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1. Introdução 

O coma é um estado no qual o paciente é incapaz de sentir ou responder a estímulos 

do meio externo, há falta da responsividade voluntária. No estado de coma o indivíduo perde 

a perfeita comunicação continua e eficaz entre os hemisférios cerebrais e os mecanismos 

fisiológicos ativadores da porção alta do tronco encefálico. Para o coma ser compreendido é 

necessário em primeira instância entendê-lo como um modo de estar complexo, que, portanto, 

é preciso ter conhecimento científico, com o objetivo de ter um preparo para uma assistência 

de qualidade. (1) 

As circunstâncias e condições clínicas que podem levar ao coma, são as lesões 

intracranianas e as alterações metabólicas. As causas das lesões intracranianas, são: lesões 

traumáticas (traumatismo crânio encefálico, hemorragia epidural, hematoma subdural, 

hemorragia intracraniana); infecções (empiema subdural, meningite bacteriana ou fúngica, 

abscesso cerebral, encefalite viral, Sindrome de Reye); neoplasias (tumor cerebral, 

carcinomatose meníngea primaria ou metastática) e disfunções vasculares (trombose no seio 

venoso, acidente vascular encefálico isquêmico ou hemorrágico). As causas das alterações 

metabólicas são: Distúrbios eletrolíticos e acidobásico (hipernatremia, hiponatremia, 

hipercalemia, hipocalemia, hipofosfatemia); distúrbios endócrinos (Diabetes, Hipoglicemia, 

Doença de Cushing, tireotoxicose, mixedema, insuficiência da suprarrenal); coma hepático; 

coma urêmico; a encefalopatia anóxica (obstrução das vias aéreas, disfunção pulmonar, 

parada cardiorrespiratória, inalação de acineto); deficiências vitamínicas (Tiamina, Niacina, 

Vitamina B12); os usos abusivos de medicamentos e substâncias (álcool, heroína, barbitúricos, 

benzodiazepínicos). (2, 3) 

Nestas condições clínicas, portanto há alteração ou rebaixamento do nível de 

consciência. Consciência é a percepção do indivíduo sobre si mesmo e o ambiente. Então 

quando ocorre o rebaixamento do nível de consciência o controle do comportamento do 

indivíduo entre o sono e o despertar, que expressa o estado de alerta, está alterado. A estrutura 

comprometida no coma, que é responsável pelo despertar, no centro do tronco encefálico, é 

uma formação reticular, com uma complexa rede de núcleos e fibras nervosas, se estende do 

diencéfalo, até os níveis mais altos da medula e dentre suas funções está a atividade elétrica 

cortical, relacionada diretamente com o sono/vigília, sendo responsável por fazer o indivíduo 

que está dormindo, acordar, tudo por meio da atividade elétrica.(2)
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Diante do comprometimento do nível de consciência é necessário realizar-se uma 

avaliação. Mas esse nível de consciência não é mensurado de forma direta, o resultado da 

avaliação é estimado apenas pela observação de respostas espontâneas ou induzidas por 

estímulos. Foram criadas diversas escalas para avaliar o nível de consciência, com o objetivo 

de padronizar a linguagem e o modo de realização da avaliação. A escala mais utilizada para a 

avaliação do nível de consciência é a Escala de Coma de Glasgow (ECGl), desenvolvida em 

1974 por Tesdale&Jennet, na Universidade de Glasgow, na Escócia. Essa escala avalia três 

parâmetros: Abertura Ocular (AO), melhor resposta verbal (MRV) e melhor resposta motora 

(MRM), após realizar e induzir os estímulos, cada parâmetro é pontuado, podendo variar com 

a pontuação de 03 à 15. (2, 4) 

Devido à complexidade, normalmente, os pacientes em estado de coma, são assistidos 

em Unidades de terapia Intensiva (UTI). As UTI são unidades especializadas, consideradas 

como de alta complexidade, onde se tem tecnologia avançada e equipe multiprofissional que 

assiste o indivíduo com a finalidade de proporcionar um acompanhamento contínuo, ágil e 

efetivo; têm como propósito o tratamento a pacientes considerados graves e de alto risco, 

focando a sua recuperação. (5) 

Neste contexto, foi identificado algumas lacunas na assistência de enfermagem, e 

observou-se o quanto a equipe de enfermagem tem um papel fundamental no auxílio a ao 

indivíduo em coma. Visto isto notou-se que as maiores necessidades do paciente em estado de 

coma é por conta de sua total dependência, que exige cuidados relacionados com: a busca da 

história clínica; avaliações do nível de consciência; intubação orotraqueal e ventilação 

mecânica; avaliação do padrão respiratório, observação das alterações hemodinâmicas; 

cuidados com a administração de dieta enteral; cuidados com os dispositivos (cateteres de 

monitorização da pressão intracraniana, derivação ventricular externa, cateter vesical de 

demora, cateter venoso central); hidratação ocular; cuidados com a pele e profilaxia  de 

trombose venosa profunda devido à imobilidade e cuidados básicos de higiene. (8) 

 Todavia observa-se que os indivíduos neste estado de coma apresentam um grau 

elevado de dependência. Nesse sentido, indaga-se como suprir adequadamente as suas 

necessidades? Assim, é de extrema relevância perante a situação crítica desses pacientes, 

verificar na literatura, produções bibliográficas que descrevam a assistência de enfermagem, 

com a finalidade de elaborar um protocolo assistencial baseado no referencial teórico de 

Wanda de Aguiar Horta, que é fundamentada em uma abordagem humanística, a partir de 

uma teoria da motivação humana de Maslow que observa o ser humano como parte integrante 

do universo e nesta integração surgem situações de Equilíbrio e desiquilíbrio.  



3 
 

Horta nasceu em 1926 e faleceu em 1981 e sua obra hoje é considerada como um 

marco da enfermagem brasileira. De acordo com essa autora as Necessidades humanas 

Básicas (NHBs) é definida como: "Estados de tensões conscientes ou inconscientes, 

resultando dos desiquilíbrios hemodinâmicos dos fenômenos vitais", então as necessidades 

humanas são universais, ou seja são comuns para todos os indivíduos, contudo varia de um 

para o outro, levando em consideração a idade, sexo, meio ambiente, escolaridade, cultura, 

fatores econômicos. Wanda utiliza em sua teoria as características humanas de acordo com 

João Mohana, em necessidades de nível Psicobiologicas: Relacionadas ao corpo físico do 

indivíduo; Psicoespirituais: Relacionadas a espiritualidade e crença e Psicossociais: 

Relacionadas a convivência com outros seres humanos. Porém, ela introduziu em cada um 

desses níveis subgrupos de necessidades com o propósito de facilitar a pratica da 

assistência.(9) 

 As Necessidades Psicobiológicas são consideradas forças, instintos ou energias 

inconscientes que surgem sem planejamento, do nível psicobiológico do homem, por 

exemplo, na vontade de se banhar, de repousar, e assim por diante. Estegrupo está constituído 

de 16 subgrupos, o quadro a seguir descreve o conceito de cada necessidade. (10 e 11) 

 

Quadro 1 – Subgrupos das Necessidades Psicobiológias 

Subgrupo Conceito 

Regulaçãoneurológica É a necessidade do indivíduo de preservar e/ou 

restabelecer o funcionamento do sistema nervoso com o 

objetivo de controlar e coordenar as funções e atividades 

do corpo e alguns aspectos do comportamento. 

Percepção dos órgãos dos 

sentidos 

É a necessidade de o organismo perceber o meio através 

de estímulos nervosos com o objetivo de interagir com os 

outros e perceber o ambiente. 

Oxigenação É a necessidade do organismo de obter o oxigênio através 

da 

ventilação, da difusão do oxigênio e do dióxido de 

carbono entreos alvéolos e o sangue, do transporte do 

oxigênio para os tecidos periféricos e da remoção do 

dióxido de carbono; e da regulação da respiração com o 

objetivo de produzir energia (ATP) e manter a vida. 

Regulação vascular É a necessidade do organismo de transportar e distribuir 
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nutrientes vitais através do sangue para os tecidos e 

remover substâncias desnecessárias, com o objetivo de 

manter a homeostase dos líquidos corporais e a 

sobrevivência do organismo. 

Regulaçãotérmica É a necessidade do organismo em manter a temperatura 

central 

(temperatura interna) entre 36º a 37,3ºC, com o objetivo 

de obter um equilíbrio da temperatura corporal (produção 

e perda da energia térmica). 

Hidratação É a necessidade de manter em nível ótimo os líquidos 

corporais,compostos essencialmente pela água, com o 

objetivo de favorecer o metabolismo corporal. 

Alimentação É a necessidade dos indivíduos em obter os alimentos 

necessários com o objetivo de nutrir o corpo o manter a 

vida. 

Eliminação É a necessidade do organismo em eliminar substâncias 

indesejáveis ou presentes em quantidades excessivas com 

o 

objetivo de manter a homeostase corporal. 

Integridade física É a necessidade de o organismo manter as características 

de 

elasticidade, sensibilidade, vascularização, umidade e 

coloração 

do tecido epitelial, subcutâneo e mucoso com o objetivo 

de 

proteger o corpo. 

Atividade física É a necessidade de mover-se intencionalmente sob 

determinada 

circunstâncias através do uso da capacidade de controle e 

relaxamento dos grupos musculares com o objetivo de 

evitar 

lesões tissulares (vasculares, musculares, 

osteoarticulares), 
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exercitar-se, trabalhar, satisfazer outras necessidades, 

realizar 

desejos, sentir-se bem, etc. 

Cuidado corporal É a necessidade do indivíduo para, deliberada, 

responsável e 

eficazmente, realizar atividades com o objetivo de 

preservar seu 

asseio corporal. 

Segurançafísica/meio 

ambiente 

É a necessidade de manter um meio ambiente livre de 

agentes 

agressores à vida com o objetivo de preservar a 

integridade 

psicobiológica. 

Sexualidade É a necessidade de integrar aspectos somáticos, 

emocionais, 

intelectuais e sociais do ser, com o objetivo de obter 

prazer e 

consumar o relacionamento sexual com um parceiro ou 

parceira e procriar. 

Regulação:crescimentocelular É a necessidade do organismo em manter a multiplicação 

celular e o crescimento tecidual dentro dos padrões da 

normalidade com o objetivo de crescer e desenvolver-se. 

Terapêutica É a necessidade do indivíduo de buscar ajuda profissional 

para 

auxiliar no cuidado à saúde com o objetivo de promover, 

manter e recuperar a saúde. 

Fonte: Benedet; Bub, 2001. 

  

As Necessidades Psicossociais são manifestações que ocorrem no indivíduo por 

meio de instintos do nível psicossocial, como a necessidade de comunicar-se, de viver em 

grupo e realizar trocas sociais. O quadro a seguir descreve os conceitos das 11 subcategorias 

deste grupo de necessidades. (10 e 11) 
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Quadro 2 –Subgrupos das Necessidades Psicossociais 

Subgrupo Conceito 

Comunicação É a necessidade de enviar e receber mensagens utilizando 

linguagem verbal (palavra falada ou escrita) e não verbal 

(símbolos, sinais, gestos, expressões faciais) com o objetivo de 

interagir com os outros. 

Gregária e lazer É a necessidade de viver em grupo com o objetivo de interagir 

com os outros e realizar trocas sociais. 

Recreação e lazer É a necessidade de utilizar a criatividade para produzir e 

reproduzir ideias e coisas com o objetivo de entreter-se, distrair-se 

e divertir-se. 

Segurança 

emocional 

É a necessidade de confiar nos sentimentos e emoções dos outros 

em relação a si com o objetivo de sentir-se seguro 

emocionalmente. 

Amor e aceitação É a necessidade de ter sentimentos e emoções em relação às 

pessoas em geral com o objetivo de ser aceito e integração aos 

grupos, de ter amigos e família. 

Auto-estima, 

autoconfiança, 

autorespeito 

É a necessidade de sentir-se adequado para enfrentar os desafios 

da vida, de ter confiança em suas próprias idéias, de ter respeito 

por si próprio, de se valorizar, de se reconhecer merecedor de 

amor e felicidade, de não ter medo de expor controle sobre a 

própria vida, de sentir bem-estar psicobiológico e de perceber-se 

como o centro vital da própria existência. 

Liberdade e 

participação 

É a necessidade que cada um tem de agir conforme a sua própria 

determinação dentro de uma sociedade organizada, respeitando os 

limites impostos por normas definidas (sociais, culturais, legais). 

Em resumo, é o direito que cada um tem de concordar ou 

discordar, informar e ser informado, delimitar e ser delimitado 

com o objetivo de ser livre e preservar sua autonomia. 

Segurança 

emocional 

É a necessidade de confiar nos sentimentos e emoções dos outros 

em relação a si com o objetivo de sentir-se seguro 

emocionalmente. 

