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Evolução Médica e Prescrição na
UTI

Autor(a): Gilberto Loiola de Vasconcelos
Revisor(a): Tarcilla Pinto Passos Bezerra

INTRODUÇÃO
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) destinam-se ao atendimento de pacientes críticos que exigem cuidados complexos e especializados, realizados por
uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Como vimos no capítulo anterior, é necessária a realização de uma triagem para elencar os níveis de prioridade e a possibilidade de acesso a esse ambiente, que é um recurso caro e
limitado, reservado para pacientes que realmente se beneficiarão dele.
O compartilhamento de informações e experiências entre os profissionais
tem o papel de garantir a continuidade da assistência. Para que esse objetivo
seja alcançado, os dados sobre o paciente devem ser claros, objetivos e completos, com informações que possibilitem o monitoramento, avaliação e planejamento do cuidado.
De acordo com a European Society of Intensive Care Medicine, cada paciente deve ter uma documentação padronizada, especialmente no momento da
alta, que contenha diagnósticos prévios, motivação da internação, novos diagnósticos realizados, bem como intercorrências em curso e pendências. Indica
ainda a inclusão de uma lista de medicações a serem utilizadas nessa nova etapa, bem como orientações de seu manejo.
Para alcançar suas metas, a equipe da UTI precisa também estar atenta a
uma série de indicadores de qualidade. Nesse contexto, a presença de diretrizes, protocolos e checklists, dentre outros registros, mostram-se essenciais para
o gerenciamento dos pacientes. Toda essa documentação deve ser construída
com base no registro diário dos profissionais da UTI.
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É por meio também da avaliação constante desses parâmetros que os profissionais intensivistas definirão diariamente a indicação de permanência do paciente na UTI, sempre focando no status fisiológico do paciente e na redução da
necessidade de monitorização.
Atentar-se, portanto, aos registros médicos e multidisciplinares, bem como
a evolução e prescrição dos pacientes, é ainda mais crucial nessas unidades.

PARTICULARIDADES DO DOENTE CRÍTICO
Como sugere o nome, em Unidades de Cuidados Intensivos tem-se a necessidade de monitorar continuamente nossos pacientes. As unidades de terapia
intensiva são caracterizadas pela instabilidade dos pacientes e pela necessidade de manejo com terapias, sistemas de informação e equipamentos de alta
complexidade. Assim, constituem-se num local onde a segurança do paciente
merece uma atenção diferenciada, já que os pacientes estão mais vulneráveis
aos eventos adversos devido à gravidade de suas doenças e à maior necessidade de cuidados específicos.
Para tanto, o exame físico e anamnese sofrem alguns ajustes. Grande parte
dos doentes podem estar sedoanalgesiados ou com rebaixamento do nível de
consciência, dificultando a coleta de informações da história clínica.
Nesse contexto, é de suma importância o contato com os acompanhantes,
bem como o registro em prontuário, afinal, em condições ideais, o paciente passou por outros níveis de atendimento (atenção básica, consultório, pronto-atendimento etc.) e por uma triagem antes de chegar a UTI, sendo os relatos
prévios grande fonte de orientação na anamnese.
É necessário valorizar cada pequena variação na performance clínica do
paciente, seguindo um modelo diagnóstico focado em sistemas e avaliando
o potencial de gravidade com o apoio de parâmetros objetivos, de modo a ser
facilitar a antecipação de desfechos.
A avaliação na Unidade de Terapia Intensiva é, portanto, focada numa abordagem sistemática e sindrômica, que inicialmente objetiva estabilizar o paciente e retirá-lo da condição crítica, para então seguir uma investigação mais aprofundada de sua doença.
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IMAGEM 1 – FLASHCARD: PRINCIPAIS SÍNDROMES NA UTI

Para a monitorização dessas alterações, além da anamnese e do exame físico, o intensivista pode lançar mão de tecnologias alternativas e procedimentos invasivos capazes de gerar mais dados quanto ao status do paciente. Alguns
exemplos são escores médicos (Ramsay, RASS etc.), monitorização cardíaca, oximetria de pulso, capnografia, mensuração contínua da pressão arterial (invasiva ou não), checagem de débito urinário, parâmetros do ventilador mecânico e
tabelas de evolução clínico-laboratorial (Folha Espelho etc.).
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TABELA 1 – ELEMENTOS DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE CRÍTICO

DESCRIÇÃO

ELEMENTO

Dados de identificação do paciente e da evolução médica.

