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Monitoramento de Sinais Vitais
Monitorar Pressão Arterial Média acima

Monitoramento Contínuo

de 60-65mmHg
Monitorar Frequência cardíaca de

Monitoramento Contínuo

60-100bpm
Monitorar temperaturas com alvo de 360

Monitoramento Contínuo

a 37,50C
Monitorar SpO2 com alvo >94%

Monitoramento Contínuo

Controle da dor a cada 4 horas com

A cada 4 horas

escala BPS para pacientes em prótese e
EVA para pacientes em ventilação
espontânea
Cuidados para pacientes em prótese ventilatória
Certificar-se

da

presença

do

filtro

Diariamente (1x ao dia)

hidrofóbico HME -F ou do tipo HEPA na
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válvula

expiratória

do

ventilador

mecânico
Usar

sistema

fechado

de

aspiração

endotraqueal enquanto paciente estiver

Se necessário

em Tubo traqueal do tipo Track care â
Evitar realizar a troca do sistema de
aspiração fechado em até 7 dias. Se o fizer,
utilizar o “clamp” do sistema fechado para
evitar dispersão de aerossóis .

Avaliar o aspecto/condições de
manutenção do sistema fechado
diariamente (1x ao dia)

Utilizar fitas de sinalização entre as
conexões do tubo traqueal, filtro, sistema
fechado de aspiração circuito para evitar

1 x ao dia

desconexões desnecessárias e monitorar
presença de sujidades.
Realizar higiene bucal com paramentação
completa (capote impermeável, toca,
máscara N95, óculos ou viseira de
proteção

conforme

instituição

para

associada

protocolo

da

prevenir

Pneumonia

a

Ventilação

3 x ao dia

Mecânica(PAVM). Realizar a higiene
bucal com peróxido de hidrogênio 1%
(15ml) por 30 segundos antes da higiene
com

Clorexidina Aquosa 0,12% para

reduzir carga viral.
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Verificar a pressão do CUFF e manter de

2 x ao dia rotineiro antes da manipulação

30 a 35mmHg (“over” para evitar

e cuidados críticos

escapamento)

( diurno e noturno)

Registrar comissura labial diariamente

2 x ao dia antes dos cuidados rotineiros

para sinalizar risco de desposiconamento
( diurno e noturno)

do tubo traqueal
Conversar com a equipe multidisciplinar
protocolo de sedação e analgesia, com
meta através da escala diária de RASS

1 x ao dia (durante a reunião diária

para avaliar risco de extubação acidental e

multidisciplinar, do tipo “round”)

direcionar para avaliação do desmame
ventilatório.
Aplicar bundle da PAVM conforme
protocolo institucional
Coleta

de

Gasometria

2 x ao dia
( diurno e noturno)

arterial

para

avaliação da troca de gases pulmonares
em especial SaO2 acima de 94% ,PF>300

Pelo menos 1 x ao dia

e monitorar sinais de hipercapnia
Analisar a leitura da SpO2 contínua
através do oxímetro de pulso mantendo
SpO2 > 94%. Evitar uso de oxímetro no
membro cateterizado com Pressão arterial
invasivo e verificar o estado de perfusão

Contínua

(temperatura de extremidades, coloração
de pele), que poderá oferecer valores
abaixo dos reais.
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Manter monitorização pela capnografia do
ETCO2 (Ref. 30-45mmHg)

Contínua

Observar presença de saturação do Filtro
HME-F ou HEPA. Caso seja necessária a
troca, ofertar 100 FIO2% por 120

2 x ao dia rotineiro antes da manipulação

segundos, realizar pinçamento do TOT
com a pinça cirúrgica e se possível colocar

( diurno e noturno)

respirador em “stand by” durante a troca
para evitar risco de contaminação.
Se aspiração de vias aéreas aberto, deverá
certificar-se com a equipe médica a
necessidade de realizar sedação e /ou
bloqueio

neuromuscular

antes

da

Se aspiração de vias aéreas ABERTA

aspiração para minimizar fontes de
contaminação.
Avaliar

necessidade

de

contenção

A cada 4 horas juntamente com RASS.

mecânica para minimizar riscos de
extubação, avaliando integridade da pele,
edema e perfusão do membro contido.