Educação para a 

saúde/aprendizagem 

É a necessidade de adquirir conhecimentos e/ou habilidade para 
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responder a uma situação nova ou já conhecida com o objetivo de 

adquirir comportamentos saudáveis e manter a saúde. 

Auto-realização É a necessidade de realizar o máximo com suas capacidades 

físicas, mentais, emocionais e sociais com o objetivo de ser o tipo 

de pessoa que deseja ser. 

Espaço É a necessidade de delimitar-se no ambiente físico, ou seja, 

expandir-se ou retrair-se com o objetivo de preservar a 

individualidade e a privacidade. 

Criatividade É a necessidade de ter idéias e produzir novas coisas com o 

objetivo de realizar-se (vir a ser). 

Fonte: Benedet; Bub, 2001. 
 

 

Em relação às Necessidades Psicoespirituais o homem procura buscar e compreender 

o que vivencia de inexplicável cientificamente, transcendendo e ultrapassando os limites de 

sua experiência. O quadro a seguir, apresenta o conceito do subgrupo que constitui esta 

necessidade.(10 e 11) 

 

Quadro 3 – Subgrupo das Necessidades Psicoespirituais 

Subgrupo Conceito 

Religiosidade/espiritualidade É a necessidade inerente aos seres humanos e está 

vinculada àqueles fatores necessários para o 

estabelecimento de um relacionamento dinâmico entre a 

pessoa e um ser ou entidade superior com o objetivo de 

sentir bem-estarespiritual. Como, por exemplo: ter 

crenças relativas ao significado da vida. Cabe ressaltar 

que espiritualidade não é o mesmo que religião. 

Fonte: Benedet; Bub, 2001. 
 

Portanto, Um protocolo assistencial baseado no referencial teórico de Wanda de 

Aguiar Horta, pode atingir um cuidado qualificado, pois o protocolo oferece maior segurança 

aos pacientes e profissionais, padroniza o cuidado, ajuda na tomada de decisão assistencial, 

traz inovação para o cuidado, contribui para maior controle dos custos, facilita a comunicação 

profissional, a coordenação e direcionamento da assistência. (7) 
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2. Objetivos 

✓ Verificar artigos de periódicos que descrevam assistência de enfermagem ao paciente 

adulto em coma em Unidade de Terapia Intensiva. 

 

✓ Elaborar um protocolo com base em publicações científicas que direcione a assistência 

de enfermagem ao paciente adulto em coma em Unidade de Terapia Intensiva, 

segundo o referencial teórico das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar 

Horta. 
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3. Método 

3.1 Tipo de pesquisa 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, descritiva, com abordagem quantitativa dos 

dados. A pesquisa bibliográfica tem por finalidade: “proporcionar maiores informações sobre 

determinado assunto, facilitando a delimitação de uma temática de estudo e definindo os 

objetivos ou formulando as hipóteses de uma pesquisa”, é desenvolvida com base em material 

já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos. (6) 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

(6) 

A leitura analítica torna possível descrever com precisão fenômenos, tais como, atitudes, 

valores e representações e ideologias contidas nos textos analisados. Se traduz em números as 

opiniões e informações para então obter a análise dos dados e posteriormente chegar a uma 

conclusão. (6) 

 

3.2 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Literatura Latino- Americano em Ciências de Saúde (LILACS) 

e no Scientific Eletronic Library Online (SciELO) no site 

http://www.scielo.org/php/index.php. 

 

3.3 Amostra e critérios de inclusão 

Esta pesquisa atende aos seguintes critérios de inclusão: artigos publicados em português, 

no período de Junho/2007 a Junho/2017, disponíveis na íntegra, de forma eletrônica, que 

descrevam a assistência de enfermagem a pacientes adultos em coma em Unidades de Terapia 

Intensiva. 

 

3.4 Coleta do Material Bibliográfico 

Procedimento 

 O estudo foi avaliado e aprovado pela Comissão Científica de Enfermagem da 

Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), com o parecer do 

número: 088/16 (Anexo 1). 

A pesquisa foi iniciada com a coleta de dados, seguindo as etapas abaixo: 

http://www.scielo.org/php/index.php
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A. Busca eletrônica de artigos de periódicos publicados de Junho/2007 a Junho/2017, que 

descrevam assistência de enfermagem a pacientes adultos em coma em Unidades de terapia 

intensiva, no idioma português. 

B. A busca foi realizada na base de dados LILACS e no site SCIELO com os descritores oficiais 

(Descritores em Ciências da Saúde – DeCS): Unidades de Terapia Intensiva, Coma, Cuidados  

de Enfermagem e Cuidados críticos. 

C. Com os cruzamentos dos DeCS foi realizada leitura dos resumos, aqueles que se 

encaixaram nos critérios de inclusão foram lidos na integra e foram selecionados aqueles que 

atenderam os objetivos do estudo. Com base no material bibliográfico encontrado e 

analisado foi feito uma correlação com as Necessidades Humanas Básicas da teoria da 

Wanda de Aguiar Horta. Logo após foi elaborado e proposto um protocolo de assistência a 

pacientes adultos em coma na unidade de terapia intensiva. De modo que padronize a 

assistência. 

 

QUADRO 1.  Distribuição de artigos de periódicos, a partir dos cruzamentos com 

Descritores em Ciências da Saúde, na base de dados LILACS e SCiELO. Brasil, 2018. 

 

DESCRITORES 

LILACS SCiELO 

Total Selecionado Encontrado Selecionado 

 

“Cuidados Críticos” and 

“Coma” 

4 1 0 0 

“Unidades de terapia 

intensiva” and “Coma” 
20 1 12 1 

“Cuidados de 

Enfermagem”  and “Coma” 
9 0 4 0 

“Cuidados Críticos”  and 

“Unidades de terapia 

intensiva” 

186 2 65 1 

“Cuidados críticos” and 

“Cuidados de 

Enfermagem” 

36 1 22 0 
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“Cuidados de 

Enfermagem” and 

“Unidades de terapia 

intensiva” 

392 1 122 1 

“Coma” and “Cuidados de 

enfermagem” and 

“Cuidados críticos” 

0 0 0 0 

“Coma” and “Cuidados de 

Enfermagem” and 

“Unidades de terapia 

intensiva” 

7 0 0 0 

“Cuidados de 

enfermagem” and 

“Unidades de terapia 

intensiva” and “Cuidados  

Críticos” 

48 1 13 1 

TOTAL 702 7 251 4 

 

 

3.5 Instrumento para coleta de dados 

Para a coleta de dados foi utilizado um instrumento, denominado ficha (Anexo 2) constituído 

de duas partes: 

I.Caracterização dos artigos quanto a: número de ordem do artigo, título do artigo, autor 

(es), formação acadêmica do(s) autor(es), área de atuação dos autores, ano de 

publicação, base de dados e Necessidade Humana Básica afetada. 

II.Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma em Unidade de Terapia 

Intensiva, encontradas nos artigos, com base no referencial teórico de Wanda de Aguiar Aorta, 

referente as NHB's e com estas informações foi elaborado um protocolo assistencial. 

Após as leituras dos resumos, os artigos de periódicos que atenderem aos critérios de 

inclusão foram lido na íntegra e preenchido os instrumentos de coleta de dados. 
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4. Tratamento dos dados 

Os dados foram tabulados em planilha Excel® versão 2010 e apresentados em tabelas e 

figuras em números absolutos e percentuais simples. 

 

QUADRO 1. Distribuição dos artigos de periódicos, segundo número de artigos, nome 

dos autores, formação acadêmica dos autores, ano de publicação, Área de atuação, base de 

dados e Necessidade humana básica afetada. Brasil, 2018. 

 

Titulo do 

 artigo 

Nome  

do autor 

Formação 
acadêmic

a 

Área de 
atuação 

dos 
autores 

Ano 
de 

publi
caçã

o 

 

Base de 

dados 

Necessidade 
Humana Básica 

Afetada 

Dermatite associada 
à incontinência: 

estudo de coorte em 
pacientes críticos (12) 

Gonçales 
PC 

Enfermeiro Ensino 

201 

2016 
 

LILACS 

Necessidades 
Pscobiológicas: 

Integridade 
Cutaneo Mucosa 

Predição de risco e 
incidência de olho 
seco em pacientes 

críticos (13) 

Araújo, 
DD 

Enfermeiro 
e 

Estudante 

Ensino, 

Pesquisa 
e 

Assitênci
a  

 

2016 

 

LILACS 

Necessidades 
Pscobiológicas: 

Integridade 
Cutaneo Mucosa 

Uma pesquisa 
quase experimental 

em enfermagem 
sobre dor em       

sobre paciente sem 
coma (14) 

Taets 
GGC, 

Figueired
o NMA. 

Enfermeiro Pesquisa 

 

2016 

 

LILACS 

 

Necessidades 
Pscobiológicas: 

Percepção 
Dolorosa  

Ulcera por pressão: 
Um desafio para o 

enfermeiro (15) 

Ascari 
RA, et al. 

Enfermeiro 
e 

Estudante 

 

Pequisa 

e 

Estudant

e 

 

 

 

2014 

 

 

 

SCiELO 

Necessidades 
Psicobiologicas 

(Mecânica corporal 
e mobilidade) 

Necessidade 
Psicossociais 

(Comunicação e 
Sociabilidade) 

Escalas para 
avaliação do nível 

deconsciência 
emTrauma 

cranioencefálico 
esua relevância 
para a prática de                 
enfermagem em 
neurocirurgia(17) 

Oliveira 
DMP, 

Pereira 
CU, 

Freitas 
ZMP 

Enfermeiro 
e Médico 

Ensino e 
Pesquisa 

 

 

2014 

 

 

LILACS 

Necessidades 
Psicossociais 

(Orientação em 
tempo e espaço) 
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Necessidades 
nutricionais do 

doente crítico(16) 
 

Enfermeiro 
e Médico 

Assistên
cia e 

Ensino 

 

2012 

 

SCiELO 

Necessidades 
Psicobiológicas 

(Nutrição, 
Hidratação, 
regulação 

metabólica) 

Pneumonia 
associada à 
ventilação 
mecânica: 

discursos de 
profissionais acerca 

da prevenção(18) 

Silva SG, 
Nascime
nto ERP,  

Salles 
RK 

Enfermeiro
s 

Pesquisa 

 

 

2014 

 

 

LILACS 

 

Necessidades 
Psicobiológicas 
(Oxigenação) 

Protocolo 
assistencial de 
enfermagem a 
portadores de 

traqueostomia em 
ventilação 

mecânica(19) 

Oliveira 
APV, 

Gomes 
GC, 

Romeu 
BR 

,Svaldi 
JSD, 

Machado 
GS 

Enfermeiro
s 

Pesquisa 
e 

Assitnên
cia 

 

 

 

2016 

 

 

 

LILACS 

 

Necessidades 
Psicobiológicas 
(Oxigenação, 

Regulação 
Térmica e 
Regulação 
vascular) 

Características do 
manejo técnico e 

interpessoal 
apresentadas por 
profissionais da 

saúde na interação 
com pacientes em 
estado de coma(20) 

 

Castro A,   
Scherer 

AD 

Psicologa Pesquisa 

 

 

2012 

 

 

LILACS 

 

Necessidade 
Psicossociais 

(Comunicação e 
Sociabilidade) 

Sistematização da 
assistência de 

enfermagem em 
unidade de terapia 

intensiva (21) 

Truppel 
TC, et al 

Enfermeiro
s 

Pesquisa 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

SCiELO 

 

Necessidades 
Psicobiológicas 
(Oxigenação, 

Mecânica corporal 
e mobilidade, 
Eliminação, 
Regulação 
Vascular, 

Regulação 
térmica, Nutrição, 

Hidratação e 
Regulação 
metabólica) 

 Necessidades 
Psicossociais 

(Orientação em 
tempo e espaço) 

 

Sinais vitais e 
expressão facial de 

pacientes em 
estado de coma(22) 

PugginaI 
ACG, 
Silva 
MJP 

Enfermeiro
s 

Pesquisa 

 

2009 

 

SCiELO 

Necessidade 
Psicossociais 
(Comunicação e 
Sociabilidade) 
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QUADRO 2. Distribuição dos artigos de periódicos, segundo o conteúdo descrito sobre 

a Assistência de Enfermagem ao paciente Adulto em coma e a necessidade Humana Básica 

afetada. São Paulo, 2018. 

