
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAUDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO INDIVÍDUO COMATOSO INTERNADO EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ENFOCANDO AS FORMAS DE INTERAÇAO 

CCSM 
TCC 
UFSC 
ENF 
0386 
Ex.l 

COM SEU AMBIENTE 

N-Ch="“- TCC UFSC ENF 0386 
Autor: Schier, Angela 

T1tuloü|ÍÍisIsis'iíícIia|i¡eü íiíeílíagem 

ao ind 

972493372 A¢.24|ó8¡mI 
Em UFSC Bsccsm CCSM 

ANGELA SCHIER 
ROSE CRISTIANE HERMES



ANGELA SCI-IIER 
ROSE CRISTIANE HERMES 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO INDIVÍDUO COMATOSO INTERNADO EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ENFOCANDO AS FORMAS DE INTERAÇAO 

COM SEU AMBIENTE 

Trabalho de Conclusão de Curso da UFSC, 
apresentado à disciplina de Enfermagem 
Assistencial Aplicada-INT5134 

Orientadora: 
Prof”. Dr".Maria Bettina Camargo Bub 

Supervisoras: 
Ent” Ana Cristina Maciel 
Eni” Rosa Cláudia Onzi 
Enf' Lucia Marcon 

Banca Examinadora: 
Prof? Dr*".Maria Bettina Camargo Bub 
Prof' Maria Inês Bez Krieger 
Eni” Rosa Cláudia Onzi 
Enf” Lucia Marcon 

Florianópolis, 2003



AGRADECIMENTOS 

Aos Pais... 

Aos meus amados pais, Orestes e Ingrid, que são um exemplo de garra, luta e 
determinação. Obrigada pelas palavras de incentivo, mas principalmente obrigada pela honra 
que sinto em ser sua filha e aos meus pais postiços, Tadeu e Elza, muito obrigada pelo 
carinho, acolhimento e amizade, vocês foram muito importantes durante a concretização deste 
trabalho. 

Agradeço a vocês, Tadeu e Elza, por estarem ao meu lado, em todos os momento de 
rninha vida. Por me entenderem quando nem eu mesmo conseguia me entender. Sem vocês eu 
não estaria aqui hoje. Amo vocês. 

Aos irmãos 

As minhas irmãs Andréia, Ana e Mariarme, agradeço pela oportunidade de viver a vida 
tendo a amizade e o amor de vocês. Com certeza vocês são uns anjos em minha vida. 

Ao meu pequeno, mas grande irmão Douglas, obrigado por ser meu cheirinho. Te adoro. 

Ao meu noivo, Luciano... 

Ao meu grande amor, por todos os momentos de felicidade, pelo respeito e 
cumplicidade. Que você seja para sempre o último e etemo amor da minha vida. Eu sei que 
vou te amar, por toda a minha vida. 

Ao Helmany... 

Por estar comigo nesta caminhada 

Aos amigos... 

A amiga Jana que com seu coração sempre repleto de amor, me ofereceu compreesão e 
sinceridade. 

Aos meus amigos, Jaqueline, Raquel, Caroline, Rosana, Victor, Simone, Kelly, agrdeço 
pelas festas, pelas conversas. Vocês são parte do que vivo hoje. 

As meninas do Maria Mulher, pelas reuniões, sorrisos, horas de descontração e carinho. 

À amiga Rose... 
Uma quase irmã, obrigada por todos os dias que passamos juntas, dividindo sorrisos, 

lágrimas e vitórias. Você é muito especial 

À amiga Angela...



Obrigada por ter sido minha amiga, minha companheira e colega de TCC, você será 
sempre lembrada como alguém muito importante. Pois foi nesse trabalho que n's formamos a 
dupla dinâmica. 

A orientadora Bettina... 
Obrigada pelo apoio e paciência 

À professora llca... 
Pelo incentivo, pelo apoio, por acreditar em nós. 

A professora Maria Inês... 
Por nos orientar em nossa caminhada, nos ensinando a olhar o ser humano e buscar 

compreendê-lo. 

A professora Eliane... 
Por ter despertado em nós o desejo e o interesse pela UTI. Você é responsável por 

estarmos aqui. 

As nossas supervisoras... 

Rosa, Lúcia e Ana Cristina por serem exemplos de grandes profissionais. 

Ao Hospital Govemador Celso Ramos... 

Pela oportunidade de colocarmos em prática nossas propostas e obtermos 
conhecimentos valiosos.



RESUMO 

O objetivo deste trabalho é assistir ao indivíduo comatoso enfocando as formas de interação 
com seu ambiente. É um estudo convergente-assistencial, com dados coletados a partir do 
livro de registros da UTI e dos prontuários, desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital Govemador Celso Ramos, no período de 17 de outubro a 18 de dezembro de 2002, 
na cidade de Florianópolis. A população amostra é constituída de cinqüenta e quatro 

indivíduos comatosos, sendo o estudo realizado com quatro individuos. Mostra que estes 
emitem sinais que se observados, relatados e analisados fomecem dados sobre a forma de 
interação com seu ambiente, para isto utilizamos o instrumento de observação elaborado de 
acordo com as respostas através da assistência de enfermagem, o processo de enfermagem e o 

aparelho de radiestesia, o Dual Rood.Estes instrumentos pemritiram analisar a fomra de 
comunicar do indivíduo, utilizando e transfonnando a energia corporal em resposta



ABSTRACT 

The objective of this work is to attend the comatose individual focusing the interaction forms 
with his/her atmosphere. It is a study convergent-assistencial, with data collected starting 

fiom the book of registrations of INTENSIVE CARE UNIT and of the handbooks, developed 
in the Unit of Intensive Therapy of the Hospital Govemador Celso Ramos, in the period of 
October 17 on December 18, 2002, in the city of Florianópolis. The population sample is 
constituted of fifiy four comatose individuals, being the study accomplished with four 

individuals. He/she shows that these emit signs that if observed, told and analyzed supply data 
on the interaction form with his/her atmosphere, for this we used the observation instrument 
elaborated in agreement with the answers through the nursing attendance, the nursing process 

and the radiestesia apparel, Dual Rood.These instruments allowed to analyze the form of 
communicating of the individual, using and transfonning the corporal energy in answer.
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1 INTRODUÇAO 

O relatório compreende a implementação de nosso projeto que consiste em uma 
exigência da disciplina Enfermagem Assistencial Aplicada da 8” fase curricular do curso de 
Graduação em Enfermagem da UFSC. O estágio foi realizado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital Govemador Celso ramos (HGCR) no período de 17 de outubro a 

18 de dezembro de 2002. Como Objetivo final, a assistência de enfermagem ao indivíduo 
comatoso enfocando as formas de interação com seu ambiente. 

Como marco conceitual, utilizamos conceitos de diferentes autores, incluindo Horta 
(1979), Lent (2001), Liss (1996), Heneine (2000), Bub (2001), Nordenfelt (2000), Nordenfelt 
& Bub (2001), Canguilhem (199()), Código de Ética (2000), Cianciarullo (2000) e 

CIPE/ICNP (2000), Leão (1983), pois sentimos necessidade de conceitos mais abrangentes e 

completos para alcançar nossos objetivos e fazer a relação com a realidade da assistência. 
O interesse por desenvolver este trabalho em terapia intensiva surgiu durante o estágio 

realizado no curso de graduação, quando tivemos a oportunidade de prestar a assistência a 

seres humanos, que, muitas vezes, encontravam-se no limiar da vida e da morte, submetidos à 

eficiência de sofisticadas máquinas e equipamentos, desconhecidos até então, mas que a partir 
de um determinado momento, passaram a reger suas vidas. 

A escolha pelo HGCR ocorreu pelo fato deste ser referência em neurocirurgia e 

neurotraumatologia, já que o tema abordado reflete nossa preocupação com o indivíduo 
comatoso, uma vez que, a idéia de que este ser não possui consciência, leva a desvalorizar 
todos os sinais que ele emite, assim a crença de que ele não pode se commiicar conduz a não 
observação desses mesmos sinais. 

O enfermeiro ou enfermeira é parte fundamental na assistência ao ser humano, devendo 
estar presente em todas as fases do processo de cuidar, principalmente utilizando-se da 
observação como instrumento para construir o planejamento de suas ações. Atuar nessa área 
foi um desafio, uma realização; pois desenvolvemos habilidades técnicas e conhecimento
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cientifioo, interwdo na assistência com os indivíduos comatosos, ampliando nossa visão do 
ser profissional. 

Para sistematizar o processo de cuidar utilizamos o processo de enfennagem, baseado na 
Teoria das Necessidades Humanas Básicas e na Classificação Diagnóstica da NANDA, 
conforme o que foi proposto por Benedet e Bub (2001), juntamente com a criação de um 
instrumento de observação,reforçando nossa proposta inicial. 

O coma é entendido como a ausência máxima de consciência e caracteriza-se pela 
ausência de respostas verbais e não verbais, conscientes, a estímulos extemos (Plum e Posner 
apud Ferreira, 2000).Embora seja aceito que as pessoas em coma possam ouvir e sentir, não é 

esperado que dêem respostas. A idéia de que a pessoa em coma não possui consciência leva a 

desvalorizar todos os sinais que ela emite, considerando-os automáticos, não conscientes. A 
crença de que ela não pode se comunicar conduz a não observar esses mesmos sinais 
(Ferreira, 2000) 

O indivíduo comatoso em UTI encontra-se em situação de profundo isolamento, com 
sérios compromissos orgânicos, ou com risco de vir a tê-los. Como a ameaça à vida é uma 
constante, a assistência permanente e a tecnologia, tem sido responsáveis pela restituição de 
muitas vidas e pela melhora da qualidade de vida 

Cada vez mais, formas de comunicação como tocar, olhar, sentir, observar, estão sendo 
substituídas por informações dos monitores. Assim, a tecnologia deixa de ser um meio e 

ocorre um sério risco de se transformar num fim. 
Para Ferreira (2000), quando se observa a interação entre equipe de saúde e indivíduo 

comatoso, vemos que , quanto mais intensivo é o tratamento, menos profundo é o contato 
efetivo da equipe; quanto mais isolado está o indivíduo comatoso, menos a equipe interage 
com ele; quanto mais ele precisa ser entendido, menor é a compreensão do que se passa A 
presença junto ao indivíduo, que deveria levar a maior proximidade, está hoje centrada em 
tarefas e procedimentos e não no individuo sobre o qual eles incidem. 

Com este trabalho, procuramos levantar questões que despertem o interesse pela 

pesquisa dos indivíduos comatosos e sua forma de interação com seu ambiente, e dar 
subsídios para que a busca pelo conhecimento nessa área seja continuada, pois possibilita o 

crescimento pessoal, profissional e ético.



2 OBJETIVOS 

2. 1 Final 

Assistir o indivíduo comatoso intemado em unidade de terapia intensiva enfocando as 
formas de interação com seu ambiente. 

2.2 Instrumentais 

2.2.1- Ampliar a preparação das acadêmicas para vir a conhecer a assistência a ser 

prestada na UTI 

2.2.2- Desenvolver a assistência ao indivíduo comatoso de acordo com suas 

necessidades 

2.2.3 Observar e registrar as formas de interação do indivíduo com o ambiente 

2.2.4- Avaliar o projeto considerando a os objetivos propostos e a experiência 

vivenciada.



3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Forma e Função do Sistema Nervoso 

3.1.1 O Sistema Nervoso 

O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. 
No sistema nervoso central encontram-se as estruturas situadas dentro do crânio e no sistema 
nervoso periférico localizam-se as estruturas distribuídas pelo organismo. Ambos são 

constituídos por dois tipos celulares principais: neurônios e gliócitos 

O neurônio é a unidade sinalizadora do sistema nervoso. É uma célula especializada, 
com vários prolongamentos para a recepção de sinais e um único para a emissão destes. Tem 
a função de transmissão e processamento de sinais. Uma parte destes prolongamentos situa-se 
próximo ao corpo celular e é denominada de dendrito. Funciona como antenas que recebem 
sinais de outros neurônios. A outra parte, denominada de axônio, é um prolongamento longo 
que leva as mensagens do neurônio para sítios distantes. 

A estrutura especializada na produção e na propagação de impulsos elétricos é a 

membrana plasmática, a qual tem como característica mais importante a presença de 

diferentes tipos de canais iônicos, macromoléculas embutidas na membrana capazes de filtrar 
seletivamente a passagem de íons para dentro e para fora do neurônio. 

O neurônio apresenta um estado constante chamado potencial de repouso da célula 
nervosa. Como em todas as células o interior do neurônio é negativo em relação ao exterior, 
uma diferença de potencial é mantida constante pelo continuo fluxo de íons através da 
membrana 

O sinal elétrico que o neurônio utiliza como unidade de informação é o impulso nervoso 
ou potencial de ação. Este é um evento muito rápido de inversão da polaridade da membrana. 
É produzido pela abertura seletiva e consecutiva dos canais de Na+ e K+, causando um
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caudaloso fluxo iônico através da membrana, o qual provoca a inversão da sua polaridade 
elétrica 

O potencial de ação se propaga ao longo do axônio. É, portanto, conduzido de uma 
extremidade à outra do neurônio. Conduz a informação, intacta ou modificada para a célula 
seguinte através das sinapses, as quais são estruturas responsáveis pela comunicação entre 

dois neurônios ou, entre um neurônio e uma célula muscular. A sinapse é o chip do sistema 
nervoso; é capaz não só transmitir mensagens, como também bloqueá-las ou modificá-las 
realizando um verdadeiro processamento de infonnações. 

O impulso nervoso é o principal sinal de comunicação do neurônio, um pulso elétrico 
gerado pela membrana, rápido e invariável que se propaga com enorme velocidade ao longo 
do axônio. Ao chegar na extremidade do axônio, o impulso nervoso provoca a emissão de 
urna mensagem química que leva a infonnação - intacta ou modificada - para a célula 
seguinte. 

A neuróglia é o conjunto de células não-neuronais mais numeroso do que os neurônios, 
chamadas de gliócitos. Desempenham as funções de infra-estrutura realizando atividades de 
nunição, sustentação mecânica e controle do metabolismo dos neurônios, ajudam a construir 
o tecido nervoso durante o metabolismo dos neurônios e contribuem na construção do tecido 
nervoso durante o desenvolvimento e funcionam como células imunitárias. 

No sistema nervoso os neurônios são agrupados em grandes conjuntos de acordo com 
sua identidade funcional. Isto faz com que as diferentes funções sejam localizadas em regiões 
restritas. Cada região, no entanto, faz a sua parte, contribuindo para a integração fimcional do 
conjunto. 

3.1.1 Cérebro 

O cérebro é urna estrutura que desperta curiosidade em vários pesquisadores na área da 
saúde. A partir daí existem inúmeras visões sobre o assunto, dependendo da área que se tem 
como base. Para a psicologia o cérebro é visto como um objeto desconhecido que produz 
comportamentos e consciência. Já os neurobiológicos vêem o cérebro como um conjunto de 
células que se tocam através de finos prolongamentos, formando trilhões de complexos 
circuitos intercomunicantes. 

Estruturalmente o cérebro tem quatro regiões: o córtex cerebral, o diencéfalo, o tronco 
cerebral e o cerebelo. É formado por dois hemisférios justapostos e separados por um sulco. A 
superficie é enrugada cheia de giros e sulcos, chamado de córtex cerebral. Existem regiões
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que são de delimitaçao às vezes pouco precisa, sao os chamados lobos (frontal, parietal, 

occiptal, temporal e tissular). 

O tecido cerebral é formado por uma parte cinzenta (substância cinzenta) e uma parte 
branca (substância branca). A substância cinzenta é a parte mais extema e forma o córtex 
cerebral, recobrindo toda a superficie cerebral. 

A substância branca é formada por axônios revestidos por uma bainha de mielina, a qual 
atribui a coloração branca e é responsável pela rapidez com que os impulsos nervosos são 
conduzidos. 

No interior dos hemisférios estão os núcleos da base, os quais consistem em agregados 
adicionais de substância que afetam o movimento. O diencéfalo e' constituído pelo tálamo e 

hipotálamo. O tálamo processa os estímulos sensoriais e os transmite para o córtex. O 
hipotálamo regula a temperatura corporal, a freqüência cardíaca e a pressão arterial. Afeta o 

sistema endócrino, atuando diretamente sobre a hipófise e é responsável diretamente pelos 

comportamentos emocionais e impulso sexual. 

A cápsula interna é uma estrutura de substância branca para qual convergem todas as 
fibras mielinizadas do córtex cerebral a partir da qual será formado o tronco encefálico 

3.1.2 O Tronco Encefálico 

É uma estrutura em forma de haste que se estende para formar a medula espinhal. Tem 
sua origem dentro do cérebro e embaixo do cerebelo. Subdivide-se em mesencéfalo que se 
continua com o diencéfalo no centro do cérebro, a ponte que é uma estrutura intermediária e o 

bulbo ou medula oblonga, que é a parte mais caudal. 

3.1.3 O Cerebelo 

É como um cérebro em “miniatura”, constituído por dois hemisférios, mas sem sulcos 
claros de separação. Está situado na base do cérebro e tem como função coordenar todos os 
movimentos corporais, além de contribuir para que o corpo possa manter a posição ereta 
Também apresenta a superficie enrugada, onde os giros são chamados de “folhas e os sulcos 
de fissuras”. No interior dos hemisférios estão os núcleos profundos. 

3.1.4 Medula Espinha!
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É uma massa cilíndrica de tecido nervoso, envolvido pela coluna vertebral, que se 
estende do bulbo até a primeira ou segunda vértebra lombar. É dividida em cinco partes: 
cervical (Cl-8), torácica (Tl-12), lombar (Ll-5), sacra (S1-5) e coccígea. As raízes lombares 
e sacras espalham-se como uma cauda de cavalo. Daí o nome de cauda eqüina, a qual 
consiste na porção terminal da medula espinhal. 

A medula espinhal e' constituída por vias nervosas motoras e sensoriais que entram e 

saem pelas raízes nervosas anteriores e posteriores e pelos nervos espinhais e periféricos. A 
medula espinhal tem, também, a função de mediar os reflexos tendinosos profundos. 

3.2 Coma 

3.2.1 Definição 

A palavra “coma” vem do grego koma e significa sono profimdo, letargia, um estado de 
inconsciência do qual o indivíduo não pode ser despertado (FERREIRA, 2000, p. 16). 

Durante o coma o indivíduo apresenta deterioração fisiopatológica do sistema ativador 
reticular e dos hemisférios cerebrais e, conseqüentemente, dos mecanismos de 

retrocomunicação entre o sistema ativador reticular e córtex cerebral. O coma resulta 

geralmente de lesões estruturais dos hemisférios cerebrais e do tronco cerebral. A sua 
profimdidade pode ser variável, desde o coma ligeiro ou leve, em que há resposta à estímulos 
dolorosos, conservando-se os reflexos e os sinais vitais, até o coma profundo, com total 
ausência de resposta à estímulos, abolição dos reflexos e grave alteração dos sinais vitais. 

A consciência depende da interação entre os hemisférios cerebrais e o sistema de 

ativação reticular (situado no diencéfalo e na região superior do tronco encefálico). 
O coma pode ser definido como um estado de abolição de respostas ou estado de 

respostas reduzidas, alteradas e/ou substituídas de finalidade ou compreensão, no qual o 

indivíduo tem a perda completa da percepção de si própno e do ambiente, mesmo quando for 
energicamente solicitado por estímulos extemos. É verdade que o próprio estado de coma 
comporta uma graduação no que se refere a sua intensidade, duração e, principalmente, no 
que conceme às suas causas. O coma é sempre uma condição intrinsecamente neurológica, 
independente das causas determinantes. 

Pode ser dividido em dois tipos:
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> Neurológico pode ser decorrente de patologias como as doenças vasculares 

cerebrais, traumatismos cranianos, tumores cerebrais, doenças degenerativas e 

desmielinizações. 

`›> Metabólico pode ser denominado de acordo com a patologia causadora do distúrbio 
metabólico, compreende as patologias como o coma diabético, coma hepático, coma 
urêmico e produzidos por distúrbios eletrolítico e ácido-básico. 

A avaliação realizada pelo enfermeiro ou enfermeira em relação ao indivíduo comatoso, 
tem o propósito de identificar aspectos relativos ao desequilíbrio de ftmções e quais são 

necessidades básicas decorrentes, com a finalidade de orientar o planejamento da assistência 
de enfermagem em colaboração com a equipe de saúde. 

3.2.2 Necessidades Humanas Básicas no Coma 

As necessidades humanas básicas mais freqüentes e seus diagnósticos correspondentes, 
conforme proposta de Benedet & Bub (2001), relacionadas ao coma são: 

3.2.2.1 NECESSIDADE DE REGULAÇÃO NEUROLÓGICA 
> Capacidade adaptativa intracraniana diminuída, relacionada ao processo 

expansivo cerebral, evidenciado por aumentos repetidos na pressão 

intracraniana, em resposta a qualquer dos vários estimulos extemos. 

3.2.2.2 NECESSIDADE DE PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 
> Alterações sensoriais perceptivas, evidenciados por diminuição do nivel de 

consciência e dos reflexos e alterações das pupilas; 

> Dor aguda, relacionada com lesão tecidual cerebral, evidenciado por alterações 
na freqüência cardíaca, no padrão respiratório, agitação motora, sudorese e 

alterações da regulação vascular. 

3.2.2.3 NECESSIDADE DE OXIGENAÇÃO 
>> Desobstrução ineficaz das vias aérea, relacionada com a disfunção cerebral; 
> Troca de gases prejudicada, relacionada com deterioração rostro-caudal ou 

lesão do centro respiratório, evidenciado por hipoxemia, diminuição da saturação 
de oxigênio e distúrbios respiratórios;
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> Incapacidade para manter a respiração espontânea, relacionada a lesão do 
sistema nervosos central, evidenciado pela diminuição do volume corrente, 
aumento da freqüência cardíaca, diminuição da PaO2, aumento de PCO2, 
diminuição da saturação de O2. 

3.2.2.4 NECESSIDADE DE REGULAÇÃO VASCULAR 
`›> Risco para débito cardíaco diminuído relacionado com a lesão cerebral 

traumática ou disfunções circulatórias extracerebrais; 
`›> Alteração na perfusão tissular cerebral, relacionada com o trauma primário ou 

motivo do coma, perda da auto-regulação pressórica e metabólica, aumento da 
pressão intracraniana - PIC, evidenciada pela deterioração do nível de 

consciência, da função motora, Escala de Glasgow igual ou menor que sete, 
alterações pupilares, diminuição ou ausência dos reflexos e a diminuição da 
perfusão cerebral. 

3.2.2.5 NECESSIDADE DE REGULAÇÃO TÉRMICA 
F Risco para alteração da temperatura corporal relacionado com traumas que 

afetam a regulação da temperatura 
F Hipertermia relacionado a processo infeccioso, evidenciado por temperatura 

acima de 37,8, pele quente ao tato, pele corada 

3.2.2.6 NECESSIDADE DE HIDRATAÇÃO 
`>> Risco para desequilíbrio nos fluidos corporais, relacionado ao motivo e 

conseqüências do coma (disfunção da neuro-hipófise e possibilidade de 

desenvolvimento de diabetes insipidus); 

3.2.2.7 NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO 
> Alteração na nutrição: risco para menos do que o corpo necessita, 

relacionada a demandas metabólicas excessivas, incapacidade de deglutir, 

alteração do nivel de consciência. 

3.2.2.8 NECESSIDADE DE ELIMINAÇÃO 
'r Alteração na eliminação urinária relacionada com o estado comatoso, 

evidenciado pela incapacidade de comunicar as necessidades;
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*R Constipação relacionada com tipo de alimentação, evidenciada pela freqüência 
de evacuações menor do que três vezes por semana; 

É* Incontinência intestinal relacionada com tipo e velocidade de alimentação, 
adaptação do organismo, incapacidade para reconhecer a urgência para evacuar, 
evidenciada por eliminação involuntária e freqüente de fezes amolecidas. 

`›> Risco para incontinência urinária, relacionada a períodos prolongados com 
sonda vesical de demora 

§> Diarréia, relacionado ao tipo de alimentação, evidenciado por fezes líquidas e 

moles. 

3.2.2.9 NECESSIDADE DE INTEGRIDADE FÍSICA 
F Risco para integridade da pele prejudicada, relacionada com imobilidade 

fisica, pressão sobre a pele, alterações circulatórias e témiicas. 
'P Alteração da mucosa oral, relacionado a efeitos secantes e higiene inadequada, 

evidenciada por lingua saburrosa, xerostomia, diminuição ou falta de salivação, 
halitose. 

32.2.10 NECESSIDADE DE CUIDADO CORPORAL 
`›> Síndrome do déficit do autocuidado relacionada ao coma, evidenciada pela 

incapacidade de realizar cuidado corporal, alimentar-se e vestir-se; 

3.2.2.1] NECESSIDADE DE ATIVIDADE FÍSICA 
> Mobilidade no leito prejudicada, evidenciada pela incapacidade de mover-se 

no leito; 

3.2.2. 12 NECESSIDADE DE SEGURANÇA FÍSICA/MEIO AMBIENTE 
> Risco para infecção relacionado à necessidade de procedimentos invasivos 

(catéteres, sondas e tubos); 
`›> Risco para aspiração, relacionado à diminuição do nível de consciência; 
`r Risco para lesão relacionado a movimentos tônico-clônicos secundários a 

convulsões. 

32.2.13 NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO
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> Comunicação prejudicada, relacionada à diminuição do nível de consciência, 
traqueostomia, intubação oral, tubos para alimentação, evidenciado por 

incapacidade de pronunciar palavras. 

3.3 Métodos Diagnósticos e/ou Terapêuticos 

3.3.1 Escala de Coma de Glasgow (ECG) 
A avaliação do nível de consciência é um parâmetro importante para se identificar 

necessidade de regulação neurológica, ponto de partida para o planejamento da assistência de 
enfermagem. 