IDENTIFICAÇÃO

Data e hora da avaliação médica
Número do prontuário
Nome do paciente, idade, data de nascimento, sexo, peso
ideal, peso estimado, procedência, data de internação hospitalar, data de admissão na UTI, dias de internação hospitalar
Sumarização de diagnósticos/doenças do paciente (prévios,
motivadores da entrada, resolvidos na internação e motivadores da permanência em regime hospitalar).

LISTA DE PROBLEMAS
Hipóteses diagnósticas (entrada e atual)
Intercorrências resolvidas
Comorbidades
INTERCORRÊNCIAS

DEVICES/ DISPOSITIVOS

Resumo, em forma de relato, da evolução do paciente, com
os eventos significativos ocorridos nas últimas 12h ou 24h.
Listagem dos tubos, drenos, acessos periféricos ou centrais,
bem como outros dispositivos usados na monitorização do
paciente, com checagem de localização, posicionamento e
contagem de dias.
TOT, VM, CVC, AVP, AV PARA HDL, SNG/E, SVD, drenos etc.

EXAME FÍSICO

EXAMES COMPLEMENTARES

Avaliação integral por sistemas, detalhada no tópico seguinte.
Resumo dos últimos exames realizados e/ou principais resultados, com data e, se houver, laudo médico, organizado
por sistemas, seguindo o modelo do exame físico.
Bioquímica, gasometria, radiografias, exames de imagem
etc.

INTERCONSULTAS

Resumo das condutas sugeridas por outros profissionais por
meio de interconsultas, com data.
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Lista sumarizada e justificada de abordagens terapêuticas,
mudanças medicamentosas, procedimentos, programações
de exames etc.
CONDUTAS

Convém descrever impressão prognóstica, registro de conferências familiares, limite de esforço terapêutico ou outras anotações relevantes para a adequada condução do
paciente.

Além dos elementos acima, a evolução em UTI pode contar com instrumentos complementares (protocolos, algoritmos e checklists) capazes de monitorar
de forma integral o paciente, bem como contribuir para avaliação prognóstica, a
exemplo de Folha Espelho, checklist de Profilaxia de PAV, checklist de Contagem
de Dispositivos, Mapa Glicêmico, Diagrama de Mudança de Decúbito, dentre outros.

AVALIAÇÃO POR SISTEMAS

TABELA 2 – EXAME FÍSICO POR SISTEMAS
SISTEMA

NEUROLÓGICO

ITENS IMPORTANTES A SEREM AVALIADOS
• Medicações de ação no sistema neurológico (com dose diária
e/ou taxa de infusão, se BIC, bem como tempo de uso – ex.:
Sedativos).
• Parâmetros com foco no acompanhamento neurológico (PIC,
PPC, SjO2, DVP etc.).
• Nível de Consciência e/ou Sedoanalgesia (Escala de Glasgow,
RASS, Ramsay).
• Resposta Pupilar.
• Resposta Motora.
• Reflexos Superficiais e Profundos.
• Alterações Neurológicas em Geral.
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CARDIOVASCULAR

• Medicações de ação no sistema cardiovascular (com dose diária e/ou taxa de infusão, se BIC, bem como tempo de uso – Ex.:
Drogas Vasoativas).
• Parâmetros com foco no acompanhamento cardiovascular
(Medidas Hemodinâmicas – Ex.: FC, PAI, PVC, CAV etc.).
• Avaliação cardíaca: Frequência Cardíaca, Ritmo, Tempo, Bulhas, Sopros.
• Resultados de principais exames (ECG, ECO, enzimas cardíacas).

RESPIRATÓRIO

• Medicações de ação no sistema respiratório (com dose diária
e/ou taxa de infusão, se BIC, bem como tempo de uso – Ex.:
Broncodilatadores).
• Parâmetros com foco no acompanhamento respiratório (Uso
de oxigênio suplementar, parâmetros do ventilador mecânico, pressão do cuff, localização da cânula traqueal etc.).
• Avaliação respiratória: Frequência Respiratória, Ausculta pulmonar.
• Procedimentos realizados no tórax e outros dispositivos locais.
• Resultados da última gasometria e da última radiografia de
tórax (e outros exames relevantes para avaliação do aparelho
respiratório).

