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1. CONCEITO

O ecodoppler vascular é um exame que utiliza ondas de ultrassom e permite analisar o fluxo de
sangue que circula nos vasos sanguíneos (veias e artérias), por isso, também é chamado de
ultrassom vascular.
2. FINALIDADE
A elaboração de uma rotina interna para realização de ecodoppler vascular (arterial e venoso) visa
orientar a assistência de enfermagem aos pacientes na realização do exame.
3. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Aparelho de Ecodoppler Toshiba® - Istyle – Modelo UTSH19C;
Impressora Sony® Graphic Printer UP;
Maca;
Papel de doppler para impressora específica;
Gel condutor para ultrassom;

Computador com acesso a Internet;
Impressora;
Caderno de protocolo;
Folha A4;
Envelope.
4. ETAPAS DO PROCEDIMENTO
Etapas realizadas pelos membros da equipe de enfermagem, assistente administrativo e
bolsistas
Na marcação de Ecodoppler:
• O exame de ecodoppler é realizado no Ambulatório do HU-UFSC, no Serviço de
Hemodinâmica, nas segundas, terças, quartas e sextas feiras. O agendamento do paciente é
regularizado pelo SISREG (05 vagas) para os pacientes encaminhados das unidades
básicas de saúde e, pela agenda interna do Serviço de Hemodinâmica (01 vaga), para os
pacientes encaminhados do ambulatório do serviço de cirurgia vascular do HU/UFSC.
• São realizados exames de ecodoppler de pacientes das unidades de internação e
emergência conforme solicitação dos médicos assistentes.
Preparo para o exame:
• Os pacientes que serão submetidos ao ecodoppler de aorta, troncos viscerais, cava e
ilíacas, são orientados pela equipe de trabalho do Serviço de Hemodinâmica para a
realização de dieta líquida no dia anterior ao exame, jejum de 12 horas, ingestão de 2
comprimidos de Bisacodila 5mg na tarde do dia anterior ao exame e, ingestão de 30 gotas
de Dimeticona 75mg/ml a cada 8 horas iniciada 1 dia antes do exame. As medicações são
fornecidas pelo Serviço de Hemodinâmica no momento da marcação do exame. Tal
orientação também deve ser dada aos pacientes encaminhados pela unidade básica de
saúde pela equipe de enfermagem do local de origem.
Na recepção:
 Acessar o Sistema de Administração Hospitalar do HU/UFSC e confirmar o agendamento
de paciente para realização de ecodoppler encaminhados pelo SISREG ao Sistema de
Controle de Agendamento do Serviço de Hemodinâmica;
 Imprimir agenda diária com o nome dos pacientes e exame a ser realizado;
 Incluir na agenda impressa o paciente agendado internamente no Serviço de
Hemodinâmica encaminhados do ambulatório do Serviço de Cirurgia Vascular do
HU/UFSC;
 Recepcionar o paciente, recolhendo a guia de autorização de procedimentos ambulatoriais,
realizar atualização do cadastro do paciente no sistema de administração hospitalar (nome,
data de nascimento, CPF, RG, número do Cartão Nacional de Saúde, endereço residencial
e telefone para contato), confirmar presença e informar ordem de chegada;
 Confirmar a presença do paciente também no Sistema do SISREG;
 Preencher e entregar a guia de retirada do laudo do exame;
 Encaminhar o paciente a sala de espera (corredor);
 Os pacientes das unidades de internação e emergência são encaminhados para o setor de
hemodinâmica pela equipe de enfermagem do setor de origem após solicitação via telefone
da equipe do Serviço de Hemodinâmica e/ou médicos residentes do Serviço de Cirurgia
Vascular.
Na sala de exames:

 Organização da sala para realização dos exames;
 Disponibilizar agenda diária com a ordem de chegada do pacientes;
 O paciente é chamado pelo médico que realiza o exame, pelo nome e por ordem de
chegada;
 O médico solicita auxilio da equipe de enfermagem sempre que necessário;
 Ao término dos exames realiza-se a limpeza do mobiliário, desligamento do aparelho de
ecodoppler, a troca dos lençóis e recolhimento do hamper.
No Serviço de Hemodinâmica:
 O médico encaminha o rascunho dos laudos, que são digitados pelos bolsistas do setor e
novamente encaminhados ao médico para conferência e assinatura;
 A equipe de enfermagem, assistente administrativo ou bolsistas arquivam os laudos em
ordem alfabética nas pastas identificadas por mês de realização do exame;
 Os laudos são entregues mediante apresentação da guia de retirada do laudo do exame
pela equipe de enfermagem, assistente administrativo ou bolsistas após o registro e assinatura (do
retirante) no caderno de protocolo.
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