, PAM <70 mmHg ou queda na PAS >40 mmHg).
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• Variáveis genéricas:
• Febre (temperatura corporal >38.3º C) ou hipotermia (temperatura corporal <36º C);
• Freqüência cardíaca >90 bpm/min;
• Taquipnéia > 20 irpm;
• Alterações do estado mental;
• Edema importante ou balanço hídrico >20 ml/kg em 24 horas;
• Hiperglicemia >140 mg/dl na ausência de diabetes;

• Variáveis de perfusão tecidual
• Hiperlactatemia (> 2 mmol/L);
• Diminuição do enchimento capilar ou mosqueamento.
Se, SIM para às questões I ou II e para a questão III, defini-se a SEPSE GRAVE.
QUESTÃO IV - Havendo reposição volêmica adequada (pacote de 3 horas), identificam-se
sinais de refratariedade diagnosticados pelos paramentos que se seguem?
• PAS ≤90 mmHg ou PAM ≤70 mmHg ou queda da PAS >40 mmHg ou lactato
arterial ≥4,0 mmol/l.
Se, SIM para as questões I ou II e para a questão IV, defini-se o CHOQUE SÉPTICO.
Abordagem para Sepse Grave e Choque Séptico:

• PACOTE DE 6 HORAS
• Administrar drogas vasoativas (noradrenalina) para os pacientes que persistem com
hipotensão apesar da infusão volêmica (ou iniciar sua infusão durante a reposição
volêmica, a critério clínico). O objetivo é manter uma PAM ≥ 65mmHg. A administração associada de dobutamina será considerada na suspeita de comprometimento cardíaco importante.
• O acesso venoso central e o intra-arterial são necessários quando o paciente persiste com hipotensão após as infusões iniciais de volume e quando há necessidade
de uso de drogas vasoativas.
• Manter ScvO2>70% ou SvO2 >65% (se paciente no CTI). Este parâmetro é alcançado com infusões volêmicas repetidas, uso de aminas vasoativas.A hemoglobina
deve ser mantida acima de 7 mg/dl.
• Dar prosseguimento ao tratamento do paciente em leito de UTI.
Indicadores Assistenciais:
• Tempo porta-antibiótico na sepse alvo 60min
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• PACOTE DE 3 HORAS : deve ser iniciado o mais rápido possível e finalizado nas PRIMEIRAS 3 HORAS.
• Solicitar lactato sérico
• Solicitar hemoculturas (pelo menos 2 amostras de sangue periférico ou 1 de sangue periférico e 1 de cada dispositivo vascular) antes da administração de antibióticos, desde que a coleta não atrase o início dos antimicrobianos (até 45 minutos).
Se o dispositivo vascular tiver sido inserido há < 48h, não é necessário coleta de
sangue de suas vias para cultura.
• Culturas de sítios específicos: urina, aspirado traqueal, líquor, abscessos ou coleções devem ser solicitadas desde que não atrasem o início da antibioticoterapia.
• Iniciar antibióticos potentes e guiados para o foco presumido em até 1 hora do diagnóstico.
• Se hipotensão ou lactato >4 mmol/l, iniciar infusão de líquidos com bolus de 30 ml/Kg
de cristalóides, se necessárias re-infusões de líquidos elas serão de 500-1000 ml, a cada
30-60 minutos.

PROTOCOLO DE SEPSE
Acolhimento e Classificação
de Risco
História sugestiva
infecção aguda
Medir FC, FR, PA
e temperatura
Medir FC, FR, PA
e temperatura

SEPSE

Propedêutica laboratorial e de Imagem, Hc’s (culturas de
refluído de CVC se houver), microbiologia de outros focos se for
o caso e iniciar antibióticos potentes e guiados para o foco
precocemente (tempo porta ATB < 60 minutos)
Sinais de gravidade:
- Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2 < 300);
- Oligúria aguda, apesar de ressuscitação volêmica adequada;
- Aumento da cratinina > 0,5mg/dL;
- Alterações da coagulação (RNI > 1,5 ou PTTa>60s) e plaquetoperia (<100.000/mm³);
- Hiperbilirrubinemia (BbT > 4mg/dL);
- Íleo adinâmico
- Hipotensão arterial;
- Hiperlactatemia (>2mmol/L);
- Diminuição do enchimento capilar ou mosqueamento.

CHOQUE SÉPTICO

SEPSE GRAVE
UTI
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Atenção aos sinais
de gravidade*

Diretriz Assistencial para a
ICC Sistólica
POP SIS 063 PROTOCOLO DE ICC CID I 50.0

Diretriz Assistencial para a ICC
POP SIS 063 PROTOCOLO DE ICC CID I 50.0

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma das mais relevantes e prevalentes síndromes clínicas
da atualidade. Com o envelhecimento populacional e a melhoria no atendimento das
doenças cardiovasculares há uma tendência de aumento progressivo do atendimento e
internação de pacientes com IC. Este protocolo visa promover o atendimento racional e
organizado destes pacientes gerando uniformidade na implementação da melhor evidência científica disponível.
Critérios de Inclusão no Protocolo:
• Pacientes  ≥ 18 anos com diagnóstico principal Insuficiência cardíaca sob uma das
seguintes apresentações:
• IC com fração de ejeção  ≤ 45%
• IC aguda (Síndrome Clínica de IC sem diagnóstico prévio)
• IC crônica descompensada
• Choque cardiogênico
• Edema Agudo de pulmão
Critérios de Exclusão:
• Pacientes portadores de IC internados por outro motivo que não cardíaco.
Definição de caso Suspeito:
Paciente com queixa de dispnéia, edema, cansaço aos esforços ou em repouso.

• VERMELHO:
• PAS<90, SpO2 < 90, FC >130, FR >30
• Uso de Musculatura Acessório, batimento de asa de nariz, sinais de perfusão periférica diminuída como palidez, cianose cutânea, sudorese fria, alteração nível consciência.
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• AMARELO:
• PAS >100, SPO2 > 95, FC < 110;
• Sem uso de musculatura Acessório, batimento de asa de nariz, ausência de sinais
de perfusão periférica diminuída como palidez, cianose cutânea, sudorese fria, sem
alteração nível consciência;
• PAS entre 90 a 100, SpO2 entre 91 a 95%,FC 110 a 130bpm;
• Esforço respiratório moderado, sem cianose, sem alteração do nível de consciência.

Não

Orientação para contactar médico de referência assistente em 24 - 48h

Sim

Resposta satisfatória e exames laboratoriais sem anormalidades significativas.

Reavaliação médica em 30 minutos. Repetir medicação se necessário.

Diurético
Furosemida 40mg
Vasodilatador
Captopril 25-50mg
Isordil 5mg

Tratamento de acordo
com perfil clínico
hemodinamico

Ventilação não invasiva
Vasodilatadores
Nitroglicerina
Morfina
Inotrópicos - Doputamina
Expansão volêmica
Diureticos> furosemida

Tratamento de acordo
com perfil clínico
hemodinamico

Internação Hospitalar

Após estabilização na Sala de Emergência.

Avaliação clínica
Critérios de Boston
Exames Complementares
ECG/RX torax/Lab - Íons (Na, K, Ca,
Mg), função renal (U, Cr), Glicemia,
BNP, Troponina Hemograma, PCR, Urina
rotina e urocultura. Gasometria arterial,
lactato Ecodopplecardiograma
transtoracico.

Avaliação em consultório por Cardiologista

Avaliação em consultório por Cardiologista

Avaliação clínica
Critérios de Boston
Exames Complementares
ECG/RX torax/Lab - Íons (Na, K, Ca, Mg),
função renal (U, Cr), Glicemia, BNP,
Troponina Hemograma, PCR, Urina rotina
e urocultura. Ecodopplecardiograma
transtoracico.

Pacientes Instáveis Amarelo/Vermelho

Triagem

Pacientes Estáveis
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Dispnéia

Classificação de Risco

PACIENTE

PROTOCOLO DE ICC

BNP < 400
BNP

Agudo
Isquemica
Mocardite

IC provável

Baixa aderêcia
Infecção

Avaliar causas de
descompensação

Crônica

Tempo do início
dos sintomas

BNP > 400

IC sistólica

ICFEP

Investigação
Etiológica

FEVE>50%

FEVE>50%

Ecodopplercardiograma

VERMELHO
PAS<90, SpO2 <90
FC>130
FR>30
Uso de Musculatura Acessório,
batimento de asa de nariz, sinais
de pefusão perférica diminuída,
palides, cianose cutânea, sudorese
fria, alteração nível consciência

Suspeita de IC Aguda (critérios de Boston > 4) /
Anamneses/ Exame/ rx de tórax/ ECG

PAS entre 90 a 100, SpO2 entre
91 a 95% FC 110 a 130
Esforço respiratório moderado,
sem cianose, sem alteração do
nível de consciência
ENCAMINHAR PARA LEITO DE
OBSERVAÇÃO

Tratamento específico
para causa identificada

ICC Improvável

PAS>100, SPO>96, FC<110
Sem Uso de Musculatura Acessório, batimento de asa de nariz,
sem sinais ou pefusão perférica
diminuída, palidez cianose
cutânea, sudorese fria, sem
alteração nível consciência
CONSULTÓRIO CARDIOLOGIA

AMARELO
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Diagnóstico:
Critérios de Boston para diagnóstico de Insuficiência Cardíaca
Categoria I: história
Dispneia em repouso
Ortopneia
Dispneia paroxística noturna
Dispneia ao caminhar no plano
Dispneia ao subir escadas
Categoria II: exame físico
Frequência cardíaca (FC)
FC 91 a 110 bpm;
FC > 110 bpm
Turgência jugular
> 6 cm H2O;
> 6 cm H2O e hepatomegalia ou edema
Crepitantes pulmonares
restrito às bases;
mais do que apenas nas bases
Sibilos
Terceira bulha cardíaca
Categoria III: radiografia de tórax
Edema pulmonar alveolar
Edema pulmonar intersticial
Derrame pleural bilateral
Índice cardiotorácico > 0,50
Redistribuição de fluxo para lobos superiores

Pontos
4
4
3
2
1

1
2
2
3
1
2
3
3
4
3
3
3
2

Estratificação de Risco
Perfil Clínico
Hemodinâmico

Congestão X Baixo débito
Quente - Congesto
Quente - Seco
Frio - Congesto
Frio - Seco

Alvos
Estratégias
terapêuticas
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Estratificação do Risco:

Com base em achados de exame clínico, é possível definir o perfil clínico-hemodinâmico,
com vistas a orientar a terapêutica da insuficiência cardíaca.
• Sinais de congestão (pacientes úmidos): taquipnéia, estertores pulmonares, terceira
bulha, elevação de pressão venosa jugular (especialmente se for superior a 4 cm do
ângulo esternal), edema de membros inferiores, hepatomegalia dolorosa, refluxo
hepatojugular, derrame pleural, ascite.
• Sinais de má perfusão (pacientes frios): taquipnéia, hipotensão, galope de terceira
bulha, pulso alternante, tempo de enchimento capilar lentificado, cianose, alteração
do nível de consciência.
Congestão?
Não
Não
Baixo débito?
Sim

A
Quente Seco
L
Frio Seco

Sim
B
Quente Úmido
C
Frio Úmido

Propedêutica:
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• ECG
• Radiografia de tórax PA e perfil
• Exames laboratoriais:
• Na e K; Ca iônico (suspeita de hipocalcemia); Mg (se arritmia ou QT longo)
• Uréia e creatinina
• BNP
• Hemograma: Hb/Ht; leucograma: na suspeita de infecção como causa de
descompensação
• Urina rotina + urocultura: na suspeita de ITU como fator de descompensação
• Troponina: na suspeita de isquemia miocárdica
• TSH, T4L: na suspeita de disfunção tireoidiana como fator de descompensação
• Função hepática: na suspeita de hepatopatia congestiva
• Ecodopplercardiograma transtorácico:
• Suspeita de derrame/tamponamento pericárdico;
• Suspeita de insuficiência mitral aguda ou com progressão rápida;
• Pacientes sem antecedente de cardiopatia que desenvolvem quadro clínico e
radiológico compatível com disfunção ventricular sistólica aguda.
• Angiografia Coronariana:
• Nos casos de síndrome coronariana Aguda com causa de IC. Avaliar critérios de
urgência nos casos de SCA de acordo com protocolo de Infarto;
• Pacientes com IC e dor torácica anginosa (Classe I- NE B);
• Coronariografia no paciente com IC, sem angina, com fatores de risco para DAC ou
com de história de IAM (Classe II a- NE C).