GASTROINTESTINAL

• Medicações de ação no sistema gastrointestinal (com dose
diária e/ou taxa de infusão, se BIC, bem como tempo de uso
– Ex.: Procinéticos, Antieméticos, Profilaxia Úlcera Gástrica
etc.).
• Parâmetros com foco no acompanhamento gastrintestinal
(via alimentar oral/enteral/parenteral com seu tempo de uso,
débito de cateter nasogástrico, presença e tipo de evacuações
etc.).
• Avaliação abdominal: Inspeção, Ausculta, Percussão, Palpação e Sinais semiológicos.
• Procedimentos realizados no abdome e outros devices locais
(drenos etc.).
• Resultado de exames relevantes para a avaliação do trato gastrointestinal.
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RENAL
E
METABÓLICO
(ENDÓCRINO)

• Medicações com potencial nefrotóxico (Ex.: Aminoglicosídeos, Diuréticos, Exposição a exames contrastados etc.).
• Parâmetros com foco no acompanhamento renal-metabólico
(Diurese do período (12h/24h), Balanço Hídrico, Necessidade
de diálise, perdas de volume realizadas na diálise, Uso de Heparina durante diálise etc.).
• Variações relevantes de parâmetros metabólicos (Ureia, Creatinina, Clearance de creatinina Estimado, Estado Ácido-Base,
Função Hepática etc.).
• Avaliação do eliminado: Aspecto da urina, Presença de grumos etc.
• Glicemias registradas e necessidade de insulinoterapia (com
doses e horários).
• Outras dosagens hormonais (Se necessário; Ex.: SIADH, Diabetes insipidus ou outros).

HEMATOLÓGICO
E
INFECCIOSO

• Medicações de ação antimicrobiana (Antibióticos, antiparasitários, antifúngicos etc.).
• Curva térmica.
• Leucograma.
• Culturas (fonte, resultados e exames em andamento).
• Avaliação de sinais inflamatórios/infecciosos: Cateteres, potenciais portas de entrada, flogose etc.
• Necessidade de hemotransfusão (tipo, quantidade, data, reações adversas).
• Medicações com potencial de alteração da crase sanguínea
(Ex.: Antiagregantes plaquetários, Heparina etc.).
• Avaliação de sinais e sintomas hematológicos: sangramentos,
coagulopatias etc.

• Avaliação dos membros (pulsos, perfusão, edema, cianose).
MEMBROS/ EXTREMIDADES • Sinais de TVP ou DAOP.
• Uso de medicações profiláticas para TVP.

PELE

• Avaliação dermatológica (doenças de base, descrição e evolução de novas lesões, bem como sinais de lesão por pressão).
• Medicações/Ações de ação dermatológica (Ex.: Curativos, Troca de decúbitos, Medicamentos, Géis dermoprotetores etc.).

OUTROS

• Avaliação física de outros sistemas: Oroscopia, Otoscopia,
Exame da Cabeça e do Pescoço, Adenomegalias, Avaliação
genital etc.
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NUTRICIONAL

• Tipo de Suporte Nutricional (Enteral/Parenteral).
• Parâmetros Nutricionais (Volume ofertado; Ingesta calórica;
Nível de proteínas, lipídios e carboidratos; Balanço nitrogenado etc.).
• Sinais de Resposta à Dieta (Curva ponderal, Aceitação, Vômitos).

PSICOSSOCIAL

• Alterações psiquiátricas (Súmula resumida).
• Fatores sociais de risco (Alcoolismo, tabagismo, vítima de violência, dentre outros pontos de valência social).
• Feedback do paciente/família (Insight da doença, informações de acompanhamento psicológico complementar etc.).

SISTEMATIZAÇÃO DAS CONDUTAS
A avaliação integrada, com observância de forma sindrômica de cada sistema que compõe o organismo do doente, amplia a capacidade de identificar
alterações potencialmente tratáveis e facilita ao médico-assistente a sistematização de condutas. Além da segurança jurídica, essa prática promove um seguimento mais organizado do paciente, contribuindo na prevenção de erros e
colaborando com a terapêutica conjunta da equipe.

PRESCRIÇÃO MÉDICA
A prescrição médica em nível hospitalar segue um padrão organizacional que
busca enfatizar as necessidades básicas do doente. Em se tratando do ambiente de Terapia Intensiva, o diferencial é garantir ações que façam jus aos achados
do exame físico, bem como as profilaxias e procedimentos determinados nas
condutas. Podemos enquadrá-la, pois, em 6 partes:
TABELA 3 – PARTES DA PRESCRIÇÃO MÉDICA

DESCRIÇÃO

ELEMENTO

DIETA

•
•
•
•
•

Tipo de Dieta.
Características da Dieta.
Volume da Dieta.
Horário da Dieta.
Orientações da Nutrição / Nutrologia.
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HIDRATAÇÃO

•
•
•
•

Via de Hidratação.
Solução a ser infundida.
Volume e Taxa de Oferta.
Soluções eletrolíticas infundidas em conjunto.

