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A  detecção precoce de alterações dos sinais vitais permite  atuação imediata da equipe, 
prevenindo ocorrência de eventos adversos inesperados como: morte, parada cardiorrespiratória 
ou transferência para uma unidade de tratamento intensivo (UTI). Nas últimas décadas, têm sido 
desenvolvidos e implementados nas instituições de saúde sistemas de resposta rápida, que 
objetivam: detectar precocemente pacientes sob risco de parada ou necessidade de UTI, dar 
suporte e educação para  profissionais que atendem estes pacientes sob risco de deterioração, 
avaliar e prover atenção imediata aos pacientes a fim de estabilizá-los e coordenar a transferência 
para unidades mais complexas. Trata-se de um relato de experiência sobre o processo de 
sensibilização e implantação de uma escala validada, para detecção precoce e atendimento de 
piora clínica do paciente pediátrico. Em 2015 formou-se no HCPA um grupo de trabalho 
multiprofissional, objetivando propor melhorias na avaliação clínica dos pacientes pediátricos e 
definir escala adequada ao perfil institucional. Após definição da escala, implementou-se 
cronograma de reuniões com as equipes e administração central, para proposição e revisão dos 
documentos de registro existentes nas unidades, bem como, adequação dos mesmos de acordo 
com o preconizado na PEWS. Também foram definidos os fluxos de atendimento, e competências 
profissionais. Em 2016 desenvolvemos 19 capacitações  contemplando unidades pediátricas e as 
áreas de apoio e diagnóstico, sendo capacitados 256 profissionais. Houve a adequação das folhas 
de registros de sinais vitais de acordo com as faixas etárias e fluxos de atendimento e definido a 
periodicidade da avaliação do paciente pela equipe multiprofissional.  Incluímos orientações sobre 
a PEWS na integração do Grupo de Enfermagem para os profissionais recém-admitidos no Serviço 
de Enfermagem Pediátrica (SEPED). Após a implantação observou-se diminuição de paradas 
cardiorrespiratórias pela atuação precoce multiprofissional frente à piora clínica dos pacientes e 
melhorias de fluxos na assistência.  Em  2017 ocorrerá a implantação da PEWS em outras unidades 
que atendem crianças na instituição. Palavra-chave: Assistência Centrada no Paciente; 
Enfermagem Pediátrica; Educação em Enfermagem. 

 

 




