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Introdução:

Resultados:
Ao longo do último ano neste hospital, evidenciamos 17 eventos

Prona é uma manobra para combater hipoxemia nos pacientes com

Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA)1. A SARA é a
apresentação clínica de um insulto pulmonar agudo que, caracteriza-se
por um dano alveolar difuso e, pelo desenvolvimento do edema pulmonar
não cardiogênico². A manobra não é isenta de riscos. A incidência de
complicações é pequena, mas quando ocorrem podem ser fatais. Diversas
complicações podem ser observadas como lesões por pressões faciais,

relacionados a lesão por pressão sendo 03 por uso de dispositivo

(CNE), 29 por perda acidental de CNE, 05 por perda de cateter de
PICC e nenhuma perda de cateter venoso central. Dos eventos citados
não observamos nenhum relacionado a posição prona. Este resultado
pode ser atribuído ao treinamento da equipe multidisciplinar, as boas
práticas assistenciais, ao monitoramento rigoroso através de check list
e implementação do protocolo direcionado.

em tórax e joelho, necrose mamária em pacientes com prótese de
silicone; edema facial, de membros e tórax; lesão de plexo braquial;
deiscência de ferida operatória; intolerância à dieta; extubação acidental;
seletividade; deslocamento e obstrução do tubo endotraqueal; e remoção
e dificuldade de fluxo no cateter de hemodiálise e outros cateteres, além
de remoção de sondas enterais e vesicais3.

Conclusão:
Ao longo do último ano neste hospital, evidenciamos 17 eventos
relacionados a lesão por pressão sendo 03 por uso de dispositivo

(CNE), 29 por perda acidental de CNE, 05 por perda de cateter de
Metodologia:

PICC e nenhuma perda de cateter venoso central. Dos eventos citados
não observamos nenhum relacionado a posição prona. Este resultado

Realizada análise retrospectiva da incidência de eventos assistenciais
ocorridos nas UTI’s adulto no período de janeiro de 2020 a janeiro de
2021.

pode ser atribuído ao treinamento da equipe multidisciplinar, as boas
práticas assistenciais, ao monitoramento rigoroso através de check list
e implementação do protocolo direcionado.
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