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Novo padrão adotado na 
medicina regional do AM 
Protocolo, elaborado pelo cirurgião Bruno José da Costa com apoio de profissionais das áreas de enfermagem, fisioterapia, medicina geral e 
comissão de controle de infecção na unidade foi apresentado em um encontro científico que reuniu profissionais ligados à cirurgia de Manaus 

Uma série de cuidados 
foi padronizado pelo 
hospital e pronto-so-
corro Delphina Rinal-

di Abdel Aziz para evitar que 
pacientes que necessitam pas-
sar por drenagem torácica te-
nham complicações com infec-
ções. Além disso, o protocolo 
“Cuidados Padronizados com 
Dreno de Tórax” auxilia na redu-
ção do tempo de internação e 
permanência dos pacientes.  

Esse protocolo, elaborado 
pelo cirurgião Bruno José da 
Costa Medeiros com apoio de 
profissionais das áreas de en-
fermagem, fisioterapia, cirurgia 
geral e comissão de controle de 
infecção na unidade, foi apre-
sentado em um encontro cien-
tífico que reuniu profissionais li-
gados à cirurgia.  

O Delphina Aziz é uma uni-
dade da Secretaria de Estado de 
Saúde (Susam) e administrada 
pelo Instituto de Medicina, Estu-
dos e Desenvolvimento (Imed). 
A drenagem fechada de tórax é 
uma pequena cirurgia para reti-
rar secreções da cavidade pleu-
ral através de um dreno inserido 

entre as costelas com o auxí-
lio de anestesia local. “Em situ-
ações de emergência, esse pro-
cedimento pode salvar vidas”, 
destacou Bruno. “O protocolo – 
elaborado em dezembro do ano 
passado – foi escrito baseado 
em artigos científicos recentes, 
revisado e aprovado por profis-
sionais da instituição com objeti-
vo de promover um atendimen-
to padronizado aos pacientes 
que precisem de uma drenagem 
torácica e dessa forma conse-
guir uma melhor qualidade no 
atendimento”, destaca Bruno.  

O protocolo estabelece que 
toda equipe que presta assis-
tência ao paciente – médicos, 
enfermeiros, técnicos, fisiotera-
peutas e maqueiros, por exem-
plo – tem condutas padroniza-
das para garantir a segurança do 
paciente e sua recuperação com 
brevidade. Os maqueiros pre-
cisam transportar os pacientes 
com técnicas adequadas para 
não provocar lesões. As equipes 
de assistência passam por trei-
namentos e o protocolo enfati-
za, inclusive, a importância da fi-
sioterapia respiratória realizada 

duas vezes ao dia na prevenção 
de complicações no tratamento 
dos pacientes com dreno toráci-
co. Esse protocolo estabelece o 
tipo de mesa para procedimen-
tos e os equipamentos, os cuida-
dos de enfermagem antes, du-
rante e após a retirada do dreno. 
Estabelece, também, que o pa-
ciente no momento da alta para 
casa deverá receber instruções 
sobre cuidados com a ferida do 
dreno de tórax, a dieta, receituá-
rio de medicamentos para dor 
e anti-inflamatórios, orientações 
para realizar profilaxia contra o 
tétano e marcação de consulta 
de retorno ambulatorial.  

O protocolo Cuidados Padro-
nizados com Dreno de Tórax 
foi apresentado pelo cirurgião 
Bruno José em encontro orga-
nizado pela Universidade Fede-
ral do Amazonas (Ufam), Co-
ordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) e Programa de Pós-Gra-
duação em Cirurgia (PPGRACI), 
durante o evento, 2º Encontro 
Nacional dos Mestrados Profis-
sionais da Área Medicina III da 
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