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SANTA CASA DE PORTO ALEGRE

• Composta por 9 Hospitais
(7 na sede e 2 em cidades
próximas;

• Hopitais especializados: 
Oncologia, Cardiologia, 
Neurologia, Pneumologia, 
Transplantes, Obstetrícia e 
Pediatria.



Hospital da Criança Santo Antônio



• Hospital de atendimento exclusivamente

pediátrico;

• Urgências, emergências, consultas

eletivas, exames, cirurgias, internação e 

intensivismo;

• Referencia Nacional em transplantes e 

doenças raras;

Hospital da Criança Santo Antônio

Leito de Internações 144

Leitos de UTI 40

Salas cirúrgicas 7

Atendimentos ambulatoriais 139.970

Internações 10.037

Procedimentos cirúrgicos 6.852

Ecografia 11.073

Ecocardiografia 4.093

Radiologia 32.031

Traçados Gráficos 5.111

Quimioterapia 3.817

Colaboradores 1300

Indicadores do Hospital da Criança Santo Antônio, 2010 - 2019. Santa Casa de Porto Alegre



Equipe de enfermagem 

• A  UTI do HCSA conta com uma equipe de enfermagem 

composta de 36 enfermeiros assistências, 168 técnicos de 

enfermagem;

• Especialistas, mestres e residentes em pediatria;

• Total da equipe multidisciplinar conta com 260 profissionais 

entre enfermagem, fisioterapeutas, médicos, farmacêuticos, 

psicólogos, assistente sociais, administrativos;



Enfermeiros da UTI



Transplante cardíaco

Terapêutica definitiva nos pacientes com IC classe D ou 
na presença de arritmia não tratável por meio 
farmacológico em com risco de morte súbita



Lista de espera

A inscrição dos pacientes no Sistema de Lista Única, conforme o Decreto n.º 2.268, de 1997, dar-se-á 
na CNCDO com atuação na área de sua residência pelo estabelecimento de saúde ou pela equipe 
responsável pelo seu atendimento;

Critérios de classificação:

• Compatibilidade de peso corporal entre o doador e receptor;

• Idade do receptor;

• Tempo decorrido da inscrição na lista única;

Condição clínica I : 

• Pacientes em uso de suporte mecânico e/ou respiração assistida/ controlada, balão intra- aórtico 
assistência ventricular mecânica, dependência de circulação extra corpórea após cirurgia cardíaca, 
taquicardia ventricular subentrante, coração artificial com instabilidade hemodinâmica, 
retransplante. 

Central Nacional de Transplantes – CNT – Ministério da Saúde - Brasil



Fluxo do 
paciente 

para entrar 
em lista 



Transplante cardíaco Pediátrico
• A cardiomiopatia tem sido a maior razão para o transplante 

cardíaco em crianças, representando certa de 2/3 das 

indicações nos dias atuais;

• A maioria dos transplantados teve antecedentes de 

cardiomiopatia viral ou idiopática;

• As cardiopatias congênitas, representando 1/3 das indicações;

• A disponibilidade de doadores é um problema sério para o 

grupo pediátrico.

Kantrowitz A, Haller JD, Joos H, et al: Transplantation of the heart in an infant and an adult.



Transplante cardíaco Pediátrico

• Considerando crianças na lista de espera de transplante de coração, 
muitos apresentam uma gravidade do quadro hemodinâmico;

• Alguns apresentam choque cardiogênico e um elevado índice de 
mortalidade;

• Em complicações cardiogênicas se tenta estabilizar o paciente com suporte 
inotrópico e respiratório;

• O transplante de coração é considerado uma condição de extrema 
gravidade;

• A realização do transplante cardíaco pediátrico tem possibilitado sobrevida 
e melhora da qualidade de vida em um grupo de crianças portadoras de 
cardiopatias complexas e cardiomiopatias refratárias. 

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP - Brasil



Fluxograma quando surge órgão



Papel fundamental do enfermeiro

• Comunicar os serviços de apoio: 

Hemoterapia, laboratório, farmácia, 

radiologia, anatomo-patológico, serviço 

social, nutrição, psicologia, suprimentos. 

• Orientações para os familiares;

• Check list pré operatório;

• Medidas para controle de infecção 

hospitalar;

• Check list (Centro Cirúrgico e UTI).



Admissão do paciente transplantado na UTI

• Receber o plantão do enfermeiro do Centro Cirúrgico;

• Transferir o paciente para a UTI no sistema interno;

•Montar e testar o respirador (ou fisioterapeuta);

• Chamar laboratório e Raio-X para realização dos exames;

• Realizar o exame físico, Sistematização da enfermagem SAE evolução e prescrição de cuidados 
de enfermagem;

• Supervisionar o técnico de enfermagem que acompanha esse paciente;

• Entrar em contato com a equipe médica, comunicando intercorrências do paciente;

•Observar sangramentos;

• Recepcionar e orientar os familiares quanto às rotinas da UTI (entregar folder de visitas)





Cuidados do enfermeiro

• Enfermeiro e um técnico de enfermagem exclusivo;

• Instalar ventilação mecânica;

• Conectar cabos das pressões invasivas,

capinografia, cabos de eletrocardiograma,

oximetria e termômetro, zerar as pressões

invasivas, separar todas as vias, identificando

cada uma;

• Garantir fixação do tubo endotraqueal;

• Registrar sinais vitais: de 15/15 min nas

primeiras 02h / de 30/30 min da 2ª a 4ª hora de

1/1h da 4ª a 24ª hora.



Verificar glicemia capilar de chegada;

Desprezar a diurese e anotar débito;

Manter jejum e sonda nasogástrica em drenagem;

Manter paciente aquecido (evitar hipotermia);

Manter cabeceira elevada;

Manter vias de acesso permeáveis com SF 0,9% até iniciar a 
prescrição médica;

Rotular adequadamente as soluções e medicações;

Preencher corretamente a folha de controle intensivo conforme 
rotina instituída.



Cuidados no monitoramento 

Principais monitoramentos realizados na UTI:

• Monitoramento por cateter de artéria pulmonar (PAP);

• Monitoramento por cateter do Átrio esquerdo (PAE); 

• Capnografia;

• Termoregulação;

• Monitoramento laboratorial;

• Monitoramento ventilatório;

• Monitoramento observatório;

• Monitoramento de infusão de drogas através de bombas infusoras;



• Aumento crescente de doação de órgãos

no Brasil;

• Santa Casa realiza 2x mais que todo Sul 

do Brasil;

• Média de 600 transplantes (rim, fígado, 

pulmão, coração) a cada ano;

• 367 de crianças transplantadas até 2019, 

com 39 transplantes cardíacos;



Apoio da mídia







Larita Albieri

laritaalbieri@hotmail.com / larita.helena@santacasa.org.br

55-51.991924595

Gracias! 
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