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1- Hemartrose (sangramento nas articulações) 

• Evitar atividade física no membro afetado até recuperação 

• Aplicação correta do fator conforme prescrição médica 

• Observar sinais de comprometimento neurológico 

• Retornar imediatamente ao hospital se piorar 

• Adesão a fisioterapia 

2- Hematoma 

• Repouso do membro 

• Aplicar gelo 10 minutos a cada 2 horas nas primeiras 24 /48 horas 

• Compressão  

• Manter elevação do membro 

• Aplicação correta do fator conforme prescrição médica 

• Procurar o hospital imediatamente se aumentar os sintomas de dor, edema, 
limitação ou sinais neurológicos 

3- Ferimentos ou traumatismos crânio -encefálico 

• Aplicar gelo 10 minutos a cada 2 horas nas primeiras 24 /48 horas 

• Manter repouso com cabeça elevada 

• Aplicação correta do fator conforme prescrição médica 

• Não adormecer logo após a lesão ou trauma; acordar cada 2 horas 

• Evitar atividades intensas por 24 horas 

• Orientar quanto a gravidade do TCE (traumatismos crânio -encefálico) 

• Evitar uso de álcool ou sedativos por ao menos 24 horas após o trauma 

• Em caso de alterações visuais, de alerta e equilíbrio, náuseas e vômitos 
procurar o hospital imediatamente 

4- Se sangramentos de Partes Moles (tórax, abdome, nuca, pescoço) 

• Repouso 

• Gelo 

• Elevação do local da lesão 

• Retornar ao hospital se sinais de piora 

• Aplicação correta do fator conforme prescrição médica 
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5 - Sangramento Grastrointestinal (Gástrico e/ou intestino) 

• Aplicação correta do fator conforme prescrição médica 

• Seguir a dieta prescrita 

• Observar coloração das fezes 

• Procurar o serviço médico caso sinta fraqueza, apresente diarréia, vômitos ou 
alteração da coloração das fezes 

6 - Sangramento na boca 

• Orientar alimentos frios e pastosos 

• Evitar fumar e ingerir bebidas alcoólicas 

• Higiene oral frequente com cuidado para não remover coágulo 

• Orientar retorno regular ao dentista 

7 – Epistaxe (sangramento nasal) 

• Orientar prevenção dependendo da causa 

• Aplicação correta do fator conforme prescrição médica 

• Cortar as unhas e não levá-las às narinas 

• Usar solução salina nasal para manter a mucosa úmida e lubrificada 

• Compressão local 

• Procurar atendimento com otorrinolaringologista 

 

8 – Hematúria (sangramento na urina) 

• Aumentar ingesta hídrica até parar o sangramento 

• Orientar repouso relativo 

• Não usar antifibrinolíticos, pois pode causar coágulos, causando obstrução renal 
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Medicações QUE NÃO PODEM ser utilizadas por portadores de Coagulopatias 

AAS ÁCIDO ACETIL SALISÍLICO  MELHORAL 

ALIDOR MIGRANEL 

ASPIRINA PERSANTIN 

ALKA-SELSER PROCOR 

BUFERIN  POSDRINK 

CIBALENA  RONAL 

CHERACAP SEDAGRIPSONRISAL 

CORISTINA D  SUPERHIST 

DOLOXENE SOMALGIN 

DORIL VASCLIN 

HEBRIN  ENGOV 

 ECASIL 

Medicações QUE PODEM ser utilizadas por portadores de Coagulopatias 

NOVALGINA MAGNOPYROL 

TYLENOL ERALDOR 

DÔRICO POSTAN 

TYLEX IBUPRUFENO 

PROPOXIFENO  

 
 

 