Outras investigações diagnósticas como ressonância magnética cardíaca, cintilografia
miocárdica, ecodopplercardiograma de stress, tomografia cardíaca dentre outros, ficam
reservadas para a Unidade de Internação de acordo com a suspeita clínica do diagnóstico
etiológico.
Tratamento da IC Aguda:
Segundo a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Aguda o racional da abordagem
terapêutica da IC aguda é estabelecido a partir da combinação de três principais fatores:
• modelo de desenvolvimento da ICA com fator causal
• pressão arterial
• avaliação clínico-hemodinâmica
Os fluxos que seguem se propõe a orientar a terapêutica em cada categoria específica.
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IC aguda nova/hipertensivo-vascular com hipervolemia pulmonar e hipovolemia periférica

IC Aguda Nova
Congestão Pulmonar c/ Hipovolemia Periférica
Fator causal + Fator desencadeante
> 140 mmHg

85 - 140 mmHg<

Quente
Congesto

Quente
Congesto

VNI
Morf.
NPS
NTG
Furos.?/+
BB+
IECA/BRA+

VNI
NTG
NPS
Neseritide
Furos.?/+
BB+
IECA/BRA+

Frio
Congesto
VNI
Avaliar volemia
NTG
NPS
Dobut.Levosim.
Furos.?/+
BB susp./ reduzir 50%
IECA/BRA susp.

85 mmHg
Frio
Congesto

Quente
Congesto
VNI
Avaliar volemia
Dobutamina
Furos.?/+
BB reduzir 50%
IECA/BRA susp.

VNI/TOT
Avaliar volemia
Dobutamina
NE (PAS < 75mmHg)
BIA
BB susp.
IECA/BRA susp.

Fig 3. Fluxograma de racional terapêutico da IC Aguda Nova

IC aguda crônica agudizada com hipervolemia pulmonar e sistêmica
IC Crônica Agudizada
Congestão Pulmonar e Sistêmica
Fator causal + Fator desencadeante
85 - 140 mmHg<

Quente
Congesto

Quente
Congesto

VNI
Morf.
NPS
NTG
Furos.+++
BB+
IECA/BRA+

VNI
NTG
NPS
Neseritide
Furos.+++
BB+
IECA/BRA+

Frio
Congesto
VNI
NTG
NPS
Levosimendam
Furos.+++
BB susp./ reduzir 50%
IECA/BRA susp.

85 mmHg
Quente
Congesto
VNI
Dobutamina
Furos.+++
BB reduzir 50%
IECA/BRA susp.

Fig 4. Fluxograma de racional terapêutico da IC Crônica Agudizada

Frio
Congesto
VNI/TOT
Furos. +++
Dobutamina
NE (PAS < 75mmHg)
BIA
BB susp.
IECA/BRA susp.
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> 140 mmHg

Fadiga sem congestão

Fadiga
s/ Congestão
IC Aguda Nova
IC Cronica Agudizada

> 140 mmHg

85 a 140 mmHg

< 85 mmHg

Quente-Seco
Vascular - Hipertens.

s/ Baixo Debito
Quente-Seco

c/ Baixo Debito
Frio-Seco

s/ Baixo Debito
Quente-Seco

c/ Baixo Debito
Frio-Seco

NPS
NTG (DAC)
BB adicionar Manter

Repor volume
IECA/BRA
BB adicionar Manter

Repor volume
IECA/BRA susp.
BB suspenso

Repor volume
IECA/BRA
BB reduzir 50%

Repor volume
IECA/BRA susp.
BB suspenso

Fig. 11 Fluxograma da abordagem terapêutica da fadiga sem congestão

O tratamento medicamentoso pressupõe um arsenal terapêutico grande. Passada a fase
crítica a escolha da terapia sequencial deve levar em conta as características clínicas da
doença, as evidências científicas de melhora prognóstica e redução da mortalidade, as comorbidades do paciente, os efeitos colaterais dos medicamentos, o conforto posológico
e o custo do tratamento.
Entre as classes de drogas disponíveis destacamos algumas de suas particularidades:

•

Inibidores de ECA/BRA
• Indicações
• Potencialmente todos os pacientes com FEVE ≤ 40%;
• Tratamento de primeira linha para NYHA II-IV (benefício do uso mais precoce
possível);
• Útil também em pacientes em NYHA I;
• Pacientes internados e ambulatoriais.
• Contra Indicações
• História de Angioedema;
• Estenose Bilateral das Artérias Renais;

Diretriz Assistencial para a ICC Sistólica

• Diuréticos:
• Indicações: Sintomas de congestão.
• Diuréticos de alça: São diuréticos potentes e podem ser usados por via venosa
em casos de IC grave. São úteis em casos de disfunção renal.
• Tiazídicos: Não são diuréticos potentes e sua ação depende de boa função renal.

• Gravidez ou risco de Gravidez.
• Precauções de Uso
• Hipercalemia (K > 5,0mmoL/l);
• Hipotensão assintomática (PAS < 90mmhg) ou sintomática;
• Insuficiência Renal (Creatinina > 2,5mg/dl; ClCr < 30ml/min./1,73m2).
• Interações Medicamentosas
• Potássio suplementar; Diuréticos poupadores de potássio; Inibidores da Renina;
• Anti Inflamatórios Não Esteróides (AINEs);
• Trimetropin ou Trimetropin Sulfametoxazol;
• Substitutos do Sódio ricos em Potássio.

•

Antagonista de Aldosterona
• Indicações
• Potencialmente todos os pacientes com FEVE ≤ 35%;
• Pacientes em Classe Funcional NYHA II-IV;
• Pacientes já em uso de Beta bloqueador e IECA/BRA.
• Contra Indicações
• Inibidor-Eplerenone CYP3A4: cetoconazol, itraconazol, nefazodona, telitromicina, claritromicina, ritonavir e nelfinavir.
• Precauções de Uso
• Hipercalemia (K > 5mmol/L);
• Insuficiência Renal (Creatinina > 2,5mg/dl ou RFG < 30mL/min/1.73m²);
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• Beta bloqueadores:
• Indicações
• Potencialmente todos os pacientes com FEVE ≤ 40%;
• Tratamento de primeira linha para NYHA I-III (benefício do uso mais precoce
possível);
• Útil também em pacientes hospitalizados em NYHA IV sob monitorização clínica
especializada.
• Contra Indicações
• Asma (DPOC não é contra indicação);
• BAV de segundo e terceiro graus na ausência de Marcapasso.
• Precauções de Uso
• NYHA classe IV;
• Exacerbação ativa ou recente (< 4 semanas) da IC, BAV ou FC ≤ 60bpm;
• Presença de sinais de congestão, hipotensão ( PAS < 90mmHg), turgência jugular, hepatomegalia congestiva, ascite, edema periférico. Tentar atingir estado de
euvolemia antes do início do tratamento ou titulação da dose.
• Interações Medicamentosas
• Verapamil e Diltiazen deverão ser suspensos;
• Digoxina, Amiodarona e Ivarabadina acrescentam risco de bradicardia clinicamente significativa, usar com cautela e sob vigilância clínica frequente quando
da associação ou aumento de dose.

• Presença de sinais de congestão, hipotensão ( PAS < 90mmHg), turgência jugular, hepatomegalia congestiva, ascite, edema periférico. Tentar atingir estado de
euvolemia antes do início do tratamento ou titulação da dose.
• Interações Medicamentosas
• Suplementos de potássio (KCl) ou outros diuréticos poupadores de potássio
(amilorida e triamtereno);
• IECA/BRA e Inibidores de Renina;
• Antiinflamatórios não esteróides (AINE’s);
• Substitutos de Sal rico em potássio;
• Sulfametoaxzol/Trimetopin.
• Vasodilatadores Diretos
Hidralazina - reduz a resistência vascular sistêmica e aumenta o DC, com ligeira redução
das pressões atriais e discreto aumento da FC.
Nitrato- reduzem as pressões atriais e aliviam os sintomas congestivos. A vasodilatação
pulmonar e os efeitos dilatadores nas arteríolas sistêmicas, embora discretos, são suficientes para provocar ligeiro aumento do DC, desde que as pressões de enchimento ventricular sejam mantidas em nível adequado.
• Indicação: Essa associação é uma opção terapêutica na intolerância aos inibidores
da ECA e ARA-II (Classe I/grau A).
• Efeitos Colaterais:
• Hidralazina: cefaléia vascular, rubor, náuseas e vômitos, evitados com o aumento gradativo das doses e, freqüentemente, desaparecendo com a continuação
do tratamento. Retenção de fluidos e edema pode ocorrer. Em doses elevadas
(300 a 400mg/dia) e, especialmente em acetiladores lentos, pode desenvolver-se
uma síndrome semelhante ao lúpus, que desaparece com a supressão da droga.
• Nitratos: Hipotensão postural, taquicardia.
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• Digitálicos:
• Indicação: FA com alta resposta (classe I), IC em ritmo sinusal (classe IIa).
• Contra-indicações: FC <60bpm, BAV 2º ou 3º grau.
• Efeitos: melhora dos sintomas, melhora da capacidade de exercício, diminui a frequência de hospitalizações, dimunui a FC, redução do tamanho do VE.
• Efeitos colaterais:
• Intoxicação digitálica: Digoxina sérica > 2,0ng/ml.
• Sintomas: anorexia, náuseas, vômitos, diarréia, cefaléia, distúrbios visuais, fraqueza, apatia, delírio, síncope, piora da ICC.
• ECG: ESV, taquicardia juncional, taquicardia atrial, taquicardia ventricular bidirecional, bloqueio sinoatrial, bloqueios atrioventriculares.
• Tratamento:
• Suspender digital, corrigir acidemia e distúrbios eletrolíticos.
• Utilizar lidocaína ou fenitoína para arritimias ventriculares.
• NÃO REALIZAR CARDIOVERSÃO ELÉTRICA, pelo risco de degeneração em ritmos letais.
• Imunoterapia (Fragmentos anticorpo Fab).