 

 

Necessidade Humana Básica afetada 

 

 

Assistência de enfermagem ao paciente 

adulto em coma na UTI 

 

Necessidades Pscobiológicas: Integridade 

Cutaneo Mucosa 

✓ Realizar processo de enfermagem;(13) 

✓ Identificar fatores de risco para a 

ocorrência de danos na pele;(12) 

✓ Anotar aspecto da lesão e produto 

utilizado na Dermatite associado a 

incontinência (DAI);(12) 

✓ Observar sinais e sintomas da dermatite 

associada à incontinência (ardência, dor, 

prurido e formigamento);(12) 

✓ Realizar a avaliação adequada da pele 

em risco ou com DAÍ;(12) 

✓ Realizar higiene intima mecânica com 

movimentos suaves;(12) 

✓ Usar de tecidos de fibras macias para 

realizar a higiene intima;(12) 

✓ Evitar produtos de higiene com 

perfumes e corantes;(12) 

✓ Hidratar região perianal com 

hidratante/emoliente;(12) 

✓ Aplicar protetores barreiras nas regiões 

perianal com cremes de barreira ou 

película polimérica.(12) 

✓ Identificar fatores de risco para o olho 

seco (sedação, fatores ambientais (ar 

condicionado, umidade baixa); os 

relacionados com o tratamento (efeitos 

colaterais de agentes farmacêuticos, tais 

como, diuréticos, analgésicos, sedativos, 

agentes bloqueadores neuromusculares); 

sexo feminino, história de alergia, lesões 

neurológicas com perda sensorial ou 

motora reflexa e danos na superfície 

ocular;(13) 
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✓ Obeservar sinais e sintomas de olho seco 

(desconforto ocular, ardência, prurido, 

sensação de areia nos olhos);(13) 

✓  Alertar sobre a importância da 

implementação de cuidados oculares 

para a prevenção de ceratite 

microbiana;(13) 

✓ Aplicar lubrificantes, Lagrimas 

artificiais;(14) 

✓ Manter olhos do paciente fechados;(13) 

✓ Realizar higiene ocular com soro 

fisiológico;(13) 

Necessidades Psicobiologicas (Cuidado 

corporal) 

✓ Manter região perianal limpa e seca; (12) 

✓ Realizar a troca da fralda prontamente 

quando apresentar eliminações vesical e 

intestinal em fralda; (12) 

✓ Evitar o uso de sabão em todas as trocas 

de fraldas; (12) 

✓ Usar pano umedecido com água para a 

limpeza da urina; (12) 

Percepção Dolorosa (Psicobiológica) ✓ Realizar avaliação da dor com escala de 

face com frequência;(14) 

✓ Manter paciente em posição confortável e 

funcional;(14) 

✓ Administrar analgésicos prescritos e 

paciente mostrar faces de dor;(14) 

Necessidades Psicobiologicas (Mecânica 

corporal e mobilidade) 

✓ Avaliação do grau de risco com 

individualização  da assistência;(15) 

✓ Ultilizar avaliação do grau de risco com 

escalas como escala de Braden, Norton 

ou Waterlow;(15) 

✓ Confeccionar quadros demonstrativos 

enfatizando as áreas susceptíveis a úlcera 

por pressão;(15) 

✓ Providenciar colchão de poliuretano;(15) 

✓ Identificar os fatores de risco e direcionar 

o tratamento preventivo, modificando os 

cuidados conforme fatores individuais;(15) 

✓ Mobilização ou mudança de posição a 

cada 2 horas, bem como massagem de 

conforto com emulsão;(15) 

✓ Proteger saliências ósseas, 
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principalmente calcâneos com coxins e 

travesseiros;(15) 

✓ Registrar alterações da pele do paciente 

seguindo os estágios de classificação de 

úlcera por pressão;(15) 

✓ Checar áreas vulneráveis de pele de todos 

os pacientes;(15) 

✓ Otimizar o estado da pele através de 

hidratações com  cremes a base de ácidos 

graxos essenciais;(15) 

✓ Tratar incontinências; (15) 

✓ Evitar uso de agua muito quente;(15) 

✓ Providenciar suporte nutricional;(15) 

✓ Monitorar e documentar intervenções e 

resultados obtidos;(15) 

✓ Criar e fornecer um programa de ensino 

para pacientes de risco em longo prazo e 

para as profissionais de enfermagem;(15) 

✓ Realizar estímulos corporais de modo 

calmo e repetitivo; (15) 

✓ avaliar força muscular; (21) 

Necessidades Psicossociais (Orientação em 

tempo e espaço) 

✓ Aplicar escala de coma de Glasgow;(16) 

✓ Registar resultado da escala e 

reavaliar;(16) 

✓ Realizar estimulação da visão nos 

estágios iniciais, verificando se as pupilas 

são fotorreagentes e com isso poder-se 

avaliar a reatividade de respostas 

integradas do tronco encefálico.(16) 

✓ Realizar exame pupilar;(21) 

✓ Avaliar nível de consciência pela Escala 

de Coma de Glasgow/Escalade Ramsay; 
(21) 

✓ Avaliar reflexo cutâneo-plantar, córneo-

palpebral, óculocefálico e patelar; (21) 

✓ Manter alinhamento céfalo-caudal; (21) 

Necessidades Psicobiológicas (Nutrição, 

Hidratação, regulação metabólica) 

✓ Administrar dieta enteral ou parenteral e 

praticar seus cuidados específicos;(17) 

✓ Avaliar níveis glicêmicos;(17) 

✓ Avaliar níveis séricos de 

Hemoglobina;(17) 
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✓ Realizar peso 2 vezes por semana.(17) 

✓ Confirmar o posicionamento e aspirar 

conteúdo gástrico pela sonda enteral 

antes de infundir a dieta; (21) 

✓ Observar presença de distensão 

abdominal e estase gástrica; (21) 

✓ Examinar o abdome; (21) 

✓ Manter em Fowler durante e por 2 horas 

após a infusão da dieta; (21) 

Necessidades Psicobiológicas (Oxigenação) ✓ Realizar levantamento de fatores de risco 

para PAV;(18) 

✓ Realizar vigilância;microbiológica 

periódica;(18) 

✓ Realizar lavagem das mãos; (18) 

✓ Realizar higiene oral com clorexidina 

aquosa 0,12 % também com o uso de 

aspirador;(18) 

✓ Manter cuff insuflado o suficiente para 

promover a vedação da traqueia e depois 

fazer a higiene oral;(18) 

✓ Prevenir broncoaspiração;(18) 

✓ Manter decúbito elevado entre 30° e 45°; 

✓ Pausar a dieta no momento em que se for 

manusear o paciente;(18) 

✓ Realizar aspiração de vias aéreas e tomar 

cuidado para não contaminar a sonda 

durante o procedimento;(18) 

✓ Realizar troca de circuito de ventilador 

quando necessário;(18) 

✓ Realizar troca de circuito se houver 

acumulo de água;(18) 

✓ Realizar avaliação diária da possibilidade 

de extubação;(18) 

✓ Aferir e registrar a temperatura e 

observar a hipertermia.(18) 

✓ Monitorar, aferir e registrar o padrão 

ventilatório: *Quanto à frequência 

respiratória: 14-Avaliar e registrar os 

sons respiratórios: auscultar os campos 

torácicos e registrar sibilos, roncos, 

estertores, sons; (19) 
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✓ diminuídos ou ausentes; (19) 

✓ Avaliar a aparência geral do paciente: 

sinais de inquietação, ansiedade, 

diaforético (sudorese excessiva), uso de 

musculatura acessória para ventilar, 

cianose, distensão e ingurgitamento da 

jugular; (19) 

✓ Manter a cabeceira do leito elevada a 

30°; (19) 

✓ Trocar a fixação do TOT ou da 

traqueostomia sempre que necessário e 

pelo menos uma vez por turno; (19) 

✓ Observar e registrar a aparência da pele 

ao redor do ostoma; (19) 

✓ Realizar o curativo estéril no local da 

inserção da traqueostomia com SF a 

0,9%, registrar as características das 

secreções drenadas e do estoma; (19) 

✓ Inspecionar a área ao redor do estoma, 

procurando enfisema subcutâneo; (19) 

✓ Mudar o decúbito de 2 em 2 horas se o 

paciente estiver inconsciente; (19) 

✓ Trocar o sistema de aspiração (látex, 

vidro) a cada 24h e registrar; (19) 

✓ Realizar o curativo estéril no local da 

inserção da traqueostomia com SF a 

0,9%, registrar as características das 

secreções drenadas e do estoma; (19) 

✓ Remover a água que condensa na 

traqueia; (19) 

✓ Trocar a água destilada do umidificador 

em intervalos de 24 horas; (19) 

✓ Proporcionar higiene oral ao paciente e 

hidratação oral e lábios; (19) 

✓ Limpar a cânula interna diariamente e 

sempre que for necessário, com o uso de 

H2O2 e solução alcoólica diluída ou 

uma solução desinfetante. (19) 

✓ Avaliar a gasometria arterial; (21) 

✓ Avaliar expansibilidade torácica 

(amplitude e simetria) e uso de 

musculatura acessória; (21) 
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✓ Realizar ausculta pulmonar; (21) 

✓ Comunicar saturação de oxigênio pela 

oximetria de pulso (SpO2) inferior a 

92%; (21) 

✓ Avaliar sinais e sintomas de infecção 

pulmonar; (21) 

✓ Avaliar complicações relacionadas à 

ventilação mecânica; (21) 

✓ Avaliar possibilidade de desmame 

ventilatório; (21) 

✓ Observar sincronismo paciente-

ventilador; (21) 

✓ Avaliar radiografia de tórax; (21) 

✓ Observar sinais e sintomas de hipoxemia; 
(21) 

Necessidade Psicossociais (Comunicação e 

Sociabilidade) 

✓ Ter  discernimento, empatia, 

sensibilidade para avaliar cada situação, 

por paciente não poder se comunicar.(21) 

✓  Manter a comunicação verbal e não 

verbal e o toque pois são instrumentos 

importantes no cuidado à pessoa em 

estado de coma.(20) 

✓ Realizar estimulação auditiva orientando 

o paciente sobre os procedimentos que 

vêm a seguir; (15) 

✓ Observar alterações emocionais através  

dos sinais vitais e expressão facial; (22) 

✓ Aferir e registrar sinais vitais e realizar 

com maior frequência o parâmetro que 

estiver alterado; (22) 

✓ Ultilizar das alterações dos sinais vitais 

um instrumento para gerar intervenções. 

(22) 

Necessidades Psicobiologicas (Eliminação) ✓ Observara ocorrência de eliminações 

intestinais;(21) 

✓ Comunicar otoliquorréia, rinoliquorréia, 

hemotímpano, sinal de Battle e 

Guaxinin;(21) 

✓ Anotar débito e características do líquido 

cefalorraquidiano; (21) 

Necessidades Psicobiologicas (Regulação 

vascular) 

✓ Comunicar se PAM inferior a 70 mmHg; 
(21) 
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 ✓ Se manter cateter de Pressão intra 

craniana (PIC):Monitorizar 

PIC;Suspender procedimentos se igual 

ou acima de 20 mmHg e comunicar 

enfermeiro; (21) 

Necessidades Psicobiologicas (Regulação 

Térmica) 

✓ Realizar curativo no ponto de inserção 

do cateter intraventricular com solução 

fisiológica (SF) 0,9% uma vez ao dia ou 

quando necessário e ocluir com gazes e 

micropore; (21) 

✓ Avaliar e anotar aspecto do ponto de 

inserção do cateter intraventricular.(21) 

 

 

TABELA 1.  Distribuição dos artigos de periódicos, segundo ano de publicação. Brasil, 2018. 

n=11 

Ano de publicação                                                          N                                % 

 

2007 a 2012(18 e 21)                                                                                         04                             36,3 

2013 a 2017(12,14,15,16,17,19,20)                                             07                             63,7 

 

TOTAL                                                                           11                           100,0 

 

 

TABELA 2.  Distribuição dos artigos de periódicos, segundo local Base de dados. Brasil, 

2018. 

n=11 

Base de Dados                                                                 N                                % 

 

Lilacs                                                                              07                              63,6 

Scielo                                                                              04                              36.4 

 

TOTAL                                                                           11                            100,00 
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FIGURA 1.  Distribuição dos artigos de periódicos, segundo formação acadêmica dos autores. 

Brasil,2018 

 

 

 

FIGURA 02.  Distribuição dos artigos de periódicos, segundo área de atuação dos autores. 

Brasil, 2018. 

 

 

 

Enfermeiros
67%

Médicos
13%

Estudantes
13%

Psicologa
7%

FORMAÇÃO ACADÊMICAS DOS AUTORES

Enfermeiros Médicos Estudantes Psicologa

79%

21%

ÁREA DE ATUAÇÃO DOS AUTORES

Acadêmico Assitnêncial
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QUADRO 4.  Distribuição dos artigos de periódicos, segundo categorias de cuidados e 

quantidade de artigos de periódicos selecionados nas bases de dados LILACS e SCIELO. 

Brasil, 2018. 