Se necessário contenção, avaliar sempre
que possível

Avaliar RASS fora do alvo padrão de
sedação(-3 a -5)

com sinais de

desconforto respiratório. Pacientes sem

A cada 4 horas

desconforto respiratório RASS alvo : 0 a 2
Desprezar o frasco com conteúdo de

Ao final de 24 horas ou quando o

aspiração traqueal em local de eliminação conteúdo ocupar 2/3 do volume do frasco
de resíduos , do tipo expurgo e encaminhar
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frasco

para

limpeza

e

desinfecção

conforme protocolo da instituição.
Pacientes em Oxigenoterapia
Administração

de

O2

suplementar

utilizando-se de cateter nasal , evitando o

Cabe fornecer a pacientes com doença
respiratória leve.

oxigênio umidificado, com prescrição de
O2 até 6l/min.
Administração

de

O2

suplementar

utilizando-se Máscara com reservatório,

Cabe fornecer a pacientes com doença
respiratória leve.

evitando o oxigênio umidificado, com
prescrição de O2 até 10 l/min.
Cânulas nasais de alto fluxo (HFNC),
Nebulização

de

medicamentos,

Devem ser evitados devido a propagação
viral através da geração de aerossóis.

CPAP/BiPAP, Ventilação Não Invasivo
(VNI)
Broncodilatadores

Devem ser administrados com inaladores
de dose calibrada.

Manter cabeceira elevada, de 30 º 45º para
evitar PAVM e melhorar oxigenação e

Durante as 24 horas

expansibilidade pulmonar
Pacientes em Fluidoterapia
Promover métodos dinâmicos contínuos
de monitoramento de fluidos , se
disponível na unidade

( água extra

Contínuo

pulmonar-APEV, pressão de oclusão de
artéria pulmonar-POAP )
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Garantir

instalação

do

sistema

de

monitorização de Pressão Venosa Central
(PVC) na via distal
Antes da administração para otimização
da hemodinâmica de Fluidos registrar o
valor da PVC (2 a 6mmHg)
Durante

administração

do

Quando paciente estiver com acesso
venoso profundo.

Antes da administração de prova de
volume padronizada

volume

padronizado, observe o aumento da PVC.
Se ausência de até 3mmHG do valor de
base paciente quase sempre é

Durante a prova de volume padronizada

Fluido

Responsivo(FR).
Acompanhar Balanço hídrico rigoroso e
avaliar necessidade de restrição hídrica.

A cada 6 horas

Desprezar o conteúdo da bolsa coletora de
diurese antes de atingir a capacidade para
diminuir a oportunidade do contato com

Ao final de 24 horas

fluido
Se paciente com frasco coletor revestir o
frasco com saco plástico e desprezar a
diurese dentro do banheiro de isolamento
e/ou expurgo, limpar o frasco e revestir

Sempre que necessário

novamente o frasco .Evitar uso de
“patinhos e comadres “
Pacientes em uso de Cloroquina/Hidroxicloroquina
Realizar eletrocardiograma par avaliar
intervalo QT (ECG).

Antes de iniciar a terapia e cuidados
durante o aprazamento de medicamentos
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O

risco

aumenta

associados

a:

se

medicamentos

Diuréticos

da

alça:

Furosemida;
Tiazidas e análogos:
Hidroclorotiazida
Indapamida;
Bloqueadores da entrada de cálcio:
Lacidipina.

Manter

Nos dias subsequentes, pelo menos 1x ao
dia

monitoramento do ECG.

Monitorar
respiratória

dispneia,

frequência Dentro das 24 a 48 h após administração

30/ irpm, SpO2 ≤ 94%, do fármaco.

PaO2/FiO2< 300 e/ou
infiltração pulmonar > 50% Falência
respiratória,

choque

séptico

e/ou

disfunção de múltiplos órgãos.
Prevenção de Infecções Relacionadas a Assistência de Saúde (IRAS), Lesão por
pressão, e Tromboembolismo Venoso (TEV) e Lesão de Córnea
Prevenção de IPCS

Protocolo da Unidade

Prevenção de PAVM

Protocolo da Unidade

Prevenção de ITU

Protocolo da Unidade
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Prevenção de Lesão por pressão

Após banho no leito e troca de fraldas e

Após realização de banho no leito, troca
de fraldas, aplicar hidratante , polímero de
acrilato
cutâneo)

(cavilon™

spray

ou similares

mudança de decúbito
*Se em posição prona: atentar para

protetor

descompressão de pavilhão auricular,

em áreas de

nariz, região entre as articulações do

proeminência óssea e se possível uso de
coxins para descompressão.

joelho e ombros, maléolo medial, crista
ilíaca superior.

Uso de polímero de acrilato (cavilon™

Aplicar 1 vez ao dia , caso a pele esteja

spray protetor cutâneo) ou

produto

com eritema. Para a prevenção de DAI,

barreira (dimeticona, óxido de zinco,

requer aplicação a cada 48-72 horas. A

petrolato) disponível para a proteção de

pele deverá estar limpa e seca , sendo

Dermatite Associada a incontinência

importante esperar o produto secar

(DAI) em pacientes com fralda

completamente antes de colocar fechar a
fralda. Reavalie a necessidade de
aplicação mais frequente em caso de
incontinência.