Anticoagulantes e antiagregantes:
Classe de
Indicações
Recomendação
I
Pacientes hospitalizados com IC aguda deverão fazer
profilaxia de TVP, com heparina não fracionada em baixas
doses ou heparina de baixo peso molecular, durante o
período de confinamento ao leito.
I
Cumarínicos para FE < 35% em FA paroxística, persistente ou
permanente com pelo menos um fator de risco adicional*.
I
Cumarínicos para trombos intracavitários ou embolia prévia.
I
Aspirina para cardiomiopatia de etiologia isquêmica com
risco de evento coronariano.
I
Aspirina na contraindicação ao uso de anticoagulante oral
por risco de sangramento.
IIa
Inibidor competitivo da trombina ou inibidor do fator X
ativado como alternativa ao cumarínico, em pacientes com
FE < 40% e FA persistente ou permanente, > 75 anos, ou
entre 65 e 74 anos com DM ou HAS ou DAC.
IIa
Cumarínicos ou Aspirina para FE < 35% em FA paroxística,
persistente ou permanente sem fator de risco adicional*.
IIb
Cumarínicos nos primeiros seis meses após infarto agudo
do miocárdio de parede anterior com disfunção sistólica
sem trombo.
IIa
Cumarínicos na miocardiopatia chagásica com aneurisma
de ponta de ventrículo esquerdo.
III
Aspirina para miocardiopatia dilatada não isquêmica.

Nível de
Evidencia
C

A
C
A
A
C

B
C

C
B

• Dieta
• Restrição hídrica: Depende da classe funcional do paciente.
• Restrição máxima de 600 a 700ml/ m2 de superfície corpórea.
• Recomenda-se que não ultrapasse a ingesta de líquido em 1.200 a 1.500ml em 24
horas.
• Restrição de sódio: Restrição de 2g de sal em 24 horas (3 a 4g de NaCl). Estes níveis
podem ser modificados de acordo com a aceitação à dieta e o sódio plasmático.
• Aporte nutricional: As necessidades nutricionais estão aumentadas em 30 a 50%
acima do nível basal na IC descompensada. Recomenda-se a ingesta protéica de
0,8 a 1,0g/ Kg de peso/dia e se tiver desnutrição de 1,5 a 2,0 g/ Kg de peso/dia.
• Peso diário e Balanço Hídrico• O paciente deve ser pesado diariamente depois de acordar e esvaziar a bexiga, em
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Casos de insuficiência cardíaca exigem disciplina dos pacientes. A abordagem não farmacológica é fundamental para o controle de sintomas e melhora do prognóstico:

jejum; conforme a curva de peso, o diurético pode ser aumentado por dois ou três dias
até o retorno ao peso original.
•

Atividade Física/ Reabilitação cardíaca
• Todo paciente internado com Insuficiência cardíaca deve ser acompanhado pela
Fisioterapia.
• Os cuidados referentes a Reabilitação cardíaca deverão seguir protocolo específico
relacionado ao tema
• Avaliação inicial da capacidade física ainda intra-hospitalar.
• Pacientes com IC descompensada: não realizar atividade física, nem permanecer
em repouso absoluto.
• Pacientes com IC aguda: Permanecer em repouso.
• Pacientes com IC compensada: O exercício reduz riscos cardiovasculares, melhora
a capacidade funcional e o bem-estar e aumenta a participação em atividades domésticas.

• Controlar fatores agravantes:
• diabetes, hipertensão, uso de álcool, tóxicos, evitar uso de AINEs.
Critérios para admissão em Unidade de Internação:
• Estabilidade hemodinâmica e respiratória;
• Sem previsão de necessidade de drogas inotrópicas, vasopressoras ou antiarrítmicas
endovenosas;
• Sem previsão de necessidade de suporte ventilatório não-invasivo ou ventilação mecânica.
Critérios para admissão em Unidade Intensiva Cardiovascular:
Pacientes sintomáticos em repouso;
Necessidade de monitorização freqüente de sinais vitais;
Uso de drogas inotrópicas ou vasopressoras endovenosas em doses baixas;
Indicação de suporte ventilatório não-invasivo.
Sem maior instabilidade ou dependência de algum tipo de suporte oferecido (hemodinâmico ou respiratório).

Classificação Clínica da Insuficiência Cardíaca
• Segundo New York Association (NYHA):(2)
• Classe I: Sem limitação as atividades físicas ordinárias.
• Classe II: Leve limitação durante atividade física.
• Classe III: Importante limitação durante atividade física.
• Classe IV: Inabilidade para qualquer atividade física - sintomas em repouso.
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•
•
•
•
•

• Segundo ACC/AHA:
• Estágio A: Alto risco para desenvolver IC por condições que predispõe a IC. Os
pacientes são assintomáticos.
• Estágio B: Apresenta anormalidades estruturais, porém sem sintomas.
• Estágio C: IC atual ou prévia sintomática com doença estrutural cardíaca.
• Estágio D: Sintomas de IC em repouso, a despeito da máxima terapia farmacológica
Fatores e Causas Precipitantes:
Este fluxograma da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca serve para auxiliar no diagnóstico etiológico da insuficiência cardíaca.
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Isquêmica

•Fatores risco DAC
•História de IAM/RM/ATC
•ECG com AEI ou sinais isquemia
miocárdica
•Ecocardiograma com alteração
de contração segmentar ou
presença de aneurisma apical

•Antecedente epidemiológico
•Sorologia para Chagas
•ECG: BRD + BDAS
•Ecocardiograma:

IC sistólica

•História de ingesta > 90g/dia
de álcool (8 doses) por > 5 anos
•Exclusão de outras etiologias

•História de HAS
•Exclusão de outras etiologias

Idiopática
•Exclusão de outras etiologias

Miocardite
•História recente de infecção viral
• IC inicio recente (<2 meses)
•Exclusão de outras etiologias

IC crônica
improvável

BNP > 100 pg/ml
NT - pró BNP < 400 pg/ml

Alcóolica

IC crônica
incerta

BNP > 100-400 pg/ml
NT - pró BNP 400 - 2000 pg/ml

peptideos
natriuréticos

Hiertensiva

Investigação etiológica

IC crônica
provável

BNP > 400 pg/ml
NT - pró BNP > 2000 pg/ml

Chagásica

FE < 50%

Ecodopplercardiograma

ICFEP (figura 6)

Sinais e sintomas da IC
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Dentre as causas podemos listas as seguintes:
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• Ingestão excessiva de sal e água;
• Falta de aderência ao tratamento e/ou falta de acesso ao medicamento;
• Fatores relacionados ao médico:
• Prescrição inadequada ou em doses insuficientes (diferentes das preconizadas nas
diretrizes);
• Falta de treinamento em manuseio de pacientes com IC;
• Falta de orientação adequada ao paciente em relação à dieta e atividade física;
• Sobrecarga de volume não detectada (falta de controle do peso diário);
• Sobrecarga de líquidos intravenosos durante internação.
• Fibrilação atrial aguda ou outras taquiarritmias;
• Bradiarritmias;
• Hipertensão arterial sistêmica;
• Tromboembolismo pulmonar;
• Isquemia miocárdica;
• Infecções (especialmente pneumonia);
• Anemia e carências nutricionais;
• Fístula AV;
• Disfunção tireoidiana;
• Diabete descompensado;
• Consumo excessivo de álcool;
• Insuficiência renal;
• Gravidez;
• Depressão e/ou fatores sociais (abandono, isolamento social);
• Uso de drogas ilícitas (cocaína, crack, ecstasy, entre outros);
• Fatores relacionados a fármacos:
• Intoxicação digitálica;
• Drogas que retêm água ou inibem as prostaglandinas: AINE, esteroides, estrógenos, andrógenos, clorpropamida, minoxidil, glitazonas;
• Drogas inotrópicas negativas: antiarrítmicos do grupo I, antagonistas de cálcio (exceto anlodipino), antidepressivos tricíclicos;
• Drogas cardiotóxicas: citostáticos, como a adriamicina > 400 Mg/M2, Trastuzumab (Herceptin);
• Automedicação, terapias alternativas.

Quanto a etiologia da Insuficiência cardíaca ela pode ser dividida da seguinte forma:

Doença Valvar
• Mitral
• Aórtica
• Tricúspide
• Pulmonar

Doença Pericárdica
• Constritiva
• Efusiva (tamponamento cardíaco)
Doença Endocárdica
• Endomiocardiopatia Eosinofílica (Síndrome Hipereosinofílica)
• Endomiocardiopatia não Eosinofílica
(Endomiocardiofibrose)
• Fibroelastose Endocárdica
Cardiopatias Congênitas
Arritmias Cardíacas
1. Taquiarritmias
• Atriais
• Ventriculares
1. Bradiarritmias
• Doença do Nó Sinusal
• Bloqueio Átrio Ventricular
2. Distúrbios da Condução Intraventricular
• Bloqueio Completo do Ramo Esquerdo
Alto Débito Cardíaco
• Anemia
• Sepse
• Tireotoxicose
• Doença de Paget
• Fístula Artério Venosa
Sobrecarga Hidrossalina
• Hipofosfatemia
• Hipocalcemia
Gravídica
• Insuficiência Renal
• Iatrogênica (Infusão Soroterapia)
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Doença Miocárdica
1. Doença Arterial Coronariana
2. Hipertensão Arterial Sistêmica
3. Cardiomiopatias
A. Familiar
I. Hipertrófica
II. Dilatada
III. Cardiomiopatia Arritmogênica do
ventrículo Direito
IV. Restritiva
V. Ventrículo Esquerdo não Compactado
B. Adquirida
VI. Miocardites (Cardiomiopatias Inflamatórias)
Infecciosas
• Viral
• Bacteriana
• Espiroquetas
• Fúngicas
• Protozoáricas
• Parasítica
• Ricketsial
Imunológicas
• Doença do Soro; Vacinas; Toxóide Tetânico
• Drogas
• Linfocítica
• Miocardite de Células Gigantes
• Sarcoidose
• Auto Imune
• Eosinofílica (Churg-Strauss)
Tóxicas
• Drogas (quimioterápicos; cocaína)
• Álcool
• Metais Pesados (cobre; ferro; chumbo)
Endocrinológicas
• Feocromocitoma
• Deficiência de Tiamina
• Deficiência de Selênio

Prognóstico da Insuficiência Cardíaca:

Orientações de Alta:
• Orientações relacionadas ao uso dos medicamentos (anticoagulantes, beta bloqueadores, IECA/BRA e a importância dos mesmos);
• Uso de material didático específico contendo as orientações - Anexo 1;
• Aconselhamento para cessar o tabagismo;
• Orientações contemplando: atividade física, medicações, seguimento clínico ambulatorial,
moritoramento do peso e controle hídrico, o que fazer em caso de piora dos sintomas;
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Variáveis Prognósticas na Insuficiência Cardíaca
Fatores Demográficos e de Exame Físico
• Idade, Sexo, Etnia, Classe NYHA, Índice de Massa Corpórea (IMC)
• Hipotensão, Terceira Bulha, Congestão Jugular, Taquicardia, Sinais Congestivos
(edema, hepatomegalia)
• Diabetes Mellitus, Insuficiência Renal, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Depressão
• Passado de Infarto do Miocárdio (Etiologia Isquêmica)
Exames Laboratoriais
Neuro-hormônios e Citocinas
• Hiponatremia
• Atividade de Renina Plasmática
• Hiperbilirrubinemia, Hipertransamina- • Aldosterona
semia Hepática
• Angiotensina II
• Ritmo de Filtração Glomerular
• Catecolaminas
• Hiperuricemia
• Endotelina I
• Hipoalbuminemia
• Adrenomodulinas
• Proteinúria (Relação Albumina/Creatinina) • Peptídeos natriuréticos (BNP, NT-pró
• Anemia, Macrocitose/Microcitose
BNP, ANP)
• Troponina I/T
• Vasopressina, Co-peptina
• Função Tireoidiana
• sST-2
• Galectina-3
• Marcadores de Colágeno
Variáveis Eletrocardiográficas
Variáveis de Imagem
• Duração QRS
• Diâmetro Ventricular Esquerdo
• Hipertrofia Ventricular Esquerda
• Fração de Encurtamento Siastólico
• Fibrilação Atrial
• Índices de Motilidade das Paredes Ven• Arritmia Ventricular Complexa
triculares (Ecocardiografia)
• Variabilidade de Frequência Cardíaca
• Tamanho Atrial Esquerdo
• Função Ventricular Esquerda
• Padrão Diastólico Restritivo
• Função Ventricular Direita
Variáveis de Capacidade Física e Hemodinâmicas
• VO2
• Teste de caminhada de Seis Minutos (< 600m)
• Índice cardíaco (< 2,5L/min./m2)
• PdVE
- PWAP (> 12mmhg)

• Vacinações- Pneumococo/ Influenza;
Indicadores Assistenciais:
•
•
•
•

IECA / BRA na alta
Betabloqueador na alta
Taxa de mortalidade
Preencher Documento do Protocolo de ICC
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ORIENTAÇÕES PARA PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
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ZONAS DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
TODOS OS DIAS:
1. Pesar diariamente pela manhã - anotar o peso e
comparar com os dias anteriores.
2. Tomar as medicações como prescritas.
O QUE FAZER TODOS OS DIAS 3. Avaliar se há inchaço nas pernas, pés e estômago.
4. Evitar acrescentar sal à comida.
5. Equilibre períodos de atividade e descanso.
- Em qual Zona de IC você está hoje?
VERDE AMARELO VERMELHO
TUDO TRANQUILO: Esta zona é o seu objetivo!
Seus sintomas estão controlados, você deve estar
assim:
1. Não há falta de ar.
ZONA VERDE
2. No há aumento de peso (> 1Kg) (o peso pode
oscilar dentro de1Kg alguns dias).
3. Não há inchaço nos pés, tornozelos, pernas ou
estômago.
4. Não há desconforto no tórax.
CUIDADO: Esta zona é um aviso!
Converse com o seu médico se você estiver assim:
1. Seu peso aumentou em 1,5Kg em um dia ou >
2,5Kg em uma semana.
2. Sente um pouco mais de falta de ar.
3. Aumentou o inchaço em seus pés, tornozelos,
pernas ou estômago.
ZONA AMARELA
4. Se sente sem energia, com mais cansaço.
5. Apresenta tosse seca.
6. Apresenta tonturas.
7. Se sentindo mal, com a sensação de que algo não
está bem.
8. Há dificuldade de respiração quando se deita com
a cabeça baixa.
9. Há necessidade de elevar a cabeceira para dormir.
EMERGÊNCIA:
Vá ao Pronto Socorro se você sentir qualquer uma
das situações abaixo:
ZONA VERMELHA
1. Dificuldade para respirar mesmo quando assentado.
2. Desconforto no tórax.
3. Se sentir confuso ou não poder pensar claramente.
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O protocolo de tromboembolismo venoso (TEV) está indicado a todos os pacientes clínicos e cirúrgicos  ≥ 18 anos internados na Rede Mater Dei de Sáude. Critérios de Inclusão
no Protocolo:
Critérios de Inclusão:
O protocolo deve ser aplicado a todos os pacientes internados.
Todos os pacientes ≥ 18 anos que internarem para tratamento clínico ou cirúrgico deverão ser avaliados pelo médico assistente no momento da internação, o risco deverá ser
estratificados e a profilaxia incluída na prescrição.
Estratificação de risco
A estratificação do risco deve ser feita nos pacientes clínicos por meio do Escore de Pádua
e nos cirúrgicos pelo Escore de Caprini.
Estes são escores cumulativos em que TODOS os critérios presentes no paciente devem
ser marcados. O risco é definido pela somatória de pontos atribuída a cada uma das respostas positivas.
Escore de Pádua:
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Escore de Caprini:

Avaliar contra-indicação à profilaxia farmacológica

• RELATIVAS:
• Insuficiência renal – Depuração de creatinina <30 ml/min. (em pacientes com Insuficiência renal a preferência é de heparina não-fracionada);
• Doença hematológica;
• Cirurgia craniana, espinhal ou ocular< 2 semanas;
• Punção lombar há menos de 24 horas (Paciente em uso de heparina de baixo peso
molecular em dose profilática deve aguardar, no mínimo, 12 horas para realização
de procedimentos de analgesia e anestesia neuroaxial. Manter dose a cada 24h
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• ABSOLUTAS:
• Sangramento ativo;
• Úlcera péptica ativa;
• Sangramento recente no sistema nervoso central (acidente vascular cerebral hemorrágico)
• Plaquetopenia (menor que 50.000 plaquetas/mm3);
• PTTa> 40s (esta contra-indicação não se aplica aos pacientes com doença hepática
ou síndrome do anticorpo antifosfolípide);
• Plaquetopenia induzida por heparina nos últimos 100 dias;
• Hipersensibilidade ao anticoagulante;

• respeitando 2h de intervalo da retirada do cateter ou realização de punção);
• Pacientes em cuidado terminal.
Indicação de Profilaxia Mecânica Exclusiva:
Paciente de alto risco para trombose com contraindicação absoluta devem usar a profilaxia mecânica como alternativa e iniciar a farmacológica tão logo as contraindicações
sejam resolvidas.
Quando o paciente tiver uma contraindicação relativa, a profilaxia deve ser individualizada. Pesar risco/benefício. Se o risco for maior que o benefício utilizar profilaxia mecânica.
• Avaliar contraindicação à profilaxia mecânica
• Deformidade grave de membros inferiores;
• Doença arterial periférica grave;
• Neuropatia periférica grave;
• Enxerto recente de pele;
Indicação de Profilaxia Farmacológica:
Classificado cada paciente de acordo com seu escore de risco a prescrição médica deve
ser feita baseado nestas recomendações. Ressalta-se que para pacientes clínicos a estratificação é feita apenas entre alto risco e baixo risco. Já para os casos cirúrgicos existe a
população de risco intermediário. No entanto no que se refere ao tipo e dose de medicamentos não existem diferenças.
• Baixo risco de TEV:
• Não se recomenda o uso de profilaxia farmacológica.
• Estimular deambulação precoce

• Risco Alto de TEV - profilaxia farmacológica
• Enoxaparina (40mg – SC – 1 vez ao dia)
• Iniciar profilaxia 12 horas antes do procedimento cirúrgico
• Manter sua aplicação durante todo o período de internação hospitalar
•
Heparina sódica (5000UI – SC – 8/8 horas)
• Iniciar profilaxia duas horas antes do procedimento cirúrgico
• Manter sua aplicação durante todo o período de internação hospitalar
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• Risco intermediário de TEV - profilaxia farmacológica
• Enoxaparina (20mg – SC – 1 vez ao dia)
• iniciar profilaxia 12 horas antes do procedimento cirúrgico
• manter sua aplicação durante todo o período de internação hospitalar
• Heparina sódica (5000UI – SC – 12/12 horas)
• iniciar profilaxia duas horas antes do procedimento cirúrgico
• manter sua aplicação durante todo o período de internação hospitalar

Ajuste de doses de anti-trombóticos para situações especiais

IMC > 40

Heparina não fracionada
5,000 UI SC 8/8h

Enoxaparina

Fondaparinux

40 mg SC 12/12 h

Não recomendada

IMC < 18,5

5,000 UI 12/12h se 20 mg SC 24/24h se Contra-indicada se
peso<50Kg
peso<45Kg
peso<50Kg
Insuficiência renal 5,000 UI SC a cada 20 mg SC 24/24h
Contra-indicada
(Clr < 30)*
8-12h de acordo
com fatores de risco
• A Enoxaparina apresenta eliminação primariamente por via renal. O seu uso em pacientes em diálise e com insuficiência renal grave relacionou-se a complicações graves
como sangramento.
• É recomendado o uso de Heparina Não fracionada para pacientes portadores de Insuficiência renal dialítica
Fluxo da Profilaxia de TEV para Pacientes Cirúrgicos

Paciente Internado
Clínico Cirúrgico

Muito Baixo ou Baixo

Profilaxia Não
farmacológica

Moderado ou Alto
SIM

Contra indicações
NÃO
Profilaxia Farmacológica +
Não farmacológica
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Estratificação do Risco

Fluxo para Profilaxia de TEV para Pacientes Clínicos

Paciente Internado
Clínico
Estratificação do Risco
Baixo

Profilaxia Não
farmacológica

Alto
SIM

Contra indicações
NÃO
Profilaxia Farmacológica +
Não farmacológica
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A insuficiência coronariana aguda é uma doença prevalente nas salas de emergência. O
rápido diagnóstico destes casos é fundamental, pois define intervenções que se relacionam diretamente com o prognóstico.
Caso Suspeito de Doença Coronariana Aguda:
Pacientes com dor torácica de início nas últimas 12h com ou sem sintomas associados.
Todos os casos suspeitos devem ser encaminhados a Sala de Emergência, permanecerem
em repouso e serem submetidos à realização de eletrocardiograma. Pacientes suspeitos
devem realizar dosagem de troponina a partir da quarta hora de início dos sintomas.
Casos Confirmados de Infarto Agudo do Miocárdio:
Os casos confirmados serão aqueles em que a dor torácica típica ou atípica for acompanhada de alterações elétricas do tipo supra desnivelamento no segmento ST maiores
que 1mm em relação ao ponto J em no mínimo 2 derivações contíguas ou forem compatíveis com um bloqueio atrioventricular esquerdo novo. Casos sem informação sobre
histórico do ECG que apresentem BRE na vigência de sintomas anginosos típicos deverão
ser avaliados pelos critérios de Sgarbossa.
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ECG Normal.
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Alterações de Segmento ST

Figura 3 - Observe o QRS, o segmento ST e a onda T em C1 e V6 num ECG normal
comparte com as morfologias na vigência de um Bloqueio de Ramo Esquerdo e no
Bloqueio do Ramo Direito. Correlacione as alterações vistas com as informações da
Tabela 1. Ao centro, observamos um complexo QRS normal onde notamos uma
onda padrão rS em V1. A direita, observe que a resultante do QRS é positiva em V1
e este complexo tem uma morfologia de rsR’ (onde ‘M’), a típica do Bloqueio de
Ramo Direito. À Esquerda, observa-se a morfologia do QRS no Bloqueio de Ramo
Esquerdo onde observamos um complexo com um padrão rS, onde a onda r é quase
inexistente. Costumo dizer que em ‘V1 e V2’ o QRS no BRD é o ‘inverso’ do normal e
no BRE é uma ‘exacerbação’ do normal, ou seja, se normalmente o QRS é negativo,
no BRD ele será positivo e no BRE super negativo.