 

Categorias de cuidados N° de Artigos selecionados 

Cuidados com a pele  2 

Cuidados com a Higienização  1 

Cuidados Neurológicos  2 

Cuidados com Eliminações  1 

Cuidados com perfusão 2 

Cuidados com a mobilidade  2 

Cuidados em relação à 
infecção 

1 

Cuidados em relação à dor  1 

Cuidados nutricionais  2 

Cuidados com a ventilação  2 

Cuidados com relação à 

comunicação 

3 

 

 

QUADRO 5.  Distribuição dos artigos de periódicos, segundo a correlação de categorias de 

cuidados e Necessidades Humanas Básicas. Brasil, 2018. 

 

Categorias de cuidados Necessidades Humanas Básicas (NHB) 

Cuidados com a pele (12 e 13) Necessidades Psicobiologicas (Integridade Cutaneomucosa) 

Cuidados com a Higienização (12) Necessidades Psicobiologicas (Cuidado corporal) 

Cuidados Neurológicos (17 e 22) Necessidades Psicossociais (Orientação em tempo e 

espaço) 

Cuidados com Eliminações (21) Necessidades Psicobiologicas (Eliminação) 

Cuidados com perfusão (17 e 21) Necessidades Psicobiologicas (Regulação vascular) 

Cuidados com a mobilidade (15 e  21) Necessidades Psicobiologicas (Mecânica corporal e 

mobilidade) 

Cuidados em relação à infecção (21) Necessidades Psicobiologicas (Regulação Térmica) 

Cuidados em relação à dor (14) Necessidades Psicobiologias (Percepção dolorosa) 
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Cuidados nutricionais (16 e 21) Necessidades Psicobiológicas (Nutrição, Hidratação, 

regulação metabólica) 

Cuidados com a ventilação (18,19 e 21) Necessidades Psicobiológicas (Oxigenação)  

Cuidados com relação à 

comunicação (15.20 e 22) 

Necessidade Psicossociais (Comunicação e Sociabilidade) 
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5. Discussão 

De acordo com a análise dos dados das 12 publicações/artigos presentes na amostra do 

estudo encontrou-se os seguintes resultados: 

Os dados da Tabela 1 nos mostra a distribuição dos artigos de periódicos, segundo o 

Ano de Publicação, sendo 36,3% no período de 2007 a 2012 e 63,7% no período de 2013 a 

2017. Observa-se que no período de 2013 á 2017 houve maior número de artigos publicados 

associados ao cuidado ao paciente adulto em coma na UTI, este fato pode ter ocorrido 

provavelmente devido à evolução da pesquisa em geral nesta ultima década e pelo interesse 

de esclarecer como é a assistência de um paciente em coma. 

Os dados da Tabela 2 nos mostra a distribuição dos artigos de periódicos, segundo a 

Base de Dados: Sendo que 63,6% dos artigos foram encontrados na base de dados LILACS e 

36,4% encontrados na base de dados SciELO . Os dados mostram que a maioria dos artigos 

foram publicados na base de dados LILACS, entretanto, no contexto da assistência de 

enfermagem ao paciente adulto em coma na UTI o mais importante a considerar é que estes 

artigos foram publicados e estão disponíveis  na íntegra para contribuir com o aumento do 

conhecimento científico e melhorar a qualidade da assistência independente do local da base 

de publicação. 

Na Figura 1, podemos observar a Formação Acadêmica dos Autores:  67% dos artigos 

foram publicados apenas por Enfermeiros, 13% foram publicados por Médicos, 13% por 

Estudantes e 7% por Psicóloga. Com estes dados pode-se afirmar que o enfermeiro está em 

destaque nos números de publicações e tem um papel de extrema importância na assistência 

ao paciente adulto em coma na UTI que consiste em obter a história do paciente, fazer exame 

físico, oferecer uma assistência segura, raciocino clinico perante todos os casos e 

conhecimento científico e técnico, a fim de que possa tomar decisões rápidas e seguras. Além 

disso, compete ao enfermeiro da UTI à coordenação da equipe de enfermagem, que engloba 

realizar a supervisão e acompanhamento durante o processo de trabalho da equipe, funções 

estas destacadas pela lei 7498/86 artigo 11 as atribuições privativas do enfermeiro, entre elas  

a coordenação da equipe e do serviço de enfermagem (“planejamento, organização, 

coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem”) a fim de 

garantir uma assistência correta. Frente a estes apontamentos, é possível dizer que o 

enfermeiro desempenha funções cruciais dentro da UTI, no que se refere ao planejamento, 

coordenação e organização da assistência de enfermagem.(36) 

Na Figura 2, é exposto a distribuição dos artigos de periódicos, segundo Área de 

Atuação dos Autores. Tratando-se de 79% dos autores são da área acadêmica e 21% da área 
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assistencial. Observa-se que a maioria são da área acadêmica devido a formação que é 

engajada na pesquisa assim sendo mais habitual a publicação de artigos, justificando sua 

maioria. 

Estão descritos no Quadro 4 a distribuição dos artigos periódicos, segundo a categorias 

de cuidados correlacionados as Necessidades Humanas Básicas (NHB’s). 

Em relação aos cuidados com a pele a NHB correlacionada é a Necessidade 

Psicobiologica (Integridade Cutânea), este cuidado é importante pois a lesão por pressão tem 

sido apresentada como um dos indicadores de qualidade da assistência prestada pela equipe de 

enfermagem. Para que a qualidade seja alcançada é relevante ter o conhecimento referente a 

definição de lesão por pressão, no qual é definida “como qualquer lesão causada por uma 

pressão não aliviada, cisalhamento ou fricção que podem resultar em morte tecidual, sendo 

frequentemente localizada na região das proeminências ósseas”   O paciente em coma tem um 

agravante que é a imobilidade no leito, que gera dependência total da enfermagem, então é 

necessário ter o conhecimento de que: A utilização da escala de Braden é indispensável, pois  

através da aplicação desta é possível avaliar o grau de risco de cada paciente, bem como a 

aplicação da mesma na prevenção de úlcera de pressão; A mudança de decúbito e o uso de 

coxins diminuem a pressão e o atrito da pele com o colchão (superfície rígida), assim 

permitindo que tenha perfusão, oxigenação e nutrição adequada daquela área descomprimida; 

A hidratação cutânea é importante para evitar o ressecamento da pele e as fissuras, assim, à 

aplicação de emolientes na pele substitui a função de barreira decorrente da perda da 

lubrificação natural da pele; A troca da fralda prontamente quando apresentar eliminações 

vesical e intestinal em fralda é importante, visto que,  o contato das fezes e urina com a pele faz 

com que a ureia seja convertida em amônia por ação bacteriana, elevando o pH cutâneo o que 

permite ativação das enzimas fecais – proteases e lipases – causando danos à pele. A mudança do pH 

associada ao aumento da permeabilidade da pele, desencadeada pelo excesso de umidade, podem 

levar à hiper-hidratação aumentando o risco de lesão de pele. (24) 

Então, a negligencia dos cuidados com a pele pode ocasionar uma série de 

complicações como dor, desconforto, sofrimento, infecção, lesão por pressão e até aumento da 

morbidade e mortalidade elevando os custos do tratamento e tempo de internação.(24 , 25) 

Nos Cuidados com a higienização a NHB correlacionada é a Necessidade 

Psicobiologica (Cuidado corporal). A higiene corporal é um conjunto de cuidados que devem 

ser executados para fornecer melhores condições de vida, manutenção da integridade física, 

bem-estar, relaxamento, prevenção de infecção, além de estimular a circulação, 

oportunizarexercícios passivos e viabiliza a inspeção corporal. O banho no leito requer passos 
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criteriosos em sua execução para que sua finalidade não ocasione danos ao paciente em coma. 

O profissional técnico deve iniciar o procedimento pela lavagem da cabeça, face, higiene oral 

seguindo a sequência céfalo-caudal, ou seja, tronco, braços, dorso, pernas e por último as 

regiões perianal e anal. Ressaltando que a região anal deverá sempre ser a última região a ser 

limpa, descartando-se o material utilizado em seguida. Caso esta ordem não seja cumprida, 

eleva o risco de infecção pois irá colaborar com a propagação de microorganismos do 

indivíduo em coma. A higiene oral no paciente em coma tem uma grande importância, pois 

sua finalidade é a remoção do acúmulo de saliva gerado pelo organismo e diminuição da flora 

bacteriana presente na cavidade oral, reduzindo o risco de pneumonia associada a ventilação 

mecânica. O banho no leito pode causar hipotermia, então a cada passo realizado durante o 

banho no leito, o profissional deve secar a pele e protege-la da temperatura externa, ou seja, 

evitar que o paciente permaneça por um maior tempo exposto a baixas temperaturas. É 

importante que o banho no leito não seja realizado com pressa pois pode ocorrer a perda 

acidental de dispositivos e até mesmo queda do leito. Além disso, existe o risco de 

instabilidade hemodinâmica, uma vez que, pacientes em coma com uso de drogas vasoativas 

tendem a ter vasoconstricção generalizada ocasionado má perfusão periférica e tecidual. O 

tempo prolongado de banho, nesses casos potencializa o fechamento dos capilares, 

acarretando em hipóxia periférica e instabilidade hemodinâmica, assim é necessário estar 

atento aos sinais vitais do paciente durante o procedimento de higienização. 

Os Cuidados neurológicos são correlacionados a Necessidade Psicossocial (Orientação 

em tempo e espaço e comunicação). Este cuidado é essencial em um paciente em Coma, pois 

a monitorização neurológica é realizada para diagnóstico precoces de lesões cerebrais e 

avaliação de melhora ou agravo das lesões neurológicas existentes com a utilização da Escala 

de Coma de Glasgow e avaliação da fotorreação pupilar. O Enfermeiro atua com uma 

observação constante e avaliação correta, sendo assim, o acompanhamento vigilante da 

enfermagem é imprescindível para captar estas alterações. (27) 

Para os Cuidados com eliminações a NHB correlacionada é a Necessidade 

Psicobiologica (Eliminação).  A eliminação é indispensável para manutenção da saúde e da 

sobrevivência, então é vital para o organismo, pois pode influenciar na base da manutenção 

dos equilíbrios hídrico, acidobásico e eletrolítico. É necessário ter o conhecimento  sobre 

distribuição dos líquidos e dos eletrólitos nos compartimentos do organismo, tanto quanto as 

formas de entrada e saída desses fluídos e os mecanismos próprios de eliminação.(28) 

É indispensável para o enfermeiro conhecer os mecanismos de eliminação (Eliminação 

Urinária, Eliminação Intestinal, Eliminação Pulmonar ou Eliminação pela pele) e os 
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problemas de eliminação (excesso de eliminação ou um falta de eliminação), para que seja 

possível acompanhar e avaliar através da pesagem de fralda, registro do aspecto do que foi 

eliminado (urina, fezes, vomito, secreção), realização do balanço hídrico, verificação do 

último dia de evacuação para que assim sua conduta seja precoce perante o achado. (28) 

Perante os cuidados com a perfusão a NHB correlacionada é a Necessidade 

Pscicobiologica (Regulação Vascular). 

Perfusão de tecidos é frequentemente confundida com o fluxo de sangue, mas é na 

verdade uma medida do volume de sangue que flui através dos capilares num tecido. É 

geralmente medido em mililitros de sangue por 100 gramas de tecido. Esta medição é levada a 

cabo a compreender a saúde de um tecido particular uma vez que a perfusão prejudicada ou 

reduzida pode indicar uma condição clinica que requer cuidados. Perfusão do tecido pode ser 

ineficaz principalmente à renal, cerebral, gastrointestinal ou cardíaca. O enfermeiro deve 

realizar o teste do tempo de enchimento capilar por ser um meio de avaliação da função 

cardiovascular do indivíduo em coma, visto que, a perfusão ineficaz significa que o fluxo 

sanguíneo na região afetada é insuficiente e quando diminuída por um período prolongado em 

uma região, as células ficam comprometidas no aspecto nutricional e ocorre redução no 

suprimento de oxigênio.  

O fluxo de sangue, similarmente a perfusão de tecidos, também é uma parâmetro que 

deve ser avaliado constantemente pelo enfermeiro através da aferição da pressão arterial, dado 

que é através deste parâmetros de variação (Hipertensão ou Hipotensão) que o enfermeiro 

pode identificar possível hemorragia, infecção(sepse), alteração hidroeletrolítica e até mesmo 

pode ser um indicador quando alteração do nível de consciência ou dor, dessa forma quando 

brevemente identificada possibilita ao enfermeiro um intervenção precoce. 

Perante os Cuidados com a mobilidade a NHB correlacionada é a Necessidade 

Psicobiologica (Mecânica corporal). 