Nas unidades de terapia intensiva, é a incidência de indivíduos com nível de consciência 
alterado é alta Frente a esta realidade, o enfenneiro ou enfermeira necessita conhecer 
métodos sistematizados de avaliação do nível de consciência, que o auxiliarão na 
determinação do prognóstico e em uma melhor interpretação do estado clinico e das 

necessidades básicas do indivíduo. Em UTI, têm sido muito utilizadas as escalas de avaliação. 
No que conceme a avaliação da consciência, a principal delas, utilizada intemacionalmente é 

a escala de coma de Glasgow (ECG). Esta escala foi desenvolvida em 1974 por Jennet e 

Teasdale na Universidade de Glasgow, para avaliar e definir estados de consciência e função 
cerebral. 

A escala de coma de Glasgow (ECG) define o nível de consciência através da 
observação do comportamento, baseando-se em um valor numérico. Através da avaliação do 
nivel de consciência ou grau de profundidade de coma, avalia-se o estado funcional cerebral. 

A escala é baseada em três indicadores: 
1° Abertura dos olhos, com quatro níveis de oscilação, de espontânea a nenhuma 

abertura ocular; 

2°. A melhor resposta verbal, com cinco níveis, de orientado a nenhuma resposta 
verbal; 

3°. A melhor resposta motora, com seis níveis, de obedecer a comandos a nenhuma 
resposta motora. 

Estes indicadores são avaliados independentemente e o escore final reflete o estado 

funcional do encéfalo. Em algumas circunstâncias, quando não é possível avaliar a resposta 
do indivíduo, deve-se utilizar a categoria não testável (NT). 

Os valores fomecidos pelo somatório dos três indicadores da ECG variam de 3 a 15 
pontos. O total de 15 pontos indica um indivíduo neurofisiologicamente normal no que se
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refere ao nível de consciência, sendo que 7 ou inferior a este resultado é considerado estado 
de coma. A menor pontuação é de 3, e indica a ausência de respostas do indivíduo a qualquer 
estímulo empregado. 

Critérios para avaliação dos três indicadores: 

Abertura ocular - (escore de 1 a 4 ) 

\> A pontuação 4 é dada se o indivíduo abre espontaneamente os olhos quando alguém 
se aproxima do leito ou se este comportamento é observado durante o cuidado que 
lhe é dado; 

> A pontuação 3 corresponde ao indivíduo que abre os olhos ao ser chamado, ou com 
ruídos provocados. Freqüentemente esta estimulação tem de ser repetida por várias 
vezes; 

> A pontuação 2 é obtida aplicando-se um estímulo doloroso; 
> A pontuação l é dada se todas as formas de estimulação forem aplicadas e não 

houver resposta de abertura dos olhos. 

A resposta de abertura ocular, cuja constatação requer uma maior proximidade do 
indivíduo em seu leito, deve ser avaliada através da observação das reações às falas ou aos 
ruídos produzidos ao seu redor e/ou com aplicação de um estímulo doloroso em algum 
segmento do corpo. 

Ao examinar este indicador é preciso descartar os casos de impossibilidade de abertura 
dos olhos como, edema ou hematoma palpebral. Nestas situações registra-se o não testável 
(NT) e descreve-se o que impossibilitou o teste. 

Melhor resposta verbal - (escore de 1 a 5) 
> A pontuação 5 corresponde ao indivíduo orientado no tempo, espaço, e a execução 

correta das ordens verbalizadas; 

> A pontuação 4 é dada ao indivíduo em que a atenção pode ser obtida, mas cujas 
respostas são confusas. Este indivíduo é capaz de manter a conversação, porém 
responde de fonna imprópria ou desorientada; 

> A pontuação 3 é dada ao indivíduo que responde com palavras impróprias; 
§> A pontuação 2 é dada quando a resposta verbal consiste na emissão de sons 

incompreensíveis;
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'P A pontuação 1 e' dada se nenhuma resposta verbal é elicitada. Este escore é dado 
somente quando, após repetidas estimulações dolorosas, não se obtém nenhuma 
resposta.. 

A melhor resposta verbal deve ser obtida a partir da observação das reações do 
indivíduo a estímulos verbais e perguntas como “qual seu nome?”. 

Deve-se estar atento para o NT. Isto pode ocorrer em indivíduos críticos, intubados ou 
traqueostomizados, impossibilitando a execução do teste. 

Melhor resposta motora - (escore de l a 6) 
`> A pontuação 6 é dada à função motora normal, quando o indivíduo é capaz de 

obedecer a comandos simples. Quando o mesmo não responde à estimulação verbal, 
aplica-se uma estimulação dolorosa; 

> A pontuação 5 é dada quando o indivíduo localiza a dor, tentando remover a fonte 
ou movendo-se para ela; 

`›> A pontuação 4 é dada somente se o indivíduo localiza a dor, mas não tenta retirar 
sua fonte; 

§> A pontuação 3 é dada quando a resposta em flexão for sua melhor resposta. Esta 
resposta é observada nos membros superiores e é conhecida como rigidez de 

decorticação; 

A pontuação 2 é dada quando a resposta em extensão, tanto nos membros superiores 
como nos inferiores quando estimulados, e é conhecida como rigidez de 

descerebração; 

> A pontuação l é dada na ausência de respostas motoras a estímulos dolorosos. 
A melhor resposta motora deve ser obtida por interlocução com o indivíduo, solicitando- 

o a desempenhar algum movimento, como abrir e fechar os olhos, apertar e soltar a mão, 
estender e flexionar os membros inferiores; ou por aplicação de um estímulo doloroso, que 
consiste na realização de uma pressão através de um objeto (caneta ou lápis), sobre a unha do 
dedo médio (por ser mais sensível) ou através da pressão em movimentos circulares na região 
estemal, com as mãos fechadas em punho. 

Depois de obtidas as pontuações da abertura ocular, da melhor resposta verbal e da 
melhor resposta motora, procede-se à soma das pontuações para obtenção do escore final. 

3.3.2 Exames Laboratoriais
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> Glicemia; 

> Hemograma; 
> Eletrólitos (sódio, potássio, cloretos, cálcio, magnésio, fosfatos); 

> Uréia e creatinina 
`›> Osmolaridade sérica 

> Gasometria arterial; 
`> Toxicológico (obter amostras de sangue urina e, se possível, conteúdo gástrico). 

3.3.3 Eletroencefalograma 

Pode ser definido como um método de registro gráfico da atividade elétrica gerada no 
encéfalo (cérebro, tronco cerebral e cerebelo) e captada através de eletrodos aplicados no 
couro cabeludo ou através de microeletrodos inseridos no tecido cerebral, propiciando uma 
avaliação fisiológica da atividade cerebral. 

Como cada neurônio cortical está continuamente submetido a impulsos inibitórios e 

excitatórios, o registro gráfico caracteriza-se por ondas que refletem a continua variação das 
diferenças de potencial entre as diversas regiões. 

A participação dos potenciais de ação da gênese das ondas do EEG é pequena (exceto 
quando existem descargas síncronas de grande número de neurônios) quando comparada com 
a dos potenciais pós-sinápticos excitatórios e inibitórios que se somam mais facilmente 
devido à sua maior duração e à ocorrência síncrona em grande número de neurônios. 

Os EEGs anormais caracterizam-se principalmente por assimetria entre os hemisférios, 
pelo aparecimento de atividade lenta ou por mudanças bruscas e transitórias do ritmo 
fundamental durante a vigília. 

Lesões cerebrais causadas por diversos eventos patológicos como acidentes vasculares 
cerebrais, traumatismos cranioencefálicos, neoplasias, encefalites, abscessos, entre outros, 

determinam o aparecimento de sinais de sofiimento que se manifestam por ondas lentas 
continuas focais ou difusas. Em intoxicações e distúrbios metabólicos que afetam o nível de 
consciência também se observam ondas lentas difusas. Nos estados de coma muito profundo 
pode haver desaparecimento das ondas cerebrais (silêncio elétrico). 

3.3.4 Monitorização do Indivíduo
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Monitorizar significa prevenir, avisar, avaliar e agir. Ou seja, a monitorização visa a 

medição, freqüente e repetida, das variáveis fisiológicas. 

A monitorização tem como finalidade reconhecer e avaliar os possíveis problemas, em 
tempo hábil, com o objetivo de estabelecer uma terapia adequada imediata Com o avanço 
tecnológico, foram criados sistemas de monitorização, através dos métodos invasivos e não- 

invasivos, que abrangem um conjunto de variáveis fisiológicas. Assim são de fundamental 
importância os resultados obtidos durante a monitorização, desde que os dados sejam 
fidedignos, pois desta fonna o plano de tratamento poderá ser traçado. 

As variáveis fisiológicas comumente monitorizadas pelo método não-invasivo são: 

pressão sangüínea arterial, freqüência cardíaca, temperatura, freqüência respiratória, 

eletrocardiograma, monitorização respiratória não-invasiva, ecodoppler para mensuração do 
débito cardíaco e avaliação neurológica não-invasiva. 

O equipamento de monitorização será colocado de modo a permitir fácil acesso e 

visualização, tanto do indivíduo quanto dos sinais. 
> Eletrocardiograma - incluindo análise e indicação de um ou mais sinais 

eletrocardiográficos contínuos; detecção de arritmia e alarme audiovisual para 

valores pré-ajustados mínimos e máximos de batimento cardíaco. São desejáveis 
funções de memória para que o operador verifique as arritmias; 

> Pressões hemodinâmicas - o equipamento de monitorização deve ter capacidade 
para mostrar simultaneamente duas ou mais pressões (PVC, PAM, PAP, PCP, PIC), 
no formato analógico, e valores máximo, médio e mínimo serão mostrados de forma 
digital; 

`›> Pressão arterial por método não-invasivo - é utilizada quando não for necessária a 

monitorização da pressão invasiva; conterá valores máximo, médio e mínimo, 
mostrados de forma digital, conforme programação pré-ajustada; 

> Monitor de oxigênio - cada leito deve estar equipado para a mensuração contínua 
dos níveis de oxigenação arterial. A oximetria de pulso e medição transcutânea são 
atualmente as duas modalidades preferíveis para a obtenção da monitorização do 
indivíduo; 

> Parâmetros fisiológicos - os sistemas de monitorização mais modemos têm 
capacidade para registrar e mostrar a temperatura, função respiratória, análise do 
segmento ST, saturação venosa/rnista de oxigênio, eletroencefalograma contínuo, 
entre outros parâmetros.



24 

3.3.5 Sinais Vitais 

Os sinais vitais são variáveis simples e comtms em UTI e correspondem a freqüência 
cardíaca, temperatura, freqüência respiratória e pressão arterial. 

> Freqüência cardíaca: em geral é contada por palpitação manual da artéria radial, um 
pouco acima do pulso, por um período de 1 minuto. 

Se os batimentos cardíacos estiverem além de 100 bat/min, podem indicar déficit no 
fluxo sanguíneo e no volume sanguíneo. Quanto mais rápida e, maior a freqüência cardíaca, 
maior hipovolemia ou o déficit cardíaco. A freqüência cardíaca aumenta também com 
infecção, ansiedade, estresse, febre, exercício, dor e mal-estar. Uma freqüência cardíaca lenta 
pode indicar uma isquemia bloqueio nodo-sinuvial entre outros. 

Também de grande importância é o ritmo. Durante a avaliação de pulso, o ritmo 
desordenado pode indicar tuna arritmia sendo necessário a solicitação de um 
eletrocardiograma e outros métodos diagnósticos mais específicos. 

A forma de pulso é de grande irnportância, pois pode transmitir anormalidades como 
insuficiência da válvula aórtica 

> Temperatura: em indivíduos graves é verificada no reto ou na boca, porém em casos 
de inconsciência a mesma deverá ser verificada na região axilar. A elevação da 
temperatura em geral, está associada à infecções, necrose tecidual, carcinomatose, e 

outras doenças hipermetabólicas. A hipotermia, normalmente é associada à 

traumatismo cirúrgico ou acidental. 
> Freqüência respiratória: é dada pelos movimentos de inspiração e expiração, 

correspondente ao processo metabólico de troca de gases com o meio ambiente. 
Durante a avaliação deve-se levar em consideração, a freqüência, a profundidade, o 

ritmo e as características da respiração, onde a mesma é contada, considerando os 

movimentos inspiratórios e expiratórios, durante o período de 1 minuto. 

Sua profundidade é determinada através dos movimentos torácicos, podendo ser 

superficial, nonnal ou profunda. O ritmo e a característica da respiração são observados 
através dos movimentos do tórax e ausculta pulmonar. 
> Pressão arterial: refere-se a pressão que o sangue exerce dentro das artérias. Está 

associada ao volume de sangue e ao sistema circulatório. 
A pressão arterial depende da força de contração do ventrículo e da quantidade de 

sangue lançada pelo coração em cada contração. A força de contração depende da capacidade 
cardíaca de bombear o sangue, e quanto maior esta capacidade, maior quantidade de sangue
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será ejetado. O rendimento cardíaco também é afetado pelo volume de sangue circulante. 
Quando ocorre uma diminuição deste volume a pressão arterial sanguínea diminuirá 

Alterações na elasticidade da camada muscular das paredes dos vasos e a viscosidade 
sanguínea também interfere na pressão. 

A pressão arterial sistólica é a pressão correspondente ao final da sístole, determinada 
pelo volume sistólico ventricular esquerdo, pela velocidade de ejeção do sangue e elasticidade 
da parede aórtica 

A pressão arterial diastólica corresponde ao relaxamento do ventrículo. Ela se estabelece 
pela resistência periférica e pela freqüência cardíaca Sua medida é aferida pela utilização do 
esfigmomanômetro e do estetoscópio. 

3.4 Mecânica Respiratória 

Respirar significa “queimar” um combustível, que, no caso é principalmente um açúcar 
(a glicose), para produzir a energia necessária ao corpo na realização de suas funções, tais 
como falar, andar, manter o coração batendo e outras menos óbvias, como transportar íons 
através de membranas, sintetizar proteínas, fazer os cílios do epitélio respiratório 

transportarem as secreções, etc. 

A nossa respiração deve dar conta das nossas necessidades de energia, as quais são 
infinitamente maiores do que aquelas do microorganismo primitivo, pois nós somos 
constituídos por trilhões de células. 

A respiração é um processo cíclico que resulta da realização de um trabalho mecânico 
por parte dos músculos respiratórios. Em condições normais, este trabalho não é consciente e 

depende de uma atividade automática do sistema nervoso central. Qualquer condição que 
aumente o trabalho ventilatório, acima de um detemiinado nível, tomará este esforço 

consciente. Assim para que haja fluxo de ar nas vias aéreas é necessário que se criem 
diferenciais pressóricos entre o interior dos alvéolos e a abertura das vias aéreas (boca e 

nariz). Com a ação dos músculos respiratórios ocorre queda da pressão nos alvéolos o que 
provoca a aspiração do ar desde a abertura das vias aéreas até a membrana das trocas gasosas. 

3.5 Mecânica Ventilatória
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A ventilação mecânica (VM) é um dos principais recursos de suporte à vida utilizados 
em UTI. Entende-se por ventilação mecânica a aplicação, por motivo invasivo ou não, de uma 
máquina que substitui, total ou parcialmente, a atividade ventilatória do indivíduo. 

A avaliação do indivíduo submetido à ventilação mecânica tem de ser sistemática a fim 
de pemiitir a identificação de todos os sinais e sintomas. Esta identificação e registro dos 

dados pemiitem a seleção de intervenções adequadas. Recomenda-se assim a manutenção de 
uma vigilância contínua, uma assistência de enfemiagem planejada e a ação coordenada de 
toda a equipe multidisciplinar. 

A indicação da VM é a presença de uma insuficiência respiratória grave. A decisão de 
iniciar a ventilação mecânica é baseada em parâmetros clínicos e de avaliação funcional 
respiratória As manifestações clínicas (respiração, ausculta, aparência, hemodinâmica) 

constituem muitas vezes o fator decisivo, especialmente em indivíduos crônicos, onde os 
parâmetros numéricos (volume corrente, capacidade vital, volume expiratório forçado, 

freqüência respiratória, força inspiratória máxima, ventilação minuto, ventilação mandatória 

máxima, espaço morto, etc) não refletem adequadamente o grau de comprometimento da 

função respiratória 

Os objetivos fundamentais da VM em indivíduos críticos podem ser divididos em 
fisiológicos (sustentar as trocas gasosas pulmonares; aumentar o volume pulmonar; reduzir o 

trabalho muscular respiratório) e clínicos (reverter a hipoxemia; tratar a acidose respiratória; 

aliviar o desconforto respiratório; prevenir e tratar atelectasias; reverter a fadiga dos músculos 

respiratórios; pennitir a sedação ou o bloqueio neuromuscular; diminuir o consumo de 
oxigênio sistêmico e miocárdico; reduzir a pressão intracraniana; estabilizar a parede torácica) 

Para ventilação mecânica invasiva, o acesso às vias aéreas é feito por intubação oro ou 
nasotraqueal, ou ainda traqueostomia. 

A escolha de uma modalidade de ventilação mecânica determina como o ventilador e o 

indivíduo vão interagir. As modalidades com pressão positiva mais usadas são: 
> Ventilação controlada ou CMV; 
> Ventilação assistida/controlada; 

> Ventilação mandatória intennitente ou IMV; 
> Ventilação mandatória intermitente sincronizada ou SIMV; 
> Ventilação com pressão de suporte ou PSV; 
> Pressão positiva contínua nas vias aéreas ou CPAP.
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Para que a enfermeira e o enfermeiro possam conhecer e avaliar a evolução do 

indivíduo é necessário que sejam observados os parâmetros do ventilador mecânico 

(modalidade, fração inspirada de oxigênio, volume, freqüência, fluxo, relação tempo 
inspiratório/tempo expiratóiio, sensibilidade, PEEP ou pressão expiratória final positiva e 

alarmes). 

3.6 Processo de Enfermagem 

O Processo de Cuidar em Enfermagem, que quer dizer ação de avançar; uma atividade 
reflexiva que tem por objetivo o conhecimento de algo; uma série de fenômenos sucessivos 
formando um todo e culminando em detemiinado resultado. 

O Processo de Cuidar em Enfermagem é uma atividade reflexiva, trabalhando o que é 

saúde como uma habilidade para atingir objetivos vitais, centrada na relação dialógica entre 
indivíduo e profissional, com o propósito de satisfazer necessidades, melhorar a saúde e 

promover bem estar. Ele orienta a organização do cuidado, a partir da compreensão mútua e 

da decisão compartilhada, na qual indivíduo e profissional são vistos como parceiros. As 
necessidades são vistas como uma diferença entre um estado atual indesejável e um estado 
desejável (objetivo). Suas dimensões se refletem em qualidade, quantidade e tempo. 

O Processo de Cuidar é composto por: 
`> História da condição/situação (através do diálogo, observação e exame fisico); 
> Diagnóstico de enfermagem (através do diálogo, análise das dimensões das 

necessidades, determinação da severidade das necessidades para a saúde e pela 

enunciação de diagnósticos); 

> Planejamento (através da definição de metas terapêuticas prioritárias a partir dos 
objetivos das necessidades, considerando a severidade, o estado real e a 

diferença entre este e os objetivos estabelecidos); 

Ações - Orientações/Prescrições (através do detalhamento do plano); 
§> Avaliação/Evolução (através da análise das necessidades, dos diagnósticos, das 

ações e dos objetivos terapêuticos alcançados). 

Utilizar este processo inclui fazer o bem, onde temos: o priricípio de beneficência, o 

princípio de não-maleficência, o princípio de respeito à autonomia e o princípio de justiça. Os 
dois primeiros princípios se referem aos deveres dos seres humanos, na questão de prevenção 
do mal ou dano, remoção do mal ou dano e fazer ou promover o bem. Também se faz 
necessário estabelecer prioridades no processo de cuidar, isto implica em dizer não para
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alguns aspectos da assistência. No estabelecimento de priondades temos o princípio da 

dignidade, o da necessidade e do custo-efetividade. Todo estes fatores nos direcionam para a 

melhora da saúde, na qual buscamos a promoção desta, a prevenção de má saúde e o cuidado 
de saúde. 

Na relação indivíduo/profissional o que buscamos trabalhar é a abertura para o outro 
assim obteremos a abertura para si mesmo, a abemira para o outro, a abertura para a questão- 
problema e a abertura à tradição.



4 MARCO CONCEITUAL 

4.1 Ser Humano 

“O ser humano esta em constante interação com o universo. dando e 

recebendo energia” (HORTA 1979, p.28). 

O ser humano (individuo, família e comunidade) constantemente influencia e é 

influenciado por seu contexto ambiental. A sua capacidade de percepção lhe confere a 

habilidade de associar informações sensoriais à memória e à cognição de modo a formar 
conceitos sobre o mundo e sobre si mesmo (LENT, 2001, p_556-557). 

Pela capacidade de discernir constrói, ao longo do processo de viver, sua história e seu 
conhecimento. Através dessas vivências age buscando condições de bem estar para estar bem. 

O ser humano é único, autêntico e individual. Interage com outros seres tomando-se 
social. Sua ação e' movida por idéias, sentimentos e motivos, e contribui para gerar estados de 
equilíbrio e desequilíbrio. Os estados de desequilíbrio são geradores de necessidades humanas 
básicas. Liss (1996) afirma que há três tipos de necessidades: necessidade como uma 
diferença ou necessidade teleológica; necessidade como um estado de tensão consciente ou 
inconsciente; e, necessidade como um objeto. 

No primeiro tipo, as necessidades caracterizam-se por uma diferença entre mn estado 
atual (freqüentemente indesejado) e um estado desejado (objetivo) (LISS & BUB, 2002). No 
segundo tipo, necessidade caracteriza-se como uma tensão no organismo; a qual é considerada 
como uma força motivacional que impele a pessoa ou o organismo para um certo 

comportamento (LISS, 1996, p 43). 

4.2 Ambiente
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“De que se compõem os seres vivos? De que se compõe o universo? 
(HENEINE, 2000 , p.3). 

Ao contemplar o universo o que observamos é uma deslumbrante festa para os nossos 
sentidos: objetos vários, luzes, cores, sons, movimentos e a presença espantosa de Seres 
Vivos. A composição deste universo parece muito complexa, mas pode ser reduzida a alguns 
componentes fundamentais, que são: matéria, energia, espaço e tempo (HENEINE, 2000, 
p.O3). 

Os componentes são ditos fundamentais porque não podem ser substituídos por outros. 
Assim, todos nós temos uma noção subjetiva e objetiva desses componentes. Da materia - 

pelos objetos, corpos, alimentos. Da energia - pelo calor, luz, som, pelo trabalho fisico. Do 
espaço, pelas distâncias, áreas e volume dos objetos. E, finalmente do tempo, pela sucessão do 
dia e da noite, pela espera dos acontecimentos e pela duração da vida (HENEINE, 2000, p.3). 

“Os Seres Vivos, fazendo parte do Universo, são compostos de 

Matéria, utilizam e produzem Energia, ocupam Espaço próprio, e 

vivem na Dimensão Tempo (HENEINE, 2000, p.O3). [...] Toda 
matéria emite um Campo. que é Energia (HENEIN E, 2000. p. 13)”. 

É neste ponto que se caracteriza o ambiente em natural e artificial. 
O ambiente natural é constituido de caracteristicas especificas, as quais se refletem em 

um poder fisico que determina todos os fenômenos do mundo natural, o que inclui os 
minerais, plantas, animais, paisagens, etc. que influenciam a vida e o desenvolvimento do ser 
humano. 

É dividido em ambiente fisico que engloba qualquer das espécies em que se classificam 
as substâncias inorgânicas (água, ar, vento, luz solar, radiação, clima - clima frio, clima 

quente, umidade, ruído e odores); e em ambiente biológico o qual engloba as substâncias 
orgânicas, incluindo plantas e animais (microorganismos, parasitas, etc.) (CIPE/ICNP- versão 
beta, 2000). 

O ambiente artificial apresenta-se como uma construção artificial feita pelo homem, 
incluindo as construções sociais, produzidas com uma finalidade específica, planejada, 

concebida, criada, construída, substituída ou reconfigurada por seres humanos. Encontra-se 
dividido em infra-estrutura onde encontramos serviços básicos fimdamentados através da 
economia da sociedade (edificio residencial, comercial, público, postos de saúde, hospitais, 
Unidade de Terapia Intensiva); desenvolvimento territorial; sistema de abastecimento 

(abastecimento de água, alimentos e víveres); prestação de serviços (educação e treino;
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trabalho e emprego; serviço de saúde; serviço de emergência; serviço de habitação; serviço de 

tratamento de resíduos; serviço de eletricidade; serviço de comunicações); normas e atitudes 

(discriminação; sexismo; racismo e discriminação de idoso; estigma; tabu; etnicidade, cultura, 

tradição, ritmo de passagem); regime político (leis e regulamentos, regulação do mercado de 

trabalho, lei de segurança ocupacional, sistema de negociações, processo de elaboração das 

leis) (CIPE/ICNP - versão beta, 2000). 

4.3 Energia 

“Sendo os seres vivos máquinas elétricas. é natural que seus 

elementos produzam e usem eletricidade” (I-IENEINE, 2000, p.2l3). 

Denomina-se de Bioenergética ao estudo da energia e suas transformações ligadas ao 
fenômeno biológico. Constitui uma aplicação energética ou termodinâmica aos seres vivos. 

Tudo que exprime um trabalho, somente pode ser realização as custas de uma 
transformação energética A manutenção e o próprio conceito de vida implica em constante 
permuta energética o que justifica o pleno estudo da energia usada e transformada pelos seres 
vivos. 

Se, a vida é em síntese o resultado do binômio, estrutura e energia, fácil é entender-se o 

valor da bioenergética. Todos os fenômenos que se passam com os seres vivos, do mais 
simples ao mais evoluído, dos mais singelos aos mais complexos, entre os menos 
diferenciados aos mais especializados, são dependentes de transformação de energia. 

A energia é a condição insubstituível para a realização de trabalho.distingue-se em dois 
tipos: a potencial e a cinética. A energia potencial é aquela armazenada, que não está sendo 
usada. A energia cinética é aquela em uso, que está sendo transformada. Assim a energia em 
seus diversos aspectos pode se transformar de uma fomta em outra 

Os sistemas são o conjunto de matéria que pode pennutar energia entre si, este pode ser 
fechado ou aberto, sendo os seres vivos um sistema aberto, onde ocorre a variação de energia 
durante a realização de certos processos. 

