
 
 
 

 
 
 

 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE 

 

Briefing para Implementação de Unidade de Alta Dependência de 

Cuidados 

 

Definição: Considera-se UNIDADE DE ALTA DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS – UADC, 

aquela destinada à internação de pacientes adultos procedentes de Unidades de Terapia 

Intensiva – UTI, da Sala Vermelha da Urgência e Emergência, da RPA (Recuperação 

Pós Anestésica) do Centro Cirúrgico e/ou das unidades de internação , que requeiram 

monitoramento mais rigoroso do que o alcançável em enfermarias, necessitando de 

atenção de recursos humanos especializados, materiais específicos e outras tecnologias 

destinadas ao diagnóstico e tratamento. 

Dimensionamento: 15 leitos 

Equipe Médica Assistencial Mínima: 

-  Um Médico responsável  técnico  com  título  de  especialista  em  medicina intensiva, 

reconhecido pela AMIB ou Residência Médica em terapia intensiva reconhecida pelo 

MEC e contar com experiência mínima comprovada de 04 anos na área; 

- Um Médico diarista para função de rotina horizontal, com título de especialista em 

medicina intensiva, ou na ausência deste, um especialista com Residência Médica em 

Clínica Médica reconhecida pelo MEC e experiência mínima comprovada de 02 anos na 

área, dimensionado na relação de 1 médico para cada 15 leitos ou fração – Será 

facultado ao responsável técnico exercer a função de diarista; 

 

Período da Assistência Médica: 

- Deverá ser garantido assistência médica aos pacientes internados na UADC nos 

horários compreendidos de 07:00 horas às 16:00 horas de segunda a segunda-feira, 

incluindo feriados.  



 
 
 

 
 
 

 

- Deverá ser apresentado pela contratada planilha de horas e dimensionamento proposto 

para a assistência. 

 

Indicações para Internação:  

I) Pacientes cujo motivo que justificou a internação na UTI já esteja estabilizado; 

II)  Pacientes  que  apresentem,  quando  sob  respiração  espontânea, parâmetros 

respiratórios estáveis, em uso de baixas frações inspiradas de oxigênio suplementar (2 

litros O2) para manter SpO2 > 90% e estabilidade hemodinâmica sem o uso de drogas 

vasoativas e/ou vasopressores; 

III)  Pacientes  dependentes  cronicamente  de  Assistência  Ventilatória Mecânica, depois 

de afastadas e corrigidas todas as causas de agudizações da doença; 

IV) Pacientes dependentes de Assistência Ventilatória mecânica parcial, que apresentem 

drive respiratório, em uso intermitente de BIPAP, após tratadas as exacerbações agudas 

e  esgotadas todas as tentativas de  respirar espontaneamente sem ajuda de aparelhos, 

que não estejam em desmame do ventilador. Fazem parte as seguintes condições 

clínicas:  

a. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (bronquite crônica e enfisema pulmonar); 

b. Seqüelas de Acidentes Vascular Cerebral; 

c. Seqüelas Traumatismo Crânio Encefálico; 

d. Seqüelas de Trauma Raquimedular; 

e. Doenças degenerativas do Sistema Nervoso Central e Neuromusculares. 

V) Pacientes clínicos e cirúrgicos, necessitando de cuidado de enfermagem (Resolução 

COFEN 189/1996), e no pós-operatório tardio de cirurgias de médio e grande porte; 

VI) Pacientes clínicos ou cirúrgicos que necessitem de cuidados respiratórios mais  

freqüentes,  como  a  técnica  de  aspiração  traqueal  (pacientes traqueostomizados) ou 

de vias aéreas superiores; 

VII) Pacientes estáveis que necessitem de algum tipo de vigilância e ou monitorização 

freqüente por parte da enfermagem, sem necessidade de monitorização continua; 



 
 
 

 
 
 

 

VIII)  Pacientes  que  necessitem  de  procedimentos  de  baixa  e  média complexidade  

para  sua  sobrevivência  (punção  venosa  profunda  e necessidade de medida de 

Pressão Venosa Central), paracentese aliviadora e realização de curativos de maior 

complexidade. 

Critérios de Alta: 

I) A alta da UADC será programada e realizada pelo médico diarista, salvo em situações 

excepcionais, quando o plantonista médico do setor poderá fazê-la após contato com o 

mesmo, ou na ausência desses, com o diretor clínico do hospital. 

II) Todo paciente deverá receber alta da unidade tão logo cessada as causas que 

justificaram sua internação. A alta deverá ocorrer para outra unidade de internação 

(enfermaria) do próprio hospital, para outra instituição hospitalar (alta por transferência) 

e para o domicílio em casos pontuais. 

III)  A  cada  alta  da  UADC,  deverá  ser  preenchida  a  planilha  de acompanhamento 

de internação e alta na UADC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