O desenvolvimento de fraqueza generalizada relacionada ao paciente crítico é uma 

complicação importante e comum em muitos pacientes admitidos em uma UTI e tem uma 

relação direta com a imobilidade apresentada. Sua incidência ocorre em 30% a 60% dos 

pacientes internados. Com a total imobilidade, a massa muscular pode reduzir pela metade em 

menos de duas semanas, e associada à sepse, declinar até 1,5 kg ao dia.(29) 

A redução da força muscular aumenta o tempo de desmame, internação, o risco de 

infecções e consequentemente morbimortalidade. Na pratica de enfermagem a realização dos 

exercícios passivos, mudança de decúbito frequente, posicionamento de modo funcional e 
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entre outros cuidados, são imprescindíveis em pacientes em coma, já que são recursos para 

prevenção da fraqueza muscular, hipotrofia e recuperação da capacidade funcional.(29)  

Quanto aos Cuidados em relação a Infecções que é correlacionado a Necessidade 

Psicobiologica (Regulação Térmica), é visto que a Infecção Hospitalar é uma realidade dentro 

das UTIs, e em muitos casos a temperatura aumentada logo de pronto é um indicador para 

infecção ou inflamação, já que a hipertermia é um sinal do organismo durante estes processos 

e as causas destas infecções são: pacientes com suscetibilidade aumentada a infecções tanto 

pelo estado clínico como pelos procedimentos invasivos e risco aumentado de transmissão de 

microrganismos entre pacientes. As infecções mais frequentemente documentadas são: 

infecções pulmonares, principalmente associadas à ventilação mecânica; infecções da corrente 

sanguínea primária, a maioria associada a cateteres centrais; infecções urinárias; infecções 

intra-abdominais e infecções de sítio cirúrgico.(30) 

Nas UTIs predominam infecções causadas por: Bactérias Gram-negativas 

fermentadoras de glicose (Enterobacter spp., E.coli, Serratia spp., Klebsiella spp., Proteus spp., 

Citrobacter spp.) e não-fermentadoras de glicose (Pseudomonasaeruginosa e 

Acinetobacterbaumannii); Bactérias Gram-positivas (Staphylococcus aureus, 

Staphylococcuscoagulase-negativa e Enterococcus spp.).(30) 

O paciente em coma passa por uma internação mais longa devido ao seu estado clínico, 

o que aumenta a probabilidade de adquirir infecção hospitalar, sendo necessário então um 

cuidado intenso nesse aspecto, então, é de responsabilidade do enfermeiro arcar com medidas 

preventivas, como: intensificação da lavagem das mãos, desinfecção dos dispositivos venosos, 

uso adequado de precauções, troca de curativos com técnica asséptica, higiene corporal 

adequada. Medidas estas que seguidas, impede com que o profissional seja o veículo de 

contaminação dos microrganismos.(30) 

 Cuidados com relação a dor a NHB correlacionada é a  Necessidade Psicobiologica 

(Percepção dolorosa). Pacientes internados em UTI não estão livres de viver experiências 

dolorosas. Entretanto, devido à gravidade de seus quadros clínicos, muitos profissionais 

acabam subestimando a dor do paciente em coma e acabam por não avaliar.(31) 

A equipe de enfermagem assume um papel expressivo no gerenciamento da dor, já que 

permanecem mais tempo com os pacientes. Por estas razões, os membros da equipe de 

enfermagem devem deter habilidades e competências para a utilização das escalas de 

mensuração e avaliação da dor.(31) 

A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada 

a um dano tissular real ou potencial. Pode ser considerada um alerta de que algo está errado 



29 
 

em nosso organismo, sendo assim um dado importante.(31). Avaliar dor é um desafio por ser 

uma experiência individual, subjetiva e multidimensional. O relato verbal é considerado o 

padrão mais fidedigno para sua avaliação. No entanto, com o paciente em coma, acaba por 

dificultar esta comunicação sobre o relato da dor.(31) 

O tratamento inadequado da dor está associado com desfechos negativos para os 

pacientes como: maior permanência na UTI, maior tempo de dependência do ventilador 

mecânico, maior risco de pneumonia, infecções hospitalares, elevação dos custos e óbito.(31) 

Por muito tempo acreditou-se que oscilações e elevações dos parâmetros 

fisiológicos (frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, pressão 

intracraniana, saturação periférica de oxigênio) fossem indicadores confiáveis da existência de 

dor. Contudo, não é uma verdade, pois os sinais vitais podem ser influenciados pelo uso de 

drogas vasoativas, beta-bloqueadores e etc.(31) 

Por isso, várias ferramentas observacionais válidas e confiáveis foram desenvolvidas e 

testadas: BehavioralPainScale (BPS), Critical Care Pain Observation 

Tool (CPOT), NonverbalPainScale (NVPS), Nociception Coma 

Scale (NCS), PainAssessmentandInterventionNotation (PAIN), Escala de Conductas 

Indicadoras de Dolor (ESCID) e Algoplus.(31) 

No Brasil, apenas a BPS (Anexo 3) foi adaptada e estáindicada para sua aplicação em 

pacientes em coma. Este instrumento caracteriza-se por avaliar indicadores comportamentais 

sugestivos de dor. Divide-se em três subescalas (expressão facial, movimentação de membros 

superiores e conforto com a ventilação mecânica). Cada subescala possui escores que variam 

de 1 a 4 e o escore total da BPS corresponde ao somatório dos resultados parciais, variando de 

3 (ausência de dor) a 12 (dor inadmissível). Uma pontuação > 3 demonstra a presença de dor 

e ≥ 5 indica dor significativa. Esta escala é indicada para pacientes em coma.(31) 

O uso desta escala permite com que a equipe de enfermagem tome condutas que 

possam aliviar a dor do paciente, como a administração de medicamentos analgésicos (após 

discussão com o médico), realizar massagem de conforto ou colocar o paciente em posição 

confortável e funcional. 

Quanto aos Cuidados Nutricionais que é correlacionado à Necessidade 

Psicobiologica(Nutrição, Hidratação, regulação metabólica). A Terapia de Nutrição Enteral 

(TNE) tem papel fundamental sobre o estado de intenso catabolismo lipídico e protéico, 

também denominado de resposta metabólica ao estresse, comum no paciente grave e presente, 

principalmente, na fase aguda da doença. Essa reação metabólica é considerada fisiológica, 

pois é através da mobilização proteica que se dá o reparo das lesões e o fornecimento de 
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energia para a manutenção das funções orgânicas. Porém, este gasto nutricional na terapia 

intensiva conduz a uma evolução clínica negativa, porque altera a composição tecidual e a 

função dos órgãos e estruturas, prejudica a resposta imunológica, compromete o processo de 

cicatrização, predispõe a infecções, aumenta a incidência de lesão por pressão e, 

consequentemente, acarreta maior morbimortalidade na UTI .(132) Portanto, o suporte 

nutricional adequado ao paciente em coma é indispensável para a redução das alterações do 

estresse fisiológico, a prevenção ou o tratamento da desnutrição e a recuperação do indivíduo 

a longo prazo. Sendo assim, a enfermagem tem papel fundamental no sucesso da terapêutica, 

uma vez que é ela a responsável pela:  Administração da dieta que deve ser garantida de modo 

seguro ao paciente, necessário assim a realização de teste para verificar a localidade do cateter, 

manter decúbito de 30 ° á 45° durante a administração e após 30 minutos do término, 

administração lenta para evitar diarreia e colaborar para melhor absorção da dieta ofertada; A 

equipe de enfermagem garante a manutenção desta via realizando cuidados para que evite a 

obstrução do cateter ou perda, como por exemplo, infusão de água  filtrada em cateter gástrico 

após a administração de medicamentos, este cuidado faz com que qualquer fragmento de 

medicamento que ficou na extensão do cateter seja totalmente injetado no trato 

gastrointestinal do paciente e assim evita com que o medicamento obstrua o cateter, bem 

como a troca de fixação do cateter é importante, pois garante a segurança do paciente, 

evitando perda (caso a fixação anterior esteja inadequada) e mantém a higiene adequada do 

local; e a equipe de enfermagem tem  resposta frente às intercorrências relacionada  à 

terapêutica. (32) 

A Ventilação Mécânica (VM) que é relacionada à Necessidade 

Psicobiologica(Oxigenação).A VM é um dos suportes à vida de grande importância em UTI e 

constitui um dos recursos mais utilizados nessas unidades, consistindo no emprego de uma 

máquina que substitui, total ou parcialmente, a atividade ventilatória do paciente, com o 

objetivo de restabelecer o balanço entre a oferta e a demanda de oxigênio e atenuar na carga 

de trabalho respiratório de pacientes com insuficiência respiratória.(37) 

O uso do suporte ventilatório invasivo constitui-se um dos pilares terapêuticos da 

terapia intensiva e, sem dúvida, foi um avanço no tratamento da insuficiência respiratória. A 

intubação traqueal é utilizada basicamente para a manutenção da permeabilidade das vias 

aéreas de pacientes submetidos à ventilação mecânica. Apesar de salvar muitas vidas, a 

intubação traqueal pode gerar uma série de efeitos adversos, como instabilidade 

hemodinâmica, maior frequência de infecções respiratórias e lesões físicas. (33) 
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A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) esta como uma das mais temíveis 

complicações quanto se diz respeito a ventilação mecânica e é definida como uma infecção 

pulmonar que surge após 48 a 72 horas da intubação endotraqueal e instituição da ventilação 

mecânica invasiva, como também até 48 horas após a extubação. É uma das infecções 

hospitalares mais incidentes nas unidades de terapia intensiva, com taxas que variam de 9 a 40% 

das infecções adquiridas nesta unidade. A incidência desta infecção aumenta com a duração 

da ventilação mecânica. (33) 

Quando o paciente é submetido à via aérea artificial (Intubação oro traqueal, Intubação 

transtraqueal e Intubação nasotraqueal) a secreção da orofaringe é levada para a traqueia, e 

assim para o pulmão. Dependendo da condição de higiene e saúde bucal, a microbiota pode 

ser mais patogênica. Assim, caso o paciente seja submetido à intubação e a ventilação 

mecânica por mais de 48 horas existe aumento do risco de desenvolvimento de pneumonia 

aspirativa devido a vários fatores, como disfagia, aspiração da secreção da orofaringe ou do 

suco gástrico, presença de saliva ou de secreção na cavidade bucal, uma vez que a intubação 

interfere no reflexo da tosse e na limpeza mucociliar, estimulando a produção de muco. (33) 

 A colocação do tubo orotraqueal dificulta o fechamento da epiglote e o reflexo de 

tosse que normalmente protegem o trato respiratório inferior. Somado a isto, o ar inspirado 

não é aquecido e nem umedecido pelo trato respiratório superior, e sim artificialmente pelo 

respirador mecânico. Além disto, outras condições predispõem a instalação da pneumonia 

aspirativa, como a redução de imunoglobulinas, desnutrição, trauma mecânico pela 

entubaçãoorotraqueal, imunossupressão, presença de bactérias respiratórias na cavidade bucal 

e higiene bucal deficiente. (33) 

A atenção aos pacientes sob VM torna-se responsabilidade dos enfermeiros, pois a 

evolução positiva deles depende de cuidados contínuos, capazes de promover a identificação 

de problemas que atinjam diretamente suas necessidades. Para uma prestação de cuidado de 

qualidade é necessário que os enfermeiros tenham uma ampla compreensão dos princípios da 

VM, além de reconhecer a tolerância fisiológica específica de cada paciente, porém, observa-

se também que os enfermeiros, atualmente, em determinadas instituições, estão ficando cada 

vez mais distantes do suporte ventilatório, talvez pelas inúmeras atribuições que lhes são 

destituídas, ou por haver outra categoria profissional fazendo esse tipo de assistência, bem 

como pela deficiência de seu conhecimento.Porém, com a existência do parecer n. 

