
36ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
160 

 
Clin Biomed Res 2016; 36 (Supl.) 

   

 

 P 1102 
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Introdução: A administração de medicamentos é um processo complexo realizado pela enfermagem. Os Medicamentos de Alta 
Vigilância (MAV) são aqueles com maior potencial de causar danos graves ou até mesmo fatais, quando um erro ocorre no curso de 
sua utilização. Objetivo: Relatar a experiência das enfermeiras que atuam em uma Unidade de Cuidados Especiais (UCE) 
neurológica em relação aos cuidados ao paciente pós-AVC que usa Anticoagulante Oral (ACO). Metodologia: Trata-se de um relato 
de experiência de enfermeiras que atuam em uma UCE destinada a receber pacientes pós-AVC e que usam ACO. Resultados: A 
UCE neurológica possui dez leitos e conta com a atuação de uma equipe multiprofissional. Aos pacientes com AVC de etiologia 
cardioembólico é prescrito pela equipe médica o uso de ACO, sendo este um MAV. Cabe a enfermeira participar do round 
multiprofissional diário, realizar a prescrição de enfermagem a partir dos diagnósticos de enfermagem e definir os seguintes 
cuidados: monitorar sangramentos; implementar cuidados com administração de ACO; orientar paciente e familiares sobre 
importância da adesão ao tratamento; reforçar medidas educativas, entre elas cuidados com alimentação, realização de exames 
laboratoriais conforme solicitação médica, retorno às consultas ambulatoriais, atenção ao surgimento de hematomas, instituir 
medidas para evitar quedas; fornecer em parceria com farmacêutica o manual de orientação para uso de ACO; Conclusão: 
Considerando os riscos que o ACO traz para a saúde se não usado de forma correta, é de suma importância para a segurança dos 
pacientes que se institua os devidos cuidados de enfermagem durante a internação, e que as pessoas sejam orientadas sobre as 
peculiaridades do tratamento, sendo que a atuação do enfermeiro tem um importante impacto neste processo, interagindo como 
mediador das necessidades dos pacientes junto à equipe multidisciplinar, promovendo ações educativas. Unitermos: Acidente 
vascular cerebral; Segurança do paciente; Papel do profissional de enfermagem 
 