Podem ainda ser ditos cíclicos ou aciclicos , sendo que os seres vivos fazem parte da 
transformação cíclica, onde os estados iniciais e finais são iguais, 

Os seres vivos em condições normais apresentam-se, então, como sistemas abertos e que 
operam com transfonnações cíclicas e irreversíveis. Isto significa que ao final de cada ciclo
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ou operação vital, o organismo encontra-se nas mesmas condições termodinâmica para repeti- 
los. 

Para melhor compreensão das trocas e transformações energéticas, a termodinâmica e 

regida por três princípios: 

1° Princípio ou Princípio de Meyer. Entalpia 

Este princípio estabelece condições de indestrutibilidade e impossibilidade de criação de 

energia Sabe-se por seu intermédio, que não é possível criar-se energia e nem, destruí-la. 

Tudo passa por transformação. É possível assim, transformar-se qualquer forma de energia 
em outra 

2° Princípio ou Princípio de Camot. Entropia 

Estabelece este princípio que toda evolução termodinâmica exige que haja um transporte 
de energia ou uma transformação de energia. Qualquer um dos dois aspectos implica na 
existência de uma região rica em energia e outra pobre em energia ou, como também é 

chamado de fonte quente e uma fonte fria. 

3° Princípio ou Princípio de Nemst. Ordem e desordem 

A repetida afirmativa de que um ser vivo é resultado de um sistema dualista, estrutura e 

energia, põe, também em relevo, a correlação entre o terceiro princípio da energética e o ser 
vivo. Se de um lado o primeiro e segundo princípios referem-se ao modo e as condições de 
utilização e transfomiação de energia, de outro, o terceiro princípio, ressalta o valor das 

estruturas na utilização de energia A minuciosa e complexa estrutura, expressa uma sábia 
conduta da natureza. Conclui-se que o ser vivo, e conseqüentemente a própria vida, é um 
evento extraordinário. A probabilidade de formação de um ser vivo, é pois, um acontecimento 
raro. 

Enfim, estranhamente conclui -se que a natureza foi edificada para os seres inanimados 
e que a vida é uma situação precária e conseqüentemente transitória entre as próprias criações 
da natureza. Um ser vivo é uma expressão da luta da natureza contra ela própria 

Além desses aspectos, vale por último, ressaltar que a manutenção da vida implica na 
existência de energia disponível, mas na existência de compartimentos (estruturas) onde ela se
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distribua com desigualdade, a fim, de que em obediência aos princípios da bioenergética, as 
funções que caracterizam a vida possam realizar-se. 

A vida é assim, conseqüência de uma desigualdade. A igualdade é a morte. A vida é 

uma tentativa permanente para o equilíbrio entre o meio intemo e o meio extemo, e cuja 
realização é a morte. 

4.4 Comunicação 

Etimologicamente a palavra comunicação vem do latim e significa “por em comum”. 
Capacidade de trocar ou discutir idéias, de dialogar, de conversar com vistas ao bom 
relacionamento entre as pessoas. Ao caracterizarmos a comunicação podemos dizer que ela é 

uma capacidade, sendo uma habilidade que pode ou não ser desenvolvida nas pessoas 

(CIANCIARULLO, 2000, p.61 - 62). 

A comunicação engloba todas as formas que uma pessoa utiliza para poder afetar o 

outro, assim temos a comunicação verbal que pode ser falada ou escrita; a comunicação não- 
verbal que pode ser por cinésia, toque ou temtorialidade; e a comtmicação paraverbal 
(CIANCIARULLO, 2000, p. 62-63). 

A forma de transmitir tuna mensagem que mais temos consciência é a verbal ou 
lingüística, e se refere à linguagem falada ou escrita Também nos oomunicamos de fomia 
não-verbal, e ela traduz aquilo que chamamos de “linguagem transparente do corpo”. 

Geralmente não temos consciência de nossa comunicação não-verbal. Se conseguirmos ter 
consciência daquilo que falamos,devemos atentar para o fato de que é mais dificil estarmos 
conscientes, por exemplo, de nossa expressão facial (CIANCIARULLO, 2000, p. 63). 

Na forma não-verbal a mensagem é emitida e recebida pelos órgãos dos sentidos, e 

compreende, além da expressão facial, a expressão corporal, gestos e toque. A comunicação 
não-verbal ganha importância no processo comunicativo, pois ela pode suplementar uma 
informação verbal (completando ou rejeitando), contradizer, enfatizar, substituir, oferecer 

indícios sobre emoções ou mesmo controlar ou regular um relacionamento 

(CIANCIARULLO, 2000, p. 64). 
Nosso corpo, quando falamos, assume uma variedade de posturas que nos ajudam a 

traduzir melhor o significado das palavras que proferimos. A cinésia, parte da ciência que 
estuda o comportamento cinético do corpo, mostra-nos que se atentarmos à postura corporal e 

expressões corporais de nosso interlocutor nossa comunicação terá mais chances de se tomar 
efetiva. O tocar também é uma forma de comunicação não-verbal, e pode significar: atitude
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de nos unir ao outro, tocar como uma maneira de perceber o outro ou relação com o outro. 
Assim o toque pode significar distância ou envolvimento entre pessoas que estão se 

comunicando. A territorialidade também é uma das formas de comunicação não-verbal, e diz 
respeito ao espaço além do nosso corpo que temos como nosso. Esta distância pode 
influenciar e definir o “tipo” de envolvimento e, assim, de comunicação que queremos manter 
com o outro (CIANCIARULLO, 2000, p. 64-65). 

Outra forma de comunicação é a chamada de paraverbal ou paralingüística. Ela se refere 
ao tom de voz, ao ritmo, suspiros, pen'odos de silêncio e entonação que damos as palavras 
quando falamos. E o seu significado é semelhante ao que descrevemos para a comimicação 
não-verbal (CIANCIARULLO, 2000, p. 65). 

Podemos perceber que se não estivermos atentos a todos os aspectos da comunicação, o 

processo comunicativo não ocorrerá, ou será ineficiente, causando frustração aos 

interlocutores. Dentre esses aspectos, existem as barreiras de comunicação; estas barreiras 

são: a falta de capacidade de concentração, a presença de entendimento, ausência de 
significado comum, influência de mecanismos inconscientes e limitação do emissor/receptor. 
Basicamente podemos dizer que a falta de habilidade para ouvir, ver, sentir e compreender a 

mensagem do outro são as barreiras da Comunicação (CIANCIARULLO, 2000, p. 65). 
A comunicação em enfemiagem pode ser vista como uma necessidade humana básica, 

uma competência que o enfemieiro ou a enfermeira deve desenvolver, ou um instrumento 
básico utilizado por eles. Como instrumento entendemos que a comunicação seja uma das 
ferramentas que são utilizadas para desenvolver e aperfeiçoar o saber-fazer profissional. A 
enfermagem se apresenta através do processo de cuidar do individuo, um ser complexo e 

indivisível, e para comunicarmos com ele será preciso considerar seus valores e crenças, 
prezar a auto-estima e o autoconceito, além de estabelecermos um relacionamento empático 
(CIANc1ARULLo,2ooo, p. óó). 

Observar os padrões de respostas fisiológicas ou emocionais de um indivíduo fomece 
dados para a adequação do processo cuidativo deste. Se não estivermos atentos, à 

comunicação paraverbal e não-verbal do indivíduo poderemos interpretar incorretamente 
aqueles padrões de respostas (CIANCIARULLO, 2000, p. 67). 

O papel do enfermeiro ou enfermeira não se restringe a executar técnicas ou 
procedimentos eficientemente. Mais que isso, é uma ação cuidativa abrangente, que implica, 
entre outros aspectos, desenvolver a habilidade de comunicação. Deste modo o uso da 
comunicação como instrumento básico do enfermeiro ou enfermeira é mn meio que 
utilizamos para satisfazer as necessidades do individuo (CIANCIARULLO, 2000, p. 69).
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Quanto à comunicação não-verbal, na enfermagem o toque pode ser o mais importante 

de todos os comportamentos não-verbais. Porém nem sempre o toque, quer o instrumental ou 
o expressivo, tem o mesmo significado para o enfermeiro ou enfermeira e para o indivíduo. O 
significado do toque depende do contexto, da cultura, do local que é tocado e das pessoas 
envolvidas num determinado processo comunicativo. 

O toque pode ter um caráter de relaxamento ou gerar ansiedade e apreensão no 
indivíduo. Dar banho, fazer exercícios ativos e estímulos ambientais desconhecidos são 

responsáveis pelo aumento da pressão intracraniana em indivíduos com trauma cerebral 
(CIANCIARULLO, 2000, p. 69-70). 

4.5 Saúde 

“Saúde é 0 que eu sinto dentro de mim” (BUB, 2001. p.84). 

Saúde é a capacidade para atingir as metas vitais dentro de determinadas circunstâncias. 
De acordo com esta concepção é possível que uma pessoa possa sentir-se saudável mesmo 
tendo uma doença, defeito, trauma, deformidade, idade avançada, ou qualquer outro fator que 
comprometa esta capacidade (Nordenfelt apud Bub,200l). 

A saúde está depende da satisfação das necessidades humanas e são variáveis de pessoa 
para pessoa de acordo com objetivos pessoais (NORDENFELT & BUB, 2001). 

Para Nordenfelt (2000) a saúde como uma dimensão, estende-se de um estado de saúde 
ideal até o estado de má-saúde máxima, onde os dois estados estão interligados. Portanto, 
seria equivocado falar em saúde e má-saúde como dois estados excludentes. 

Conforme Nordenfelt (2000) a representação da dimensão de saúde é feita através de 
uma escala para indicar por meio de uma linha vertical, os dois extremos que representam 
desde a saúde ótima a má-saúde máxima Considera ainda, que se pode achar a essência da 
má-saúde em incapacitação ou inabilidade para agir. 

Embora o conceito de saúde de Nordenfelt (2000) se mostre bastante operacional para o 

nosso propósito, não podemos deixar de comentar a concepção de saúde Canguilhem (1990), 
escrita pela primeira vez em sua tese de doutoramento em 1943, intitulada “Ensaio sobre 
alguns problemas relativos ao normal e ao patológico”, a qual influenciou de certa maneira a 

concepção de saúde de Nordenfelt (2000). 
Para Canguilhem (1990), a saúde é uma maneira de tolerância às infidelidades do meio. 

Pelo fato do ser vivo, viver no meio de um mundo de objetos, ele vive no meio de um mundo
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de acidentes possíveis. Nada acontece por acaso, mas tudo ocorre sob a forma de 

acontecimentos. É nisto que o meio é infiel. O ser humano concorda que está com saúde 
quando se sente mais do que nomial. Saúde é um conjunto de segiranças no presente e de 
seguros para o futuro. É poder cair doente e se recuperar. A possibilidade de abusar da saúde 
faz parte da saúde. É um luxo biológico. Não há luta e sim continuidade entre a vida e morte, 
saúde e má-saúde, matéria bruta e matéria viva. 

4.6 Enfermagem 

“A Enfermagem compreende um componente próprio de 

conhecimento científicos e técnicos, constituído e reproduzido por um 
conjunto de práticas sociais, éticas, e políticas que se processa pelo 

ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços ao 
ser humano. no seu contexto e circunstância de vida" (COREN - 

Código de Ética, 2000). 

Para Horta (1979) a Enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano no 
atendimento de suas necessidades básicas, de toma-lo independente desta assistência, quando 
possível, pelo ensino do autocuidado; de recuperar, manter e promover a saúde em 
colaboração com outros profissionais. 

Na enfemagem, a enfermeira e o enfermeiro fazem uso de suas capacidades perceptivo- 
motoras para que se desenvolvam habilidades que são aprendidas e adquiridas no decorrer de 
sua formação e atividade profissional, as quais podem ser continuamente melhoradas para um 
atendimento eficaz e eficiente (CIANCIARULLO, 2000).



s AsPEcTos METoooLÓG1cos 

5.1 Estratégias e Objetivos 

Objetivo final 

Assistir o indivíduo comatoso intemado em unidade de terapia intensiva enfocando as 
formas de interação com seu ambiente. 

Objetivos instrumentais 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos nesse trabalho, estabelecemos as 
seguintes estratégias: 

1. Para ampliar a preparação das acadêmicas para vir a conhecer a assistência a 

ser prestada na UTI 

1.1 Conhecer a realidade em UTI, bem como sua estrutura funcional e organizacional; 
1.2 Traçar o perfil da clientela, através da coleta de dados dos registros do hospital, 
referentes ao atendimento dos últimos 6 meses; 

1.3 Aprofundar o conhecimento sobre o indivíduo em coma e suas necessidades; 
1.4 Organizar mn grupo de estudos e discussões sobre o individuo em coma e as fonnas 
de interação com seu meio ambiente; 
1.5 Ampliar a participação em eventos; 
1.6 Aprofundar conhecimento sobre estado comatoso e suas necessidades;



37 

2. Desenvolver a assistência ao indivíduo comatoso de acordo com suas 

necessidades 

2.1 Aprofundar conhecimentos sobre a assistência em UTI; 
2.2 Realizar os procedimentos de enfermagem necessários; 
2.3 Descrever o processo de cuidar realizado; 

2.4 Respeitar os princípios éticos em todo o processo de cuidar; 
2.5 Descrever ao final do estágio o processo de cuidar realizado com 4 indivíduos em 
coma; 

3. Observar e registrar as formas de interação do indivíduo com 0 meio ambiente 

3.1 Constmir e aplicar um instrumento para observação das formas de interação do 
indivíduo em coma, baseado em levantamento bibliográfico e nas experiências dos 
enfermeiros e enfermeiras da unidade; 
3.2 Descrever as observações obtidas; 

4 Avaliar o projeto considerando os objetivos propostos e a experiência vivenciada. 

4.1 Descrever a realidade da UTI em relação aos procedimentos realizados e ao 

relacionamento entre a equipe multidisciplinar; 

4.2 Satisfazer as necessidades vitais básicas do indivíduo em estado comatoso; 
4.3 Avaliar o processo de cuidar quanto a tempo gasto, e adequação à condição do 
indivíduo ao estado comatoso; 

4.4 Refletir sobre nossas impressões pessoais.



ó. Asrrzcros Érlcos 

Segimdo Smeltzer e Bare (2000) a ética é o estudo mais formal, sistemático de crenças 
morais sendo baseado em estudos filosóficos de moralidade em que o profissional se apóia na 
teoria formal, regras, princípios de condutas determinando o “curso” certo das ações. 

Sendo assim, foi elaborado e implementado o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfennagem, que reúne normas e princípios, direitos e deveres que devem ser assumidos por 
todos como conduta profissional. 

A tomada de decisão ética, de acordo com as situações podem ser variadas, porém os 
princípios éticos fundamentais permanecem. Na abordagem de tais situações podem seguir as 
etapas do processo de enfermagem: o histórico, planejamento, as ações e a avaliação. Diante 

disso, buscamos descrever quatro princípios básicos: beneficência, não-maleficência, 

autonomia e justiça. 

Principio da beneficência: significa agir para o bem do individuo. Nesse sentido, um 
profissional age eticamente, se ele ou ela tem o bem do indivíduo como objetivo geral. Esse 
princípio implica em maximizar beneficios e minimizar os possíveis riscos, e vincula-se a 

idéia de solidariedade e responsabilidade. 

Princípio da não-maleficência: assegura uma obrigação de não causar dano 
intencionalmente. 

Princípio da autonomia: deve ser visto como a manutenção da autoridade da pessoa para 
controlar o seu próprio destino, mas não como a úmica origem das obrigações e direitos 
morais. Respeito à autonomia envolve tratar as pessoas de forma a habilitá-las a agir de 
maneira autônoma, enquanto desrespeito envolve ações que ignoram, insultam ou degradam a 

autonomia do outro, negando um mínimo de igualdade entre as pessoas. O consentimento 
livre e esclarecido torna-se exigência ao exercício do respeito à autonomia na pratica da 
assistência à saúde.
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Princípio da justiça' refere-se a distribuição adequada do ônus e dos beneficios sociais. 

No âmbito da saúde, implica no direito de todos a receber a assistência de saúde. O princípio 
da justiça deve ser compreendido em temios de adequabilidade e solidariedade. Esse princípio 
desafia os profissionais de saúde na renovação do seu contrato de saúde com a sociedade. 
Além de vincular-se com as exigências de equidade. 

A ética deve permear todo e qualquer ato humano, principalmente aqueles que estão 
diretamente relacionados ao cuidado de outras pessoas, como é o caso do enfermeiro ou 
enfenneira. Assim sendo, buscaremos trabalhos de forma moralmente correta, refletindo 

nosso modo de agir, considerando a ética inserida no desempenho de nossas ações.



7 PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA 

7.1 Caracterizando a Clientela Alvo 

UTI é referência em neurocimrgia e neurotraumatologia, sendo considerada também como 
uma UTI geral. Localiza-se no terceiro andar, próximo ao centro cirúrgico, centro de material 
e esterilização, banco de sangue e laboratório de plantão. Possui um total de quatorze leitos, 
sendo dois destes destinados ao isolamento, e atualmente dez, estão ativados. 

Com relação à área fisica apresenta-se composta por sala de estocagem de material, sala 
de equipamentos, sala para lavagem mecânica e limpeza química, sala de lanches, expurgo, 

sala de chefia de enfermagem, sala de reuniões, sanitános, vestiários, quarto para plantonista, 
corredor onde estão dispostos os armários que armazenam as roupas utilizadas na unidade e 

hall de entrada que serve como sala de espera dos visitantes, sendo este pertencente ao 

terceiro andar e não especificamente da UTI (ANEXO 1). 

7.1.1 Componentes Administrativos 

7.1.1.1 Política Assistencial 

A intemação do indivíduo na UTI pode ocorrer por três vias: emergência, transferência 
intema ou externa e centro cinirgico. Ao chegar na emergência o indivíduo é avaliado pelo 
médico ou médica, que ao perceber a necessidade de cuidados intensivos faz a solicitação 
de sua transferência para a UTI, informando o enfenneiro ou enfermeira sobre o 

encaminhamento do indivíduo, para que o preparo do leito seja providenciado.
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Se a intemação do indivíduo for através do centro cirúrgico cabe ao cirurgião fazer a 

solicitação prévia de reserva de vaga O enfermeiro ou enfermeira do centro cirúrgico fica 
responsável pela comunicação do enfermeiro ou enfermeira da UTI, em tomo de trinta 
minutos antes do término da cimrgia. A cirurgia somente será realizada perante a 

disponibilidade de leitos na UTI e poderá ser suspensa frente a algum imprevisto ou 
urgência. 

Nas transferências intemas o processo é o mesmo da emergência; porém, nas extemas, o 

médico intensivista da outra instituição faz a solicitação de vaga ao médico ou médica 
intensivista da UTI - HGCR. Se a solicitação for aceita, o indivíduo dá entrada pela 
emergência e é encaminhado diretamente para a UTI. 
A comunicação ao enfermeiro ou enfermeira é indispensável independente da via de 

intemação, a fim de que possa tomar as providências necessárias para o seu recebimento, 
juntamente com o médico ou médica intensivista e o técnico/auxiliar ou técnica/auxiliar 
responsável pelo leito. Este leito é previamente preparado o que inclui arrumação de camas, 
gavetas, ventilador mecânico, aspirador, oxigênio, ambu, monitor cardíaco e outros 

equipamentos conforme necessidade do indivíduo. 
A UTI através do “Livro de Registros de Pacientes”, realiza o controle de admissões e 

altas, registrando dados como: data da intemação, nome completo, leito, idade, registro, 

procedência, médico, data da saída, hora e destino. 
A alta do indivíduo intemado na UTI pode se dar por uma das três formas: alta para a 

clínica, transferência extema ou óbito. A comunicação desta é feita pelo enfenneiro ou 
enfermeira ao registro geral. 

Na alta para clínica, havendo vaga, o enfermeiro ou enfermeira da UTI, passa as 

condições de saúde do indivíduo por telefone para o enfermeiro ou enfermeira desta. O livro 
de registro é preenchido e o indivíduo é levado até a unidade destinada, juntamente com seu 
prontuário e medicações. 

Poderá ocorrer transferência extema quando o indivíduo precisar de tratamento específico 
em outra instituição ou quando houver necessidade de leito na UTI e não houver vaga em 
outra clinica do hospital. Para que isto ocorra é necessário que seja feito um 
encaminhamento com o relatório de transferência preenchido pelo médico ou médica 
intensivista. 

No caso de óbito, são preenchidos pelo médico ou médica intensivista impressos próprios 
para cada tipo de morte (morte natural, violenta e morte por causa desconhecida). O setor de 
registro geral é o responsável pela comunicação do óbito ao médico ou médica assistente e
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familia, bem como o encaminhamento dos impressos: atestado de óbito, instituto médico 
legal (IML) e serviço de verificação de óbito (SVO). 
O fluxograma do indivíduo na UTI apresenta-se da seguinte fomiaz o indivíduo é admitido 

pela emergência, centro cirúrgico, transferências extemas e intemas, e sai via alta clínica e 

hospitalar, transferência intema ou extema ou óbito.(ANEXO 2) 
O registro de enfermagem é dividido entre técnicos/auxiliares, enfermeiros e enfermeiras, 

sendo de competência dos primeiros o registro horário dos sinais vitais, avaliação pupilar e 

balanço hidroeletrolítico (ANEXO 3,4 e 5); cabendo assim aos segundos a monitorização 
neurológica pela ECG (ANEXO6), a evolução de enfermagem sendo uma para cada tumo 
de trabalho (ANEXO 7) , histórico de enfermagem no momento da admissão do indivíduo 
na UTI (ANEXO 8) e prescrição de enfermagem 
Com relação aos horários de visita, estas ocorrem em dois horários: das 15:00h - 15:30h e 

das 19:15h - 19:45h. O boletim médico funciona da seguinte forma: as segundas quartas e 

sextas após a visita das 19:00h; as terças, quintas, sábados, domingos e feriados após a visita 
das 15:00h. O funcionário responsável pela recepção e encaminhamento dos visitantes deve 
observar se estes estão fazendo uso de crachá entregue na portaria 
As solicitações de exame radiológico são feitas via telefone diretamente ao centro de 

radiologia, e esses exames são realizados por um técnico de raio-x que vem até a UTI. 
Os funcionários do laboratório são responsáveis pela coleta de materiais para exames 

laboratoriais; caso haja impossibilidade de acesso o enfermeiro ou enfermeira colhe 

amostras de sangue arterial. A coleta de gasometria além de secreção traqueal e urocultura é 

realizada pelo enfermeiro ou enfenneira da UTI. 
Para a realização de exames fora do hospital o médico ou a médica intensivista deve entrar 

em contato com a instituição e marcar o exame. 

7.1.1.2 Recursos Materiais 

Para que a reposição dos materiais de consumo na UTI possa ser realizada conforme a 

necessidade, cabe ao funcionário do almoxarifado realizar diariamente o controle dos 

materiais que são consumidos.
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O formulário próprio para a reposição de material burocrático e de limpeza, é entregue 
todas as segundas-feiras pelo esciiturário no almoxarifado, para que a reposição seja efetuada 

até no máximo, durante o dia seguinte. 
A solicitação do material permanente de pequeno porte e' feita por escrito diretamente ao 

setor de material, já os de grande porte, pelo seu maior custo, tem sua solicitação feita 

diretamente à direção. Ambas as solicitações são de competência do enfermeiro ou enfermeira 
administrativo. 

A reposição de soros é de responsabilidade do almoxarifado, que faz a reposição as 
segundas, quartas e sextas-feiras, ou quando necessário. 

As medicações utilizadas pelos indivíduos intemados na UTI são prescritas pelo médico 
por volta das 09:00h tendo validade por 24h; logo após a enfermeira ou enfermeiro registra os 
horários de administração. A segunda via da prescrição médica e as receitas médicas é 

encaminhada até a farmácia pelo escriturário, o mesmo as busca e as confere com as 
prescrições. Medicamentos psicotrópicos devem ter uma receita com via dupla e logo que 
trazidos da farmácia devem ser trazidos e guardados em gaveta específica. 

Roupas e materiais da rouparia são de responsabilidade da lavanderia, não sendo 
submetidos ao controle da UTI. 

A necessidade de reparos e consertos de equipamentos é feita mediante um pedido de 
conserto da chefe de enfermagem, o qual é encaminhado à engenharia biomédica (conveniada 
a UFSC). 

O processo de limpeza e desinfecção de materiais ocorre da seguinte forma: frascos de 
vidro e demais soluções são recolhidos dos expurgos e lavados com água e sabão na sala de 
utilidades e entregues na farmácia para a troca; as bacias, cuba rins, comadres e papagaios são 
imersos em baldes com água e solução enzimática durante 15 minutos, são então lavados, 
escovados com pasta cristal, limpos com álcool a 70% e em seguida guardados em armário 
próprio. 

A desinfecção química dos materiais (traquéias dos respiradores, traqueinhas, ambus, 
umidificadores de oxigênio, macronebulizadores, micronebulizadores, intermediários, vidros 

de aspiração) é feita em solução enzimática (4ml por ll de água), ficando imersos de 15 a 20 
minutos, depois são retirados, lavados em água corrente e escovados quando necessário, 
posteriormente colocados na secadora. Em segiida são colocados num compartimento com a 

solução desinfectante( cidex) de 30 minutos a 1 hora, passam então para outro compartimento 
contendo somente água e pemianecendo ali por mais 1 hora. Esse sistema para desinfecção 
permite que os compartimentos sejam esvaziados sem que haja contato com o liquido
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“contaminado”. Assim, após a retirada da água, os materiais são colocados numa outra 
secadora por 1 hora, sendo depois empacotados em embalagens plásticas e acondicionados em 
local próprio. 

Algims materiais que precisam de esterilização (higiene oral, pacotes de curativo, 

punção de subclávia e cateterismo), são trocados diretamente no Centro de Matenais 
Esterilizados (CME). 

Os funcionários que trabalham com a limpeza e desinfecção dos materiais fazem uso de 
avental, mascara e luvas (EPI). 

7.1.1.3 Recursos Humanos 

O corpo clínico da UTI conta com 18 médicos e médicas intensivistas, no período 
compreendido entre 8 horas e 20 horas, existindo três tumos de 4 horas, sendo que em cada 
tumo trabalham três médicos, e no período das 20:00 às 8:00 h o atendimento é prestado por 
dois médicos intensivistas 

A enfermagem tem sua diretoria subordinada ao diretor geral do hospital (ANEXO 9). 
A divisão de enfermagem do HGCR possui um regimento próprio que contém as 

finalidades da divisão de enfermagem, a posição da divisão de enfermagem no organograma 
do HGCR, a composição e a competência da divisão de enfermagem, seu pessoal, suas 

atribuições, requisitos e disposições gerais. 