19/2014/COFEN/CTLN, no qual concluiu que o procedimento de aspiração endotraqueal, por 

ser de alta complexidade, deve ser realizado prioritariamente por enfermeiros e, 

excepcionalmente, por técnicos de enfermagem, acaba por contribuir com a importância do 
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enfermeiro quanto aos cuidados com um paciente em coma e com ventilação mecânica, bem 

como ter o conhecimento pleno dos motivos da realização de cada cuidado como: Realização 

da higiene oral com uso de clorexidine aquoso 0,12% de modo frequente, diminui a 

microbiota da cavidade oral, assim reduz o risco da PAV; o cuff  insuflado de maneira correta 

proporciona uma barreira física contra os microorganismos entre a traquéia e os pulmões do 

paciente, bem como é um meio de segurança contra extubação acidental; manter o decúbito 

elevado de 30° á 45º permite com que aconteça maior expansibilidade dos pulmões; pausar a 

dietoterapia durante manipulação do paciente  evita que aconteça broncoaspiração da dieta; 

aspiração das vias aéreas superiores e inferiores contribui com a  manutenção de uma via 

aérea permeável, promove conforto, preveni infecções do trato respiratório e melhora a 

oxigenação. (33) 

Quanto aos Cuidados relacionado a comunicação que é correlacionado a Necessidade 

Psicossociais (Comunicação e Sociabilidade). O paciente internado em coma, encontra-se 

comumente com sérios comprometimentos orgânicos, então, quanto mais intensivo é o 

tratamento, menos profundo e efetivo parece ser o contato da equipe de enfermagem que, 

muitas vezes, pouco toca ou conversa com o paciente. Quanto mais alterado o nível de 

consciência do paciente, menos a equipe parece interagir com ele. (34) 

As possíveis justificativas para esta ocorrência parecem ser pelo modelo biomédico, 

cuja atenção está voltada principalmente para a condição patológica e para os procedimentos 

técnicos e terapia medicamentosa, sem contemplar a integralidade do cuidado, sem a 

necessária atenção aos sentimentos e percepções do doente e de seus familiares e da forma 

como vivenciam a situação saúde-doença. (34) 

O processo de comunicação está inteiramente inserido nas ações da enfermagem, 

cabendo especialmente ao enfermeiro interpretar, desvendar e entender o significado das 

mensagens que os pacientes enviam, para que possa instituir um plano de cuidados apropriado 

e coerente às suas necessidades. (34) 

A internação hospitalar de uma pessoa geralmente afeta e fragiliza a família, 

principalmente quando o estado clínico é grave. A aparência do paciente internado na UTI, 

com ventilação mecânica, curativos diversos, fios e aparelhos, bem como os ruídos dos 

equipamentos e da equipe, impactam os familiares; este ambiente é percebido como um 

espaço bastante agressivo e ameaçador, pois evidencia risco de morte do paciente. Este 

cenário gera nos familiares determinados comportamentos e sentimentos, tais como: dúvidas, 

desamparo, desorganização mental, imobilização frente às decisões inesperadas e outras 

reações, como depressão ou doenças geradas pelo estresse e pela ansiedade. (34) 
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A RDC nº 7 determina requisitos mínimos para o funcionamento das UTIs, destacando 

em alguns de seus artigos a importância do familiar no acompanhamento ao paciente 

internado na CTI. (14) Embora esta RDC garanta todos esses direitos aos familiares, muitas 

UTIs têm normas e rotinas rigorosas, dificultando a manutenção ou fortalecimento dos 

vínculos afetivos entre o paciente e seus familiares. Outro ponto de difícil manejo é a falta de 

preparo da maioria dos familiares para encarar o sofrimento do seu ente querido internado. (35) 

Mesmo em coma, pacientes podem manifestar reações quando escutam a voz de um 

familiar. A presença da família neste momento é essencial, servindo de apoio ao paciente e aos 

profissionais de saúde, pois permite resgatar as crenças, valores e informações diversas sobre 

o doente, contribuindo para seu tratamento e recuperação. (35) 
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6. Conclusão 

 

Com esse estudo foi possível verificar como os autores descrevem a assistência de 

enfermagem ao paciente adulto em coma em UTI e de acordo com a literatura, as 

Necessidades Humanas Básicas afetadas em um indivíduo adulto em coma na Unidade de 

Terapia Intensiva são as Necessidades Psicobiologicas que envolve a Integridade 

Cutaneomucosa, Cuidado corporal, Eliminação, Regulação Vascular, Mecânica corporal, 

Mobilidade, Regulação Térmica, Percepção Dolorosa, Nutrição, Hidratação, Regulação 

metabólica e Oxigenação. E as Necessidades Psicossociais que se refere a Orientação em 

tempo e espaço, Comunicação e Sociabilidade.  

Perante tantas possíveis alterações que um paciente em coma pode apresentar, é 

notório o quanto é importante utilizar a cientificidade nos cuidados prestados a este paciente. 

A partir dos principais cuidados que um paciente em coma necessita e suas 

necessidades humanas básicas afetadas, ambos pontos localizados na literatura, elaborou-se 

um protocolo com os cuidados necessários para cada NHB afetada, visando nortear os 

profissionais de enfermagem no cuidado a esses pacientes e na sistematização dos cuidados de 

enfermagem, promovendo uma assistência de qualidade. 

A utilização deste protocolo de cuidado torna-se um importante instrumento na tomada 

de decisão do enfermeiro em uma UTI, uma vez que prioriza e organiza as ações de 

enfermagem ao paciente em coma, geralmente grave, que requer avaliação constante. O modo 

como os cuidados de enfermagem foram apresentados no protocolo, acredita-se, que será 

possível ao profissional uma leitura rápida e sistematizada, estimulando o seu uso pelo 

enfermeiro, em cada plantão, e não se tornando somente mais um instrumento a ser arquivado. 
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7. Anexos 

7.1 Anexo 1 
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7.2 Anexo 2 

Instrumento de Coleta de Dados        

   Parte I. Caracterização dos artigos. 

1. Número do artigo: 

2. Título do artigo: 

3. Nome dos autores: 

4. Formação acadêmica dos autores: 

5. Área de atuação dos autores: 

6. Ano de publicação: 

7. Base de dados: 

8. Necessidade Humana Básica afetada: 

     Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em 

coma em Unidade de Terapia Intensiva. 
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7.3 Anexo 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Behavioral Pain Scale (BPS) – Escala de dor 
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7.4 Anexo 4  

 

   Parte I. Caracterização dos artigos. 

1. Número do artigo: 1 

2. Título do artigo: Dermatite associada à incontinência: estudo de coorte em 

pacientes críticos 

3. Nome dos autores: Paula Caroline Gonçalves 

4. Formação acadêmica dos autores: Enfermeira 

5. Área de atuação dos autores: Cuidar em Saúde e em Enfermagem (Ensino) 

6. Ano de publicação: 2016 

7. Base de dados: Lilacs 

8. Necessidade Humana Básica afetada:Necessidades Pscobiológicas: Integridade 

Cutaneo Mucosa 

     Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma 

em Unidade de Terapia Intensiva. 

• Realizar processo de enfermagem; 
• Identificar fatores de risco para a ocorrência de danos na pele; 

• Identificar diagnósticos de enfermagem para Dermatite associada a incontinência 

(DAI); 

• Anotar aspecto da lesão e produto utilizado na DAI; 

• Obeservar sinais e sintomas da dermatite associada à incontinência (ardência, 

dor, prurido e formigamento); 
• Realizar a avaliação adequada da pele em risco ou com DAÍ; 

• Manter região perianal limpa e seca; 

• Realizar a troca da fralda prontamente quando apresentar eliminações vesical e 

intestinal em fralda; 

• Evitar o uso de sabão em todas as trocas de fraldas; 
• Usar pano umedecido com água para a limpeza da urina; 
• Realizar higiene intima mecânica com movimentos suaves; 

• Usar de tecidos de fibras macias para realizar a higiene intima; 

• Evitar higienizantes com perfumes e corantes; 

• Hidratar região perianal com hidratante/emoliente; 

• Aplicar protetores barreiras nas regiões perianal com cremes de barreira ou 

película polimérica. 
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   Parte I. Caracterização dos artigos. 

1. Número do artigo: 2 

2. Título do artigo: Predição de risco e incidência de olho seco em pacientes 

críticos 

3. Nome dos autores: Paula Caroline Gonçalves 

4. Formação acadêmica dos autores: Enfermeiro e Estudante 

5. Área de atuação dos autores: 1. Doutorando, Escola de Enfermagem, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Professor, Universidade Estadual 

deMontes Claros, Montes Claros. 2. RN, Secretaria Municipal de Saúde, 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 3.Graduando em enfermagem, Escola 

de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, 4.PhD, Professor 

Adjunto, Departamento de Enfermagem Básica, Escola de Enfermagem, 

Universidade Federal de Minas Gerais, 5.PhD, Professor Titular, Departamento 

de Enfermagem Básica, Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas 

Gerais. (Estudante, Assistência e Pesquisa) 

6. Ano de publicação: 2016 

7. Base de dados: LILACS  

8. Necessidade Humana Básica afetada:Necessidades Pscobiológicas: Integridade 

Cutaneo Mucosa 

     Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma 

em Unidade de Terapia Intensiva. 

• Identificar fatores de risco para o olho seco (sedação, fatores ambientais (ar 

condicionado, umidade baixa); os relacionados com o tratamento (efeitos 

colaterais de agentes farmacêuticos, tais como, diuréticos, analgésicos, 

sedativos, agentes bloqueadores neuromusculares); sexo feminino, história de 

alergia, lesões neurológicas com perda sensorial ou motora reflexa e danos na 

superfície ocular; 

• Obeservar sinais e sintomas de olho seco (desconforto ocular, ardência, 

prurido, sensação de areia nos olhos); 

• Alertar sobre a importância da implementação de cuidados oculares para a 

prevenção de ceratite microbiana; 

• Aplicar lubrificantes, Lagrimas artificiais; 

• Manter olhos do paciente fechados; 

• Realizar higiene ocular com soro fisiológico; 
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   Parte I. Caracterização dos artigos. 

1. Número do artigo: 3 

2. Título do artigo: Uma pesquisa quase experimental em enfermagem sobre dor em 

pacientes em coma 

3. Nome dos autores: 1. Gunnar Glauco de Cunto Taets, 2. Nébia Maria Almeida de 

Figueiredo  

4. Formação acadêmica dos autores: Enfermeiro 

5. Área de atuação dos autores: 1. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Departamento de Fundamentos de Enfermagem.. 2.  Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto.(Pesquisa) 

6. Ano de publicação: 2016 

7. Base de dados: LILACS 

8. Necessidade Humana Básica afetada:Necessidades Pscobiológicas: Percepção 

Dolorosa 

Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma em 

Unidade de Terapia Intensiva. 
 

• Realizar avaliação da dor com escala de face com frequência; 

• Manter paciente em posição confortável e funcional; 

• Administrar analgésicos prescritos e paciente mostrar faces de dor; 

 

 

Parte I. Caracterização dos artigos. 

1. Número do artigo: 04 

2.  Título do artigo: Ulcera por pressão: Um desafio para o enfermeiro 

3. Nome dos autores: 1. Rosana Amora Ascari, 2. Juliana Veloso , 3. Olvani 

Martins da Silva , 4. Marciane Kessler, 4. Aline Mara Jacoby , 4. Gabriela 

schwaab 

4. Formação acadêmica dos autores:  Enfermeiras e Estudantes 

5. Área de atuação dos autores: 1. Enfermeira, Doutoranda em Enfermagem pela 
UFRGS, Mestre em Saúde Coletiva, Docente do Curso de Enfermagem da 
Universidade do Estado de Santa Catarina 2. Enfermeira, Mestranda em 
Enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC; 3. 
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Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela UFRGS, Docente da UDESC; 4. 
Acadêmica de Enfermagem da UDESC. (Pesquisa e Estudante) 

6. Ano de publicação:  2014 

7. Base de dados: SCiELO 

8. Necessidade Humana Básica afetada:Necessidades Psicobiologicas (Mecânica 

corporal e mobilidade) e Necessidade Psicossociais (Comunicação e 

Sociabilidade) 

 

Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma em 

Unidade de Terapia Intensiva. 

• Avaliação do grau de risco com individualização  da assistência; 

• Ultilizar avaliação do grau de risco com escalas como, escala de Braden, Norton 

ou Waterlon; 

• Confeccionar quadros demonstrativos enfatizando as áreas susceptíveis a úlcera 

por pressão; 

• Providenciar colchão de poliuretano; 

• Identificar os fatores de risco e direcionar o tratamento preventivo, modificando 

os cuidados conforme fatores individuais; 

• Mobilização ou mudança de posição a cada 2 horas, bem como massagem de 

conforto com emulsão; 

• Proteger saliências ósseas, principalmente calcâneos com coxins e travesseiros; 

• Registrar alterações da pele do paciente seguindo os estágios de classificação de 

úlcera por pressão; 

• Checar áreas vulneráveis de pele de todos os pacientes; 

• Otimizar o estado da pele através de hidratações com  cremea base de ácidos 

graxos essenciais; 

• Tratar incontinências 

• Evitar uso de agua muito quente; 

• Providenciar suporte nutricional; 

• Monitorar e documentar intervenções e resultados obtidos; 

• Implementar medidas de suporte mecânico; 

• Criar e fornecer um programa de ensino para pacientes de risco em longo prazo e 

para as profissionais de enfermagem; 

• Realizar estimulação  auditiva orientando o paciente sobre os procedimentos que 

vêm a seguir; 

• Realizar estímulos corporais de modo calmo e repetitivo. 

 

 

 

  



42 
 

   Parte I. Caracterização dos artigos. 

