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A hemorragia digestiva é a causa mais frequente de urgências no serviço de endoscopia digestiva, que se pode manifestar por hematémeses, melenas, rectorragias ou anemia aguda.
O objetivo primordial do enfermeiro na abordagem do doente com hemorragia digestiva é a sua estabilização hemodinâmica, através de meios avançados de vigilância, monitorização e terapêutica.
O enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica tem um papel crucial na prestação de cuidados altamente qualificados, de forma contínua à pessoa com hemorragia digestiva,
assegurando as funções básicas de vida, prevenindo complicações e eventos adversos, tendo em vista a sua recuperação total. Considerando a complexidade das situações de hemorragia digestiva,
o enfermeiro especialista responde eficazmente ao mobilizar conhecimentos e habilidades múltiplas para o cuidado holístico à pessoa e família que estão a vivenciar processos complexos de
doença.
As suas competências específicas têm como finalidade a melhoria da qualidade de vida do doente através de cuidados especializados que exigem a conceção, implementação e avaliação de planos
de intervenção.

• Revisão da Literatura
• Objetivos da pesquisa: 

o Conhecer as competências específicas do Enfermeiro Especialista em enfermagem médico-cirúrgica e a importância do seu papel perante doentes com hemorragia digestiva;
o Desenvolver um processo de cuidados de enfermagem diferenciado ao doente com hemorragia digestiva. 

• “O enfermeiro de endoscopia é um enfermeiro
especializado cujo propósito é proporcionar cuidados
óptimos, melhorando a qualidade de vida dos utentes
submetidos a procedimentos endoscópicos de
diagnóstico e/ou terapêuticos. Isto é conseguido com a
sua participação como membro de uma equipa de saúde
multidisciplinar, cuja prática é legislada por códigos de
conduta ética e profissionais, sendo as necessidades dos
utentes o alvo principal das suas preocupações”
(ESGENA,2004).

Os doentes com hemorragia digestiva necessitam de cuidados de enfermagem complexos não só no momento de diagnóstico da hemorragia, como na estabilização hemodinâmica e até às
múltiplas terapias endoscópicas de hemóstase existentes. Todavia, não podemos deixar de referir que o apoio psicológico e emocional ao doente e família a vivenciar estes processos de doença
são de extrema importância, não só para o sucesso dos cuidados prestados, como para adesão terapêutica dos mesmos e para a satisfação do doente. Salienta-se ainda a importância da prevenção,
intervenção e controlo de infeção nestes doentes submetidos a diversos procedimentos invasivos e suscetíveis de desenvolver processos infeciosos.

Evidencia-se a importância da presença de um enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na prestação de cuidados a doentes com hemorragia digestiva, pela necessidade de
cuidados de enfermagem baseados na evidencia cientifica mais recente, pela necessidade de avaliação diagnóstica e monitorização constantes, capacidade de identificação de focos de instabilidade,
antecipação das necessidades do doente, execução de práticas complexas e habilidades especiais de comunicação com o doente e família.

A elaboração deste trabalho possibilitou aprofundar conhecimentos sobre as competências especificas do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica e refletir na sua importância na
sociedade. A constante evolução e modernização na área da saúde exige cada vez mais cuidados especializados.
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O PAPEL DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM 
MÉDICO-CIRÚRGICA NO CUIDADO AO DOENTE COM  

HEMORRAGIA DIGESTIVA
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Regulamento n.º 429/2018 - As competências específicas do enfermeiro 
especialista em Enfermagem Médico –Cirúrgica 

Regulamento n.º 673/2021 - Competência Acrescida Diferenciada em 
Enfermagem em Endoscopia Digestiva,

Intervenção em procedimentos endoscópicos complexos 
- TERAPIAS ENDOSCÓPICAS DE HEMÓSTASE 

• Clips Hemostáticos

• OTSC® System Set

• Laqueação
Mecânicos

• Vasoconstritor (Adrenalina)

• Esclerosante (Polidocanol)

• Cola
Injeção

• Eletrocoagulação

• Árgon Plasma
Térmicos

• HemoSprayTópicos

▪ Permeabilizar Via Aérea;

▪ EOT – se hemorragia de alto débito ou ECG≤8;

▪ SNG em drenagem:

o Risco Vs beneficio

o Contraindicada em doentes com varizes esofágicas ou com risco de perfuração

▪ Otimizar oxigenoterapia: 

o SatO2 ≥95%, DPOC SatO2 88-92%

▪ Posicionamento:

o Semi-sentado ou decúbito lateral esquerdo

▪ Monitorizar FR e SDR.

▪ Monitorização contínua:

o FC

o TA: TAS≥90mmHg

o SatO2

▪ 2 acessos venosos periféricos de grande calibre;

o Colheita de EA e tipagem(se indicado);

▪ Administração de Fluidoterapia e/ou hemoderivados

▪ Avaliar alterações no estado de consciência (Escala de coma de Glasgow)

o Sinal de: Hipoperfusão e hipoxia cerebral

▪ Avaliar Glicemia

o Jejuns prolongados

▪ Manutenção da temperatura corporal;

▪ Pela exposição corporal: 

o Avaliar cor e temperatura da pele (Possíveis sinais de instabilidade Hemodinâmica)A
B
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o Cor e temperatura da pele

o Perdas hemáticas
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