A UTI tem sua equipe de profissionais de enfermagem composta de 7 enfenneiros ou 
enfenneiras, sendo 6 assistenciais e um administrativo; 29 técnicos/auxiliares de enfermagem; 
1 atendente de enfermagem. 

Com relação aos enfermeiros e enfermeiras, estes podem desempenhar suas funções num 
período de l2h folgando 48h (exceto em caso de hora plantão); ou com carga horária de 6h 
diárias. 

Em relação a técnicos e auxiliares não há distinção nas funções exercidas, prestando 

cuidados integrais a dois clientes em cada plantão.O turno de trabalho pode ser de 
l2hfolgando 48h (exceto em caso de hora plantão) ou seis horas diárias, com folgas 
confomie escala Vale ressaltar que a passagem de plantão de enfermagem ocorre de 
profissional para profissional, junto ao individuo.
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Tanto o hospital como a UTI contam com o serviço de uma equipe multiprofissional 
composta pela ñsioterapia, nutrição, assistência social e demais serviços de manutenção e 

apoios, sempre que se fizer necessário por solicitação médica. 

Utilizamos o Calculo de pessoal segundo Alcalla para avaliarmos a distribuição dos 

fimcionários na UTI: 

Calculo de pessoal segundo Alcalla: 

- Horas de Assistência de enfermeiro por individuo: 15,4 
- Numero de leitos: 10 - corresponde a 80% do total de leitos 
- Dias da semana: 7 dias 
- Carga Horária: 30h semanais 

TOTAL DE PESSOAL: Assis. enf. x n° de leitos x dias da semana +30% 
Carga horária semanal 

TOTAL DE PESSOAL: 15,4 x 10 x 7 +30% = 46,71 = ~47 
30 

Enfermeiros (40%) TOTAL: 19 

Matutino 40%: 7 

Vespertino 30%: 6 

Notumo 30%: 6 

Técnicos/auxiliares (60%) TOTAL: 28 
Matutino 40%: ll
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Vespertino 30%:08 
Notumo 30%: 09 

Ao compararmos o método de Alcalla com o número de funcionários existentes na 
unidade constatamos que o número de enfermeiros e' insuficiente para a UTI. Por este motivo, 

para fechar a escala, é necessário completá-la com horas plantão. 
A distribuição dos membros da equipe, bem como, o registro das folgas, férias e 

licenças são realizados através da elaboração da escala mensal para todos os do mês, segundo 

os turnos de trabalho. 

É claramente compreendido na UTI, requer da equipe de saúde um esforço emocional, 
mental e físico muito grande. Contudo a qualidade dos cuidados depende do bom 
funcionamento da unidade como mn todo. 

7.2 Conhecendo a Clientela da UTI 

Com o objetivo de conhecermos o perfil dos indivíduos intemados na UTI, realizamos 
mn estudo exploratório, no período de abril a setembro de 2002. Neste estudo, pesquisamos 
no Livro de registros da UTI as variáveis: idade, sexo, diagnóstico médico, tempo de 
permanência, tipos de alta e mortalidade, 

Inicialmente, localizamos no Livro de Registro da UTI, o nome de 228 indivíduos de 

intemados e seus respectivos números de prontuário. Em segiida, no SAME, selecionamos 

somente os indivíduos que apresentavam Escala de Coma de Glasgow igual ou inferior a 

sete por mais de 24 horas, sem fazer uso de sedativos. Assim, selecionamos uma amostra de 
54 indivíduos. 

Ao analisarmos a tabela 1, vemos que o diagnóstico de maior freqüência é o TCE com 
31,4% do total de pacientes em coma Destes, 14,8% estão na faixa dos 15 aos 25 anos, 
seguida pela faixa etária de 25 a 35 com 9,2%. Porém, considerando a freqüência acumulada 
de casos de TCE nas idades de 15 a 35 anos, o total de casos passa para 76%.
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TabeIa1: Distribuição dos diagnósticos por faixa etária dos indivíduos internados na UTI do HGCR,no 
periodo de abril a setembro de 2002 

Diagnóstico 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 Total 
f % f 

TCE 8 14,8 5 
AVC - - - 

Hemorragia - - 1 

Choque - - - 

Crise - - - 

Aneurisma - - - 

TU 
Cerebral - - 1 

PCR - - - 

Politrauma 2 3,7 - 

Outros - - -
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1
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11,81 
11,8- 
11,8- 

11,8-

% 
1,8 
1,8 

f % 
1 1,8 
1 1,8 

f % 
17 31,4 
9 16,7 
6 11,1 

9,2 
5,6 
5,6 

000001 

‹ÀI\)I\J0ú 

5,6 
3,7 
3,7 
7,4 

Total 10 18,5 7 13 10 18,5 9 16,6 1 0 18,5 4 7,4 2 3,7 2 3,7 54 100 
Fonte:Livro de Registros da UTI 

Os TCEs são os mais freqüentes e sérios entre os distúrbios neurológicos e tem atingido 
proporções epidêmicas. Há estimativas de que 100.000 pessoas morrem anualmente nos EUA 
de traumatismos cranianos, e mais de 700.000 têm lesões graves o suficiente para requerer 
urna hospitalização. Destes, 2/3 estão abaixo de 30 anos de idade. 

Para Brandt (1984), 4% da população geral sofre TCE e, destes, 50% possuem idade entre 
15 e 30 anos. Ao compararmos os dados obtidos com a literatura, podemos constatar que a 

maior freqüência de TCEs continua ocorrendo em indivíduos jovens. 

Tabela2: Distribuição do diagnóstico segundo o sexo, dos clientes internados na UTI 
no periodo de abril a setembro de 2002 

Diagnóstico Masculino Feminino Total 

TCE 
AVC 
Hemorragia 
Choque 
Crise convulsiva 
Aneurisma 
TU Cerebral 
PCR 
Politrauma 
Outros

f 
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3
1

3

% 
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7,4 
5,6 
3,7 

5,6 
1,8 

5,6

f 

àmmwwwmmcozj

% 
31,4 
16,7 
11,1 
9,2 
5,6 
5,6 
5,6 
3,7 
3,7 
7,4 

Total 35 64,8 19 35,2 54 100 
Fonte: Livro de Registros da UTI
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De acordo com a tabela 2, observamos que 64.8% dos indivíduos em coma é do sexo 
masculino, enquanto que 35.2% são mulheres. Em ambos os sexos a principal motivo de 
coma foi o TCE, com 25.9% para o sexo masculino e 9.2% para o sexo feminino. 

Bub (1990) pesquisando casos de TCE atendidos no serviço de Emergência do Hospital 
Universitário - UFSC, encontrou que 75% das pessoas atendidas eram do sexo masculino e o 

motivo mais freqüente de TCE foram os acidentes de trânsito. 
Ao confrontarmos teoria e prática, observamos o predomínio dos indivíduos do sexo 

masculino nos casos de TCE. Estas informações influenciam diretamente o planejamento da 
assistência de enfermagem pelos cuidados específicos requeridos por este tipo de cliente. 

De acordo com a tabela 3, dos 54 indivíduos em coma, 75,9% foram a óbito, 1,8% 
foram transferências extemas e 22,2% foram de alta para clínica Os diagnósticos que 
apresentam índices de mortalidade maior são os TCE com 22,2%, AVC com 13%, e choque 
com 9,2%. 

Tabela 3: Distribuição dos diagnósticos segundo o tipo de alta dos individuos comatosos internados na 
UTI do HGCR, no período de abril a setembro de 2002 

Diagnóstico Alta Transferência Óbitos Total 

TCE 
AVC 
Hemorragia 
Coque 
Crise convulsiva 
Aneurisma 
TU Cerebral 
PCR 
Politrauma 
Outros 

-\|\JU'I-Q 

1

1
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22,2 
13 
7,4 
9,2 
3,7 
5,6 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 

Nr\›r×›w‹»›‹.ocnm‹.o;,“-›.

% 
31,4 
16,7 
11,1 
9,2 
5,6 
5,6 
5,6 
3,7 
3,7 
3,7 

Total 12 22,2 1 1,8 41 75,9 54 10 
Fonte: Livro de Registros da UTI 

De acordo com Manreza e Ribas (1991) o TCE tem uma mortalidade entre 5 e 50%. Já 
Ropper e Beal (1990) afirmam que a hemorragia intracerebral é responsável por cerca de 
10% dos AVC, e resulta em 16 a 20% das mortes por problemas vasculares. Andrade 
(1994), encontrou que o AVC é 3” causa de morte não traumática nos EUA. Anualmente
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mais de 400.000 pessoas sofrem AVC são constatados nos EUA, e, em tomo de 150.000, 
têm óbito diretamente relacionado ao AVC. 
Já em relação aos casos de choque, Rippe (1990) relata que na maior parte dos centros há 

um índice de mortalidade superior a 80%, nos casos de choque hipovolêmico e 60% nos 
casos de choque séptico. 

Podemos verificar que os índices de mortalidade dos indivíduos em coma são 
superiores as altas e transferências, pois os diagnósticos que levam ao coma apresentam uma 
taxa de mortalidade elevada Sendo assim, embora elevada, a taxa de mortalidade encontra-se 
dentro do parâmetro esperado para estes diagnósticos. 

Na tabela 4, relacionamos os diagnósticos médicos com o tempo de permanência dos 
indivíduos comatosos na UTI. Observamos que o tempo de intemação por períodos de um a 

cinco dias foi o mais freqüente com 70,3% dos indivíduos intemados. Destes, 22,2% tinham 
TCE. 

Tabela 4: Distribuição dos diagnósticos, segundo o tempo de permanência, dos indivíduos 
comatosos, internados na UTI do HGCR, no periodo de abril a setembro de 2002 

Diagnóstico 01305 06310 11315 16 a 20 Acima de 20 Total 
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TCE 3 
AVC 9,2 4 
Hemorragia 7,4 - 

Choque 9,2 - 

Crise Convulsiva 3.7 - 

Aneurisma 3,7 - 

TU Cerebral 3.7 - 

PCR 1,8 1 

Politrauma 3,7 - 

Outros 5,6 1
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7,4 
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1
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1
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% 
31,4 
16,7 
11,1 
9,2 
5,6 
5,6 
5,6 
3,7 
3,7 
7,4 

Total 38 70,3 9 16,7 2 3,7 3 5,6 2 3,7 54 100 
Fonte: Livro de Registros da UTI 

Para Manreza e Ribas aproximadamente 60% das mortes ocorrem dentro das primeiras 
24 horas. Podemos associar esse valor a gravidade da evolução dos casos, pois estes não 
seguem mn parâmetro pré-definido. A recuperação depende, dentre outros aspectos, da 
gravidade das lesões, das condições de adaptação de cada individuo e da qualidade do 
atendimento recebido.
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Cabe ressaltar que, para realizar um planejamento de assistência específico e eficaz a 

esses indivíduos, é fundamental considerar o período de intemação mais tipico, que neste 

caso é de um a cinco dias. 
De acordo com a tabela 5, observamos que os indivíduos com idade entre 36 e 65 anos 

tiveram uma mortalidade significativamente maior (46,3%) do que os com idades de 15 a 35 
anos. 

Tabela 5: Distribuição da faixa etária, segundo o tipo de alta. dos indivíduos 
comatosos internados na UTI do HGCR, no período de abril a setembro de 2002 

Faixa Etária Alta Transferência Óbito Total 
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26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
66-75 
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86-95 
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3,7 

Total 12 22,2 1 1,8 41 75,9 54 100 
Fonte: Livro de Registros da UTI 

Esses dados refletem a expressiva taxa de mortalidade não só relacionada à gravidade 
dos diagnósticos, mas também aquela relacionada a fatores vinculados a idade. Assim, a idade 
do paciente é um dos fatores a ser considerado seriamente no planejamento do cuidado. 

Resumindo, o perfil dos pacientes comatosos intemados nesta UTI, está constituído por 
pacientes jovens, do sexo masculino, em sua maioria acometidos de TCE e AVC. O tempo de 
intemação mais típico é de um a cinco dias e, infelizmente a grande maioria vai a óbito. 

7.3 Parficipando de Eventos 

Considera-se de fundamental importância a promoção e a participação em eventos, os 
quais contribuem para atualização e crescimento acadêmico e profissional.
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Desta fonna buscamos nos infom1ar sobre a programação de eventos que envolvessem 
nossa temática, a fim de incluir datas em nosso cronograma, as quais disponibilizassem nossa 
participação. 

Como experiência em promoção, fomos convidadas a participar da comissão 

organizadora do Seminário sobre “Viver com Diabetes”, o qual foi promovido pelo HU/ 
UFSC e ADESC - Associação de Diabéticos do Estado de Santa Catarina (ANEXOIO). O 
convite a nós direcionado foi considerado de grande valia, pois ressalta a importância na 
experiência de promover eventos, proporcionando conhecer pessoas envolvidas e 

responsáveis por desenvolver atividades como esta. 
Em um segundo momento, a participação na palestra sobre normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), possibilitou atualizar conhecimentos sobre a 

publicação de trabalhos científicos, nos fomecendo base teórica para a construção deste. 

(ANEXOI 1) 
Voltando a temática do trabalho, e considerando que grande parte dos indivíduos 

intemados em UTI apresentam procedimentos invasivos, assistimos a palestra sobre 

Prevenção no uso de cateteres intravasculares no HU/UFSC, a qual contribuiu para a busca, 
reforço e atualização de infomiações, bem com esclarecimento de dúvidas. 

Dentro deste contexto de busca, reforço e atualização, participamos do V Encontro 
Catarinense de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrica, onde tivemos a oportunidade de 
conhecer muitos profissionais atuantes na área e novas temáticas abordadas (ANEXO 12). 

Ressaltamos a importância de uma busca constante por informações e conhecimentos, 
pois a cada momento o universo se transforma passando por mudanças e trazendo consigo 
uma riqueza de evoluções, as quais não devemos ignorar.



8 DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

8.1 A busca por habilidades para assistir 

A enfermagem voltada para os cuidados intensivos exige capacidade e competência na 
integração da informação e equipe, na construção de julgamentos e no estabelecimento de 
prioridades. Para que isto ocorra e' necessário uma tomada de decisão baseada na sólida 
compreensão de condições fisiológicas e psicológicas, direcionando os profissionais para uma 
constante busca pelo conhecimento. 

Nosso estágio foi realizado no período matutino, horário das 06:45 às 12:00 e alguns 
dias se extendendo ao período vespertino, horário das 19:00 horas, cumprindo 44 dias de 
estágio, com carga horária total de 220 horas. 

Na primeira semana de estágio, encontramos dificuldades devido a não estarmos 

familiarizadas com o ambiente e com os profissionais da Lmidade, pois este foi o primeiro 
contato que tivemos com ambos. 

Durante o desenvolvimento do estágio, procuramos observar e conhecer a realidade 
assistencial da UTI e também realizar algumas técnicas de enfermagem, as quais foram de 
fundamental importância para aquisição de maior prática, destreza e conseqüentemente, 

satisfação e alegria ao sentirmos segurança nos procedimentos executados. 

Observamos com isto, que houve um crescimento com relação a habilidades, assistência, 
tomada de decisões, fazendo com que a preocupação em assistir da melhor forma os 
individuos em estado comatoso, se refletisse na necessidade de aprofundar nossos 

conhecimentos sobre o coma, necessidades humanas básicas, métodos diagnósticos e 

terapêuticos e somente então dar início a assistência(APÊNDICE 1,2,3,4) 
Utilizamos o processo de enfermagem juntamente com a prestação da assistência e 

aplicação do instrumento de observação, sempre com o objetivo de assistir o indivíduo,
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respeitando os direitos, autonomia e privacidade. Neste periodo executamos técnicas como: 

verificação sinais vitais; instalação e veiificação da PVC; verificação da saturação; aspiração 
de secreções; instalação de cateter de oxigênio; macronebulização; curativo de traqueostomia; 

extubação; administração de medicação; fluidoterapia; mudança de decúbito; higiene e 

conforto no leito; higiene oral; auxílio em procedimentos médicos; cuidados com ventilação 
mecânica, trações, pós-operatório neurológico; manejo de bomba de infusão; troca de material 
de cabeceira; preparação de material para gasometria; coleta de gasometria; monitorização 

neurológica; instalação do respirador; medida da pressão do cuff; cateterismo vesical; curativo 
limpo, contaminado e com drenos; punção venosa periférica; histórico, evolução, prescrição, 
diagnóstico de enfermagem. 

A participação das supervisoras no desenvolvimento das nossas atividades foi muito 

importante, pois à medida que adquirimos prática, elas nos permitiam ficar a vontade e ter 
confiança em nossas decisões. Além do que, nos chamavam para realizar técnicas que 
surgiam, nos propiciando oportunidades. 

Ao analisar a nossa busca por habilidades para assistir, percebemos que houve um 
crescimento tanto intemo, quanto extemo. 

Intemo, pois aprendemos a utilizar nossa capacidade de observação de reflexão e de 
analise para uma tomada de decisões. 

Extemo, desenvolvendo e aprimorando técnicas tendo a oportunidade de realizar 

procedimentos novos. 

Acreditamos que com o desenvolvimento da observação, passamos a ver com o 

indivíduo comatoso em seu todo, o que proporcionou relacionar mais facilmente os 

diagnósticos com suas necessidades. 
A nossa maior dificuldade estava relacionada á falta de material, existente na unidade, 

pois este fato, além de atrasar técnicas e procedimentos algumas vezes impossibilitou a 

realização destes. 

8.2 Sistematização da assistência 

Utilizamos como forma de registro da assistência os instmmentos já existentes na UTI 
como o histórico de enfennagem, balanço hídrico, controle neurológico, controle de sinais 
vitais, evolução e prescrição.
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Porém, durante o período que realizamos a assistência, percebemos que há uma 
importante perda de dados através da forma pela qual é feita a evolução. Sentimos, então, a 

necessidade, tanto de ter uma evolução mais completa, quanto de obter mais informações a 

respeito do indivíduo comatoso para desenvolvermos um planejamento de acordo com suas 
necessidades. A fim de planejarmos uma assistência adequada, bem como, a viabilidade de 
sua aplicação, foi fundamental para nós fazer anotações de observações e elaboramos nossas 

próprias evoluções, planejamentos e prescrições de enfermagem. 

Juntamente com a assistência, elaboramos um instmmento de observação a ser aplicado 
aos indivíduos comatosos e, também, o roteiro para o procedimento de coleta de sangue 
arterial. 

A elaboração do instrumento de observação foi nossa maior dificuldade, tendo em vista 
que tivemos que refletir muito sobre o que deveria ser observado, como observar, como 
anotar e, ainda, se nossas “emoções e sentimentos” iriam influenciar ou não na aplicação do 
mesmo. Por este motivo, o desenvolvimento do instrumento passou por várias etapas, desde a 

discussão inicial até sua produção. Foram feitas várias alterações devido às necessidades que 
encontramos ao utilizá-lo. Sua última versão nos propiciou acompanhar o indivíduo durante a 

interação com o ambiente e com os profissionais, utilizando nossa capacidade de observar 
como forma de coletar essas infonnações (APÊNDICE 5). 

A necessidade de elaborar o roteiro do procedimento de coleta de sangue arterial foi 
conseqüente ao relacionamento da teoria com a prática Ao procurarmos embasamento teórico 
para a realização desse procedimento, nos deparamos com explicações variadas e, algumas 
vezes contraditórias, fato este, que implicava diretamente na qualidade e na forma adequada 
de realizar tal procedimento. Elaborado o roteiro, este foi revisado pelas acadêmicas da 6” fase 
de enfermagem da UFSC, enquanto realizavam o estágio curricular na UTI do HGCR 
(APÊNDICE ó) 

Juntamente com a aplicação do instnimento de observação, utilizamos como forma de 
detectar e registrar fluxos de energia, um aparelho de radiestesia, chamado Dual Rood. Esses 
fluxos de energia são observados através da movimentação das hastes. O que se espera é que 
as hastes fiquem paralelas quando não houver resposta; que estejam cruzadas ou muito 
próximas quando o fluxo de energia estiver baixo ou o individuo estiver sofrendo com algum 
procedimento ou sentimentos desagradáveis; e que estejam abertas quando o fluxo de energia 
estiver bom ou o indivíduo estiver calmo e sendo orientado mesmo estando em coma. Para 
medir a abertura das hastes foi utilizada uma régua, com a qual mediamos a distância entre as 
hastes.
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Inicialmente, encontramos dificuldades para conseguir o aparelho, o que influenciou 

diretamente o inicio da aplicação do instrumento. Superado este obstáculo, continuamos o 

desenvolvimento do nosso trabalho, o qual despertou interesse e curiosidade da equipe de 

saúde, proporcionando uma melhor interação e divulgação mais efetiva do nosso trabalho. 

8.3 Descrição do processo de cuidar 

Desenvolvemos o processo de cuidar com quatro indivíduos comatosos, utilizando o 

processo de enfermagem, o instrumento de observação e o Dual Rood. 
Para um melhor desenvolvimento do traballio, pemianecemos juntas durante a 

realização da assistência, pis havia necessidade de observar, analisar, discutir e descrever as 
situações vivenciadas com a preocupação de não perder dados essenciais. 

Em nosso trabalho, utilizamos o processo de enfermagem constituido de cinco etapas: 
histórico, diagnóstico de enfermagem, planejamento, ações e avaliação/evolução.Baseado 

nesse modelo da Teoria das Necessidades Humanas Básicas e na Classificação Diagnóstica da 
NANDA, conforme o que foi proposto por Benedet e Bub (2001). 

Primeira Etapa - Histórico 

1. A.D.S., 72 anos, sexo feminino, diagnóstico de hemorragia 

subaracnóideaapresentando derivação ventricular a esquerda (DVE); 
2. N.C., 43 anos, sexo masculino, diagnóstico de hemorragia subaracnóidea, crise 

convulsiva e coma, com morte encefálica; 
3. R.B., 19 anos, sexo masculino, diagnóstico de TCE e politrauma, com morte 

encefálica; 

4. V.M., 33 anos, sexo masculino, diagnóstico de TCE grave e pneumotórax a direita, 
broncopneumonia e infecção pulmonar importante 

Segunda Etapa - Diagnóstico de Enfermagem



Para caracterizar os indivíduos comatosos aos quais prestamos assistência, realizamos 

um levantamento dos principais diagnósticos correspondentes e os relacionamos com a 

freqüência que apareceram, como se vê no quadro abaixo: 

8 l'0 Qu d 1: Diagnósticos de Enfermagem 
Necessidades Hiunanas Básicas Diagnóstico 

Necessidade de regulação neurológica 

(NRN) 
Capacidade adaptativa intracraniana diminuída 

Necessidade de percepçao dos órgãos 

sentidos (NPOS) 
dos Alterações sensoriais perceptivas 

Necessidade de Oxigenação (NO) Troca de gases prejudicada 

Incapacidade para manter respiração espontânea 

Desobstrução ineficaz das vias aéreas 

Necessidade de regulação vascular 

(NRV) 
Risco para diminuição do debito cardíaco diminuído 

Alteração na perfusão tissular cerebral 

Necessidade de regulação termica (NRT) Risco para alteração da temperatura corporal 

Hipertermia 

Necessidade de hidratação (NH) Risco para desequilíbrio dos fluidos corporais 

Necessidade de alimentação (NA) Alteração da nutrição para menos do que 0 corpo 
necessita 

Necessidade de eliminação (NE) Alteração na eliminação urinária 

Incontinência urinária total 

Risco para incontinência urinária 

Diarréia 

Necessidade de integridade fisica 0111:) Integridade da pele prejudicada 

Risco para prejuízo da integridade da pele 

Alteração na mucosa oral 
Necessidade de atividade fisica (N AF) Mobilidade no leito prejudicada 
Necessidade de cuidado corporal (Ncc) Síndrome do déficit do autocuidado 

Necessidade de segurança fisica (NSF) Risco para infecção 

Risco para lesão 

Risco para aspiração 

Risco para lesão perioperatória de posicionamento 

Necessidade de comunicação(NC ) Comunicação prejudicada
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Dentre as 13 necessidades, foram identificadas 9 (NRN, NPOSF, NO, NRV, NH, NA, 
NAF, NCC, NC)as quais tem 100% de seus diagnósticos encontrados nos quatro indivíduos 
comatosos. No entanto, não podemos considerar estes dados como reflexo do que ocorre na 
UTI, com os indivíduos comatosos, pois este estudo englobou apenas os quatro indivíduos do 
nosso processo. 

A partir dos diagnósticos de enfermagem relacionados, elaboramos o planejamento para 
executar ações e realizar a evolução/avaliação através da análise dos objetivos alcançados ou 
não. 

Ao realizarmos o processo, vemos que qualifica a assistência tomando-a, especifica para 
cada indivíduo, procurando satisfazer as necessidades humanas básicas. 

Como segundo item do processo de cuidar utilizamos o instrumento de observação, no 
qual abordamos elementos como: sentimentos do observador em relação ao dia, ambiente e 

indivíduo, sob a forma de três perguntas: 

> Como estou? (humor, afeto, emoções e condições fisicas); 
> O que sinto? (sensações); 
> O que acredita que pode estar contribuindo para seu estado? (fatores ambientais, 

fatores fisicos e orgânicos), 

Embora acreditemos que estes elementos podem influenciar a assistência e a 

observação, sabemos que esses dados são inteiramente subjetivos, e podem ou não 
corresponder a realidade, pois as respostas que obtivemos foram curtas e limitadas, faltando 
um olhar para si próprio. 

Foram considerados como principais dados para se verificar a interação dos indivíduos 
comatosos com o ambiente, elementos como: saturação de O2, freqüência cardíaca, 

freqüência respiratória, pressão arterial, temperatura corporal e estado das pupilas. 