MEDICAÇÕES
DIRETAS

• Drogas que vão atuar DIRETAMENTE na causa da doença:
• Antimicrobianos.
• Antiarrítmicos, trombolíticos e/ou anticoagulantes.
• Drogas Vasoativas.
• Antineoplásicos.
• Hemocomponentes.
• Anticonvulsivantes etc.

• Drogas que vão atuar INDIRETAMENTE sobre a doença, em sintomas específicos, sejam eles secundários a patologia ou efeitos
colaterais do tratamento do tratamento:
• Sedativos e analgésicos.
• Oxigênio suplementar.
MEDICAÇÕES INDIRETAS
• Analgésicos.
(SINTOMÁTICAS)
• Antitérmicos.
• Antieméticos.
• Anti-inflamatórios.
• Laxantes e drogas constipantes.
• Sedativos e hipnóticos etc.

PROFILAXIAS

OUTROS

• Drogas/Procedimentos que fazem parte dos PROTOCOLOS DE
PROFILAXIA do doente crítico:
• Profilaxia Úlcera Gástrica.
• Profilaxia de tromboembolismo venoso.
• Orientações de mudança de decúbito (profilaxia Lesão por
Pressão) etc.
•
•
•
•
•
•

Procedimentos Solicitados.
Exames Solicitados.
Monitorização.
Apoio Multiprofissional.
Pareceres Solicitados.
Solicitação de Transferência.

Podem variar de acordo com a rotina de cada hospital.

Todos os itens prescritos devem ter suas características explicitadas, como
horários, dose, diluição, taxa de infusão etc. É importante também definir critérios de monitoramento, para evitar o uso inadequado ou interrompê-lo, quando preciso (Ex.: “Fazer antitérmico se temperatura igual ou superior a 37,8°C” ou
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“Interromper medicação se surgimento de angioedema”, dentre outros). Além
disso, assim como os demais documentos do prontuário, a prescrição deve estar devidamente identificada, conferida e assinada pelo médico e pelo enfermeiro responsáveis.

AVALIAÇÃO PROGNÓSTICA
Após compreender a importância dos registros em UTI, bem como a melhor
forma de estruturar sua anamnese, exame físico e prescrição, é muito importante, para otimizar o acompanhamento do doente, lançar mão de escalas
prognósticas para seguimento e previsão do desfecho. Seguem abaixo os principais exemplos:
A. APACHE II
Calculado nas primeiras 24h de admissão, geralmente com apoio de softwares, tem por objetivo estimar a probabilidade de óbito, com o propósito de
comparar mortalidade prevista e mortalidade real, gerando um indicador de
qualidade da assistência na UTI.
IMAGEM 2 – INTERPRETAÇÃO ESCALA APACHE II
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B. ESCORE SOFA
Calculado diariamente, tem por objetivo monitorar as disfunções orgânicas,
comparando o status prévio com o atual do paciente, evidenciando o perfil de
evolução do doente. Orienta as medidas terapêuticas e auxilia na prevenção
dos “Is” da Terapia Intensiva.
IMAGEM 3 – INTERPRETAÇÃO ESCORE SOFA

Fonte: Vicent et al.8

ROUNDs
A UTI, sendo ambiente de tratamento de alta complexidade, é integrada por
equipe multiprofissional, responsável por definir e integrar o plano de cuidados do doente. A equipe deve compartilhar de maneira dirigida suas percepções e os resultados de suas ações, de forma a dividir tarefas e alcançar as metas terapêuticas.
Nesse contexto, surgiram os “ROUNDs”, que consistem em visitas conjuntas
da equipe multiprofissional leito a leito, rápidas, que devem ser realizadas frequentemente (pelo menos uma vez ao dia), nas quais cada profissional atualiza
o status do paciente, a partir da sua área de atuação, e contribui na definição
das metas diárias de tratamento.
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IMAGEM 4 – DIAGRAMA DE ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL

EVOLUÇÃO DIÁRIA NA UTI
Como você deve ter visto, há uma vasta gama de dados que precisam ser
constantemente observados nas UTIs. Como fazer para não esquecer das informações mais relevantes?
Para garantir o mínimo de atenção aos pacientes críticos, o intensivista Jean
Louis Vincent sugeriu a mnemônica “FASTHUG” (do inglês, “Abraço Rápido”).
Ela propõe um checklist para ajudar na checagem diária das UTIs. Na 5ª edição
do Manual Prático de Medicina Intensiva, de Filho e Westphal e cols.,4 é apresentada uma versão estendida do “FASTHUG”, com a mnemônica: “SUSPEITA PARA
O BEM”. Ambas procuram protocolar itens essenciais na avaliação do doente
grave, que não podem ser esquecidos na avaliação diária da equipe.
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TABELA 4 – “FASTHUG”

F

FEEDING

Avaliar a capacidade de alimentação do doente – a
fim de reintroduzir precocemente a dieta, definir a
melhor via alimentar e conferir os objetivos nutricionais.