Bloqueio Atrioventricular Esquerdo
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Critérios de Sgarbossa e cols para pacientes com indisponibilidade de ECG prévio e com
sintomas de doença coronariana aguda.
• supradesnivelamento de segmento ST ≥ a 1 mm em concordância com o QRS
• infradesnivelamento de segmento ST ≥ a 1 mm em V1, V2 e V3
• supradesnivelamento de segmento ST ≥ a 5 mm em discordância com o QRS.

Avaliação de Gravidade:
Classificação Killip e Kimbal para Insuficiência Cardíaca pós IAM e correlação com Mortalidade (GUSTO-1993)
•
•
•
•

Classe I: sem sinais de insuficiência cardíaca --------------------------------------------- 5%
Classe II: crepitações pulmonares (< 50% dos campos pulmonares ou B3) ------ 14%
Classe III: edema agudo pulmão ---------------------------------------------------------- 32%
Classe IV: choque cardiogênico ------------------------------------------------------------ 58%

Abordagem na Sala de Emergência:
Todos os pacientes deverão receber oxigênio suplementar para garantir uma saturação
de O2 maior que 90%. Deverão realizar glicemia capilar e ter puncionado acesso periférico. Deverão permanecer em repouso e ser monitorados com cardioscopia e medida
não invasiva de pressão arterial.
As drogas usadas na abordagem inicial da síndrome coronária aguda como isordil, metoprolol, AAS e morfina devem ter sempre suas contra-indicações descartadas antes de
administradas.
• Isordil sublingual 5mg (descartar infartos de ventrículo direito).
• AAS 200mg iniciais devem ser mastigados.
• Metoprolol 5mg EV, intervalo 5min, máximo 15mg EV, até atingir FC 60bpm (considerar apenas para pacientes em Killip I, hiperdinâmicos, descartada IVE e uso prévio
de cocaína).
• Morfina 3mg EV até controle de ansiedade e dor.

• Benefícios claros:
Dor sugestiva IAM, duração > 20 minutos e <ou = 12h, não responsiva à nitrato SL,
com supradesnível ST > 1mm em pelo menos duas derivações que explorem mesma
parede nas derivações periféricas, e/ou com supradesnível > 2mm pelo menos 2 derivações contíguas no plano horizontal. (indicação classe A , nível evidência 1 )
• Benefícios menos evidentes:
Dor sugestiva IAM, duração entre 12 e 24h, não responsiva à nitrato SL, com supradesnível ST > 1mm em pelo menos duas derivações que explorem mesma parede nas
derivações periféricas, e/ou com supradesnível > 2mm pelo menos 2 derivações contíguas no plano horizontal, ou bloqueio ramo que dificulte ou impossibilite a análise ST.
Indicação de Trombólise:
• Sintomas clínicos consistentes com dor isquêmica miocárdica;
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Definição de Terapêutica de Reperfusão:

• Elevação ST > 1mm, pelo menos 2 derivações anatomicamente contíguas;
• Impossibilidade de realização de angioplastia em tempo hábil (< 02 horas; Classe I/
Evidência A);
• Agente fibrino específico – Alteplase - deve ser preferido (Classe I/Evidência B)
• Pacientes com peso > 65 Kg: 15 mg IV em bolus; seguidos de 50 mg em infusão
IV durante 30 minutos; seguidos de 35 mg em infusão IV durante 60 min;
• Pacientes com peso < 65 kg: 15 mg IV em bolus; seguidos de 0,75 mg/Kg (até o
máximo de 50 mg) em infusão IV durante 30 minutos; seguidos de 0,5 mg/Kg de
peso (até o máximo de 35 mg) em infusão IV durante 60 min;
• Iniciar heparização plena após término da trombólise.
• Paciente < 75 anos;
• Inexistência de contra-indicações.
Contra-indicações ao Uso de Trombolíticos:

Contra-indicações ao Uso de Trombolíticos:
•
•
•
•

Melhora ou desaparecimento dor precordial;
Redução da elevação segmento ST ( 50% ou mais em relação ao inicial );
Presença de pico precoce CK-mb ( 12 à 18h do infarto );
Arritmias de reperfusão.
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Contra-indicações Absolutas:
• Sangramento interno em atividade;
• Dissecção aguda aorta;
• Ressuscitação cardiorespiratória traumática (fratura costelas, pneumotórax, intubação traumática);
• Traumatismo craniano recente;
• Neoplasia intracraniana;
• AVC hemorrágico a qualquer tempo;
• AVC isquêmico no último ano;
• Gravidez;
• Outras doenças que cursem c/ aumento risco sangramento;
• Doenças que diminuam importantemente a expectativa de vida do paciente
Contra-indicações Relativas:
• HAS grave mantida apesar alívio dor e uso de medicações iniciais ( ≥ 180 sistólica
e/ou ≥ 110 diastólica);
• Trauma ou grande cirurgia (inclusive neurocirurgia ) nas últimas 4 semanas;
• Uso de dicumarínicos;
• Insuficiência hepática ou renal severas;
• Ressuscitação cardiopulmonar prolongada ( > 10minutos ) não traumática;
• Choque cardiogênico;
• Punção de vasos não passíveis de compressão;
• Endocardite.

Indicação de Angioplastia
• Pacientes < 75anos, IAM anterior extenso, na presença de sinais de choque cardiogênico, menos de 12h início sintomas (Classe I );
• Candidatos à terapia fibrinolítica, mas com contra-indicação à ela (Classe IIa);
• IAM com choque cardiogênico ou falência de bomba dentro 18h (Classe IIa);
• História de CRVM, com provável oclusão recente de veia transplantada (Classe IIa);
• IAM dentro de hospital, com acesso rápido sala de hemodinâmica (Classe IIb);
• Angioplastia de resgate: Após insucesso da trombólise em pacientes com grande
IAM, se realizada dentro de 12 horas do início dos sintomas (Classe IIa/ Evidência A).
Nestes casos é indicação IIa sendo portanto potencialmente útil o uso dos inibidores da
glicoproteína IIb/IIIa (Abciximab – Evidência A e Tirofiban – Evidência B) no momento
da angioplastia primária com ou sem Stent em casos selecionados de IAM com Supra
de ST. A introdução deste medicamento fica a critério do hemodinamicista.
Indicação de Revascularização Primária:
•
•
•
•
•

Choque cardiogênico;
Complicação mecânica;
Comunicação interventricular, isquemia ou ruptura de músculo papilar;
Ruptura ventricular com tamponamento;
Lesão de tronco, triarteriais, biarteriais com lesão de descendente anterior, com disfunção ventricular.

Diagnóstico Diferencial:
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Entre os casos que fazem diagnóstico diferencial com a síndrome coronariana aguda
com supra de ST encontram-se:
• Pericardite aguda;
• Repolarização precoce;
• Angina vasoespástica;
• Hipertrofia ventricular esquerda;
• Aneurisma ventricular esquerdo;
• Dissecção aguda de aorta;
• Tromboembolismo Pulmonar;
• Doença pancreática;
• Hérnia Hiatal;
• Miocardiopatia hipertrófica;
• Bloqueio de ramo esquerdo antigo.

Uso de Drogas Antitrombóticas e Antiplaquetárias:
Antiplaquetário

Quando iniciar

Aspirina
2o Antiplaquetário
Ticagrelor
Prasugrel
Clopidogrel

Sala de Emergência

Dose de ataque
200 mg (2 cps)

Sala de Emergência
180mg (2cps)
Sala de Hemodinâmica 60 mg (6cps)
Sala de Emergência
600mg (8cps)

Manutenção
81 ou 100 mg /dia
90 mg 12/12hs
10 mg 1xd
75 mg 1xd

Contra-indicação ao Uso de Antitrombóticos e Antiplaquetários:
Tienopiridínico
Ticagrelor

Prasugrel

Indicador Assistencial:
• Tempo Porta-Balão menor que 90min

Cuidado no uso em pacientes com:
DPOC ou asma grave
Bradiarritmias
Insuficiência renal
Obs.: Dose de manutenção
Aspirina deve ser 81 mg
Score de sangramento
aumentado.
Cuidado em pacientes com:
Score de sangramento
Aumentado

Score de sangramento
Aumentado

Diretriz Assistencial para o IAM com Supra ST

Clopidogrel

Contra-indicado em:
Hepatopatia grave
Uso de cetoconazol,
Claritomicina
Inibidores de proteases
(anti-retrovirais)
IAM tratadocom trombolítico
Contraindicado em > 75
anos < 60 Kg
Histórico de AVC ou AIT
Hepatopatia grave
Uso atual de clopidogrel
IAM tratado com trombolítico
Intolerância a Galactose
Sangramento ativ
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Cuidados paliativos pressupõe a arte de oferecer cuidados e dignidade nos processos
de terminalidade. Na medicina moderna terminalidade encontra-se no escopo de diagnósticos possíveis de serem atribuídos a um paciente. A unidade hospitalar deve estar
preparada para realizar tal diagnóstico em todos os seus domínios seja na emergência,
na internação ou na terapia intensiva.
A Política de Cuidados Paliativos da Rede Mater Dei tem como objetivo:
•
•
•
•
•

Definir a política para controle de sintomas em pacientes em cuidados paliativos.
Reafirmar a vida e a morte como processos naturais.
Não antecipar e nem postergar a morte.
Integrar aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado.
Viabilizar um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente quanto possível, até a sua morte.
• Promover dignidade.
Cuidado Paliativo é a abordagem que promove qualidade de vida aos pacientes e seus
familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção
e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável
da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. (OMS, 2002).
A modalidade de cuidado paliativo se aplica ao paciente em todas as fases da vida.