Utilizamos esses elementos com o objetivo de verificar e analisar suas alterações de 
acordo com as respostas observadas às intervenções realizadas durante a assistência. Assim, 
elaboramos o Quadro 2, de forma a destacar as alterações mais significativas. Deste modo, 
incluímos o maior e o menor valor de cada elemento analisado.
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Quadro 2: Variação dos valores dos elementos 
Indivíduos Sat 02 

(°/0) 

FC 
(bpm) 

FR PA (mmng) T 
(mrpm) (°C) 

Pupilas 

1- A.D.S 90-98 57-74 8-22 130 x 60- 160 X 36,3- 

60 36,9 

Tamanho normal 
Isocóncas 

Fotorreagentes 

2- N.C. 95-98 95-121 11-14 50 x 30- 70 X 30 36,4- 

36,9 

Média fixa 
lsocóricas 

Sem fotoneação 
3- R.B. - 120-124 18 140 x 20-160 x 36,2- 

60 36,4 

Midriase 

Isocóiicas 

Sem fotorreação 
4- V.M. 85-99 70-126 10-62 100 x 60-90 x 30 36,8- 

37,8 

Tamanho normal 
Anisocórica D>E 
Fotorreagente D 
(-) G E (+) 

De acordo com o quadro 2, podemos observar que a variação da saturação de O2, 
mostrou-se mais expressiva no indivíduo 4, devido a necessidade de aspirações a curtos 
intervalos pela grande quantidade de secreção oral e traqueal existente. 

Nos indivíduos 1,2 e 4 as variações ocorrem principalmente durante o procedimento da 
aspiração, pois juntamente a realização desta ocorre uma diminuição do aporte de O2 
(Smeltzer e Bare, 2000). 

Primeiramente, consideramos que a saturação de O2 poderia ser um dos elementos para 
analise, porém coma aplicação do instrumento, foi possivel perceber que a interação do 
indivíduo comatoso com o ambiente não tinha uma relação direta com este fator, mas sim, 
com a aspiração. 

O elemento que apresentou maior variação nos quatro indivíduos comatosos foi a 

freqüência cardíaca. 

Percebemos isto, ao aplicar o instrumento e ao comparar as respostas obtidas, sendo 
este, um elemento que caracterizou a interação do indivíduo comatoso com o ambiente, pois 
refletiu independente do procedimento realizado a variação dos valores.
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O elemento freqüência respiratória também apresentou uma variação considerável de 
acordo com os procedimentos, mas cabe ressaltar que em indivíduos comatosos com 
ventilação mecânica controlada este fator, não tem como ser analisado. Consideramos que a 

freqüência respiratória pode ser vista como um dado positivo, embora apresente restrição, 
quanto a sua aplicação concomitante a ventilação mecânica controlada. 

Podemos perceber que a variação da pressão arterial pode ser considerada como 
elemento de analise da interação, mas, toma-se essencial relatar que implica na fidedignidade 

de suas respostas, uma vez que é verificada somente durante os horários e não antes e após a 

realização de cada procedimento como é feito nos outros elementos anteriormente citados. 
Ao analisarmos os valores encontrados com relação a temperatura, podemos concluir 

que suas alterações estão muito mais relacionadas a fatores ñsiológicos e do ambiente, como 
o ar condicionado, do que a um elemento de interação, pois encontramos variação de apenas l 

°C e a manutenção dos valores considerados dentro dos padrões da normalidade: 36 a 37,3°C 

(Benedet e Bub,2001). 

As pupilas apresentam mudanças muito sutis, e que somente poderiam ser veiificadas se 
monitorizadas concomitante a realização do procedimento. Fato este, que nos impede de 
considerá-la como elemento a ser analisado. 

Ao realizarmos uma analise geral, apontamos como fundamental, a falta de 
comunicação refletida na realização dos procedimentos pela equipe de saúde, sem informar os 
individuos comatosos, o que contribuía entre outros fatores para a alteração dos valores dos 
elementos observados. 

Concluímos que é essencial a comunicação e a disponibilidade de tempo, a fim de que a 

aplicação deste instrumento possa ser realizada incluindo um maior numero de individuos. 
Somente assim, poderemos realizar uma analise mais completa ao compararmos esses 

dados com os obtidos no nosso trabalho, para que possamos nos certificar da veracidade ou 
não dos elementos considerados como positivos ou negativos. 

No terceiro e último item do processo de cuidar, utilizamos o Dual Rood, como forma 
de medir o fluxo de energia dos indivíduos comatosos, antes e após a realização de 
procedimentos de enfermagem. 

Para isto, nos reunimos e realizamos a aplicação do aparelho tamo nas enfermeiras 
quanto em nós, e após verificar que os resultados obtidos eram de acordo com os esperados, 
concluímos que seria viável utiliza-lo nos indivíduos comatosos como forma de observar sua 
interação com o ambiente através da detecção de energia
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Descrição do uso do aparelho nos indivíduos 

1 A.D.S.- Primeiramente foi utilizado o aparelho enquanto o individuo estava em 
repouso sem intervenção, e o que observamos foi que as suas hastes encontravam-se a 3cm de 
distância, quase se cruzando; logo após, foi falado que o horário da visita da família estava 
próximo , medido novamente apresentou 6cm de aberturagdepois da visita familiar a abertura 
verificada foi de 7cm; cerca de depois a abertura das hastes apresentavam-se com 4cm; em 
seguida foi falado a ela sobre seu cuidador a a assistência prestada por ele e as hastes 

apresentaram urna abertura de 6cm;o cuidador falou com ela a nosso pedido e as hastes 
apresentaram abertura de 7cm. 

2. N.C. - Com o indivíduo em repouso, sem intervenção, observamos que as hastes 
encontravam-se com Zcm de abertura; cerca de 20min após foram iniciados os testes para 
diagnosticar morte encefálica; temiinada a primeira etapa dos testes veriñcamos que as hastes 
haviam se cruzado; e mesmo após a visita de uma familiar as permaneceram da mesma 
forma., nas verificações subseqüentes obtivemos sempre a mesma resposta. 

3. RB. - Ao iniciannos a verificação, já tínhamos a informação de diagnóstico médico 
de morte encefálica; na verificação em repouso, sem intervenção, as hastes apresentavam 3cm 
de abertura; após a aspiração permaneciam com 3cm, e por ultimo novamente após a 

realização de urna aspiração mantiveram os 3cm 
4. V.M. - A primeira verificação ocorreu após a coleta de gasometria arterial, onde o 

indivíduo foi orientado a respeito do procedimento, e as hastes apresentaram uma abertura de 
3cm; cerca de 30min após, com o indivíduo em repouso, sem intervenção, a abertura foi de 
4cm; após a aspiração 2cm e após a vista familiar 4cm de abertura 

Ao analisar os resultados quanto ao uso do aparelho, concluímos que os indivíduos 
comatosos com diagnóstico de morte encefálica, independente do procedimento ou da visita 
recebida, permaneceram sem alteração da resposta obtida Podemos assim dize que o oposto 
ocorre com os indivíduos 1 e 4. 

O que consideramos importante ressaltar é que a energia não se perde, apenas se 
transforma numa tentativa permanente para manter o equilíbrio entre o meio intemo e o meio 
extemo (Leão,1983). 

8.4 A ética na assistência
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Como proposta para garantir e viabilizar a assistência, bem como os direitos dos 

indivíduos, desenvolvemos nosso trabalho seguindo quatro princípios básicos, a beneficência, 

a não maleficência, autonomia e justiça. 

Com relação ao principio da beneficência, tanto a equipe de saúde quanto nós, 

acadêmicas, tivemos a preocupação de realizar ações que respeitassem os indivíduos 

comatosos conforme as suas necessidades. 

O princípio da não - maleficência se refletiu na preocupação dos profissionais em 
desenvolver suas atividades da forma que nenhuma das ações deixassem de ser executadas, 
assegurando assim, urna assistência qualificada e o bem estar do indivíduo. 

Quanto ao princípio da autonomia, verificamos que o respeito a este princípio implica 
em que a pessoa esteja competente para tomar decisões. Como a amostra em estudo era 
composta de indivíduos comatosos, o que se expressa na ausência de respostas diretas, ações, 
questionamentos e decisões, sentimos dificuldade em atender os requerimentos deste 

princípio. 

No entanto, ao aplicar a ética no desempenho de nossas ações, buscamos refletir sobre 
nosso modo de agir, procurando nos imaginar em situações vivenciadas pelos pacientes, e 

perguntando-nos constantemente de que modo gostaríamos de ser tratadas. 
A partir daí, ficamos mais sensíveis a atitudes que refletiarn cansaço, intolerância ou 

outro motivo que não conseguimos identificar em alguns cuidadores. Estas atitudes 

possivelmente refietem o descrito no diagnóstico de enfermagem de “Tensão devida ao papel 
de cuidador”. Este diagnóstico é definido como “o estado em que o cuidador demonstra ou 
sente dificuldades para desempenhar as atividades de cuidado” (N ANDA apud BENEDET & 
BUB, 2001, p. 180-181). Dentre os fatores relacionados a este diagnóstico e que 
consideramos apropriados para as reações e atitudes observadas, citamos cansaço; alta 

complexidade dos cuidados; sobrecarga física e emocional; insuficiência dos sistemas de 

apoio; salário insuficiente; falta de material e equipamentos em quantidade e qualidade 

adequados; falta de educação permanente; e, estresse do cuidador. De qualquer maneira, 
quando se trata de cuidado profissional, certos comportamentos não são aceitáveis do ponto 
de vista ético, pois ferem os princípios não somente da ética biomédica ou bioética, mas da 
ética em geral. Deste modo, expressões agressivas, mesmo que isoladas são absolutamente 
inaceitáveis.
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Ao analisarmos o princípio da justiça, vemos que em momento algum, este princípio é 

ferido, pois todos os indivíduos comatosos receberam uma assistência de saúde adequada as 
suas necessidades. 

De forma geral podemos concluir que os princípios são respeitados, com ressalva à 

autonomia, pela própria condição em que se encontra o indivíduo comatoso. 
Frente a isto, faz-se necessário refletir sobre nossas ações e nossas decisões, 

considerando o indivíduo comatoso como ser único, autêntico e individual.



9 AVALIAÇÃO DA Ass1srÊN‹:1A 

9.1 O cuidado versus marco conceitua 

Ser Humano versus ambiente (Energia) 
O Ser Humano como indivíduo comatoso perde sua autonomia, a partir do momento que 

se encontra no ambiente hospitalar.Isto reflete na ausência de respostas diretas, 

questionamentos, ações e decisões que anteriomiente faziam parte de seu cotidiano. 

Na tentativa de estabelecer uma comunicação, passa a interagir com o ambiente de 
outras formas que podemos observar através do instrumento de observação e do Dual Rood 
que evidencia pela tentativa de encontrar o equilíbrio da energia. 

As mudanças juntamente com a hospitalização, fazem com que o Ser Humano enquanto 
família, passe por uma reestruturação devido à situação vivenciada, uma vez que o ambiente 
artificial, UTI, exige que o indivíduo se adeque as suas normas e rotinas, restringindo até 
mesmo as visitas com o estabelecimento dos horários de visita. 

Ao perder sua autonomia, o indivíduo busca em si, formas de se comunicar com o 

ambiente extemo, e para que possamos perceber isto é essencial que façamos uso da 
observação para que deixemos de ser apenas prestadores da assistência 

Cabe ressaltar ainda, que não estamos considerando as normas e rotinas estabelecidas 
como um fator negativo, mas observamos que este causa um distanciamento entre o indivíduo 
e família. 

Saúde versus Necessidade 
O individuo comatoso na UTI, encontra-s no estado de má-saúde máxima, pis ele perde 

suas habilidades para atingir as necessidades humanas básicas tomando-se dependente da 
equipe de saúde.
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Para satisfazer essas necessidades é necessario traçar objetivos , e estes objetivos estão 

compreendidos no planejamento das ações de enfermagem as quais são variáveis de indivíduo 

para indivíduo. 

Para nós foi fundamental a aplicação do processo de enfermagem, a fim de 

viabilizarmos a assistência, tomando-a especifica as necessidades de cada indivíduo. 

Enfermagem versus comunicação (interação) 
Consideramos o enfenneiro e a enfermeira como pane fundamental da assistência do 

indivíduo comatoso, pois tem a percepção de atuar quando o indivíduo tem suas habilidades 
diminuídas e necessita de ajuda de outros para a satisfação de suas necessidades. 

A enfermagem utiliza a comunicação como forma de interação com o individuo 

assistido, para isto se faz necessário que sua capacidade de observação seja uma constante, 
permitindo assim, coletar dados sobre os padrões fisiológicos ou emocionais, adequando o 

processo de cuidar. 

Com isto toma-se visível a sobrecarga da enfermagem, que assiste, observa e resolve 
problemas que surgem na UTI, o que acarreta em um déficit qualitativo, se analisarmos cada 
item separadamente de acordo com o tempo que deveria ser despendido para cada um. 

9.2 Impressões pessoais sobre a experiência 

A UTI por ser referência em neurologia e traumatologia se revela como uma área rica 
para conhecimentos e com uma variada clientela. 

Possibilita através da equipe multiprofissional qualificar a assistência, visando atender 
as necessidades humanas básicas. Apesar disto, observamos que há uma falta de autonomia da 
enfermagem dentro da instituição, o que influencia sua prática profissional, pois o modelo que 
encontramos é o médicocêntrico centrado na doença. 

O déficit de funcionários no setor, o acúmulo e a sobrecarga de fimções assistenciais e 

administrativas contribui para a formação de um ambiente estressor, o que dificulta em parte o 

desenvolver do trabalho, pois alguns de nossos objetivos não vão de encontro com as 
prioridades do hospital e da unidade. 

Com relação aos recursos de materiais atentamos para o fato de que a assistência é 

prejudicada pela falta de materiais essenciais para o cuidado como luvas, agulhas, seringas, 
borrachas para gasometria, pacotes de gaze, chiunaços, fraldas.Isto implica diretamente na
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qualidade da assistência, tomando a criatividade um instrumento para proporcionar um 
mínimo de conforto. 

Com relação à clientela, sentimos uma defasagem quantitativa, pois ao optar por utilizar 
como fonte de pesquisa indivíduos em estado comatoso com ECG< ou = a 7, e sem sedação, 
acabamos por excluir parte da clientela intemada. Não bastando isto, durante o processo de 
coleta de dados sobre nossa clientela, tivemos que passar por vários trâmites burocráticos, o 

que culminou em um atraso de run dos nossos objetivos. Porém devido nossa insistência e 

empenho o mesmo pode ser cumprido. 
A promoção e participação em eventos contribuíram para nossa atualização e 

crescimento profissional e ressaltamos com isso a importância da busca por informações e 

conhecimentos. 

Através da busca por habilidades procuramos a capacitação e competência, buscamos 
integração com a equipe e informação, procurando construir os nossos julgamentos 

estabelecendo prioridades relacionadas a assistência. 

Preocupadas com a sistematização da assistência, aplicamos o processo de enfermagem, 
elaboramos o instrumento de observação e construímos um roteiro para coleta de gasometria, 
obtendo com isto, a oportunidade de assistir indivíduos comatosos, construir planos e ações, 
buscar conhecimentos teóricos afim de relaciona-lo com prática e utilizar a observação como 
forma de comunicação. 

Ao refletinnos sobre os princípios da ética na assistência, consideramos que embora 
tenha sido respeitados, sentimos necessidade de nos colocarmos sob a ótica e ser cuidado e 

assim conseguimos distinguir sobre como gostaríarnos ou não de ser assistidas e passamos a 

valorizar muito mais esta questão. 

Ao final do estágio sentimos a necessidade de rever nossos conceitos iniciais e 

relacioná-lo a assistência prestada , devido a especificidade de nossa clientela 

Nossa maior dificuldade foi referente a organização do grupo de estudo, não sendo 
possível cumprir este objetivo, pois encontramos empecilhos como o curto tempo e falta de 
espaço. Embora este objetivo não tenha sido cumprido, percebemos a importância de sua 
ausência. 

Achamos fundamental o envolvimento da equipe do setor através do conhecimento de 
nosso trabalho e de seus objetivos, pois assim tomou-se possível desenvolver a assistência, 
interagir com os funcionários e trabalhar em equipe.
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9.3 Equipe de Enfermagem 

O desenvolvimento de estágio na UTI do HGCR, foi extremamente gratificante. 

Primeiramente apresentando-se como um desafio e por conseguinte uma recompensa; da qual 
levaremos vivências, reflexo~es e situações como um grande exemplo por toda nossa 
caminhada. 

A equipe da UTI (enfermeiros e enfermeiras, técnicos/auxiliares, médicos, residentes e 

os fimcionários da limpeza), foram pessoas fundamentais para que o desempenho de nosso 
trabalho fosse o melhor possível. 

Podemos dizer que nos sentimos acolhidas, trocamos experiências, aprendemos juntos, 
tivemos auxilio e respeito e sempre que tínhamos dúvidas ou dificuldades, pudemos contar 
com o apoio e conhecimento das excelentes profissionais enfermeiras que foram nossas 
supervisoras.



10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta inicial de nosso trabalho foi assistir ao indivíduo comatoso enfocando as 
fonnas de interação com seu meio. 

Ao analisarmos o desenvolvimento das questões e o alcance dos objetivos, 

consideramos a importância de conhecermos o local onde o estagio foi realizado a fim de 
qualificar a assistência prestada e, conhecer e agir conforme as rotinas da unidade, facilitando 
nossa interação com o ambiente. 

O processo de enfermagem utilizado na prestação do cuidado nos ajudou a conhecer as 
necessidades do indivíduo comatoso, além de direcionar o planejamento e as ações de 

cuidado. A aplicação do instrtunento de observação nos forneceu as variações dos valores dos 
elementos analisados, mostrando-nos sua viabilidade. Nesta etapa, consideramos o aparelho 

Dual Rood o mais importante instmmento para observar a interação do indivíduo comatoso 
com seu meio (o ambiente fisico da UTI, a equipe de saúde e as visitas), expressa através de 
variações no posicionamento das varetas metálicas. Estas observações tomaram possível 
visualizar transformação do campo de energia eletromagnética do paciente e inferir a 

respeitos das trocas de energia entre o meio intemo e extemo. 
Concomitante à assistência, trabalhamos com a ética analisando e refletindo sobre 

nossas ações e as da equipe de saúde. Apesar de consideramos que há um esforço em respeitar 
os princípios éticos, há a necessidade de trabalhar continuamente os conceitos de 

beneficência, não-maleficência, autonomia e justiça Principalmente, os três primeiros 

princípios, pois o paciente comatoso é por natureza em ser com muitas incapacidades e, por 
este motivo, totalmente dependente dos cuidados da equipe para poder sobreviver com um 
mínimo de gasto energético e sofrimento. 

Avaliando a assistência prestada, consideramos esta experiência extremamente positiva, 
pois nos impeliu na busca de conhecimentos, ampliou nosso aprendizado, e, melhorou 
consideravelmente a sistematização da assistência à clientela Enfim, nos forçou a rever e
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adaptar nossos conceitos à realidade da prática assistencial. Deste modo, obtivemos uma 
enorme contribuição ao assistir individuos comatosos juntamente com a equipe de saúde; 
melhoramos nossa capacidade de observação, interação e comunicação com o paciente 
comatoso. 

O fato de não termos cumprido o objetivo de realizar um grupo de estudo, devido, ao 
pouco tempo de estágio, não diminui nossas conquistas, mas representa uma ausência que 
poderia construir de grande forma para a evolução deste trabalho. 

Como recomendações para um aprimoramento do trabalho, consideramos importante 
ampliar o estudo de forma que englobe todos os individuos intemados na UTI, com a 

finalidade de descobrir até que ponto há interação com o ambiente. Assim, não nos detendo a 

uma clientela específica, possibilitando uma abertura aos diferentes níveis de comunicação 
existentes. 

Também é fundamental desenvolver atividades que sejam direcionadas a equipe de 
enfermagem, pois antes de realizar cuidado é necessário o cuidado voltado a si próprio. Desta 
forma ao buscar trabalhar com “sentimentos intemos”, deve-se proporcionar momentos de 
reflexão, relaxamento e bem estar. 

Este traballio, mais do que produzir respostas pretendeu levantar questões estimuladoras 
de reflexões e de futuras conquistas que possam melhorar a compreensão das formas de 
interação e enfatizar a importância do ser humano, como um ser único, autêntico e individual.
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¬` 1AIlcrz|ç‹`1cr; dou |nlcrc‹›r1ê|¡:ias ) ______ ___ ___ ___ ___ _______ ______ ________ ___ _ _ _ _ ___ __ _ __ __ 

()l1'I`Rz\S INI-`()RMz\(,`()E!¬`: ___ __ __ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ __ _ _ ______________ ___________________________ _____________ _ 
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_ _ PPI Pl'ÍÍ'Í|'__ 53102 ___ 
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h LI ll()SPI'I`AL UNIVERSITÁRIO -UFSC 

DECLARAÇÃQ 

l)ccIzu'o que ANG ELA SCIIIER participou da organi'1.ução do Seminário sobre “Viver 
com l)iubclcs", promovido pelo IIU/IJFSC c n Associação dc l`)iubélicos do lf`,stz1do dc Santa 
(`z\lzn'inu (/\I)l§S(.`), no dia I4 dc novcmhro dc 2002. num total dc 5 horas. 

I~`lorizmópol¡s. 19 dc novembro dc 2002. 

' (QU Iv Í 
'I 

)×.f. '.<¿*._, f \‹ Izo 1 ,z~¢›‹I¿_ 

lin|“ Rita Sandoval 
(IRUM/\l) / HU / UFSC e 

Membro da Diretoria da ADIZSC



ÊE kg `. ll()Sl'I'I`AL UNIVIÊRSITÁRIO - UFSC 

|›|c‹?l,ARz\ÇÃ‹› 

I)cc|zu'0 que ROSE (,`RIS'l`IANE IIERMES participou da organização do Seminário 
sobre “Viver com Diabetes” m›m‹›vid‹› wclo IIU/UFSC c a Associa *ão dc Diabéticos do listado › 9 

dc Santa Culurilm (/\l)IíiSC)¬ nu dia 14 dc nmfcmhru dc 2002. num total de 5 horas. 

l‹`l‹›riunóp‹›|¡.<. I9 dc nmƒcmbro dc 2002.

z 

(Í-~ 1 }‹'.fV-Íp, ~Âr"« zw, 

linl" Rita Sandoval 
GRUMAD/ HU /UFSC e 

Membro da l)ircl‹›riu da ADESC
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ANEXO 13



Normas e Rotinas da UTI/HGCR 

Cuidados de Enfermagem - Período Matutino 

01 Receber o plantão às 07:00 

02 Observar, comunicar e cobrar resultado de exames laboratoriais. Ex.: glicemia, 
TAP, KPTT, Na, K e outros. 
Rotina de coletas: 07:00, 11:00, 17:00, 21:00. 