Mudança de decúbito ou descompressão.
Manter

decúbito

instabilidade

do

lateral
paciente

30º,
pode

A cada 2horas, sendo importante a

caso avaliação da frequência de acordo com as
ser

realizado descompressão de 15-20º.

características do paciente. Pacientes
instáveis aguardar até 10 minutos para
avaliar tolerância ao decúbito e
estabilização hemodinâmica.

Prevenção de TEV
Solicitar avaliação para prescrição sobre a

Diariamente durante a reunião diária

necessidade de profilaxia farmacológica

multidisciplinar, do tipo “round”

e/ou a mecânica
Prevenção de lesão de córnea

2 x ao dia
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Manter hidratação de córnea, conforme

( diurno e noturno)

protocolo institucional. Monitorar quanto
a vermelhidão, exsudato ou ulceração.

Cuidados durante a realização de Banho no Leito
Banho seco para todos os pacientes
acamados,
Utilizar

inclusive

lenços

os

acordados.

umedecidos,

toalhas

1 x ao dia

descartáveis ou na ausência compressa
embebida em água e hidratante.
Na troca de roupa de minimizar agitação e
manuseio, retirar e acondicionar em saco
identificando que se trata de roupa

Durante a troca de roupa de cama

contaminada COVID.
Manter paciente monitorizado durante
todo o banho, em especial saturímetro
digital. Se SpO2 < 94% interromper banho

Durante a realização do banho

e comunicar equipe médica.
Evitar expor áreas desnudas durante o
banho para reduzir risco de arritmias e

Durante a realização do banho

hipotermia.
Realizar hidratação corporal e proteger
proeminências ósseas com cobertura de

Após a realização do banho

espuma ou silicone ou do tipo polímero de

Após mudança de

acrilato

(cavilon™

spray

protetor

decúbito/descompressão

cutâneo) para evitar lesões por pressão.
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Pacientes com diurese espontânea : Se
masculino

utilizar

dispositivo

de

incontinência (“tipo Jontex”), quantificar
através do frasco ou utilizar patinho de
fralda, com descarte do material no lixo
contaminante. Se sexo feminino – utilizar
fralda. Em paciente com cateter vesical de

Na existência de eliminações

demora, a diurese deverá ser mensurada

vesico-intestinais.

através da bolsa coletora. Desprezar a
cada 6 -12 horas, ou quando atingir 2/3 de
sua capacidade ou seguindo a rotina da
unidade. Usar saco plástico envolvendo a
bolsa coletora para coletar diurese e
depois descartar .
Manejo de corpos em óbito
Utilização de paramentação específica

Durante todo procedimento

para potencial de geração de aerossóis
Os tubos, drenos e catéteres devem ser
removidos do corpo, tendo cuidado
especial para evitar a contaminação do
profissional, bem como durante a remoção
de

cateteres

dispositivos
endotraqueal.

intravenosos,
cortantes

e

do

outros

No momento da constatação do óbito
pela equipe médica.

tubo

De preferência use uma

“tenda” de plástico transparente na
retirada dos dispositivos.
Descartar imediatamente os resíduos
perfurocortantes na caixa

Após assistência e preparo do corpo

coletora de

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA CNPJ: 13.299.411/000171
End: Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n 598, 2º andar, conj 21, São Paulo, SP - CEP 01403000. Brasil Fone: (11) 94291-4357 E-mail: contato@abenti.org.br /abenti.presidente@gmail.com

materiais perfurocortantes, com o símbolo
de material infectante
Realizar tamponamento com algodão em
todos os
(oral,

orifícios naturais do cadáver
nasal,

retal)

para

Durante o preparo do corpo

evitar

extravasamento de fluidos corporais.
Realizar curativo de feridas e drenos com

Durante o preparo do corpo

curativos homeostáticos, de preferência.
Acondicionar

o

corpo

em

saco

impermeável, à prova de vazamento e
selado. Desinfetar a superfície externa do

Após assistência e preparo do corpo

saco (pode utilizar álcool líquido a 700,
solução de hipoclorito a 0,5%
Colocar os identificadores do paciente no
corpo e a informação COVID-19 e no
saco impermeável ( de preferencia colocar
o

corpo

em

dupla

embalagem

Durante o preparo do corpo

impermeável e desinfetar a superfície
externa do saco com Hipoclorito 0,5% a
1%
Transporte do corpo em maca especial por
profissionais com paramentação completa

Após assistência e preparo do corpo

até o morgue.
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