1.  Número do artigo: 5 

2. Título do artigo: Escalas para avaliação do nível de consciência em trauma 

cranioencefálico e sua relevância para a prática de enfermagem em neurocirurgia 
3. Nome dos autores: Débora Moura da Paixão Oliveira, Carlos Umberto Pereira, 

Záira Moura da Paixão Freitas. 

4. Formação acadêmica dos autores: Enfermeira e Neurocirurgião 

5.  Área de atuação dos autores: Doutoranda em Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Sergipe  e professor adjunto doutor do Departamento 

de Medicina da UFS (Ensino e Pesquisa) 

6. Ano de publicação: 2014 

7. Base de Dados: LILACS 

8. Necessidade Humana Básica afetada:Necessidades Psicossociais (Orientação 

em tempo e espaço) 

     Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em 

coma em Unidade de Terapia Intensiva. 

• Aplicar escala de coma de Glasgow; 

• Registar resultado da escala e reavaliar; 

• Realizar estimulação da visão nos estágios iniciais, verificando se as pupilas são 

fotorreagentes e com isso poder-se avaliar a reatividade de respostas integradas 

do tronco encefálico. 
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   Parte I. Caracterização dos artigos. 

1. Número do artigo: 06 

2. Título do artigo: Necessidades Nutricionais do doente critico  

3. Nome dos autores: 1. Nuno André de Almeida Costa , 2. Aníbal Defensor Marinho 
e 3. Luciana Ribeiro Cançado 
 

4. Formação acadêmica dos autores: Enfermeiro e Médico 

 

5. Área de atuação dos autores: 1. Mestrado Integrado em Medicina, Instituto de 
Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do Porto , Portugal 2. Unidade 
de Cuidados Intensivos, Centro Hospitalar do Porto, Portugal. 3. Curso de Pós 
graduação em Nutrição Clínica, Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, 
Universidade do Porto, Portugal (Assistência e Ensino) 
 

6. Ano de publicação: 2012 

 

7. Base de dados: Scielo 

 

8. Necessidade Humana Básica afetada:Necessidades Psicobiológicas (Nutrição, 

Hidratação, regulação metabólica) 

 

Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma em 

Unidade de Terapia Intensiva. 

• Administrar dieta enteral ou parenteral e praticar seus cuidados específicos; 

• Avaliar níveis glicêmicos; 

• Avaliar níveis séricos de Hemoglobina; 

• Realizar peso 2 vezes por semana. 
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Parte I. Caracterização dos artigos. 

1. Número do artigo: 7 

 

2. Título do artigo: Pneumonia associada à ventilação mecânica: discursos de 

Profissionais acerca da prevenção 

 

3. Nome dos autores: Sabrina Guterres da Silva, Eliane Regina Pereira do 

Nascimento e Raquel Kuerten de Salles  

 

4. Formação acadêmica dos autores: Enfermeiro e Fisioterapeuta 

 

5. Área de atuação dos autores: Universidade Federal de Santa Catarina. (Pesquisa) 

6. Ano de publicação: 2014 

 

7. Base de dados: LILACS 

 

Necessidade Humana Básica afetada: Necessidades Psicobiológicas (Oxigenação) 

   Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma 

em Unidade de Terapia Intensiva. 

 

• Realizar levantamento de fatores de risco para Pneumonia Associada a Ventilação 

Mecânica (PAV); 

• Realizar vigilância microbiológica periódica; 

• Realizar levantamento de fatores de risco para PAV; 

• Realizar lavagem das mãos; 
• Realizar higiene oral com clorexidina aquosa 0,12 % também com o uso de 

aspirador; 
• Manter cuff insuflado o suficiente para promover a vedação da traqueia e depois 

fazer a higiene oral; 
• Prevenir broncoaspiração; 

• Manter decúbito elevado entre 30° e 45°; 
• Pausar a dieta no momento em que se for manusear o paciente; 
• Realizar aspiração de vias aéreas e tomar cuidado para não contaminar a sonda 

durante o procedimento; 

• Realizar troca de circuito de ventilador quando necessário; 

• Realizar troca de circuito se houver acúmulo de água; 

• Realizar avaliação diária da possibilidade de extubação; 

• Aferir e registrar a temperatura e observar a hipertermia. 

 

Parte I. Caracterização dos artigos. 

1. Número do artigo: 8 

2. Título do artigo: Protocolo assistencial de enfermagem a portadores de 

traqueostomia em ventilação mecânica 

 

3. Nome dos autores: 1. Ana Paula Vaghetti de Oliveira, 2. Giovana Calcagno 
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Gomes, 3. Berenice Ribeiro Romeu, 4. Jaqueline Sallete Dei Svaldi, 5. Gerson 

Salles Machado 

 

4.  Formação acadêmica dos autores: Enfermeiros 

 

5. Área de atuação dos autores:Universidade Federal do Rio Grande-FURG. 2. 

Universidade Federal do Rio Grande, Programa de Pós-graduação do curso de 

Mestrado e Doutorado em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande, 3. Universidade Federal do Rio Grande-FURG, Hospital Universitário, 

4. Universidade Federal do Rio Grande-FURG, Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande. (Pesquisa e Assitnêncial) 

6. Ano de publicação: 2016 

 

7. Base de dados: LILACS 

 

8. Necessidade Humana Básica afetada:Necessidades Psicobiológicas 

(Oxigenação) e Necessidades Psicobiologicas (Regulação Térmica, Regulação 

vascular) 

     Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma 

em Unidade de Terapia Intensiva. 

 

• Monitorar, aferir e registrar o padrão ventilatório; 

• Avaliar e registrar os sons respiratórios: auscultar os campos torácicos e registrar 

sibilos, roncos, estertores, sons ausentes ou diminuídos;  

• Avaliar a aparência geral do paciente: sinais de inquietação, ansiedade, 

diaforético (sudorese excessiva), uso de musculatura acessória para ventilar, cianose, 

distensão e ingurgitamento da jugular; 

• Manter a cabeceira do leito elevada a 30°; 

• Trocar a fixação do TOT ou da traqueostomia sempre que necessário e avaliar se 

esta garroteando; 

• Observar e registrar a aparência da pele ao redor do ostoma; 

• Realizar o curativo estéril no local da inserção da traqueostomia com SF a 0,9%, 

registrar as características das secreções drenadas e do estoma; 

• Inspecionar a área ao redor do estoma, procurando enfisema subcutâneo; 

• Mudar o decúbito de 2 em 2 horas se o paciente estiver inconsciente; 

• Trocar o sistema de aspiração (látex, vidro) a cada 24h e registrar; 

• Realizar o curativo estéril no local da inserção da traqueostomia com SF a 0,9%, 

registrar as características das secreções drenadas e do estoma; 

• Remover a água que condensa na traqueia; 

• Trocar a água destilada do umidificador em intervalos de 24 horas; 

• Proporcionar higiene oral ao paciente e hidratação oral e lábios; 

• Limpar a cânula interna diariamente e sempre que for necessário, com o uso de 

H2O2 e solução alcoólica diluída ou uma solução desinfetante. 
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Parte I. Caracterização dos artigos. 

1. Número do artigo: 9 

2. Título do artigo: Características do manejo técnico e interpessoal apresentadas por 

profissionais da saúde na interação com pacientes em estado de coma 

3. Nome dos autores: Amanda Castroe Alessandra d’Avila Scherer 

4. Formação acadêmica dos autores: Psicóloga 

5. Área de atuação dos autores: Departamento de Psicologia, Universidade do Sul de 

Santa Catarina (Unisul) (Pesquisa) 

6. Ano de publicação: 2012 

7. Fonte bibliográfica: LILACS 

8. Necessidade Humana Básica afetada:Necessidade Psicossociais (Comunicação e 

Sociabilidade) 

Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma 

em Unidade de Terapia Intensiva.  

Ter  discernimento, empatia, sensibilidade para avaliar cada situação, por paciente 

não poder se comunicar. 

Manter a comunicação verbal e não verbal e o toque pois são instrumentos 

importantes no cuidado à pessoa em estado de coma. 

 

 

 

 

 

 

 

   Parte I. Caracterização dos artigos. 

1. Número do artigo: 10 

 

2. Título do artigo: Sistematização da Assistência de Enfermagem em Unidade de  

Terapia Intensiva 

 

3. Nome dos autores: Thiago Christel Truppel, Marineli Joaquim Meier, Riciana do 

Carmo Calixto, Simone Aparecida Peruzzo e Karla Crozeta. 

 

4. Formação acadêmica dos autores: Enfermeiros 

 

5. Área de atuação dos autores:Universidade Federal do Paraná. Departamento de 

Enfermagem. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Curitiba, PR, 
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Universidade Federal do Paraná. Departamento de Enfermagem. Curso de 

Graduação em Enfermagem, Curitiba, PR e Associação Brasileira de 

Enfermagem, Seção Paraná. Curitiba, PR (Pesquisa) 

6. Ano de publicação: 2009 

7. Fonte bibliográfica: Scielo 

8. Necessidade Humana Básica afetada:Necessidades Psicobiológicas (Oxigenação, 

Mecânica corporal e mobilidade, Eliminação, Regulação Vascular, Regulação 

térmica, Nutrição, Hidratação e Regulação metabólica) e  Necessidades 

Psicossociais (Orientação em tempo e espaço) 

     Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma 

em Unidade de Terapia Intensiva. 

 

• Manter em semi-Fowler;  

• Avaliar a gasometria arterial;  

• Avaliar expansibilidade torácica (amplitude e simetria) e uso de musculatura 

acessória;  

• Realizar ausculta pulmonar;  

• Comunicar saturação de oxigênio pela oximetria de pulso (SpO2) inferior a 92%;  

• Avaliar sinais e sintomas de infecção pulmonar;  

• Avaliar complicações relacionadas à ventilação mecânica;  

• Avaliar possibilidade de desmame ventilatório; 

• Observar sincronismo paciente-ventilador;  

• Avaliar radiografia de tórax;  

• Observar sinais e sintomas de hipoxemia. 

• Confirmar o posicionamento e aspirar conteúdo gástrico pela sonda enteral antes 

de infundir a dieta;  

• Observar presença de distensão abdominal e estase gástrica;  

• Examinar o abdome;  

• Manter em Fowler durante e por 2 horas após a infusão da dieta;  

• Observara ocorrência de eliminações intestinais 

• Realizar exame pupilar; 

• Avaliar nível de consciência pela Escala de Coma de Glasgow/Escala 

de Ramsay;  

• Avaliar reflexo cutâneo-plantar, córneo-palpebral, óculocefálico e patelar;  

• Manter alinhamento céfalo-caudal;  

• Comunicar otoliquorréia, rinoliquorréia, hemotímpano, sinal de Battle e 

Guaxinin; avaliar força muscular;  

• Anotar débito e características do líquido cefalorraquidiano;  

• Comunicar se PAM inferior a 70 mmHg;. 

 

Se manter cateter de Pressão intra craniana (PIC): 

• Monitorizar PIC; 

• Suspender procedimentos se igual ou acima de 20 mmHg ecomunicar 

enfermeiro;  

• Realizar curativo no ponto de inserção do cateter intraventricular com solução 
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fisiológica (SF) 0,9% uma vez ao dia ou quando necessário e ocluir com 

gazes e micropore;  

• Avaliar e anotar aspecto do ponto de inserção do cateter intraventricular. 

 

 

 

Parte I. Caracterização dos artigos. 

1. Número do artigo: 11 

2.  Título do artigo: Sinais vitais e expressão facial de pacientes em estado de 

coma. 

3. Nome dos autores: Ana Cláudia Giesbrecht PugginaI, Maria Júlia Paes da Silva. 

4. Formação acadêmica dos autores: Enfermeiras 

5. Área de atuação dos autores: Universidade de São Paulo. Escola de 

Enfermagem e  Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. (Pesquisa e 

Assitência) 

6. Ano de publicação: 2009 

7. Base de dados: SCiELO 

8. Necessidade Humana Básica afetada:Necessidade Psicossociais (Comunicação 

e Sociabilidade) 

Parte II. Descrição da assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma em 

Unidade de Terapia Intensiva. 