03 Fazer glasgow dos pacientes neurológicos 

04 Fazer e anotar densidade urinária (paciente neurológico às 08:00) 

05 Colher as gasometrias arteriais 

06 Fazer e anotar a pressão dos cüfl`s (cânulas endotraqueais, traqueostomias) 

07 Fazer os curativos complexos conforme rotina 

08 Fazer as evoluções de todos os pacientes 

09 Supervisionar a assistência 

10 Colher as culturas solicitadas no tumo 

1 1 Auxiliar nos procedimentos invasivos: entubação traqueal, punção de subclávia, 
traqueostomia, catéter de swan-ganz, dissecção venosa e PIC 

12 Passar ou trocar sondas: vesicais, nasogástricas, enterais, cânulas de 
traqueostomia 

13 Fazer a extubação traqueal dos pacientes 

14 Atender e auxiliar nas intercorrências, arritmias cardíacas, parada cárdio 
respiratória 

15 Prestar cudados diretos aos pacientes criticamente graves 

16 Encaminhar os exames 

17 Fazer débito cardíaco 

18 Revisar e repor material no carro de emergência 

19 Fazer admissão e alta dos pacientes 

20 Deixar preparado material para gasometria e no mínimo 01 respirador pronto para 
uso, no final do tumo



I 

21 `Passar plantão
1 

Cuidados de Enfermagem - Período Vespertino 

01 Receber o plantão às 13:00h 

02 Observar, comunicar e cobrar resultado de exames laboratoriais. Ex.: glicemias, 
TAP, KPTT, Na, K. Rotina de coleta: 7:00, 11:00, 17:00 e 21:00h 

03 Fazer glasgow dos pacientes neurológicos 

04 Colher gasometrias arteriais 

05 Fazer as evoluções de todos os pacientes 

06 Supervisionar a assistência 

07 Colher as culturas solicitadas no tumo 

08 Auxiliar nos procedimentos invasivos: entubação traqueal, punção subclávia, 
traqueostomia, swan-ganz, dissecção venosa e PIC 

09 Passar ou trocar sondas: vesicais, nasogástricas, enterais, cânulas de 
traqueoatomia 

10 Fazer a extubação traqueal dos pacientes 

ll Atender e auxiliar nas intercorrências: arritmias cardíacas, PCR, etc 

12 Revisar e repor material do carro de emergência 

13 Prestar cuidados diretamente aos pacientes criticamente graves 

14 Fazer admissão e alta dos pacientes 

15 Deixar o material preparado para gasometria e no mínimo 01 respirador pronto 
para uso no final de cada turno 

16 Fazer débito cardíaco 

17 Passar o plantão



Cuidados de Enfermagem - Período Noturno 

01 Receber o plantão das 19:00 

02 Observar, comunicar e cobrar resultados de exames laboratoriais. Ex.: glicemias, 
TAP, KPTT, Na, K. 
Rotina de coleta: 07:00, 11:00, 17:00, 21:00 

03 Fazer o glasgow dos pacientes neurológicos 

04 Fazer e anotar densidade urinária dos pacientes neurológicos às 20:00 

05 Fazer e anotar a pressão dos cüffs (cânula endotraqueal e traqueostomias) 

06 Fazer os curativos de todos os catéteres venosos profundos e outros curativos 
quando necessário 

07 Trocar as extensões dos catéteres profundos às quartas feiras e domingos 

08 Colher as gasometrias arteriais 
09 Fazer a extubação dos pacientes 

10 Fazer as evoluções de todos os pacientes 

ll Supervisionar a assistência 

12 Colher as culturas solicitadas no tumo 

13 Auxiliar nos procedimentos invasivos 

14 Passar ou trocar sondas: vesicais, nasogástrica, enterais, cãnulas de 
traqueostomia 

15 Atender e auxiliar nas intercorrências, arritmais cardíacas, parada cárdio 
respiratória 

16 Revisar e repor material do carro de emergência 

17 Prestar cuidados diretos aos pacientes criticamente graves 

18 Fazer admissão e alta dos pacientes 

19 Deixar preparado material para gasometria e no mínimo 01 respirador pronto 
para uso no final do turno 

20 Fazer débito cardíaco 

21 Passar plantão



ANEXO 14



Cronograma das Atividades 

Outubro 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES OBJETIVOS 
17/10 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem de 1° 

plantão 
Reunião com supervisoras 
Apresentação do grupo à equipe de 
enfermagem do setor 
Reconhecimento da área fisica da 
unidade e do hospital 
Acompanhamento de curativo 

18/10 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem de 1°, 2° 

plantão 
Avaliação da ECG dos indivíduos 
em coma 
Realização de curativo 
Observação e auxílio nos 
procedimentos e cuidados gerais 

21/10 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem de 1°, 2° 
plantão 
Obsewação e auxílio nos 
procedimentos e cuidados gerais 
Acompanhamento de coleta de 
gasometiia 
Realização de curativo 
Colocação de horário em 
prescrições 

22/10 06:45-12200 Acompanhamento da passagem de 1° 

plantão 
Observação e auxilio nos 
procedimentos e cuidados gerais 
Preparaçao de material para 
gasometria 

23/10 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem de 
plantão 
Preparação do material para 
gasometria 
Acompanhamento da coleta de 
gasometria 
Realização de curativos 
Relação de indivíduos intemados 

10, 20, 40



24/10 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem de 
plantão 
Acompanhamento de gasometria 
Realização de curativos 
Histórico de Enfermagem 
Avaliação da ECG dos indivíduos 
em coma 
Passagem de sonda vesical de 
demora 

10, 20 

30/10 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem de 
plantão 
Realização de gasometria 
Aferição da pressão do cufi` dos 
indivíduos intemados 
Avaliação da ECG dos indivíduos 
em coma 
Realização de curativo 
Realização de aspiração 

l,2,4 

31/10 06:45-12100 Acompanhamento da passagem de 
plantão 
Realização de gasometria 
Aferição da pressão do cuff dos 
indivíduos intemados 
Avaliação da ECG dos indivíduos 
em coma 
Realização de curativo 
Realização de aspiração 
Histórico de Enfermagem 
Colocação de horários nas 
prescrições 
Solicitação de Exame 
Solicitação de dieta parenteral 

1,2,4 

Novembro 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES OBIETIVOS 
01/ll 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 

de plantão 
Coleta de dados estatísticos nos 
Recursos Humanos e Estatistica 
Coleta de dados na gerência de 
Enfermagem 

1°, 2°, 4O 

04 /11 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 4° 
de plantão 
Realização de gasometria 
Colocação de horários nas 
prescrições 
Observação e auxílio nos 
procedimentos e cuidados



gerais 
O5/11 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 

de plantão 
Pesquisa e coleta de dados no 
livro de registros da UTI dos 
últimos seis meses 
Solicitação de pesquisa de 
prontuários no SAME e direção 
geral 

10, 20 

06/11 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 
de plantão 
Preparação de material para 
gasometria 
Realização de gasometria 
Colocação de horários em 
prescrições 
Reunião sobre elaboração do 
instrumento de observação

2 

O7/ll 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 
de plantão 
Preparação do material da 
gasometria 
Realização de gasometria 
Colocação de horários em 
prescrições 

lo, 20 

08/11 06:45 - 13:00 Acompanhamento da passagem 
de plantão 
Preparação do material da 
gasometria 
Realização de gasometria 
Reunião com orientadora e 
supewisoras 

1°, 2°, 3°, 4° 

ll/ll 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 
de plantão 
Preparação de material para 
gasometna 
Realização de curativo 
Evolução de Enfennagem 
Auxílio de procedimentos 
mvasivos 
Coleta de dados no SAME 

1°, 2°, 4° 

12/11 06245-12:00 Acompanhamento da passagem 
de plantão 
Coleta de dados no SAME 
Leitura de texto sobre 
Gasometria 
Realização de aspiração 
Auxílio em banho no leito 

lo, 20, 4o 

13/11 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 
de plantão 

1°, 2°, 3°, 4° 

o,3o,4o



Coleta de dados no SAME 
Preparação de material para 
gasometria 
Realização de curativo 
Reunião com orientadora 

14/ll 08:00-12:00 Palestra sobre Diabetes Mellitus 
18/ll 06:45-12:00 Acompanhamento da pass age 

de plantão 
l'Il 

Assistência de enfermagem ao 
indivíduo 
Preparação de material para 
gasometria 
Coleta de dados no SAME 

19/ll 06245-12:00 Acompanhamento da passagem 
de plantão 
Coleta de dados no SAME 
Aferição de pressão do cuff 
indivíduos intemados 
Avaliação da ECG dos 
indivíduos em coma 

DOS 

Leitura e resumo de texto sobre 
TCE 
Revisão de monitor cardíaco 

20/ll 06:45-12:00 Acompanhamento da passa ge 
de plantão 
Coleta de dados no SAME 
Preparação de material para 
gasometria

m 

Leitura de texto e resiuno sobre 
aneurisma cerebral 
Elaboração de instrumento de 
observação 

21/ll 06:45-18:00 Acompanhamento da passagem 
de plantão 
Coleta de dados no SAME 
Preparação de material para 
gasometria 
Realização de gasometria 
Leitura de texto e resumo sobre 
AVC 
Experiência com aparelho - 
Dual Road 
Relatos dos resultados das 
experiências 
Acompanhamento da visita 
familiar 

22/ll 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 
de plantão 
Assistência de Enfermagem 
indivíduo 

3.0



Realização de curativo 
Realização de aspiração 
Realização de gasometria 

25/11 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 4° 
de plantão 
Realização de curativo 
Retirada de dreno de tórax 
Assistência de enfermagem ao 
indivíduo 
Prescrição de enfermagem 

26/11 06345-12:00 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 4° 
de plantão 
Assistência de enfermagem ao 
indivíduo 
Aplicação da prescrição de 
enfermagem 

27/11 06145-12:00 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 3°, 4° 
de plantão 
Realização de gasometria 
Assistência de enfermagem ao 
indivíduo 
Evolução de Enfermagem 
Aplicação de Instrumento de 
observação 

28 a29/ll 06:45-12100 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 4° 
de plantão 
Preparação do material para 
gasometria 
Realização de gasometria 
Realização de curativo 
Assistência de enfermagem ao 
indivíduo 
Evolução de Enfermagem 
Aplicação de Instrumento de 
observação 

Dezembro 

DATA HORÁRIOS ATIVIDADES OBJETIVOS 
02/12 10:00-12100 

14:00-18100 
lPalestra sobre normas publicação 
,de trabalhos cientificos 

O3/12 06245-12100 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 3°, 4° 
de plantão 
Revisão do instrumento de 
avaliação 
Evolução de Enfemiagem 
Processo de Enfemiagem 
Retmião com orientadora



04/12 08:00-11:00 Palestra sobre Prevenção de 
infecções no uso de catéteres 
intravasculares - HU 

05/12 06:45-12:00 Reformulação do instrumento 
de avaliação 
Processo de Enfermagem 
Leitura e reswno sobre Crise 
Convulsiva

_ 

lo, 20, 30, 40 

06/12 18200-21:00 Encontro Catarinense de 
Terapia Intensiva 

07/12 08:30-12:00 Encontro Catarinense de 
Terapia Intensiva 

10/12 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 3°, 4° 

de plantão 
Preparação de material para 
gasometria 
Realização de gasometria 
Realização de aspiração 
Aplicação de instrumento de 
observação 

11/12 06145-12:00 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 3°, 4° 
de plantão 
Assistência de enfemiagem ao 
indivíduo 
Aplicação de Instrumento de 
observação 

l2e 13/12 06:45-12100 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 4° 
de plantão 
Assistência de enfermagem ao 
indivíduo 
Processo de enfermagem 

16,17 e 18/12 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 3°, 4° 
de plantão 
Processo de Enfermagem 
Aplicação do instrumento de 
observação 
Assistência de enfermagem ao 
indivíduo 

Janeiro 

DATA 
1 
HORÁRIO ATIVIDADES OBJETIVOS 

27 e 28/01 06:45-18:00 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 3°, 4° 
de plantão 
Aplicação do instrumento de 
observação 
Assistência de enfermagem ao 
individuo



Processo de Enfermagem 
Acompanhamento da visita 
familiar 
Realização de gasometria 

29 e 30/O1 06:45-12:00 Acompanhamento da passagem 1°, 2°, 3°, 4° 

de plantão 
Processo de Enfermagem 
Reunião com orientadora 

Fevereiro 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES oBJET1vos 
05 a 12/02 Preparação do relatório 
13/02 Entrega do relatório 
17/02 10:00-12:00 Banca examinadora 
18 a 20/02 14:00-17:00 Apresentação pública dos 

relatórios 
27/02 

| 

Entrega do relatório final
1

1



ANEXO 15



PROCESSO DE ENFERMAGEM - 1 

l. Histórico de Enfermagem 

1.1 Identificação 

A.D. da S., 72 anos, sexo feminino, casada, católica, procedente de Florianópolis. Foi 

admitida na UTI do HGCR no dia 09/1 1/02, às 1 1:00 h, com história de ruptura de aneurisma 
cerebral, na artéria cerebral comunicante posterior direita. 

1.2 Diagnóstico Médico 

Hemorragia subaracnóidea 

1.3 Condições Físicas/Emocionais 27/1 1/02 

Paciente com ECG l+l+4=6. Pupilas de tamanho normal, isocóricas e reflexo 

fotorreagente positivo. Apresenta flexão em MMII e sinal de Babinsky em MID, sem 
resposta em MMSS. Apresenta-se sonolenta. 

Ventilação mecânica de suporte por traqueostomia, Fi02: 45%, PEEP: 5cm de H20, 
PPI: 18cm de I-I20, VC: 39,3ml, FR: 20mrpm, SatO2: 99%. Secreção traqueal em média 
quantidade e secreção oral em grande quantidade, ambas de aspecto mucopurulento. Pressão 
do cuff 20mmI-Ig. Mantém cabeceira elevada a 25°. 

Hemodinâmicamente estável, PA: 150 x 60mml-Ig, P: 68bpm. 
T: 36,7°C. 

Com SNG (l8° dia) 
SVD (1 8° dia), urina de coloração amarelo ouro. Abdômen normal, sem evacuar. 
DVE com liquor em aspecto xantocrômico em média quantidade. Edema em MMSS 

++/4+ tendo evoluído e edema nas mãos, e em MMII +/4+. Presença de Abocath em 
MSD(1 8°dia). 

2. Diagnóstico de Enfermagem 27/11/2002



2.1 Capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionado ao processo expansivo 
cerebral e hidrocefalia, evidenciada pela drenagem de liquor através da DVE; 

2.2 Alterações sensoriais perceptivas relacionadas a traumatismos, evidenciado por 

diminuição do nível de consciência e dos reflexos; 

2.3 Troca de gases prejudicada relacionada com lesão do centro respiratório, evidenciado 
por hipoxemia, diminuição da saturação de oxigênio, e distúrbios respiratórios; 

2.4 Incapacidade para manter a respiração espontânea relacionada à lesões do SNC, 
evidenciado pelo aumento de PCO2; 

2.5 Desobstrução ineficaz das vias aéreas relacionada à secreções em quantidade abundante, 
evidenciado pela incapacidade de removê-las ; 

2.6 Risco para diminuição do débito cardíaco relacionado com a lesão cerebral traumática; 

2.7 Alteração na perfusão tissular cerebral relacionada com a área de lesão isquêmica 
cerebral, evidenciada pela deterioração do nível de consciência, da função motora, escala de 
glasgow igual a 6, diminuição dos reflexo sem MMH e ausência destes em MMSS; 

2.8 Risco para alteração da temperatura corporal relacionado com trawnas que afetam a 

regulação da temperatura, secreção; 

2.9 Risco para desequilíbrio dos fluidos corporais relacionados ao motivo e conseqüências 
do coma (disfunção neuro-hipófise e possibilidade de desenvolvimento de diabetes insípidus); 

2.10 Alteração da nutrição: risco para menos do que o corpo necessita, relacionado a 

demandas metabólicas excessivas, incapacidade de deglutir, alteração do nível de consciência; 

2.11 Risco para incontinência urinária relacionado a período prolongado com SVD; 

2.12 Risco para prejuízo da integridade da pele relacionado com imobilidade fisica e 

pressão sobre a pele;



2.13 Alteração na mucosa oral relacionada a efeitos secantes e higiene inadequada, 

evidenciado pela língua saburrosa e xerostomia; 

2.14 Mobilidade no leito prejudicada relacionada ao dano neuromuscular, evidenciado pela 

incapacidade de mover-se 

2.15 Síndrome do déficit do autocuidado relacionado ao coma, evidenciado pela 

incapacidade de realizar cuidado corporal, alimentar-se e vestir-se; 

2.16 Risco para infecção relacionado a necessidades de procedimentos invasivos (cateteres, 

sondas e tubos); 

2.17 Risco para lesão relacionado a hemoglobina diminuída, alteração na mobilidade 

2.18 Risco para aspiração relacionado à diminuição do nível de consciência; 

2.19 Risco para lesão perioperátória de posicionamento relacionado a imobilidade 

2.20 Comunicação prejudicada relacionada ao coma, evidenciado pela incapacidade de 
pronunciar palavras, escrever. 

3. Planejamento 

3.1 Manter cuidados com derivação; 
3.2 Manter vias aéreas desobstruídas; 
3.3 Realizar controle hemodinâmico; 

3.4 Realizar balanço hídrico; 

3.5 Realizar cuidados para integndade da pele; 

4. Ação de Enfermagem 

4_l Manter DVE aberta



4.2 Observar e registrar altura da derivação, coloração e quantidade do líquor; 
4.3 Trocar diariamente curativo da DVEe traqueostomia; 
4.4 Manter cabeceira elevada; 
4.5 Realizar aspiração de secreções oral e traqueal; 

4.6 Realizar higiene oral; 

4.7 Verificar pressão do cuff 
4.8 Controlar sinais vitais; 

4.9 Avaliar resultados gasométricos; 

4.10 Avaliar resultados do hemograma; 
4.11 Atentar para diluição de medicação; 

4.12 Administrar medicações lentamente; 

4.13 Realizar controle do débito urinário; 
4.14 Colocar coxins em áreas de pressão; 
4.15 Fazer mudança de decúbito; 
4.16 Estimular circulação com massagem corporal; 
4.17 Fazer rodízio de injeções subcutâneas; 

4.18 Manter membros elevados 

5. Evolução de Enfermagem 

Paciente permanece com ECG 1+1+4=6. Pupilas de tamanho normal, isocóricas e reflexo 
fotoireagente positivo. Apresenta flexão em MMII e sinal de Babinsky em MID, sem 
resposta em MMSS. Continua sonolenta 
Ventilação mecânica de suporte por traqueostomia; FiO2: 45%, PEEP: Scm de H20, PPI: 
18cm de I-I20, VC: 39,3ml, FR: 14 a 22mrpm, SatO2: 99%. Secreção traqueal em média 
quantidade e secreção oral em grande quantidade, ambas de aspecto mucopurulento. Mantém 
cabeceira elevada a 25°. 

Hemodinâmicamente estável, PA: 140 x 70 a 160 x 70mmI-Ig, P: 60 a 67bpm. 
T: 36,7 a 36,9°C. 

Com SNG (18° dia) 
SVD (18° dia), urina de coloração amarelo ouro, diurese de 700ml. Abdômen normal, 
evacuou uma vez no período com fezes moles. 
DVE com líquor em aspecto xantocrômico em média quantidade. Edema em MMSS ++/4+ 
tendo evoluído e edema nas mãos, e em MMII +/4+. Presença de Abocath em MSD(18°dia).



Exames Complementares 

Hemogzama 
Hemácias: 2,97 ........................................... ..4.00 a 5.28 milhões/mm3 
Hemoglobina: 0,9 ....................................... .. 12 a 16 g/dl 

Hematócrito: 27,2 ...................................... ..36 a 46 % 

Alterações Celulares: policromasia ( +) 

Glicose: 121 ......................................................................... ..70 a 110 mg/dl 

Gasometria Arterial 

PH: 7,464 .................................................... ..7,37 a 7,44 
Pcoz: 48,7 .................................................... ..34,5 a 44,5 
PO2: 131,9 ................................................... ..80a90 
HCO3: 35,2 ................................................. ..23 a 29 
CO2 TOTAL: 36,7 ..................................... ..23 a 27 
Sat. O2: 99,1% ............................................ ..92 a98 

Glicemia 

11:00h: 118 

17:00h: 238 
2l:O0h:l55 

06:00h: 148 

Prescrição Médica: 

1- Dieta para SNG 300 ml 6x/dia, 1 ml = 1,2 cal, para diarréia 
2- SG 5% 500 ml EV 07 gotas/min 
3- KCL 19,1% 30 ml cada SG 
4- MgSO4 10% 10 ml cada SG



5- Tienam 500 mg EV de 6/6 h diluído e lento em lh 
6- Vancomicina 1 g EV diluída e lenta de 12/12 h correr em 2h 
7- Ranitidina 50 mg EV lento 12/ 12 h 
8- Nimodipina 30 mg 2 cp p/SNG de 8/8 h 
9- Fenitoína 100 mg 1 cp p/SNG de 8/8 h 
10- Metoclopramida 2 ml EV de 12/ 12 h 

l 1- Dipirona 3 ml EV SN 
12- Glicemia capilar 6/6 h 
13- Insulina regular SC conforme glicemia 
14- < 150 = 0, 151~ 200 = 4U, 201 - 250 = 8U, 251- 300 =12U, >300 = AVISAR 
15- Assistência ventilatória mecânica no SERVO 900 
16- Monitorização cardíaca + Oximetria de pulso 
17- Cabeceira elevada a 25 °, DVE aberta em 15 mrn H2O 
18- Cuidados de UTI 
19- obsewaçâoz DILUIR MEDICAÇÃO EM No MÁXIMO 50 ML sE SG.



2 Diagnóstico de Enfermagem 23/1 1/2002 

2.1 Capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionado ao processo expansivo 
cerebral e hidrocefalia, evidenciada pela drenagem de líquor através da DVE; 

2.2 Alterações sensoriais perceptivas relacionadas a traumatismos, evidenciado por 

diminuição do nível de consciência e dos reflexos; 

2.3 Troca de gases prejudicada relacionada com lesão do centro respiratório, evidenciado 
por hipoxemia, diminuição da saturação de oxigênio, e distúrbios respiratórios; 

2.4 Incapacidade para manter a respiração espontânea relacionada à lesões do SNC, 
evidenciado pelo aumento de PCO2, 

2.5 Deso bstrução ineficaz das vias aéreas relacionada à secreções em quantidade abundante, 
evidenciado pela incapacidade de removê-las ; 

2.6 Risco para diminuição do débito cardíaco relacionado com a lesão cerebral traumática; 

2.7 Alteração na perfusão tissular cerebral relacionada com a área de lesão isquêmica 
cerebral, evidenciada pela deterioração do nível de consciência, da função motora, escala de 
glasgow igual a 6, diminuição dos reflexo sem M1\/IU e ausência destes em MMSS; 

2.8 Risco para alteração da temperatura corporal relacionado com traumas que afetam a 

regulação da temperatura, secreções; 

2.9 Risco para desequilíbrio dos fluidos corporais relacionados ao motivo e conseqüências 
do coma (disfimção neuro-hipófise e possibilidade de desenvolvimento de diabetes insípidus): 
2.10 Alteração da nutrição: risco para menos do que o corpo necessita, relacionado a 
demandas metabólicas excessivas, incapacidade de deglutir, alteração do nível de consciência; 

2.11 Risco para incontinência urinária relacionado a período prolongado com SVD;



2.12 Diarréia relacionada com o tipo de alimentação e tempo de administração por SNG e 

SNE, evidenciado por fezes líquidas e moles; 

2.13 Risco para prejuízo da integridade da pele relacionado com imobilidade fisica e 

pressão sobre a pele; 

2.14 Alteração na mucosa oral relacionada a efeitos secantes e higiene inadequada, 

evidenciado pela língua saburrosa e xerostomia; 

2.15 Mobilidade no leito prejudicada relacionada ao dano neuromuscular, evidenciado pela 
incapacidade de mover-se 

2.16 Sindrome do déficit do autocuidado relacionado ao coma, evidenciado pela 

incapacidade de realizar cuidado corporal, alimentar-se e vestir-se; 

2.17 Risco para infecção relacionado a necessidades de procedimentos invasivos (catéteres, 
sondas e tubos); 

2.18 Risco para lesão relacionado a taxas de hemoglobina diminuída, alteração na 
mobilidade 

2.19 Risco para aspiração relacionado à diminuição do nível de consciência; 

2.20 risco para lesão perioperatória de posicionamento relacionado a imobilidade 

2.21 Comunicação prejudicada relacionada ao coma, evidenciado pela incapacidade de 
pronunciar palavras, escrever. 

3. Planejamento 

3.1 Manter cuidados com derivação; 
3.2 Manter vias aéreas desobstruídas; 
3.3 Realizar controle hemodinâmico; 

3.4 Realizar controle hídrico; 

3.5 realizar cuidados para integridade da pele



4. Açao de Enfermagem 

4.1 Manter DVE aberta 
4.2 Observar e registrar altura da derivação, coloração e quantidade do líquor; 
4.3 Trocar diariamente curativo da DVEe traqueostomia; 
4.4 Manter cabeceira elevada; 
4.5 Realizar aspiração de secreções oral e traqueal; 

4.6 Realizar higiene oral; 

4.7 Verificar pressão do cuff 
4.8 Controlar sinais vitais; 

4.9 Avaliar resultados gasométricos; 

4.10 Avaliar resultados do hemograma; 
4.11 realizar curativo em acesso femoral 
4.12 Atentar para hiperemia, edema no local do acesso femoral; 
4.13 Atentar para diluição de medicação; 

4.14 Administrar medicações lentamente; 

4.15 Realizar controle do débito urinário; 
4.16 Atentar e anotar episódios de diarréia; 

4.17 Atentar para gotejamento da alimentação; 
4.18 Colocar coxins em áreas de pressão; 
4.19 Fazer mudança de decúbito; 
4.20 Estimular circulação com massagem corporal; 
4.21 Fazer rodízio de injeções subcutâneas; 
4.21 Manter membros elevados 

5. Evolução de Enfermagem 

Paciente continua com ECG 1+1+4=6. Pupilas em tamanho normal, isocóricas e reflexo 
fotorreagente positivo. Apresenta flexão em MMII e sinal de Babinsky em MID, sem 
resposta em MMS S, permanecendo sonolenta. 
Ventilação mecânica de suporte por traqueostomia (3°dia), FiO2: 40%, PEEP: Scm de H20, 
PPI: 18cm de H20, VC: 343ml, FR: 14 a 22rnrpm, SatO2: 98,8%. Secreção traqueal em



média quantidade e secreção oral em grande quantidade, ambas de aspecto mucopurulento. 
Mantém cabeceira elevada a 25°. 
Hemodinâmicamente estável, PA: 130 x 60 a 150 x 70mmHg, P: 61 a 62bpm. 
T: 36,6 a 36,9°C. 

Com SNG (l9° dia) 
SVD (l9° dia), urina de coloração amarelo ouro, diurese de 400ml. Abdômen nonnal, 
evacuou 1 vez no período, fezes líquidas e moles. 

DVE com líquor em aspecto xantocrômico em média quantidade. Edema em MMSS ++/4+ 
tendo evoluído e edema nas mãos, e em MMII +/4+. Puncionado femoral direita.. 

Exames laboratoriais dia 28/ 1 1/2002 

Hemoggama 
Hemácias: 2,91 ........................................... ..4.00 a 5.28 milhões/mm3 
Hemoglobina: 0,87 ..................................... ._ 12 a 16 g/dl 

Hematócrito: 26,7 ...................................... .. 36 a 46 % 

Alterações Celulares: policromasia ( +) 

Glicose: 120 ......................................................................... ..70 a 110 mg/dl 

Magnésio iônico: 0,69 .......................................................... ..O,45 a 0,60 mg/dl 
Cálcio ionizável: 3,82 ............................................................ ..4,37 a 5,21mg/dl 

Gasometria Arterial 

PI-1: 7,42 ...................................................... ..7,37 a 7,44 

PCO2: 48,5 ................................................... ..34,5 a44,5 
PO2: 123,7 .................................................... ..80 a9O 
HCO3: 31,1 .................................................. ..23 a 29 
CO2 TOTAL: 32,6 ..................................... ..23 a 27 
Sat. O2: 98,8% ............................................ ..92 a98 

Glicemias



11:00h: 188 

17:00h:l86 

21:00h: 120 

06:00h: 127 

Prescrição Médica: 

1. Dieta para SNG 300 ml 6x/dia, 1 ml = 1,2 cal, para diarréia 
2. SG 5% 500 ml EV 7 gotas/min 
3. KCL 19,1% 10 ml cada SG 
4. MgSO4 10% 10 ml cada SG - SUSPENSO 
5. Tienam 500 mg EV de 6/6 h diluído e lento em lh 
6. Vancomicina 1 g EV diluída e lenta de 12/12 h correr em 2h 
7. Ranitidina 50 mg EV lento 12/12 h diluir em 20ml SG 5% 
8. Nimodipina 30 mg 2 cp p/SNG de 8/8 h 

9. Fenitoína 100 mg 1 cp p/SNG de 8/8 h 

10. Metoclopramida 2 ml EV de 12/ 12 h 
1 1. Dipirona 3 ml EV SN 
12. Glicemia capilar 6/6 h 

13. Insulina regular SC conforme glicemia 
14. < 150 = 0,151- 200 = 4U, 201- 250 = 8U, 251- 300 =12U, >300 = AVISAR 
15. Assistência ventilatória mecânica no SERVO 900 
16. Monitorização cardíaca + Oximetria de pulso 
17. Cabeceira elevada a 25 °, DVE aberta em 15 mm H2O 
18. Cuidados de UTI 
19. Observação: DILUIR MEDICAÇÃO EM NO MÁX]MO 50 ML SE SG.