•
•
•
•
•

O pequeno número de pacientes com indicação deste tipo de cuidado;
A presença de grande número de condições clínicas com tempo de doença imprevisíveis;
A presença de doenças de caráter familiar;
A limitada avaliação de tratamentos específicos para crianças;
Os fatores relacionados ao estágio de desenvolvimento da criança e a sua influencia
na avaliação dos sintomas e na forma de abordagem dos mesmos;
• A relação dos pais, responsáveis legais pelo menor, e o envolvimento emocional
diante das difíceis tomadas de decisões assistenciais entremeados pelas questões
éticas, morais e sociais.
O marcante avanço tecnológico vem permitindo o prolongamento da vida em condições questionáveis de qualidade e em situações de inexorável caminhar para a morte. A
juventude da abordagem paliativa e as limitações culturais ainda muito fortes e tornam
o cuidado paliativo uma pratica difícil para adultos e crianças.
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As diferenças e particularidades da complexidade dos cuidados paliativos em crianças se
relacionam com:

Por fim, a variabilidade de contextos éticos-legais diante da possibilidade da participação
direta do paciente pediátrico nas tomadas de decisões e todo o arcabouço psico-existencial que se relaciona com a tomada de decisão dos progenitores em relação ao dependente menor tornam o processo de cuidado paliativo ainda mais desafiador no paciente
pediátrico.
Pacientes elegíveis pediátricos:
Segundo a European Association for Palliative Care e a National Hospice and Palliative
Care Organizacion os pacientes pediátricos elegíveis para o cuidado paliativo são divididos em quatro grandes grupos da seguinte forma:
Grupo 1: Refere-se a pacientes portadores de doenças em que existe grande possibilidade de morte prematura cujo tratamento curativo é possível mas pode falhar.
• Neoplasia avançada com prognóstico reservado
• Cardiopatias congênitas ou adquiridas graves
• Prematuridade extrema
• Trauma e outras doenças agudas graves
Grupo 2: Compreende os pacientes em que a morte prematura é usual e que necessitam
de cuidados intensivos para o prolongamento da vida:
• Fibrose cística
• Imunodeficiências graves incluindo secundária ao HIV
• Doenças graves dos tecidos músculo-esquelético
• Casos de insuficiência respiratória crônica e grave
• Casos de falência renal não candidatos a transplantes
• Alguns casos de prematuridade extrema

Grupo 4: Estão neste grupos as condições de doença irreversíveis não progressivas em
que a manutenção da vida se dá com necessidade de suporte complexo e por isto a
mesma é encurtada.
• Paralisia cerebral grave
• Prematuridade com disfunção orgânica residual
• Lesões neurológicas secundárias a trauma, infecções ou distúrbio metabólico com
disfunção residual grave incluindo as malformações cerebrais congênitas.
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Grupo 3: Compreende condições em que a opção de cura não existe e que o cuidado paliativo deve ser instituído no momento diagnóstico se estendendo durante toda a vida.
• Doença de Batten
• Alterações cromossômicas específicas como trissomia do 13 e 18
• Subtipos graves de osteogênese imperfeita
• Doenças metabólicas de evolução progressiva
• Doenças oncológicas com manifestação inicial em estágios muito avançados.

Segundo a OMS-2002 são critérios de elegibilidade para receber cuidados paliativos:
• Pacientes portadores de enfermidades avançadas e progressivas;
• Pacientes com pouca possibilidade de resposta a terapêutica curativa;
• Pacientes com evolução clínica oscilante, caracterizada pela necessidade de várias
internações;
• Pacientes com prognóstico de vida limitado e que apresentem necessidade de adequação terapêutica;
• Portador de doença crônica, evolutiva e progressiva, com estimativa de tempo de
vida encurtado a meses ou ano.
Alguns fatores prognósticos podem ser usados como critérios de elegibilidade. Pacientes que possuem um perfil funcional igual ou inferior a 50% na escala de Karnofsky ou
Palliative Performance Scala (PPS) são também elegíveis para Cuidado Paliativo.

Outros Critérios de elegibilidade de cuidados paliativos em adultos que dizem respeito
as condições clínicas do paciente são:
• Pacientes com doenças sem perspectiva de terapia curativa;
• Pacientes portadores de doença grave e que preferem não serem submetidos a tratamento de prolongamento de vida;
• Presença de dor incontrolável por mais de 24h;
• Presença de sintomas não controlados como náusea, vômitos, constipação, sangramentos entre outros;
• Presença de sofrimento psicossocial e/ou espiritual não controlados;
• Visitas frequentes ao serviço de emergência (1x ao mês pelo mesmo diagnóstico);
• Mais do que uma admissão hospitalar pelo mesmo diagnóstico em 1 mês;
• Internação prolongada sem evidências de melhora;
• Internação prolongada em ambiente de terapia intensiva;
• Prognóstico reservado documentado pela equipe médica assistente.
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No intuito de sistematizar as indicações de cuidado paliativo em adultos a Academia
Nacional em Cuidados Paliativos em 2008 definiu os seguintes critérios de terminalidade
relacionados a doenças crônicas:
• Doença Oncológica: doença metastática e/ou inoperável.
• Doença Cardiológicas: Dispnéia ao repouso. Fração de Ejeção <20%. Síncopes ou
Acidentes vasculares cerebrais. Visitas frequentes ao setor de emergência.
• Doença Pulmonar: Dispnéia ao repouso. Sinais e sintomas de Insuficiência Cardíaca
Direita. Saturação de oxigênio <88%. PCO2>50mmHg. Síndrome consumptiva.
• Demência: Incapacidade de andar. Incontinências. Verbalizar menos de 6 palavras
inteligíveis. Albumina <2,5mg/dl. Visitas frequentes ao serviço de emergência.
• Doença Hepática: Distúrbio de coagulação. Albumina <2,5mg/dl. Ascite refratária.
Peritonite bacteriana espontânea. Icterícia.
• Doença Renal: Paciente não elegível para Terapia de Substituição Renal em Estadio V
de doença renal.
• Fragilidade: Visitas frequentes a emergência. Síndrome consumptiva. Úlceras de decúbito. Confinamento no leito. Albumina <2,5mg/dl.

Após a idenficação do paciente terminal e portanto elegível para o cuidado paliativo faz
necessário instituir cuidado centrado no alívio dos sintomas e sempre focado no binômio paciente-família.
O Cuidado Paliativo deverá sempre ser multidisciplinar e holístico. O acolhimento das
queixas físicas, existenciais, espirituais e sociais do complexo paciente-família é fundamental para um cuidado pleno. O cuidado centrado no paciente deverá sempre oferecer
apoio para a abordagem das questões existenciais e espirituais.
O foco na resolução de sintomas deverá ser escalonado baseado na demanda do paciente e de sua família. Deverá sempre haver anotações sequenciais de todos os profissionais que visitarem o paciente e sua família. Nesta avaliação sequencial é fundamental
a avaliação expressa em prontuário da resposta do paciente e da família frente as ações
de cuidado instituídas. O objetivo é garantir o controle dos sintomas de maneira eficiente usando estratégias farmacológicas.
A avaliação escalonada dos sintomas favorece uma visão ampla do resultado do tratamento instituído. Orienta-se o uso de escalas como a abaixo:
Intensidade
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Máximo sintoma
Máxima dor
Máximo cansaço
Máxima náusea
Máxima depressão
Máxima ansiedade
Máxima sonolência
Sem apetite
Máximo mal-estar
Máxima dispneia
Máxima dificuldade
para dormir

Após a idenficação do paciente terminal e portanto elegível para o cuidado paliativo faz
necessário instituir cuidado centrado no alívio dos sintomas e sempre focado no binômio paciente-família.
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Mínimo sintoma
Sem dor
Sem cansaço
Sem náuseas
Sem depressão
Sem ansiedade
Sem sonolência
Bom apetite
Máximo bem-estar
Sem dispneia
Sem insônia
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Pacientes em situação de terminalidade podem ter sintomas de difícil controle e nestas
ocasiões dependendo do nível de sofrimento pode haver demanda para o uso de sedação contínua.
Algumas perguntas são usadas como guia para a tomada de decisão quanto a esta medida terapêutica em final de vida, são elas a saber:
• Todos os esforços foram feitos para identificar e tratar as causas reversíveis geradoras
de sofrimento?
• Foram feitas interconsultas com equipe de especialistas?
• Todas as abordagens disponíveis já foram aplicadas na tentativa de controle dos
sintomas?
• Todos os tratamentos farmacológicos já foram otimizados e escalonados?
• Sedação intermitente foi considerada para os casos de delirium reversível ou naqueles com sofrimento psicoexistencial extremo?
• Os objetivos da sedação foram discutidos com o binômio paciente-família?
• A decisão por sedação foi consensual entre a equipe de cuidado, familiares e paciente?
Outro ponto primordial do cuidado paliativo diz respeito ao nível de cuidado avançado
proposto para cada paciente. Tais diretivas devem estar dentre as prioridades da equipe
que assiste o paciente, pois elas evitam o prolongamento do sofrimento.
Preencher o documento Diretriz de Cuidado Avançado para Pacientes em Cuidado Paliativo garante a uniformidade e a continuidade do cuidado em todo o período de internação do paciente.
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Diretriz de Cuidado Avançado para Pacientes em Cuidado Paliativo

• Leia com atenção este documento e depois contacte o Internista e/ou o Time de
Resposta Rápida.
• Todos devem ser tratados com dignidade e respeito.
( ) Decisões acordadas com o paciente e
família.
Plano de Cuidado Construído com binô- ( ) Decisões acordadas apenas com a família.
mio paciente-família
( ) Decisões acordadas com representante
legal do paciente.

A
Paciente Não respira e Não tem pulso

B
Paciente tem pulso e/ou respira

Recomendações Adicionais:
Observações Relevantes:
Assinatura da equipe médica:
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Ressuscitação Cardio-Pulmonar-Cerebral
(RCPC)
( ) Sim para RCPC – realize manobras de
RCPC
( ) Não para RCPC – NÃO realize manobras
de RCPC
Intervenções Médicas
( ) Tratamento pleno: foco no prolongamento da vida – todos os procedimentos
invasivos usados para suporte de vida
estão indicados.
( ) Tratamento estratificado: foco em tratar
condições médicas potencialmente reversíveis incluindo fluidos e antibióticos, no
entanto não inclui intubação e suporte
avançado de vida. O ambiente de UTI
poderá estar indicado desde que se mantenha a postura não invasiva.
( ) Tratamento Paliativo: foco em tratar
sintomas e gerar conforto. Usam-se todos
os recursos necessários para alívio de sintomas sem, contudo introduzir medidas
que prolonguem sofrimento.
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Conceito
A dor é um sintoma que acompanha, de forma transversal, a generalidade das situações patológicas que requerem cuidados de saúde. Segundo o Ministério da Saúde o
controle eficaz da dor é um dever dos profissionais de saúde e um direito do paciente.
Para que o manejo da dor aconteça de forma sistematizada, segue abaixo dois conceitos
importantes:
• Dor aguda - É a dor de início recente e de duração provavelmente limitada. Aquela
resultante de lesão traumática, cirúrgica, inflamatória ou infecciosa, mesmo que de
início abrupto tendo curta duração. Tem caráter fisiológico, função de defesa e geralmente responde a medicação. Mal controlada, traz sofrimento e diversos riscos para
o paciente secundários a resposta endócrino-metabólica aumentada, dificuldade de
mobilização, reabilitação, respiração e tosse adequadas.
• Dor crônica - É definida como qualquer dor com duração maior que 3 meses. É
desprovida de qualquer valor biológico, podendo ser considerada uma doença por si
só. Trata-se de condição bastante prevalente, atingindo em torno de 30% da população. Apresenta grande impacto negativo na qualidade de vida, com isolamento
social, distúrbios de humor, distúrbios do sono e perdas funcionais.
Educação
Todos os pacientes são informados sobre a possibilidade de sentir dor, quando ela é um
efeito previsto de tratamentos, procedimentos ou exames e são informados sobre quais
opções de controle da dor estão disponíveis. O empoderamento do paciente e familiares
acerca do cuidado é favorecido na Rede Mater Dei de Saúde pelo quadro de cuidados
do paciente
Vigilância

Na admissão e evolução o enfermeiro classifica a intensidade da dor com o instrumento
de avaliação da dor de acordo com a faixa etária do paciente, conforme tabela abaixo:

Diretriz Assistencial para a Dor

A avaliação do gerenciamento da dor é realizada pela equipe multidisciplinar durante as
corridas de leito, visita de avaliação diária, corrida multidisciplinar ou sob demanda, no
entanto o enfermeiro é o profissional de referência da equipe assistencial e é sua responsabilidade garantir que as ações relacionadas ao gerenciamento da dor sejam desencadeadas e que o paciente seja adequadamente assistido.

