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alimenta (conteúdo alimentar ≤ 100 ml)” e “Reintroduz o conteúdo alimentar e adia a refeição 
(conteúdo alimentar > 100 ml)”, pois não são procedimentos realizados no Brasil. Foi proposta a 
inclusão de dois novos itens: “Ajuda na administração dos medicamentos conforme a prescrição 
médica” e “Realiza a hidratação da pele”. Acredita-se que a ECCIID-AVC, após adaptação, seja 
adequada ao contexto brasileiro e que possa contribuir no reconhecimento de dificuldades dos 
cuidadores e facilitar a implementação de ações profissionais. Palavra-chave: Estudos de 
Validação; Acidente Vascular Cerebral; Idosos. 
 
VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES EDUCATIVAS DE ENFERMAGEM PARA 
CUIDADORES FAMILIARES DE IDOSOS APÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
Naiana Oliveira dos Santos; Mariane Lurdes Predebon; Duane Mocellin; Carla Cristiane Becker 
Kottwitz Bierhals;Carolina Baltar Day;Lisiane Manganelli Girardi Paskulin 

 
Estudos tem identificado que cuidadores familiares recebem poucas orientações após alta 
hospitalar. No contexto nacional, o uso protocolos sistematizados de cuidados que auxiliem os 
enfermeiros a orientarem cuidadores familiares na atenção domiciliar (AD) ainda é uma prática 
pouco explorada. Este estudo teve como objetivo, construir e validar um protocolo de 
intervenções educativas de cuidado domiciliar para cuidadores familiares de idosos após Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). Estudo metodológico conduzido em três etapas: 1ª construção do 
protocolo de intervenções educativas de enfermagem para o cuidador familiar de idosos após 
AVC, através Revisão Integrativa (RI) de literatura; 2ª realização de pré-teste com especialistas de 
uma Unidade de Cuidados Especiais de um Hospital Universitário Público do Sul do Brasil; 3ª 
validação do protocolo por especialistas nas áreas da saúde do idoso e AD, por meio da Técnica 
Delphi. A avaliação da concordância foi realizada pela Escala Likert para cada item dos domínios 
até ser atingido o nível de 75%. A coleta de dados nesta etapa foi pelo ambiente virtual cognito 
forms. Os dados foram apresentados segundo estatística descritiva e analisados a partir do 
referencial teórico sobre o tema. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
instituição (150442). O protocolo foi organizado, a partir da RI com 12 artigos internacionais, em 
12 domínios: Orientações sobre o AVC; Suporte Emocional; Utilização da Rede de Atenção à 
Saúde; Alimentação; Vias Aéreas; Medicações; Higiene; Cuidado com a Pele; Eliminações; 
Vestir/Despir; Posicionamento e Transferência; Prevenção de Quedas. No pré-teste, oito 
especialistas (enfermeiro; médico; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; nutricionista; 
assistente social; psicólogo) avaliaram a clareza e o conteúdo do protocolo, sugerindo a inclusão e 
modificação em algumas orientações. Ao final da 1ª rodada de validação do protocolo pela Técnica 
Delphi, com 42 participantes, foram alteradas orientações em nove domínios, sendo reenviadas na 
2ª rodada para o consenso dos mesmos, juntamente com os itens que não atingiram o nível de 
concordância. Na 2ª rodada, 36 participantes responderam e, todas orientações obtiveram 
consenso. Foi validado um protocolo com 12 domínios de orientações educativas a cuidadores 
familiares de idosos após AVC. O protocolo qualifica a transição do cuidado após alta hospitalar e 
o ensino de enfermagem e, auxilia enfermeiros na prática assistencial no domicílio. Palavra-chave: 
Acidente Cerebral Vascular; Idoso; Estudos de Validação. 