2 Diagnóstico de Enfermagem 29/ 1 1/2002 

2.1 Capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionado ao processo expansivo 
cerebral e hidrocefalia, evidenciada pela drenagem de líquor através da DVE; 

2.2 Alterações sensoriais perceptivas relacionadas a traumatismos, evidenciado por 

diminuição do nível de consciência e dos reflexos; 

2.3 Troca de gases prejudicada relacionada com lesão do centro respiratório, evidenciado 
por hipoxemia, diminuição da saturação de oxigênio, e distúrbios respiratórios; 

2.4 Incapacidade para manter a respiração espontânea relacionada à lesões do SNC, 
evidenciado pelo aumento de PCO2; 

2.5 Desobstrução ineficaz das vias aéreas relacionada à secreções em quantidade abundante, 
evidenciado pela incapacidade de removê-las ; 

2.6 Risco para diminuição do débito cardíaco relacionado com a lesão cerebral traumática; 

2.7 Alteração na perfusão tissular cerebral relacionada com a área de lesão isquêmica 
cerebral, evidenciada pela deterioração do nível de consciência, da função motora, escala de 
glasgow igual a 6, diminuição dos reflexo sem MMII e ausência destes em MMSS; 

2.8 Risco para alteração da temperatura corporal relacionado com traumas que afetam a 

regulação da temperatura, secreções; 

2.9 Risco para desequilíbrio dos fluidos corporais relacionados ao motivo e conseqüências 
do coma (disfunção neuro-hipóñse e possibilidade de desenvolvimento de diabetes insípidus); 
2.10 Alteração da nutrição: risco para menos do que o corpo necessita, relacionado a 
demandas metabólicas excessivas, incapacidade de deglutir, alteração do nível de consciência; 

2.11 Risco para incontinência urinária relacionado a período prolongado com SVD;



2.12 Diarréia relacionada com o tipo de alimentação e tempo de administração por SNG e 

SNE, evidenciado por fezes líquidas e moles; 

2.13 Risco para prejuízo da integridade da pele relacionado com imobilidade fisica e 

pressão sobre a pele; 

2.14 Alteração na mucosa oral relacionada a efeitos secantes e higiene inadequada, 

evidenciado pela língua saburrosa e xerostomia; 

2.15 Mobilidade no leito prejudicada relacionada ao dano neuromuscular, evidenciado pela 
incapacidade de mover-se 

2.16 Síndrome do déficit do autocuidado relacionado ao coma, evidenciado pela 

incapacidade de realizar cuidado corporal, alimentar-se e vestir-se; 

2.17 Risco para infecção relacionado a necessidades de procedimentos invasivos (catéteres, 
sondas e tubos); 

2.18 Risco para lesão relacionado a taxas de hemoglobina diminuída, alteração na 
mobilidade 

2.19 Risco para aspiração relacionado à diminuição do nível de consciência; 

2.20 risco para lesão perioperatória de posicionamento relacionado a imobilidade 

2.21 Comunicação prejudicada relacionada ao coma, evidenciado pela incapacidade de 
pronunciar palavras, escrever. 

3. Planejamento 

3.1 Manter cuidados com derivação; 
3.2 Manter vias aéreas desobstmí das; 
3.3 Realizar controle hemodinâmico; 

3.4 Realizar controle hídrico; 

3.5 Realizar cuidados para integridade da pele



4. Ação de Enfermagem 

4.1 Manter DVE aberta 
4.2 Observar e registrar altura da derivação, coloração e quantidade do líquor; 
4.3 Trocar diariamente curativo da DVEe traqueostomia; 
4.4 Manter cabeceira elevada; 
4.5 Realizar aspiração de secreções oral e traqueal; 

4.6 Realizar higiene oral; 

4.7 Veriñcar pressão do cuff 
4.8 Controlar sinais vitais; 

4.9 Avaliar resultados gasométricos; 

4.10 Avaliar resultados do hemograma; 
4.11 realizar curativo em acesso femoral 
4.12 Atentar para hiperemia, edema no local do acesso femoral; 
4.13 Atentar para diluição de medicação; 

4.14 Administrar medicações lentamente; 

4.15 Realizar controle do débito urinário; 
4.16 Atentar e anotar episódios de diarréia; 

4.17 Atentar para gotejamento da alimentação; 
4.18 Colocar coxins em áreas de pressão; 
4.19 Fazer mudança de decúbito; 
4.20 Estimular circulação com massagem corporal; 
4.21 Fazer rodízio de injeções subcutâneas; 

4.21 Manter membros elevados 

5. Evolução de Enfermagem 

Paciente apresentou melhora em alguns momentos em relação a escala de glasgow 
l/2+l+4=6/7,pupilas de tamanho normal, isocóricas e reflexo fotorreagente positivo. 

Apresenta flexão em MMII, sem resposta em MMSS. 
Ventilação mecânica de suporte por traqueostomia (4°dia), FiO2: 40%, PEEP: 5cm de H20, 
PPI: 18cm de H20, VC: 4200ml, FR: O8 a 20mrpm, SatO2: 90 a 98,8%. Secreção traqueal em



média quantidade e secreção oral em pequena quantidade, ambas de aspecto mucopurulento. 
Mantém cabeceira elevada a 25°. 
Hemodinâmicamente estável, PA: 130 x 60 a 150 x 60mmI-Ig, P: 57 a 74bpm. 

T: 36,3 a 36,6°C. 

Com SNG (20° dia) 
SVD (20° dia), urina de coloração amarelo ouro, diurese de 350ml. Abdômen normal, não 
evacuou no período. 

DVE com líquor em aspecto xantocrômico drenando 20ml. Permanece com edema em 
MMSS ++/4+, e em MÍMII +/4+. Acesso femoral à direita (2°dia) 

Exames laboratoriais 

Hemograma 

Hematócrito: 32 ...................................... _. 36 a 46 % 

Gasometria Arten`a1 

PH: 7,405 ..................................................... ..7,37 a7,44 
PCO2: 50,9 ................................................... ..34,5 a44,5 
P022 127,5 .................................................... ..80 a 90 

HCO? 33,2 .................................................. ..23 a 29 
CO2 TOTAL: 33,7 ..................................... ..23 a 27 
Sat. O2: 98,8% ............................................ ..92 a 98 

Glicemias 

11:00h: 133 

17:00h: 196 

21:00h: 148 

06:00h: 117 

Prescrição Médica:



1. Dieta para SNG 250 ml 6x/dia, 1 ml = 1,2 cal, para diarréia 
2. SG 5% 500 ml EV 07 gotas/min 
3. KCL 19,1% 10 ml cada SG 
4. Tienam 500 mg EV de 6/6 h diluído e lento em 1h 
5. Vancomicina 1 g EV diluída e lenta de 12/12 h correr em 2h 
6. Ranitidina 50 mg EV lento 12/ 12 h diluir em 20ml SG 5% 
7. Nimodipina 30 mg 2 cp p/SNG de 8/8 h 

8. Fenitoína 100 mg 1 cp p/SNG de 8/8 h 
9. Metoclopramida 2 ml EV de 12/ 12 h 
10. Dipirona 3 ml EV SN 
11. Glicemia capilar 6/6 h 
12. Insulina regular SC conforme glicemia 
13. < 150 = 0,151- 200 = 4U, 201- 250 = 8U, 251- 300 =12U, >3OO = AVISAR 
14. Assistência ventilatória mecânica no SERVO 900 
15. Monitorização cardíaca + Oximetria de pulso 
16. Cabeceira elevada a 25 °, DVE aberta em 15 mm H2O 
17. Cuidados de UTI 
18. Observação: DILUIR MEDICAÇÃO EM NO MÁXIMO 50 ML SE SG.



PROCESSO DE ENFERMAGEM - 2 

1. Histórico de Enfermagem 

1.1 Identificação: 

NC, 43 anos, sexo masculino, casado, católico, pedreiro, natural de Francisco Beltrão - 

PR, procedente da Palhoça. Intemou na UTI - HGCR no dia 09/12/2002 às 1 l:05h procedente 
da emergência, trazido pelo corpo de bombeiro com crise convulsiva generalizada por mais 
ou menos 20 minutos durante o traballio, seguido de coma por volta das 08:00h. 

1.2 Diagnóstico médico 

- Hemorragia subaracnóidea 
- Crise convulsiva 
- Coma 

1.3 Condições físicas/ emocionais 10/12/2002 

Paciente apresenta ECG l+l+l=3 sem abertura ocular, sem resposta verbal e motora, 
pupilas média fixa, reflexo fotorreagente e reflexo cómeo ausentes. 

Em ventilação mecânica controlada com TOT, FiO2 = 50%, PEEP = Scm HZO, PPI = 
15cm I-120, VC = 490 ml, FR = 14 mrpm, Sat O2 = 97%, presença de secreção traqueal 
purulenta espessa em pequena quantidade. 

I-Iipocorado, FC = 121bpm, ritmo sinusal, PA = 130 x 70 mml-Ig. 
T = 36,9°c. 
Em dieta zero, com SNG (2° dia) em sinfonagem drenando pouca quantidade. 
Em 2° dia de SVD, grande volume urinário, hipocrômico. Não evacuou. Abdômen 

flácido. 

Presença de punção em subclávia direita (2° dia). 

2. Diagnóstico de Enfermagem 10/12/2002



2. 1 Capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionada a crise convulsiva seguida 
de coma, evidenciada pela avaliação da ECG; 

2.2 Alteração sensorial perceptiva relacionado a traumatismo, evidenciado pela diminuição 

do nível de consciência, dos reflexos e alteração das pupilas; 

2.3 Troca de gases prejudicada relacionado ao traumatismo evidenciado pela incapacidade 
de remover secreções 

2.4 Incapacidade para manter a respiração espontânea relacionada a lesões do SNC 
evidenciado por diminuição de Pa02 e aumento de FC; 

2.5 Desobstrução ineficaz das vias aéreas relacionado a secreções evidenciado pela 

incapacidade de remover secreções das vias aéreas 

2.6 Débito cardíaco diminuído relacionado à hemorragia subaracnóidea, evidenciado pela 
variação na pressão sanguínea, mudanças de coloração da pele. 

2.7 Alteração na perfusão tissular cerebral relacionada a crise convulsiva seguida de coma, 
perda da auto-regulação pressórica e metabólica, evidenciada pela deterioração do nível de 
consciência, da função motora, alterações pupilares, ausência dos reflexos e ECG =3; 

2.8 Hipertermia relacionada ao processo infeccioso, evidenciado por temperatura corporal 
acima de 37,8°C; 

2.9 Risco para desequilíbrio dos fluidos corporais relacionada à crise convulsiva seguida 
de coma e desenvolvimento de diabetes insípidus; 

2.10 Alteração da nutrição: risco para menos do que o corpo necessita relacionado à 
incapacidade de deglutir e alteração do nível de consciência; 

2.11 Alteração da eliminação urinária relacionada ao estado comatoso, evidenciado pelo 
aumento da freqüência urinária;



2.12 lncontinencia urinária total relacionada a disfunção neurológica evidenciado pelo 

constante fluxo de urina ocorrendo em períodos imprevisíveis sem ser precedido por 
distensão, contração ou espasmos incontroláveis 

2.13 Risco para integridade da pele prejudicada relacionada com a pressão sobre a pele, 
imobilidade fisica, alteração témaica; 

2.14 Mobilidade no leito prejudicada relacionada à inconsciência evidenciado, pela 

incapacidade de mover-se; 

2.15 Sindrome do déficit do autocuidado relacionado ao estado comatoso, evidenciado pela 
incapacidade de realizar cuidado corporal, vestir-se e alimentar-se; 

2.16 Risco para infecção relacionada à necessidade de procedimentos invasivos (sondas, 
catéteres e tubos); 

2.17 Risco para lesão relacionado a leucocitose e a imobillidade 

2.18 Risco para aspiração relacionado à diminuição do nível de consciência. 

2.19 Comunicação prejudicada relacionada ao coma evidenciado pela incapacidade de 
pronunciar palavras e escrever 

3. Planejamento 

3.1 Manter vias aéreas desobstruídas; 
3.2 Realizar controle hemodinâmico; 

3.3 realizar controle hídrico 

3.4 Manter cuidados com integridade da pele. 

4. Ação de Enfermagem 

4.1 Aspirar secreções orla e traqueal; 

4.2 Manter cabeceira elevada;



4.3 Verificar pressão do cufi` 

4.4 Realizar higiene oral 

4.5 Realizar controle de sinais vitais; 

4.6 Realizar mudanças de decúbito; 
4.7 Estimular circulação com massagem corporal 
4.8 Avaliar controle do débito urinário 
4.9 Avaliar resultados gasométricos. 

4.10 Avaliar hemograma 
4. 1 1 Administrar medicação lentamente 

4.12 Colocar coxins em áreas de pressão 
4.13 Atentar para sinais de novas convulsões 

4.14 Realizar curativo em subclávia 
4.15 Atentar para sinais de infecção no local da punção 

5. Evolução de Enfermagem 

Paciente pemianece com ECG 1+1+1=3 sem abertura ocular, sem resposta verbal e 

motora, pupilas média fixa, reflexo fotorreagente e reflexo cómeo ausentes. 
Em ventilação mecânica controlada com TOT, FiO2 = 50%, PEEP = Scm H20, PPI = 

15cm I-120, VC = 490 ml, FR = 14 mrpm, Sat O2 = 97%, presença de secreção traqueal 
purulenta espessa em pequena quantidade. 

Se mantém hipocorado, FC = 121bpm,, PA = 130 x 70 mmHg. 
T = 36,9°c. 
Permanece em dieta zero, com SNG (2° dia) em sinfonagem drenando pouca 

quantidade. 

Em 2° dia de SVD, com débito urinário de 1700 ml no período de lhora e 30 minutos, 
hipocrômica, não evacuou no período. Abdômen flácido. 

Presença de punção em subclávia direita (2° dia). 
Realizado exame clínico para diagnosticar morte encefálica, sendo realizado testes óculo 

cefálico, vestíbulo calórico, e teste de apnéia com resultados positivos, onde entrou para 
protocolo de doação de órgãos. 

Exames complementares



Gasometria arterial às 8:00h 

pH: 7,40 

pCO2: 30,7 
pO2:45,4 

I-ICO3:19,5 

Sat O2: 100% 

Exame de sangue ás07:O0h 

- Leucócitos: 24.200 mm3 
- Neutrófilosz Bastões: 1452 mmfi e Segmentados: 21.175 mm3 
- Linfócitos: 650 mm3 

Exame de sangue ásl 1:30h 

- Leucócitos: 20.000 mm3 
- Neutrófilosí Bastões: 1600 mmf* e Segmentados: 16.580 mm* 
- Linfócitos: 440 mm* 
- Monócitos: 1.300 mm3 
- CK - MB (37°C): 50 U/1 
- CK - MB (25°): 20 U/1 
- Creatinoquinase (CK - 37°C): 1033 U/1 
- Creatinoquinase (CK - 25° C): 426 U/1 
- Glicose: l89U/1 
- Transaminase GOT (AST): 51U/1 
- Sodio: 168 
- Tempo de tromboplastina parcial ativada - TLPA: 27,2 

Prescrição médica 

1 Dieta zero 

2 SF 0,9% 3000m1 EV 42 gotas/min 
3 SG 0,5% l000ml EV 14 gotas/min



4 KCI 19,1% 10ml em cada SG 
5 MgSO4 10 l0ml em cada SG 
6 SG 5% 21 Oml + 40ml de Fentanil EV BI ACM 
7 Fenitoína lg em SF 100ml EV em 30 min 
8 F enitoína '/z ampola EV 8/8 h 

9 Midazolam l5mg '/z EV ACM 
10 Decadron 4mg EV 6/6 h 

ll Ranitidina 50mg EV 12/12 h 
12 Plasil l ampola EV 8/8h ACM 
13 Dipirona 1 ampola EV 6/6 h SN 
14 Oxigen 1 frasco (50ml) + ll0ml SF em Bla 12 ml/h ACM 
15 Assistência ventilatória mecânica no SERVO 900C 
16 Monitorização cardíaca - Oximetria de pulso 
17 cuidados de UTI 
18 Manitol 200ml EV ACM 
19 SF 0,9% 500ml EV ACM



2. Diagnóstico de Enfermagem 11/ 12/2002 

2.1 Capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionada a crise convulsiva seguida 

de coma, evidenciada pela avaliação da ECG; 

2.2 Alteração sensorial perceptiva relacionado a traumatismo, evidenciado pela diminuição 

do nível de consciência, dos reflexos e alteração das pupilas; 

2.3 Troca de gases prejudicada relacionado ao traumatismo evidenciado pela incapacidade 

de remover secreções 

2.4 Incapacidade para manter a respiração espontânea relacionada a lesões do SNC 
evidenciado por diminuição de PaO2 e aumento de FC; 

2.5 Desobstrução ineficaz das vias aéreas relacionado a secreções evidenciado pela 

incapacidade de remover secreçoes das vias aéreas 

2.6 Débito cardíaco diminuído relacionado à hemorragia subaracnóidea, evidenciado pela 

variação na pressão sanguínea, mudanças de coloração da pele. 

2.7 Alteração na perfusão tissular cerebral relacionada a crise convulsiva seguida de coma, 
perda da auto-regulação pressórica e metabólica, evidenciada pela deterioração do nivel de 

consciência, da função motora, alterações pupilares, ausência dos reflexos e ECG =3; 

2.8 Hipertermia relacionada ao processo infeccioso, evidenciado por temperatura corporal 

acima de 37,8°C; 

2.9 Risco para desequilíbrio dos fluidos corporais relacionada à crise convulsiva seguida 
de coma e desenvolvimento de diabetes insípidus; 

2.10 Alteração da nutrição: risco para menos do que o corpo necessita relacionado à 

incapacidade de deglutir e alteração do nível de consciência;



2.11 Alteração da eliminação urinária relacionada ao estado comatoso, evidenciado pelo 

aumento da freqüência urinária; 

2.12 Incontinencia urinária total relacionada a disfunção neurológica evidenciado pelo 

constante fluxo de urina ocorrendo em períodos imprevisíveis sem ser precedido por 

distensão, contração ou espasmos incontroláveis 

2.13 Risco para integridade da pele prejudicada relacionada com a pressão sobre a pele, 
ímobilidade fisica, alteração térmica; 

2.14 Mobilidade no leito prejudicada relacionada à inconsciência evidenciado, pela 

incapacidade de mover-se; 

2.15 Síndrome do déficit do autocuidado relacionado ao estado comatoso, evidenciado pela 
incapacidade de realizar cuidado corporal, vestir-se e alimentar-se; 

2.16 Risco para infecção relacionada à necessidade de procedimentos invasivos (sondas, 
catéteres e tubos); 

2.17 Risco para lesão relacionado a leucocitose e a imobillidade 

2.18 Risco para aspiração relacionado à diminuição do nível de consciência. 

2.19 Comunicação prejudicada relacionada ao coma evidenciado pela incapacidade de 
pronunciar palavras e escrever 

3. Planejamento de Enfermagem 

3.1 Manter vias aéreas dasobstruídas; 

3.2 Realizar controle hemodinâmico; 

3.3 realizar controle hídrico 

3.4 Manter cuidados com integridade da pele.



4. Ação de Enfennagem 

4.1 Aspirar secreções orla e traqueal; 

4.2 Manter cabeceira elevada; 
4.3 Verificar pressão do cuff 
4.4 Realizar higiene oral 

4.5 Realizar controle de sinais vitais; 

4.6 Realizar mudanças de decúbito; 
4.7 Estimular circulação com massagem corporal 
4.8 Avaliar controle do débito urinário 

4.9 Avaliar resultados gasométricos. 

4.10 Avaliar hemograma 
4.1 1 Administrar medicação lentamente 

4.12 Colocar coxins em áreas de pressão 
4.13 Atentar para sinais de novas convulsões 

4.14 Realizar curativo em subclávia 
4.15 Atentar para sinais de infecção no local da punção 

5. Evolução de Enfermagem 

permanece com Glasglow l+l+l = 3, midríase, reflexo fotorreagente e cómeo ausentes 
Em ventilação mecânica controlada com TOT mantido. 
Hipocorado, PA: 50 x 30 nm1Hg, FC: 95bpm. 
T: 36,4°C 

Dieta zero com SNG em sinfonagem 
SVD (3° dia) com diurese me grande quantidade. Não evacuou no período. 
Mantém punção em subclávia a direita 
Suspenso protocolo para doação, pois a família não autorizou a doação de órgãos. 

Prescrição médica



SF 0,9% 3000ml EV 42 gotas/min 
SG 0,5% 1000m1 EV 14 gotas/min 
KCl19,1%10ml em cada SG 
MgSO4 10 10ml em cada SG



PROCESSO DE ENFERMAGEM - 3 

1. Histórico de Enfermagem 

1.1 Identificação 

R.B., 19 anos, sexo masculino, solteiro, estudante, natural e procedente de Florianópolis. 

Intemou na UTI no dia 15/12/2002 às 05:25h, vindo da emergência vítima de acidente de 
trânsito. 

1.2 Diagnóstico Médico 
- Politrauma 
- TCE grave 

1.3 Condições Físicas/Emocionais 17//12/02 

Paciente com ECG l+1+1 = 3, midríase, reflexo fotorreagente e cómeo ausentes. Apresenta 
otorragia. 

Em ventilação mecânica controlada com TOT (3°dia), PEEP: 5 cm de H20, VC: 507ml FR: 
18mrpm. Aspirado secreção oral com aspecto sanguinolento em grande quantidade de odor 
fétido. 

PA: 160 x 20nnnHg, FC:120bpm. 
T: 36,3°C 

Dieta zero,com SOG (3°dia) em sinfonagem. 
SVD (3° dia) com urina de aspecto amarelo claro com presença de depÓsito.não evacuou. 
Edema 2+/4+ em MMSS 
Punção com Abocath 16 em MSD



2. Diagnóstico de Enfermagem 17/12/2002 

2.1 Capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionada ao traumatismo 

seguido de coma, evidenciado pela avaliação da ECG; 

2.2 Alteração sensorial perceptiva relacionada ao traumatismo, evidenciado pela 

diminuição do nível de consciência, dos reflexos e alteração das pupilas 

2.3 Troca de gases prejudicada relacionada ao traumatismo evidenciada pela 
incapacidade de remover secreçoes 

2.4 Incapacidade para manter respiração espontânea relacionado a lesões no Sistema 
Nervoso Central, evidenciado por aumento da freqüência cardíaca; 

2.5 Desobstrução ineficaz das vias aéreas relacionado a secreções em grande quantidade 
evidenciada pela incapacidade para remover secreções das vias aéreas 

2.6 Risco para diminuição do débito cardíaco relacionado ao politrauma 

2.7 Alteração na perfusão tissular cerebral relacionada a lesão do Sistema Nervoso 
Central, perda da auto-regulação pressórica e metabólica, evidenciado pela deterioração 
do nível de consciência, da função motora,alterações pupilares, ausência dos reflexos e 

ECG =3; 

2.8 Risco para alteração da temperatura corporal relacionado ao trauma; 

2.9 Risco para desequilíbrio dos fluidos corporais relacionado ao coma e 

desenvolvimento do diabetes insípidus; 

2.10 Alteração na nutrição para menos do que o corpo necessita relacionado a 

incapacidade de deglutir e alteração do nível de consciência; 

2.11 Risco para integridade da pele prejudicada relacionado à imobilidade , secreções;



2.12 Mobilidade no leito prejudicada relacionada a consciência evidenciado pela 

incapacidade para mover-se; 

2.13 Síndrome de déficit do autocuidado relacionado a estados comatosos evidenciado 
pela incapacidade de realizar cuidado corporal, vestir-se e alimentar-se; 

2.14 Risco para infecção relacionado a necessidade de procedimentos invasivos 

(cateteres, sondas e tubos); 

2.15 Risco para aspiração relacionado à diminuição do nível de consciência; 

2.16 Comunicação prejudicada relacionada ao coma, evidenciado pela incapacidade de 
pronunciar palavras, escrever. 

3. Planejamento de Enfermagem 

3.1 Manter vias aéreas desobstruídas 
3.2 Realizar controle hemodinârnico 

3.3 Realizar balanço hídrico 

3.4 Realizar cuidados para integridade da pele 

4. Ação de Enfermagem 

4.1 Aspirar secreções oral e traqueal 

4.2 Manter cabeceira elevada; 

4.3 Realizar controle de sinais vitais 

4.4 Avaliar resultados gasométricos 

4.5 Avaliar hemograma; 
4.6 Avaliar resultado do exame de urina; 
4.7 Realizar mudanças de decúbito 
4.8 Massagear a pele



4.9 Realizar controle do débito urinário 

4.10 Observar coloração da urina 
4.11 Observar a evolução da otorragia 

5. Evolução de Enfermagem 

Paciente permanece com ECG l+1+l = 3, midríase, reflexo fotorreagente e cómeo ausentes e 

com otorragia. 
Em ventilação mecânica controlada com TOT (3°dia), PEEP: 5 cm de H20, VC: 507ml FR: 
18mrpm. Realizado aspiração de secreção oral com aspecto sanguinolento em grande 
quantidade, de odor fétido. 

PA; 140 x 20 a 160 x 60mmHg, FC: 120 a 124bpm. 
T: 36,2 a 36,4°C 

Permanece com dieta zero,com SOG em sinfonagem 
SVD (3° dia) com urina de aspecto amarelo claro com depósito.Sem evacuar no período. 
Edema 2+/4+ em MMSS 
Ptmção com Abocath 16 em MSD 
Entrou em protocolo para doação de órgãos. Realizado testes. 
Família não aceitou provável doação. 

Prescrição médica 

1. Dieta zero + SOG em sinfonagem 
2. SG 5% 3000rnl EV 42 gotas/min 
3. KCl 19,1% l0ml em cada SG 
4. MgSO4 10% 2ml em cada SG 
5. SF 0,9% 3000ml EV 42 gotas/min 
6. Dipirona 1 ampola EV 6/6 h 
7. Assistência ventilatória mecânica no Benett 
8. ECG + Oximetria de pulso + AVM 
9. Cuidados de UTI



PROCESSO DE ENFERMAGEM - 4 
1. Histórico de Enfermagem 

1.1 Identificação 

V.M., 33 anos, sexo masculino, casado, católico, natural de Romelândia, procedente da 

Palhoçalntemou na UTI no dia 12/01/2003 às 12:50h vindo da emergência, vítima de 

acidente de moto. 