Quadro 1:
Escalas
EVA
FACE
COMFORT B
FLACC
RASS

Indicação
Pacientes acima de 8 anos
Pacientes de 3 a 8 anos
Pacientes pediátricos sedados
Pacientes menores de 3 anos com com necessidades especiais
Pacientes sedados acima de 14 anos

Identifica a localização da dor; verifica a qualidade da dor, podendo ser em pontada,
pulsátil/latejando, cortando, cólica, em pressão, queimação ou surda, avalia a frequência podendo ser continua ou intermitente e por fim se a dor é aguda ou crônica.
Estas informações são registradas no prontuário do paciente no MV, na admissão ou
evolução do enfermeiro, no campo de gerenciamento da dor, conforme imagem abaixo,
e no quadro de cuidados do paciente.

No Pronto Socorro a avaliação da dor ocorre na classificação de risco, com avaliação da
intensidade utilizando as escalas conforme quadro 1. Quando o paciente permanece em
observação por mais de 6 horas, ela será avaliada pelo enfermeiro nos demais itens e
registrado na admissão do enfermeiro. A reavaliação da dor é realizada pelo técnico de
enfermagem quando o paciente é medicado.

No CTI e UTIP a avaliação da dor é realizada de hora em hora e registrada no balanço
hídrico do paciente e diante de um relato de dor é realizada a avaliação completa e
registrada na evolução do técnico de enfermagem.
Mesmo que a dor não faça parte do relato espontâneo do paciente no momento da
avaliação, o profissional da equipe assistencial deverá fazer o questionamento quanto à
presença de dor.
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No Centro Cirúrgico os pacientes são avaliados quanto à dor no momento da sua admissão no setor, a avaliação é registrada no check list de segurança cirúrgica. Após o término do procedimento o paciente é encaminhado a SRPA e a avaliação da dor é realizada
com intervalos de 15 minutos, a pontuação e a conduta referente é registrada no prontuário.

REAVALIAÇÃO
Todo paciente com dor deverá ser medicado e reavaliado em até 60 minutos após administração da medicação, caso paciente esteja sem dor nesta primeira reavaliação as
sequências serão feitas no horário padrão de dados vitais ou diante de nova demanda
espontânea do paciente. Nos casos em que o paciente apresenta demanda espontânea
antes do intervalo de reavaliação que é de 60min ou persiste com dor nesta primeira
deverá ser administrada nova medicação conforme prescrição e comunicado ao médico
assistente ou internista.
Em pacientes portadores de dores crônicas ou de difícil controle, a reavaliação deverá
ocorrer a cada 60mim até se atingir escores equivalentes à dor leve.

Classificação da dor
Leve
Moderada
Intensa

Classificação da dor
Leve
Moderada
Intensa

DOR AGUDA
Reavaliação
após 6 horas de administração de medicação ou sob demanda
após 2 horas de administração de medicação ou sob demanda
após medicação via oral reavaliar em 60 minutos ou sob demanda/após medicação endovenosa reavaliar em 30 minutos
DOR CRÔNICA
Reavaliação
após 6 horas de administração de medicação ou sob demanda

A Reavaliação é registrada no quadro de cuidados do paciente e na anotação do técnico
de enfermagem.
Tratamento Orientado por Intensidade
Caso o paciente esteja sentindo dor, ele deve ser medicado conforme prescrição médica
que segue a escada da OMS abaixo.

DOR MODERADA
DOR LEVE

Opióides Fortes:
Morfina | Fentanil
Metadona | Oxicodona

Opióides Fracos:
Codeína | Tramadol

Dipirona | Paracetamol | AINEs
SEM DOR

LEVE

MODERADA

INTENSA
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DOR INTENSA

O tratamento da dor, segundo a OMS, deve ser realizado conforme a sua intensidade e
em intervalos pré-definidos, respeitando a farmacocinética de cada droga.
• Por exemplo, um paciente com EVA = 8, deve receber opióide forte em horários
fixos, no caso da morfina a cada 4h. Deve ter associado um analgésico simples (paracetamol ou dipirona) e um antiinflamatório (AINE), sempre que não houver contraindicações. Caso necessário deve ainda receber adjuvantes, como relaxantes musculares, antidepressivos e/ou anticonvulsivantes para o tratamento da dor neuropática.
Nos casos de dor moderada é possível substituir os opióides fracos por baixas doses de
opióides fortes.
• Em casos de dor aguda como controle da dor pós-operatória no centro cirúrgico e da
dor relacionada a cólica renal no PSO a via endovenosa (EV) é preferível. Nas demais
situações, sempre que não haja contraindicações, deve-se preferir a via oral (VO).
Bloqueios anestésicos para o controle da dor podem ser usados em qualquer nível de
dor em que o benefício supere os riscos. Quando bem indicados, se relacionam a analgesia de boa qualidade à possibilidade de reduzir ou retirar opióides minimizando seus
efeitos adversos e favorecendo da reabilitação.
As medicações mais frequentemente utilizadas no controle da dor e disponíveis no hospital estão listadas abaixo:

Medicamento
Apresentação
Analgésicos comuns
Ampola 2 ou 5 ml (500
mg/ml)
Dipirona
Comprimido 500 mg
(Novalgina®)
Gotas 500 mg/ml
Xarope 500 mg/ml
Supositório 300 mg

500 mg a 1 g a cada 4 ou 6 hs
Criança: 10 a 30 mg/kg (1 gota/kg)
(Dose de ataque, opcional: 50 mg/kg)
Dose máxima diária: 4 gramas
500 mg a 1 g a cada 4 ou 6 hs
Criança: 10-15 mg (1 gota) a cada 4 ou 6h.
(Pode-se considerar dose de ataque: 30
mg/kg)
Dose máxima diária: 3 – 4 gramas
Criança = 100 mg/kg; criança pequena
= 75 mg/kg;  RN ≥ 32 sem = 60 mg/kg;  
RN < 32 sem = 40 mg/kg. Nos 2 últimos
casos pode ser utilizado intervalos mais
longos como 8 e 12h, respectivamente.
Evitar uso prolongado em desnutridos e
alcóolatras. Nesses, limitar dose diária em
3 gramas (adulto)

Diretriz Assistencial para a Dor

Paracetamol
(Tylenol®)

Comprimido 750 mg
Gotas 200 mg/ml
( 1 ml = 15 gotas) / 13
mg/gota

Doses / Observações

Dipirona +
Prometazina +
Adifenina
(Lisador®)
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Ação analgésica, antiespasmódica, relaxante muscular e sedativa leve (não afeta
500 mg / 10 mg / 5 mg tempo reação/performance)
Adultos e crianças acima de 12 anos. Mesma posologia da dipirona (vide acima)
Usar a menor dose em pacientes idosos.
Em idosos ou pacientes com história de
úlcera péptica (contraindicado se ativa)
sem risco cardiovascular aumentado,
Antiinflamatórios (AINES)
preferir os Coxibes ou associar protetor
gástrico e usar doses baixas pelo menor
tempo possível. Evitar em pacientes com
disfunção renal. Se usar, monitorizar
clearance de creatinina.
IV – Diluir em 100-150 ml de SF ou SGI
Cetoprofeno
Ampola 2ml /100 mg (IM)
e infundir lento (20 min). 100 mg a cada
(Profenid®)
Frasco lionizado 100 mg
8 ou 12 hs.
(IV)
Crianças acima de 15 anos
1 ampola IV ou IM profundo a cada 6
Cetorolaco
ou 8hs.
(toradol®)
Ampola 30 mg/ml
Crianças 0,6 mg/kg a cada 6 ou 8hs.
Restringir a 5 dias.
Criança acima de 6 meses (preferencialIbuprofeno
Gotas 50 mg/ml
mente 2 anos):
(Alivium®)
(1 ml = 10 gotas)
5 a 10 mg (1 a 2 gotas) / dose
3 a 4 vezes ao dia
250 a 500 mg/dose a cada 12 hs.
Ocasionalmente a cada 6 ou 8 hs
Naproxeno
Crianças > 2 anos: 2,5 a 5 mg/ kg a cada
(Naprosyn®)
Comprimido 250 mg
8 ou 12 hs
Uma dose de carga de 10mg/kg pode ser
considerda
Dose máxima: 15 mg/kg
Diclofenaco
A partir de 1 ano. 0,5 mg/kg de 8/8h
Gota 15 mg/ml
Potássico
(0,5 a 2 mg/ kg/dia, em 2 ou 3 vezes)
(1
gota
=
0,5
mg)
(Cataflan®)
1 gota/kg a cada 8hs
75 mg IM profundo a cada 12 hs
Comprimido 50 mg
Diclofenaco
50 mg VO ou VR a cada 8 hs
Supositório 50 mg
Sódico
Ampola 75 mg (IM)
(VoltarenR)
Piroxicam
Uma injeção IM ao dia
Ampola 40 mg / 2 ml
(FeldeneR)
20 mg 1 vez ao dia
Comprimido 20 mg
Tenoxicam
Dor PO ou crise de gota 40 mg/dia por
(Tilatil®)
Frasco 20 mg
até 5 dias e seguir, se necessário, com
Frasco 40 mg
20 mg ao dia

AINES – Inibidores seletivos da COX2
(“COXIBES”)

Celecoxibe
(Celebral®)

Parecoxibe
(Bextra®)

Comp 100 mg

200 mg em dose única ou 200 a 400
mg em 2 tomadas
Em dor aguda, a primeira dose pode ser
de 400 mg

Frasco – pó liofizado 40
mg

Injeção única 40 mg IV ou IM profunda.
20 a 40 mg a cada 6 ou 12 hs. Max. 80 mg ao dia
Assim que possível passar para medicação VO.
Não se deve ultrapassar 5 dias de uso.

Opioides

Tramadol
(Sylador® /

Classe de droga de eleiçãoo para o tratamento da dor moderada (opioides fracos
ou baixa dose de opioides fortes) e, sobretudo, da dor intensa (opioides fortes).
Seus efeitos adversos (constipação, náuseas e vômitos, retençãoo urinária, depressão respira tória – monitorizar com escala
de sedaçãoo de Ramsay –, entre outros
devem ser monitorizados e prontamente
tratados.