 
A ENFERMAGEM E A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO EM PACIENTE ALÉRGICO EM HOPITAL 
ESCOLA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 
Michele Einloft dos Santos; Lisiane da Silva de Souza; Luzia Teresinha Vianna dos Santos; Lucélia 
Caroline dos Santos Cardoso;Jucélia Espindola do Canto;Andreia Tanara de Carvalho 

 
A segurança do paciente tem sido de tema atual de discussão entre entidades e categorias 
profissionais, bem como os cuidados em saúde. A enfermagem por ser a categoria profissional que 
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mais atua à beira do leito do paciente mostra-se como o principal ator frente a este desafio. Os 
eventos adversos no atendimento dos serviços de saúde ainda são freqüentes e acarretam custos 
elevados às instituições.  Os danos causados aos pacientes podem, inúmeras vezes, ser fatal ou 
irreversível. A maioria dos erros são evitáveis quando barreiras de segurança são implantadas e 
utilizadas de forma correta. Relatar a importância da identificação de alergia em paciente sob os 
cuidados da equipe de enfermagem. Trata-se de um relato de experiência. Por se tratar de um 
hospital escola, o quadro profissional é composto por numeroso corpo clínico que realizam as 
prescrições de medicamentos e outros cuidados aos pacientes. A equipe de enfermagem também 
realiza rotatividade de pacientes a cuidar, conforme escala estabelecida em cada unidade.  A fim 
de abranger de forma mais completa possível e o maior número de informações sobre o paciente, 
no momento da internação a instituição realiza uma entrevista(anamnese), previamente 
estruturada de acordo com as normas institucionais, que contenham informações sobre história 
atual e pregressa do paciente, incluindo medicamentos utilizados e alergias aos mesmos, 
conhecidas pelo paciente ou seu acompanhante. Esta avaliação fica inserido no prontuário 
eletrônico do paciente, onde toda equipe assistencial possui permissão de acesso. Porém, 
percebe-se ainda , medicamentos, aos quais, o paciente ou acompanhante informou ser alérgico, 
constando em prescrição médica, o que mostra que não tem sido em muitos casos utilizadas de 
forma correta as barreiras existentes . Existem medidas de prevenção frente aos erros, sendo 
assim, questionamentos e observação das condições do paciente são importantes sob a óptica da 
enfermagem. Profissionais envolvidos com o cuidado devem ter conhecimento e estarem atentas 
às barreiras de proteção e segurança do paciente. Palavra-chave: Enfermagem; segurança do 
paciente. 
 
O TRABALHO DO ENFERMEIRO NO RECONHECIMENTO PRECOCE DO PACIENTE SÉPTICO NA 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
Michelle Dornelles Santarem; Maicon Daniel Chassot; Cátia Valéria Dröse Silva; Silvana Maria 
Martins Behle da Silveira;Sarah Ceolin Stein Santos;Tatiana Gonçalves Moraes 
 
Introdução: Sepse é definida como síndrome da resposta inflamatória sistêmica associada a uma 
infecção. Atualmente a sepse  é  considerada  um  problema  de saúde  pública  e  as  estimativas  
apontam  a  ocorrência  de aproximadamente  600  mil  novos  casos  a  cada  ano  no Brasil. O 
reconhecimento e a identificação precoce para início de tratamento favorecem os desfechos e 
mostram redução significativa da taxa de mortalidade, reduzindo em até 50% o desenvolvimento 
de choque séptico. Diante da magnitude desta doença, foi criado o protocolo de sepse, utilizando 
escore Q-sofa, uma ferramenta utilizada para avaliar pacientes com infecção com maior risco de 
desfechos adversos, onde os critérios utilizados são: Pressão arterial sistólica (PAS) menor que 100 
mmhg, frequência respiratória (FR) maior que 22 movimentos respiratórios por minuto (MRM) e 
alteração do nível de consciência (escala de coma de glasgow menor que 15 pontos). Cada variável 
conta um ponto no escore ( 0 a 3 pontos). Q-sofa maior ou igual a 2 pontos, indica maior risco de 
mortalidade ou permanência prolongada em unidade de tratamento intensivo (UTI). Objetivos: 
Relatar a atuação do enfermeiro no reconhecimento precoce do paciente séptico na classificação 
de risco (CR) de um Hospital Universitário de Porto Alegre, aplicando o escore Q-sofa e 
posteriormente classificando o paciente utilizando o sistema de CR de Manchester. Método: 
Trata-se de um relato de experiência, utilizando ferramentas de melhoria da qualidade a fim de  
testar novo fluxo de atendimento ao paciente séptico e verificar desfechos. Resultados: 
Inicialmente a média dos tempos da chegada até a dispensação do antibiótico e início de 
tratamento tinham mediana de 08:24hs, após implantação do novo fluxo os tempos caíram para 
01:28hs. Conclusão: Os resultados adquiridos até o momento apontam contribuições da 
enfermagem na melhoria da efetivação do protocolo institucional. A utilização de ferramentas de 