1.2 diagnóstico médico 

- TCE grave 
- Pneumotórax à direita 

1.3 Condições físicas/ emocionais 12/01/2003 

Paciente com escala de glasgow 4/l+1+4 = 6/9, com abertura ocular espontânea a 

esquerda em alguns momentos, porém durante avaliação não responde mesmo ao estímulo 
doloroso, ptose palpebral a direita, pupilas de tamanho normal, anisocóricas D>E, reflexo 
fotorreagente negativo a direita e positivo a esquerda, 

Em ventilação mecânica na modalidade PS por traquestomia (4° dia), com FiO2: 40%; 
PPI: 16cm de HZO; PEEP: 06cm de HZO; VC: 500ml; FR: l4mpm; Sat. O2: 99%. Presença 
de bico de Guedel. Secreção oral e traqueal em grande quantidade de aspecto 

mucosanguinolento e região peritraqueal com secreção achocolatada fétida. 
Hemodinamicamente estável, PA: 120 x 70mmHg, FC: 85bpm; 
T: 37,2°C 

I-Iidratado. 

Alimentação por SNG(15°dia). 

Com SVD (l5°dia), diurese de coloração âmbar. Abdômen levemente distendido,sem 
evacuar. 

Presença de área de necrose na língua e ausência de dentes. Edema 2+/4+ em MSD, 
1+/4+ em MSE e MMII. Presença de lesões e escoriações pelo corpo. Movimentos contínuos 
de mão e pema esquerda (involuntán`os?). Presença de pontos em hálux esquerdo. 

Punção venosa periférica em MSD com abocath n° l8 (l° dia)



2 Diagnóstico de Enfermagem 27/01/2003 

2.1 Capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionada ao traumatismo crânio 
encefálico, evidenciada pela avaliação da ECG; 

2.2 Alterações sensoriais perceptivas relacionado ao traumatismo, evidenciado por 

diminuição do nível de consciência, dos reflexos e alteração das pupilas; 

2.3 Troca de gases prejudicada relacionada ao traumatismo evidenciado pela incapacidade 
de remover secreções; 

2.4 Desobstrução ineficaz das vias aéreas relacionada à secreções em quantidade abundante, 
evidenciado pela incapacidade de removê-las; 

2.5 Risco para débito cardíaco diminuído relacionado com a lesão cerebral traumática; 

2.6 Alteração na perfusão tissular cerebral relacionado com o trauma primário ou motivo 
do coma, evidenciado pela alteração na resposta motora, na reação pupilar e ECG; 

2.7 Risco para alteração da temperatura corporal relacionado a taxas metabólicas 

alteradas, secreções e trauma que afetam a regulação da temperatura; 

2.8 Risco para desequilíbrio dos fluidos corporais relacionado ao motivo e conseqüências 
do coma; 

2.9 Alteração da nutrição: risco para menos do que o corpo necessita relacionado à 

incapacidade de deglutir, alteração do nível de consciência e TCE; 

2.10 Alteração da eliminação urinária relacionada ao estado comatoso, evidenciado pelo 
controle do débito urináiio através de SVD; 

2.11 Integridade da pele prejudicada relacionada ao acidente, evidenciado por lesões no 
tecido dérmico e epidérmico;



2.12 Risco para prejuízo da integridade da pele relacionado com imobilidade ñsica e 

pressão sobre a pele; 

2.13 Mobilidade no leito prejudicada relacionada ao coma, evidenciado pela incapacidade 

para mover-se; 

2.14 Síndrome do déficit do autocuidado relacionado ao estado comatoso, evidenciado pela 
incapacidade de realizar cuidado corporal; 

2.15 Risco para infecção relacionada a necessidade de procedimentos invasivos (sondas, 
catéteres e tubos) e área de necrose na língua ; 

2.16 Risco para aspiração relacionado à diminuição do nivel de consciência, presença de 

traqueostomia, tubos para alimentação e trauma. 

2.17 Comunicação prejudicada relacionado ao coma e traqueostomia, evidenciado pela 
incapacidade de pronunciar palavras. 

3. Planejamento 

3.1 Manter vias aéreas desobstruídas; 
3.2 Realizar controle hemodinâmico; 

3.3 Realizar balanço hídrico rigoroso 

3.4 Realizar cuidados com a integridade da pele e mucosas 

4. Ação de Enfermagem 

4.1 Aspirar secreções oral e traqueal; 

4.2 Manter cabeceira elevada; 
4.3 Controlar sinais vitais; 

4.4 Avaliar resultados gasométricos 

4.5 Avaliar hemograma 
4.6 Avaliar exame de urina 
4.7 Realizar higiene e curativo



4.8 Avaliar secreções e aspectos da região preritraqueal 

4.9 Verificar pressão do cuff 

4.10 Realizar higiene oral 

4.11 Observar e avaliar quantidade de sangue e ar drenado pelo dreno de tórax 

4.12 Avaliar a necessidade de transfusão de sangue 

4.13 Realizar controle do débito urinário 
4.14 Realizar balanço hidroeletrolítico rigoroso; 

4.15 Avaliar resultados gasométricos; 

4.16 Fazer mudanças de decúbito; 
4.17 Estimular circulação com massagem corporal. 
4.18 Manter membros elevados 
4.19 Atentar e registrar movimentos em membros superior e inferior esquerdo 
4.20 Colocar coxins em áreas de pressão 
4.21 Observar suo de restrições 

5. Evolução de Enfermagem 

Apresenta escala de glasgow 4/1 +1+4 = 6/9, com abertura ocular espontânea a esquerda 
em alguns momentos, porém durante avaliação continua a não responder, mesmo ao estímulo 
doloroso, ptose palpebral a direita, pupilas e tamanho normal, anisocóricas D>E, reflexo 
fotorreagente negativo a direita e positivo a esquerda, 

Em ventilação mecânica na modalidade PS por traquestomia (4° dia), com FiO2: 40%; 
PPI: 16cm de H20; PEEP: 06cm de H20; VC: 500ml; FR: 14 a 19 mpm; Sat. O2: 98 a 99%. 
Permanece com bico de Guedel. Secreção oral e traqueal em grande quantidade de aspecto 
mucosanguinolento e região peritraqueal com secreção achocolatada fétida. 

Hemodinamicamente estável, PA: 110x60 a 130x90 mml-Ig, FC: 85 a 103 bpm; 
T: 36,8 a 37,3°C 

Hidratado. 

Alimentação por SNG 
Com SVD (15°dia), diurese de 400ml em 4horas e 30 minutos, de coloração âmbar. 

Abdômen levemente distendido. Não evacuou no período. 
Presença de área de necrose na lingua e ausência de dentes. Edema 2+/4+ em MSD, 

1+/4+ em MSE e IVIMII. Presença de lesões e escoriações pelo corpo. Movimentos continuos 
de mão e pema esquerda (involuntários?). Presença de pontos em hálux esquerdo.



Punção venosa periférica em MSD com abocath n° 18 (1° dia) 

Exames complementares: 

Sódio 149 ............................................................................... ..l35 a 145 mEq/l 

Prescrição médica 

1 Dieta pela SNG 300 ml 6x/dia 1,2 Kcal/ml 
2. SG 5% 500ml EV 07 gotas/min 
3. KCl 19,1% l0ml em cada SG 
4. MgSO4 10% Sml em cada SG 
5. Maxcef2g EV 12/12 h 
6. Fenitanil 3ml EV SN ACM 
7. Fenitoína 250mg EV diluído lento 8/8 h 

8. Tagamet 1 ampola EV 8/8 h 

9. Fraxiparina 0,3 SC 24/24 h 

10. Gluconato de Ca 10% 1 ampola EV 8/8 h 
11. Dipirona 2 ml EV SN 
12. Plasil 1 ampola EV SN 
13. Cabeceira elevada + controle neurológico 
14. Assistência ventilatória mecânica no SERVO 900C 
15. Fisioterapia motora + respiratória 
16. Cuidados de UTI 
17. SF 0,9% 500ml EV ACM - SUSPENSO



2. Diagnóstico de Enfermagem 28/01/2003 

2.1 Capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionada ao traumatismo crânio 
encefálico, evidenciada pela avaliacao da ECG; 

2.2 Alterações sensoriais perceptivas relacionado ao traumatismo, evidenciado por 

diminuição do nível de consciência, dos reflexos e alteração das pupilas; 

2.3 Troca de gases prejudicada relacionada ao traumatismo evidenciado pela incapacidade 
de remover secreções; 

2.4 Desobstrução ineficaz das vias aéreas relacionada à secreções em quantidade abundante, 
evidenciado pela incapacidade de removê-las; 

2.5 Risco para débito cardíaco diminuído relacionado com a lesão cerebral traumática; 

2.6 Alteração na perfusão tissular cerebral relacionado com o trauma primário ou motivo 
do coma, evidenciado pela alteração na resposta motora, na reação pupilar e ECG; 

2.7 Risco para alteração da temperatura corporal relacionado a taxas metabólicas 

alteradas, secreções e trauma que afetam a regulação da temperatura; 

2.8 Risco para desequilíbrio dos fluidos corporais relacionado ao motivo e conseqüências 
do coma; 

2.9 Alteração da nutrição: risco para menos do que o corpo necessita relacionado à 

incapacidade de deglutir, alteração do nível de consciência e TCE; 

2.10 Alteração da eliminação urinária relacionada ao estado comatoso, evidenciado pelo 
controle do débito urinário através de SVD; 

2.11 Integridade da pele prejudicada relacionada ao acidente, evidenciado por lesões no 
tecido démiico e epidérmico;



2.12 Risco para prejuízo da integridade da pele relacionado com imobilidade fisica e 

pressão sobre a pele; 

2.13 Mobilidade no leito prejudicada relacionada ao coma, evidenciado pela incapacidade 
para mover-se; 

2.14 Síndrome do déficit do autocuidado relacionado ao estado comatoso, evidenciado pela 
incapacidade de realizar cuidado corporal; 

2.15 Risco para infecção relacionada a necessidade de procedimentos invasivos (sondas, 
catéteres e tubos) e área de necrose na língua ; 

2.16 Risco para aspiração relacionado à diminuição do nivel de consciência, presença de 
traqueostomia, tubos para alimentaçao e trauma. 

2.17 Comimicação prejudicada relacionado ao coma e traqueostomia, evidenciado pela 
incapacidade de pronunciar palavras. 

3. Planejamento 

3.1 Manter vias aéreas desobstruídas; 
3.2 Realizar controle hemodinâmico; 

3.3 Realizar balanço hídrico rigoroso 

3.4 Realizar cuidados com a integridade da pele e mucosas 

4. Ação de Enfermagem 

4.1 Aspirar secreções oral e traqueal; 

4.2 Manter cabeceira elevada; 
4.3 Controlar sinais vitais; 

4.4 Avaliar resultados gasométricos 

4.5 Avaliar hemograma 
4.6 Avaliar exame de urina 
4.7 Realizar higiene e curativo



4.8 Avaliar secreções e aspectos da região preritraqueal 

4.9 Verificar pressão do cufi` 

4.10 Realizar higiene oral 

4.11 Observar e avaliar quantidade de sangue e ar drenado pelo dreno de tórax 

4.12 Avaliar a necessidade de transfusão de sangie 

4.13 Realizar controle do débito urinário 
4.14 Realizar balanço hidroeletrolítico rigoroso; 

4.15 Avaliar resultados gasométricos; 

4.16 Fazer mudanças de decúbito; 
4.17 Estimular circulação com massagem corporal. 
4.18 Manter membros elevados 
4.19 Atentar e registrar movimentos em membros superior e inferior esquerdo 
4.20 Colocar coxins em areas de pressão 
4.21 Observar uso de restrições 

4.22 Retirar pontos em hálux 

5. Evolução de Enfermagem 

Paciente com escala de glasgow 2+1+4 = 7, com abertura ocular espontânea à esquerda 
em alguns momentos, porém durante avaliação continua não respondendo a estímulo 

doloroso, diminuição da ptose palpebral à direita, pupilas de tamanho normal, anisocóricas 
D>E, reflexo fotorreagente negativo a direita e positivo a esquerda, 

Em ventilação mecânica na modalidade PS, por traqueostomia (5° dia), com FiO2: 40%; 
PPI: l6cm de I-I20; PEEP: 06cm de I-I20; VC: 500ml; FR: l6 a 24mpm; Sat. O2: 96 a98%. 
Permanece com bico de Guedel sendo mantido cateter de O2 contínuo para aspiração. 
Diminuição da quantidade de secreção oral e traqueal, de aspecto mucosanguinolento.e da 
secreção na região peritraqueal. 

Hemodinamicamente estável, PA: l00x60 a l20x70mmI-Ig, FC: 85 a 101bpm; 
T:36,9 a 37,6°C 

I-lidratado. 

Alimentação por SNG(16°dia). 

Com SVD (l6°dia), diurese de 400ml em óhoras e 30 minutos, de coloração âmbar. 
Abdômen distendido. Não evacuou no período.



Presença de área de necrose na língua e ausência de dentes. Edema 2+/4/ em MSD e 

1+/4+ em MSE e MMII. Lesões e escoriações pelo corpo. Movimentos contínuos de mão e 

pema esquerda (involuntários?). Retirada de pontos em hálux esquerdo. 
Punção venosa periférica em MSD com abocath n° 18 (2° dia). 

Exames complementares 

Sódio: 149 135 a 145 mEq/1 

Gasometria Arterial 

pH; 7,465 .................................................... ..7,37 z 7,44 

1>co2z 41,2 ................................................. ..34,5 a 44,5 

1>o2z 104,7 .................................................. ..so z9o 
Hcosz 29,9 ................................................ ..23 a 29 
co2 TOTAL; 31,2 ..................................... ..23 z 27 
sat. 02; 98,3% ............................................ ..92 a 93 

Prescrição médica 

1. Dieta pela SNG 300 ml 6x/dia 1,2 Kcal/ml 
2. SG 5% 500ml EV 07 gotas/min 
3. KCl19,1%lOm1 em cada SG 
4. MgSO4 10% Sml em cada SG 
5. Maxcef2g EV 12/12 h 

6. Fenitanil 3m1 EV SN ACM 
7. F enitoína 25 Omg EV diluído lento 8/8 h 

8. Ciprofloxacino Colírio instilar 2gts em cada olho 12/ 12 h 
9. Fraxiparina 0,3 SC 24/24 h 

10. Gluconato de Ca 10% 1 ampola EV 8/8 h 

11. Dipirona 2 ml EV SN 
12. Plasil 1 ampola EV SN 
13. Cabeceira elevada + controle neurológico



14. Assistência ventilatória mecânica no SERVO 900C 
15. Fisioterapia motora + respiratória 
16. Cuidados de UTI



APÊNDICES



APÊNDICE 1



ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) 
CONCEITO:Também conhecido por derrame, é a perda repentina da função cerebral que 
resulta do rompimento do suprimento de sangue para uma parte do cérebro. 

EPIDEMIOLOGIA: É a terceira causa de morte, com mortalidade global de l8 a 37% para o 
pnmeiro derrame e superior a 62% para os episódios subseqüentes. 

CAUSAS: Trombose, embolia cerebral, isquemia e hemorragia cerebral. O que resulta em 
intermpção no suprimento de sangue para o cérebro, causando uma perda temporária ou 
pemianente de movimento, do pensamento, memória, fala ou sensibilidade. 

ETIOLOGIA: - Trombose: arteriosclerose cerebral e circulação cerebral lenta 

- Embolia: anormalidades patológicas, infarto de miocárdio e infecções 
pulmonares 

- Isquemia: constrição ateromatosa 
- Hemorragia: hipertensão e arterosclerose. 

MANIFESTAÇÕES CLILNICAS: perda motora, perda da comunicação, distúrbios 
perceptivos, comprometimento da fimção cognitiva e dos efeitos psicológicos e disfunção 
vesical. 

COMPLICAÇÕES: Hipóxia cerebral, redução do fluxo sanguíneo cerebral e extensão da área 
da lesão. 

SMELTZER, Suzanne C., BARE, Brenda G.. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. p. 1506 a 1507



APÊNDICE 2



TRAUMATISMO cRÃN1o ENCEFÁLICO 
EPIDEMIOLOGIA: Nos EUA os TCEs correspondem cerca de 200 a 300 intemações 

hospitalares a cada 1000 habitantes ao ano. 

CAUSAS: As causas de TCEs variam connfonna as faixas et'rias. Em crianças 
prevalescem acidentes domésticos e quedas, em adultos acidentes de transito e agressões e em 
idosos acidentes domésticos e quedas 

CLASSIFICAÇÃO: As alterações que os TCEs provocam no organismo podem ser 
classificados como: 

l. Alterações primárias: São alterações diretas conseqüentes ao impacto. São 
exemplos as fraturas de crânio, contusões corticais e lesões difusas da 
substância branca. 

2. Alterações secundárias: Correspondem as reações que o organismo desenvolve 
a partir do impacto inicial, sendo esta mais grave podendo levar a morte.São 
exemplos hemorragias intracranianas, inchaço cerebral, hidrocefalia, 
hipertensão intracraniana grave e hémias cerebrai. 

ASPECTOS CLINICOS: Em relação a respiração são encontrados diferentes padrões 1 

eupnéia, Cheyne-stokes, hipewentilaçao neurôgenica, apneustica, ataxica, parada ou apnéia 
Ocon'e também alterações de pressão arterial, freqüência cardíaca. 

EXAMES COMPLEMENTARES: Radiografia, TC, ressonância magnética, 
monitorização da PIC, detem1inação do fluxo sanguíneo cerebral, oximetria cerebral, Doppler 
transcraniano, avaliação hematológica e bioquímica, bioquímica liquórica, EEG, potencial 
evocado cerebral. 

ALTERAÇÕES SISTEMICAS RELACIONADOS AO TCE: Pulmonares (edema 
pulmonar neurôgenico, edema pulmonar não cardiogênico, embolia gordurosa, contusões 
pulmonares, aspiração pulmonar, intubação e traqueostomia), cardiovasculares, 
gastrintestinais (trauma abdominal fechado, pancreatite, ulcera de estresse), metabólicas 
(hiponatremia, hipernatremia e resposta inflamatória sistêmica), alterações de coagulação e 
infecções. 

Knobel 855 a 876
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CRISES CONVULSIVAS 

CONCEITO: É a descarga excessiva repentina nos neurônios cerebrais, havendo 
atividade motora anormal, sensorial autônoma e psíquica. 

CAUSAS: Idiopáticas (genética, defeitos no desenvolvimento) e adquiridas ( hipoxemia, 
insuficiência vascular, febre, tumor cerebral, hipertensão) 

CONSEQUENCIAS: perda de memória, dano cerebral ( quando graves e prolongadas), 
hipóxia e broncoaspiração. 

CLASSIFICAÇÃO: As crises convulsivas podem ser classificadas da seguinte forma: 
1. Parciais: - parciais simples: ocorre onde só um dedo ou mão podem tremer, sem perda 

de consciência; 
- parciais complexas: a pessoa fica imóvel ou move-se automática, não 

lembrando do episódio; 
2. Generalizadas: Rigidez mais contrações que altemam com relaxamento por todo o 

corpo, língua pode ser mastigada, quando temtina a crise o individuo relaa e entra em 
coma, podendo permanecer assim por horas. 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: 

\r_c:×uz_.¡>w_r×››- 

_ Observar e registrar sinais e sintomas da crise; 
Atentar para estado geral do indivíduo antes durante e após a convulsão; 

. Oferecer privacidade; 
Proteger a cabeça, afrouxar as roupas, afastar mobílias; 

. Não forçar abertura das mandíbulas pois pode quebrar os dentes; 
Não tentar conter o indivíduo; 

. Colocar o indivíduo de lado, pois permite que a língua se projete para frente e 
facilita a drenagem da saliva.
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ANEURISMA CEREBRAL 

CONCEITO: Éa dilatação das paredes de uma artéria cerebral, como resultado do 
enfraquecimento da parede arterial. 

CAUSA: Sua causa é desconhecida, porém sabe-se que geralmente as artérias afetadas 
são as carótidas interana, cerebral e anterior; e artérias cerebrais médias. Os aneurismas 
múltiplos não são raros. 

FISIOPATOLOGIA: Os sintomas são produzidos quando o aneurisma se expande e 
pressiona os nervos cranianos proximais ou, quando se rompem. 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: Comumente produz cefaléia intensa repentina, e com 
freqüência ocorre perda de consciência por certo período. Pode haver também dor e rigidez na 
nuca e coluna, e ainda distúrbios visuais, zumbido, sonolência e hemiparesia. 

Se houver rompimento pode haver formação de coágulo e déficit neurológico, ou 
sangramento intenso, resultando dano cerebral seguido de coma e morte. 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: O aneurisma pode ser confirmado poelo TC, Punção 
lombar que revela sangramento na liquor,e angiografia cerebral. 

TRATAMENTO: Consiste em repouso no leito com sedação para evitar ansiedade e 
agitação, tratamento com vasoconstrição e tratamento cirúrgico. 

BRUNNER, 1506 A 1507
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INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO 

1.Descrição dos sentimentos em relação ao dia, ambiente e indivíduo 

Como estou? (humor, afeto, emoções e condições fisicas) 

O que sinto? (sensações) 

O que acredita que pode estar contribuindo para o seu estado? (fatores ambientais, fatores 
fisicos e orgânicos) 

Descrição do uso do Dual Rood



Instrumento de observação das formas de interação do indivíduo com o seu ambiente 

Nome do paciente: Data: 
ECG: Idade: 

Saturação de oxigênio: 

F regüência cardíaca 

F regüência respiratória 

Pressão arterial: 

Temperatura 

Pupflas
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UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI 
AUTORAS: Angela Schier e Rose Cristiane Hermes 

PROCEDIMENTO 
COLETA DE SANGUE ARTERIAL 

O Finalidade: Coletar sangue arterial, para realização e avaliação de gasometria. 

Ó Recursos Humanos: 

Número de pessoas para o procedimento: 2 
Tempo total (preparo, coleta e compressão): 21 minutos (10-preparo e ll-coleta e 
compressão). 

0 Princípios a serem observados:

O

O 

Assepsia das mãos; 
Preparo do material; 
Informar paciente sobre 0 procedimento; 
Segurança fisica do paciente; 
Manter técnica asséptica; 
Encaminhar material. 

Material necessário: 

Seringa de plástico ou de vidro de 3 ml ou de 5 ml; 
Agulhade25 xó, 25 x7 ou de25 x 8; 
Heparina sódica; 
Algodão com álcool 70 %; 
Gaze; 
Esparadrapo; 
Luvas de procedimento; 
Borracha. 

Preparo do paciente: 

Informar paciente sobre o procedimento a ser realizado; 
Colocar paciente em posição confortável; 
Observar e palpar a artéria radial, braquial ou femoral afim de avaliar o local a ser 
puncionado;



- Realizar assepsia local. 

OBS: A punção da artéria braquial e sobretudo da femoral, está contra-indicada em 
pacientes com anormalidades nos mecanismos hemostáticos. 

OBS: Pacientes com dificuldades de coagulação, fazendo uso de anticoagulantes ou 
que apresentam distúrbios do sistema circulatório, devem ser puncionados com as 
devidas precauções a fim de que não ocorram áreas de equimoses, hematomas ou 
hemorragias. 

O Preparo do ambiente: 

- Iuminação; 
- Limpeza; 
- Organização; 
- Privacidade do paciente. 

O Descrição das ações: 

PUNÇÃO DA ARTÉRIA RADIAL 

1 - Assepsia das mãos com sabão ou álcool gel; 
2 - Reunir todo o material a ser utilizado e prepará-lo; 

2.1 - Adaptar a agulha à seringa; 
2.2 - Utilizar 0,2 ml de heparina sódica para heparinizar a seringa, a fim de que o sangue 

não coagule quando for coletado. 
2.3 - Deixar a agulha voltada para cima e puxar o êmbolo, para que a solução lubrifique 

toda a seringa, sendo o excesso desprezado e não devendo restar solução em seu interior, 
pois isto pode acarretar em alterações do resultado do exame; 
2.4 - Levar algodão umedecido com álcool 70 %, gaze, seringa heparinizada, esparadrapo 

e luvas para o leito do paciente; 
2.5 - Explicar o procedimento a ser realizado bem como sua finalidade; 
2.6 - Realizar a rotação extema do membro superior e hiperestender a palma da mão do 

paciente para cima, palpar a artéria radial com a ponta dos dedos médios e indicador juntos, 
a fim de que o pulso possa ser sentido; 
2.7 - Realizar assepsia do local com algodão umedecido; 
2.8 - Calçar luvas de procedimento; 
2.9 - Palpar novamente a artéria com a ponta dos dedos médio e/ou indicador, inclina-los 

para o lado oposto da punção; 
2.10 - Deixar o bizel da agulha voltado para cima ou para o lado e ao penetrar a artéria 

introduzir a agulha paralela ao vaso, aspirando l ml; 
2.11 - Após a coleta retirar a seringa e colocar o algodão no local da punção fazendo 

compressão durante 5 minutos, respeitando assim o tempo de coagulação;



2.12 - Depois fazer uma turimda pequena e dura de algodão e colocar no local com 
esparadrapo, fazendo um curativo compressivo representando a pressão que a ponta de um 
dedo exerceria; 
2.13 - Assim que retirar a seringa, deixar a agulha voltada para cima, colocando a gaze na 

agulha e empurrar o êmbolo levemente para expelir qualquer bolha de ar de seu interior; 
2.14 - Feito isto, retira-se a gaze e coloca-se a borracha na agulha; 
2.15 - Gira-se a seringa entre as palmas das mãos, levemente para heparinizar; 
2.16 - Fazer a identificação do material. 

O Encaminhamento do material: 

- Após a coleta e a devida identificação deve-se acondicionar em geladeira na 
temperatura de 2 graus ou caixa de isopor com gelo; 

- A amostra coletada deve ser levada ao laboratório para análise dos resultados, em 
tempo não superior à 40 minutos para melhor margem de segurança dos resultados e em 
tempo máximo de validade de 2 horas.


