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OBJETIVO

Relatar a experiência v iv enciada por residentes

multiprof issionais no desenv olv imento e implementação de um

plano terapêutico a um paciente diagnosticado com Raiv a

Humana

A Equipe Multiprof issional é a junção de esf orços e

interesse de um grupo de prof issionais que reconhecem a

interdependência com os outros componentes e se identif icam

com um trabalho de caráter cooperativ o e não competitiv o

(PEDUZZI, 2001). Neste sentido, é de f undamental relev ância a

aplicação de uma assistência sincronizada e coordenada a um

paciente com diagnóstico de Raiv a Humana.

INTRODUÇÃO

Viv enciar a construção de um plano terapêutico para um paciente com

Raiv a Humana possibilitou compreender a importância da interação da equipe

multiprof issional para a aquisição de conhecimento científ ico e consequente

melhoria assistencial.

CONCLUSÃO
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MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de

experiência realizado por residentes multiprof issionais durante a

v ivência da prática hospitalar. O estudo f oi realizado no período

de 10/11/17 a 15/05/18 em uma Fundação Pública de ref erência

em Manaus/AM, onde f oi assistido um paciente diagnosticado

com Raiv a Humana.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O paciente em questão era procedente de Santarém-PA, 22

M. S. S., 14 anos, procedente de Barcelos-AM, admitido no

Pronto-Atendimento da F MT-HVD queixando-se de lombalgia,

parestesia de MMII e cef aléia intensa, detectada lesão em MIE

por mordedura de quiróptero sendo transf erido para UTI e

iniciado protocolo de diagnóstico para Raiv a Humana. No 2º DIH

tev e piora clínica, com hipertermia intermitente, bradicardia e

rebaixamento de nív el de consciência seguida de crise tônico-

clônica sendo realizada intubação traqueal e iniciado Protocolo

de Milwaukee.

ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA

OBJETIVOS CONDUTAS

Promover cuidados com as vias aéreas
Manobra de higiene brônquica; aspiração; 
manobra de reexpansão pulmonar.

Prevenir contraturas e deformidades
Mobilização articular passiva e alongamentos 
passivos.

Orientar quanto a Lesão por Pressão Orientações quanto a mudança de decúbito.

No 7º DIH ev oluiu com sinais de hipertensão intracraniana por edema

cerebral signif icativ o, instalada DVE de urgência a beira leito com monitorização

da PIC, administrado manitol, dexametasona e solução salina hipertônica, porém,

sem melhora clínica, onde ao longo da internação se mantev e apresentando

aumento da PIC v ariando entre 22 e 70 mmHg, sendo instalado tiopental e

ketamina para a indução de coma prof undo e f entanil para analgesia. No 19º DIH

f oi realizada nov a TC que demonstrou piora do edema cerebral, av aliado pelo

Neurologista que indicou craniotomia para descompressão, onde f oi transf erido

para outra instituição, permanecendo na UTI. Ao longo da internação f oi retirado a

DVE, realizado traqueostomia, seguido de desmame de v entilação mecânica.

Retornou a FMT-HVD sendo internado na enf ermaria pediátrica, tornando-se o

segundo brasileiro, e quinto a nív el mundial, a sobrev iv er ao v írus da Raiv a.

O Processo de Enf ermagem f oi baseado na teoria de Dorethea Orem,

elencando três outras teorias:

Teoria do 

Sistema de 

Enfermagem

Teoria do 

Déficit do 

Autocuidado
Teoria do Autocuidado

Fonte: OREM, 2001, p. 14.