Gotas 100 mg/ml
50 a 100 mg a cada 6hs
(1 ml = 40 gotas / 1gota Dose máxima 400 mg/dia
= 2,5 mg)

Cápsula 100 mg
Tramal®)

São preferidos em pacientes que tenham
risco maior de sangramento como os
usuários de antiagregantes plaquetários.
Têm potencial semelhante aos AINES
convencionais para lesão renal. São
proscritos para cardiopatas.

Ampola 100 mg

Dose máxima de codeína / dia = 360 mg
Nessa associação a dose é limitada pelo
paracetamol a 8 comp/dia. Atenção para
Codeina + Para- Comprimido 30 / 500 mg não prescrever paracetamol junto ao tylex
cetamol
e exceder a dose de paracetamol.
( Tylex®)
Comprimido 7,5 / 500 mg A cada 4 ou 6 hs.
Criança: 0,5 a 1,0 mg/kg/dose
Nessas apresentações, limitado pela dose
de para-cetamol, pode ser usado para
criança a partir de 30 kg.
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Criança 1 a 3 mg/kg/dose
(Apesar da nossa boa experiência, a literatura é limitada em pediatria. Risco em
“ultrametabolizadores” que produzem
o metabólito ativo M1, mais potente,
podendo levar a depressão respiratória e
morte)

Nalbufina
( Nubain®)

Morfina
( Dimorf®)

Metadona
( Metadon®)

Ampola 10 mg/ml

Ampola 0,2 mg/ml
(uso subaracnóideo)
Ampola 2 mg/2ml
(uso peridural ou ped.)
Ampola 10 mg/ml
(IV, IM, SC)

Comprimido 5 mg

10 a 20 mg/dose a cada 4hs
Criança: 0,1 a 0,2 mg/kg/dose
Assim como a codeína e o tramadol,
possui dose teto.
Trata-se de um agonista dos receptores
opioides k e antagonista μ. Logo, se associado a outro opioide (inclusive morfina espinhal), reverterá a analgesia.
Doses iniciais para dor aguda 0,05 a 0,1
mg/kg/dose
Titular dose até efeito analgésico adequado.
Manter em intervalos de 3-4hs
Dose máxima: A que alivie a dor ou que os
efeitos adversos, apesar das medidas para
controla-los, não permitam o aumento
Lenta estabilização de níveis plasmáticos.
Acréscimos nas doses devem ser feitos em
intervalos de 5 dias.
No paciente virgem de opioide, iniciar com
5 mg (2,5 mg em idosos) a cada 12hs e
resgate com 5 mg a cada 4 a 6 hs.
Criança:
Em doses maiores de 40 mg/dia, monitorizar segmento ST do ECG.
Preferível a morfina em pacientes com
Insuf. Renal

Anticolinérgicos
Relaxantes musculares
Corticóides

Dexametasona
( Decadron®)

Pomada 10 gramas
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Triancinolona
Acetonida
(Omcilon-A Orobase®)

Comprimido 4 mg
Elixir 0,1 mg/ml
Ampola 10 mg (2,5 ml)
Ampola 2 mg (1ml)

Anti emético (especialmente associado,
por exemplo, a ondasentrona)
Dor óssea
Dor por compressão neurológica
Obstrução intestinal maligna
25 a 30 X mais potente que a Hidrocortisona. Mínimo efeito mineralocorticoide
4 mg 3 a 4 vezes ao dia. Se insônia, considerar dose única pela manhã.
Criança: 0,15 mg/kg/dose
Lesões inflamatórias, ulceras traumáticas
na boca
1 vez a noite até 2 a 3 vezes ao dia (após
as refeições)

Antidepressivos
Triciclicos
Amitriptilina
Comprimido 25 mg
(Amytril®)
Anticonvulsivantes
Anticonvulsivantes inibidores da
subunidade alfa-2-delta do canal de
cálcio “Gabapentinóides”

Criança: dose inicial = 10 mg
Dose máxima: 3 – 5 mg/kg/dia

Existem alguns casos em que a dor torna-se de difícil controle. Nestes está indicada a
avaliação da Equipe Terapêutica da Dor como nas situações abaixo:
• Sempre que houver dificuldade de controle da dor, nos casos de dor aguda não pós-operatória ou crônica;
• Quando existe dificuldade de controle dos efeitos adversos associados à analgesia;
• Nos casos de suspeita de adicção a opióides;
• Nos casos em que necessitem avaliação e execução de bloqueios.
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Diretriz Assistencial para
Cirurgia Segura
POP A CCI 059 CHECK LIST SEGURANÇA CIRÚRGICA
POP SIS 045 ANTIBIOTICOPROFILAXIA CIRÚRGICA
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POP A CCI 059 CHECK LIST SEGURANÇA CIRÚRGICA
POP SIS 045 ANTIBIOTICOPROFILAXIA CIRÚRGICA

O processo de cirurgia segura inicia-se com o preparo pré-operatório. Pacientes que serão submetidos a cirurgias eletivas devem receber informações e orientações no intuito
de reduzir o risco de complicações no pós-operatório.
Neste sentido a consulta pré-anestésica e as orientações do controle de infecção visam
reduzir riscos anestésicos e de infecção associados à cirurgia.
A consulta pré-anestésica deve ser realizada em ambiente ambulatorial em atendimento
diferente do atendimento da internação. É um requisito legal do CFM para as cirurgias
eletivas. Nela o paciente é submetido à avaliação de risco anestésico e é construído o
plano de cuidado anestésico para o caso. Esclarecem-se os riscos e alternativas anestésicas e aplica-se o termo de consentimento informado anestésico (Consulta Pré-Anestésica
3339 – 9368 HMDSA 3401 – 7598 HMDC).
Na consulta com o cirurgião é o momento de se construir o planejamento cirúrgico. É
neste momento que o paciente é orientado dos riscos e alternativas do procedimento,
aplicam-se os termos de consentimento esclarecido do procedimento e o paciente recebe informações acerca do preparo para reduzir o risco de infecção e trombose venosa
associada aos procedimentos.
Abaixo segue uma parte do folder de orientação do Serviço de Epidemiologia e Controle
de Infecção Hospitalar da Rede Mater Dei.
Diretriz Assistencial para Cirurgia Segura

Diretriz Assistencial para Cirurgia Segura

Nenhum procedimento cirúrgico eletivo deve ser realizado sem que o paciente tenha
sido submetido à consulta pré-anestésica e os termos de consentimentos cirúrgicos e
anestésicos esclarecidos devidamente preenchidos e assinados.
Na linha de cuidado da cirurgia segura no momento da admissão do paciente no Bloco
Cirúrgico algumas medidas também são relevantes.
A identificação do paciente é feita conferindo a pulseira de identificação com nome
completo e data de nascimento e o documento de planejamento cirúrgico. Na admissão
ao bloco cirúrgico é realizada a marcação da lateralidade e nível para os casos em que
esta se aplica. O processo é realizado pelo médico cirurgião e acompanhado pela equipe
de enfermagem.
O símbolo utilizado pela Rede Mater Dei de Saúde para definir lateralidade é o alvo.

Este processo visa garantir que a pessoa certa receba o procedimento cirúrgico correto,
no local adequado, que todos os equipamentos necessários estejam disponíveis e a lista
de verificação seja realizada.

Este conjunto de ações compõe o chamado Check List de Cirurgia Segura.
Então para uma cirurgia eletiva segura os documentos imprescindíveis incluem:
Para o Cirurgião:
• Risco Cirúrgico
• Planejamento pré-cirúrgico: documento CRMO
• Anamnese Cirúrgica
• Termos de Consentimento Cirúrgicos
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Na sala cirúrgica no momento pré-cirúrgico imediato uma nova checagem de segurança é realizada. Conhecido como Time Out este momento tem como objetivo a última
conferencia do paciente, sitio e cirurgia que será realizada e principalmente a checagem
dos equipamentos e recursos necessários disponíveis para que o processo aconteça com
segurança. O Time Out encerra com pergunta sobre a realização da lista de verificação
que nada mais é que o conjunto de checagens pela qual o paciente passou até chegar
naquela condição de anestesiado.

Exames de imagem estão disponíveis?
Sim
Não se aplica

O antibiótico profilático foi dado nos últimos
60 minutos?
Sim
Não se aplica

Antecipação de eventos críticos:
Revisão do cirurgião: há passos críticos na
cirurgia? Qual sua duração estimada? Há
possíveis perdas sanguíneas?
Revisão do anestesista: há alguma
preocupação em relação ao paciente
Revisão da enfermagem: Houve correta
esterilização do instrumental cirúrgico? Há
alguma preocupação em relação aos
equipamentos?

O cirurgião, o anestesista e a enfermagem
verbalmente confirmam
• Identificação do Paciente
• Local da cirurgia a ser feita
• Procedimento a ser realizado

Todos os profissionais da equipe confirmam seus nomes e profissões

Antes de iniciar a Cirurgia
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Há risco de perda sanguínea > 500mL (7mL/kg
em crianças)?
Não
Sim e há acesso venoso e planejamento para
reposição.

Há risco de via aérea difícil/broncoaspiração?
Não
Sim e há equipamento disponível

O paciente tem alguma alergia?
Não
Sim

Oxímetro de Pulso instalado e funcionando

Checagem do equipamento anestésico OK

Sítio cirúrgico do lado correto/ou nao se
aplica

Confirmação sobre o paciente
• Identificação do paciente
• Local da cirurgia a ser feita
• Procedimento a ser realizado
• Consentimento informado realizado

Antes da Indução Anestésica
A enfermeira confirma verbalmente com a
equipe:
Nome do procedimento realizado
A contagem de compressas, instrumentos e
agulhas está correta (ou não se aplica)
Biópsias estão identificadas e com o nome
do paciente
Houve algum problema com equipamentos
que deve ser resolvido
O cirurgião, o anestesista e a enfermagem
analisam os pontos mais importantes na
recuperação pós-anestésica e pós-operatória
desse paciente

Antes do Paciente Sair da Sala
Cirúrgica

Checklist da Campanha de Cirurgia Segura - OMS

• Descrição Cirúrgica
• Planejamento pós-cirúrgico
Para o Anestesista:
• Consulta pré-anestésica
• Consentimento pré-anestésico
• Avaliação Pré-indução
• Descrição do Tipo de Anestesia

O objetivo da antibioticoprofilaxia é reduzir a incidência de infecção de sítio cirúrgico,
a ocorrência de eventos adversos relacionados aos antibióticos e o desenvolvimento de
resistência bacteriana.
Considera-se a antibioticoprofilaxia adequada quando ela está apoiada em evidências
científicas consistentes e atende, simultaneamente, aos seguintes princípios (vide tabelas
1 e 2 abaixo):
• Escolha e dose correta do agente antibiótico.
• Administração do antibiótico por via I.V. 30 a 60 minutos antes da incisão cirúrgica (na indução anestésica).
• Repiques intraoperatório para cirurgias com duração maior que 4 horas ou com
grande perda sanguínea (a cada 1 a 2 meias-vidas do antibiótico, nos pacientes com
função renal normal).
• Administração da profilaxia somente no peroperatório, para a maioria dos procedimentos. Doses adicionais pós-operatórias por curto período (<24h) são aceitáveis
em procedimentos neurológicos e ortopédicos com implantes, cirurgia cardíaca,
cirurgia colorretal e fratura exposta
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