• Observar alterações emocionais através dos sinais vitais e expressão facial; 

• Aferir e registrar sinais vitais e realizar com maior frequência o parâmetro que 

estiver alterado; 

• Utilizar das alterações dos sinais vitais um instrumento para gerar intervenções. 
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9. Protocolo de assistência de enfermagem ao paciente em coma 

na Unidade de terapia intensiva 

 

1. Introdução 

O coma é um estado no qual o paciente é incapaz de sentir ou responder a estímulos 

do meio externo, há falta da responsividade voluntária. No estado de coma o indivíduo perde 

a perfeita comunicação continua e eficaz entre os hemisférios cerebrais e os mecanismos 

fisiológicos ativadores da porção alta do tronco encefálico. (1) 

A estrutura comprometida no coma, que é responsável pelo despertar, no centro do 

tronco encefálico, é uma formação reticular, com uma complexa rede de núcleos e fibras 

nervosas, se estende do diencéfalo, até os níveis mais altos da medula e dentre suas funções 

está a atividade elétrica cortical, relacionada diretamente com o sono/vigília, e éresponsável 

por fazer o indivíduo que está dormindo, acordar, tudo por meio da atividade elétrica. (2) 

As circunstâncias e condições clínicas que podem levar ao coma, são as lesões 

intracranianas e as alterações metabólicas.(2, 3) 

Nestas condições clínicas, portanto há alteração ou rebaixamento do nível de 

consciência. (2, 3) 

Devido à complexidade, normalmente, os pacientes em estado de coma, são 

assistidos em Unidades de terapia Intensiva (UTI).  

Neste contexto, foi identificado algumas lacunas em publicações, e é de extrema 

importância o papel da equipe de enfermagem nos cuidados do indivíduo em coma. Para isto 

foi elaborado um instrumento para direcionar e padronizar a assistência, baseado na Teoria 

das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Aguiar Horta. No qual as necessidades são de 

de nível Psicbiológico, Psicosocial e Psicoespiritual, fundamentada em uma abordagem 

humanística, a partir na teoria da motivação humana de Maslow que observa o ser humano 

como parte integrante do universo e nesta integração surgem situações de equilíbrio e 

desiquilíbrio. 

 

2. Objetivo do Protocolo 

- Direcionar a assistência de enfermagem ao paciente adulto em coma em Unidade de 

Terapia Intensiva, segundo o referencial teórico das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de 

Aguiar Horta. 
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9. Método 

O Enfermeiro deve por meio do Histórico de Enfermagem levantar problemas 

baseados na teoria de Wanda de Aguiar Horta e posteriormente consultar o protocolo abaixo 

para seguir as intervenções de acordo com as necessidades humanas básicas afetadas.(1) 

 

Oxigenação (Psicobiológica) 

 

✓ Realizar levantamento de fatores de risco para Pneumonia associada a ventilação 

(PAV); 

✓ Realizar vigilância microbiológica periódica; 

✓ Realizar higienização das mãos; 

✓ Realizar higiene oral com clorexidina aquosa 0,12 % ; 

✓ Manter cuff insuflado o suficiente para promover a vedação da traqueia; 

✓ Manter decúbito elevado entre 30° e 45°; 

✓ Pausar a dieta no momento em que se for manipular o paciente; 

✓ Realizar aspiração de vias aéreas com cuidado para não contaminar a sonda durante 

o procedimento; 

✓ Realizar troca de circuito de ventilador quando necessário; 

✓ Realizar troca de circuito se houver acumulo de água; 

✓ Registrar valores de temperatura, se > 37.8 °C, seguir intervenções do quadra de 

“Regulação térmica (Psicobiológica)”; 

✓ Registrar aspecto de secreção pulmonar; 

✓ Realizar aspiração de vias aéreas superiores e inferiores uma vez por período e se 

necessário; 

✓ Registrar padrão ventilatório; 

✓ Realizar ausculta pulmonar; 

✓ Registrar se presença se ruídos adventícios no memento da ausculta; 

✓ Avaliar a aparência geral do paciente: sinais de inquietação, ansiedade, diaforético 

(sudorese excessiva), uso de musculatura acessória para ventilar, cianose, distensão 

e ingurgitamento da jugular; 

✓ Trocar a fixação do tudo da ventilação mecânica uma vez por diaou sempre que 

necessário; 

✓ Registrar a aparência da pele ao redor da traqueostomia; 

✓ Realizar o curativo estéril no local da inserção da traqueostomia com SF a 0,9%  

✓ Registrar as características do exsudato drenado do estoma; 

✓ Inspecionar a área ao redor do estoma, procurando enfisema subcutâneo; 

✓ Mudar o decúbito de 2 em 2 horas; 

✓ Trocar o sistema de aspiração (látex, vidro) a cada 24 horas; 

✓ Trocar a água destilada do nebulizadora cada 24 horas ou se necessário; 

✓ Trocar nebulizadora cada 24 horas; 
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Nutrição, Hidratação e Regulação metabólica(Psicobiológica) 

 

✓ Administrar dieta enteral e/ou parenteral e praticar seus cuidados específicos; 

✓ Avaliar níveis glicêmicos; 

✓ Avaliar níveis séricos de Hemoglobina; 

✓ Realizar pesagemno mínimo duas vezes por semana; 

 

 

Eliminação(Psicobiológica) 

 

Eliminação vesical  

Espontânea:   

✓ Pesar fralda e registrar quantidade de urina após apresentar eliminação espontânea 

em fralda; 

✓ Anotar aspecto da urina; 

✓ Realizar trocas de fralda toda vez que apresentar micção. 

 

Com uso de Cateter Vesical de Demora (CVD):  

✓ Realizar higiene intima com agua e sabão 3 vezes ao dia; 

✓ Realizar fixação de CVD com micropore (Masculino: região supra púbica e 

feminino em região interna de coxa); 

✓ Desprezar débito de CVD 1 vez por período ou quanto atingir ¾ da capacidade de 

armazenamento da bolsa coletora; 

✓ Anotar aspecto da urina. 

 

Com uso de Dispositivo urinário externo: 

✓ Manter o dispositivo urinário frouxo de modo que não aperte o pênis; 

✓ Evitar o dispositivo urinário com micropore; 

✓ Manter os pelos pubianos aparados; 

✓ Trocaro dispositivo urinário uma vez ao dia; 

✓ Realizar higiene intima com agua e sabão uma vez ao dia. 

 

Eliminação intestinal 

✓ Anotar características e quantidade das fezes; 

✓ Em caso de constipação realizar hidratação com água filtrada 100 ml a cada 3 horas 

e mudança de decúbito. (Se paciente não estiver com restrição hídrica) 
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Mecânica Corporal e Mobilidade(Psicobiológica) 

 

✓ Mudar o decúbito de 2 em 2 horas ; 

✓ Manter paciente em posição confortável e funcional. 

✓ Realizar exercícios passivos de MMSS e MMII 

 

Cuidado Corporal(Psicobiológica) 

 

✓ Manter região perianal limpa e seca; 

✓ Realizar a troca da fralda prontamente quando apresentar eliminações vesical e 

intestinal em fralda; 

✓ Evitar o uso de sabão em todas as trocas de fraldas; 

✓ Usar pano umedecido com água para a limpeza da urina; 

✓ Realizar higiene intima mecânica com movimentos suaves; 

✓ Usar tecidos de fibras macias para realizar a higiene intima; 

✓ Realizar higiene ocular com soro fisiológico; 

✓ Realizar higiene dos cabelos e couro cabeludo com xampu. 

✓ Realizar higiene oral com clorexidina aquosa 0,12 % também com o uso de 

aspirador. 

 

 

Integridade Cutaneomusosa(Psicobiológica) 

 

✓ Utilizar avaliação do grau de risco com escalas como, escala de Braden, Norton ou 

Waterlon. 

✓ Utilizar colchão de poliuretano 

✓ Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas 

✓ Identificar fatores de risco para a ocorrência de danos na pele;  

✓ Observar se alterações de pele 1 vez por período; 

✓ Identificar diagnósticos de enfermagem para DAÍ (Dermatite associada a 

incontinência urinaria);  

✓ Anotar aspecto da lesão e produto utilizado na DAI;  

✓ Observar sinais e sintomas da dermatite associada à incontinência (ardência, dor, 

prurido e formigamento);  

✓ Manter região perianal limpa e seca;  

✓ Realizar a troca da fralda prontamente quando apresentar eliminações vesical e 

intestinal em fralda;  

✓ Evitar o uso de sabão em todas as trocas de fraldas;  

✓ Usar pano umedecido com água para a limpeza da urina;  

✓ Realizar higiene intima mecânica com movimentos suaves; 

✓ Usar de tecidos de fibras macias para realizar a higiene intima; 
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✓ Evitar higienizantes com perfumes e corantes;  

✓ Hidratar pele com hidratante/emoliente;  

✓ Aplicar protetores barreiras nas regiões perianal com cremes de barreira ou película 

polimérica;  

✓ Identificar fatores de risco para o olho seco (sedação, fatores ambientais como: ar 

condicionado, umidade baixa);  

✓ Observar sinais de olho seco (desconforto ocular, ardência, prurido, sensação de 

areia nos olhos);  

✓ Aplicar lubrificantes/lagrimas artificiais em olhos;  

✓ Manter olhos do paciente fechados; 

✓ Realizar higiene ocular com soro fisiológico;  

✓ Administrar dieta enteral e/ou parenteral e praticar seus cuidados específicos. 

 

 

Regulação térmica(Psicobiológica) 

 

Hipertermia (temperatura > 37.8 °C): 

✓ Arejar o ambiente; 

✓ Reduzir roupas do paciente; 

✓ Dar banho morno; 

✓ Aplicar bolsa de gelo ou compressa morna em tronco e membros; 

✓ Administrar antitérmico, conforme indicação; 

✓ Instalar manta com sistema deresfriamento; 

✓ Controlar a medida da temperatura corporal a cada 1 hora. 

 

Hipotermia (temperatura < 35 °C): 

✓ Aquecer paciente com cobertor de algodão; 

✓ Aumentar a temperatura do ambiente; 

✓ Instalar mantas com sistema de aquecimento; 

✓ Controlar a medida da temperatura corporal a cada 1 hora. 

 

Outros: 

✓ Realizar vigilância microbiológica periódica; 

✓ Manter cuff insuflado o suficiente para promover a vedação da traqueia; 

✓ Realizar o curativo estéril no local da inserção da traqueostomia com SF a 0,9%; 

✓ Registrar as características dos exsudatos drenados do estoma; 

✓ Realizar higiene oralcom clorexidina aquosa 0,12; 

✓ Realizar higienização das mãos;  

✓ Realizar desinfecção de superfície com álcool 70%; 

✓ Realizar desinfecção de dispositivos venosos com algodão e álcool a 70% antes de 

manusear; 

✓ Realizar troca de curativos de acessos venosos e drenos com uso de técnica 

asséptica; 
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✓ Registrar aspectos de inserção de acessos venosos e drenos; 

✓ Utilizar precações de proteção individual de acordo com a necessidade 

 

Regulação Vascular(Psicobiológica) 

 

Pressão arterial não invasiva: 

✓ Aferir Pressão arterial a cada 2 horas; 

✓ Comunicar ao Enfermeiro se PAS > 140 mmhg e se PAD > 120 mmhg; 

✓ Realizar teste de tempo de enchimento capilar, se resultado for > que 2 segundos 

comunicar o enfermeiro; 

✓ Realizar teste de Godet; 

 

Pressão arterial Invasiva: 

✓ Manter o membro aquecido e em posição funcional; 

✓ Monitorar as extremidades do membro (temperatura, presença de edema, coloração, 

perfusão capilar e sensibilidade) a cada 4 horas; 

✓ Monitorar a presença de sangramento; 

✓ Inspecionar o sítio de inserção do cateter – hiperemia e presença de secreção; 

✓ Manter a permeabilidade do cateter com a bolsa pressurizadora com pressão de 300 

mmHg; 

✓ Manter as conexões seguras e fixadas adequadamente para prevenir desconexão 

acidental e hemorragia; 

✓ Utilizar técnica asséptica para a manipulação do sistema; 

✓ Trocar o sistema de pressão invasiva a cada 72 horas. 

 

 

Percepção Dolorosa(Psicobiológica) 

 

✓ Realizar avaliação da dor com escala BehaviouralPainScale (BPS) a cada 2 horas; 

✓ Reavaliar dor com escala BPSapós 1 hora da última avaliação alterada; 

✓ Manter paciente em posição confortável e funcional; 

✓ Administrar analgésicos, conforme indicação. 

 

 

Comunicação e Sociabilidade (Psicossocial) 

 

✓ Realizar estimulação auditiva orientando o paciente sobre os procedimentos que 

serão realizados; 

✓ Realizar estímulos corporais de modo calmo; 

✓ Observar alterações emocionais por dos sinais vitais e expressão facial; 

✓ Fornecer para a famíliaorientaçãoe informações precisas e de forma pausada; 

✓ Estimular os familiares a realizar visitas periódicas; 

✓ Orientar familiares para que converse com o paciente e o toque. 
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Orientação no tempo e espaço(Psicossocial) 

 

✓ Verificar fotorreação pupilar; 

✓ Monitorar nível de consciência com a Escala de Coma de Glasgow; 

✓ Registrar resultado da Escala de Coma de Glasgow; 

✓ Avaliar Função motora. 
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