A

ANALGESIA

Avaliar dor do paciente, a fim de preveni-la e identificar sua origem, bem como ponderar as doses.

S

SEDATION

Avaliar grau de sedação e agitação do paciente, evitar
sedação excessiva, realizar profilaxia para delirium e
estimular tentativa diária de desmame da sedação.

T

THROMBOPROPHYLAXIS

Checar fatores de prejuízo a marcha, estimular deambulação precoce, avaliar risco de TVP/TEP e instituir
profilaxia adequada.
Elevar a cabeceira a 30º-45° nas primeiras 24h como
medida barata e simples de prevenção de pneumonia
(principal complicação infecciosa hospitalar).

H

HEAD OF THE BED ELEVATION

Pode ser ampliada como “Hospitalar Contamination”,
englobando outras medidas de combate a infecção
nosocomial: higiene oral, lavagem das mãos, mudança de decúbito 2h/2h, limpeza e hidratação do
dorso, troca regular de curativos, retirada precoce de
sondas/devices, preferência do acesso profundo subclávio, uso de colchões especiais, minimização do número de lúmens, uso de sistemas fechados de coleta
urinária etc.
Avaliar fatores de risco para lesão aguda da mucosa
gástrica (sepse, choque, IRA etc.) e iniciar profilaxia
para “úlcera de estresse”, escolhendo a linha de tratamento (anti-H2 ou inibidores de bomba de prótons).

U

ULCER PROPHYLAXIS
Pode ser estendida para a profilaxia de outras “lesões
de estresse”: úlcera de decúbito (lesão por pressão
em pacientes acamados) e úlcera corneana (em pacientes comatosos).

G

GLUCOSE CONTROL

Avaliar níveis glicêmicos, prevenindo hipoglicemia e
controlando a hiperglicemia de forma permissiva.
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TABELA 5 – “SUSPEITA PARA O BEM”
S

SEDAÇÃO

Avaliar sedação (similar ao “S” do FASTHUG).

U

ÚLCERA

Profilaxia úlcera de estresse (similar ao “U” do FASTHUG).

S

SUSPENSÃO

Suspensão da cabeceira (similar ao “H” do FASTHUG).

P

PERÍNEO

Examinar períneo e verificar sonda vesical.

E

ESCARA

Avaliar úlceras de decúbito e iniciar profilaxias de lesões
de pressão.

I

INFECÇÃO DO CATETER

Buscar por sinais flogísticos em sítios de punção.

T

TVP

Checar tromboprofilaxia (similar ao “T” do FASTHUG).

A

ALIMENTAÇÃO

Avaliar alimentação (similar ao “F” do FASTHUG).

P

PRESSÃO DE VIAS AÉREAS

Manter pressão de platô <=30 cm H20 (reduzindo o risco
de Lesão Pulmonar Induzida pelo Ventilador para pacientes em uso de ventilação mecânica).

A

ANALGESIA

Checar analgesia (similar ao “A” do FASTHUG).

R

RETIRAR DO LEITO

Estimular deambulação precoce
(como citado em “T” do FASTHUG).

A

ANTIBIÓTICO

Checar antibióticos em uso, interações, dias de uso, resultados de culturas, ajuste para função renal e garantir
a melhor cobertura antimicrobiana pelo menor tempo
possível (reduzindo tempo de internação e seleção de
multigermes).

O

OFTALMOPROTEÇÃO

Profilaxia para úlceras de córnea
(como citado em “U” do FASTHUG)

BALONETE

Verificar a pressão do balonete, mantendo-a entre 20-34
cm H20 (reduzindo o risco de extubação acidental para
pacientes com intubação orotraqueal, além de evitar que
pressões excessivas impeçam a perfusão da mucosa traqueal, levando a ulceração, laringomalácia e/ou estenose
traqueal).

E

EXTUBAÇÃO

Avaliar diariamente possibilidade de desmame da ventilação mecânica e/ou necessidade de progredir para traqueostomia (reduzindo a possibilidade de Pneumonia
Relacionada à Ventilação Mecânica, bem como as sequelas da intubação orotraqueal prolongada).

M

METABÓLICO

Avaliar e corrigir distúrbios hidroeletrolíticos.

B
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