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A revisão e elaboração dos POPs (Procedimentos Operacionais Padrão) teve o 

objetivo de atender ao serviço de enfermagem do Ambulatório de Especialidades do 

Centro Universitário Saúde ABC, a fim de assegurar competência e qualidade na 

assistência de enfermagem. 

Além disto, a organização destes procedimentos (POPs) favorece a educação 

continuada a estes profissionais, oferecendo oportunidades em adquirir e aprimorar 

conhecimentos, resultando numa assistência à população digna e de qualidade, 

inclusive pela satisfação pessoal resultante da qualificação técnica alcançada. 

Cumpre destacar que este manual resultou de um trabalho que vem sendo 

realizado desde 2014, ocasião em que a Diretoria desta Instituição, na ocasião FMABC, 

solicitou ao Curso de Enfermagem prestar uma assessoria ao Serviço de Enfermagem 

do ambulatório desta Instituição, com o objetivo de contribuir com os serviços que ali 

são realizados.  

Mediante uma análise situacional, um diagnóstico organizacional emergiu, 

resultando na identificação de diversos problemas e, a partir deles, elencou-se 

prioridades quanto às situações de risco e segurança do paciente, detectadas. Em 

sequência, foram definidas estratégias funcionais e operacionais para se estabelecer o 

processo e sistematização da assistência de enfermagem. Inclusive, reconhecendo-se 

que este serviço existe como parte integrante do  Centro Universitário Saúde ABC 

(CEUSABC)e deve estar atrelado e integrado ao tripé ensino, pesquisa e extensão. 

O relatório apresentado resultou na Portaria N.o 017/2015, determinada pela 

Diretoria atuante,  designando ao Curso de Enfermagem a coordenação dos Serviços 

de Enfermagem do Ambulatório do CEUSABC, mantendo a responsabilidade técnica a 

uma enfermeira supervisora deste serviço. 

 

PREFÁCIO 
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A partir desta Deliberação, o curso criou uma equipe de gestão dos Serviços de 

Enfermagem, constituída por docentes e enfermeiros do ambulatório; sendo que  uma 

das docentes atuando na Educação Continuada e Permanente, função anteriormente 

inexistente. 

Com a definição deste novo modelo de gestão em enfermagem no ambulatório, 

iniciou-se uma nova etapa de ações advindas dos diagnósticos organizacional e 

situacional determinados.  

Assim, dentre as estratégias apontadas, reconheceu-se a necessidade de criação e 

realização de educação permanente e educação continuada, de revisão e criação dos 

POPs, dentre as outras ações. 

Por isso, merece destaque e elogios a este trabalho realizado, pois ele foi 

construído de forma primorosa por uma equipe integrada de docentes e enfermeiros 

desta Instituição, que vem solidificando e efetivando a tão preconizada integração 

docente/assistencial que tem como maior beneficiado o usuário desta Unidade. 

Vale ressaltar que este manual apresenta os procedimentos que são realizados 

neste ambulatório, além de outros. Ressalte-se, ainda, que ele será revisado 

periodicamente, inclusive, este apresentado está em sua segunda edição, tendo em 

vista que o cuidado se constitui num processo dinâmico. Além disto, a sua elaboração 

fundamentou-se no referencial teórico das necessidades humanas básicas e da 

fisiologia humana, conferindo-lhe uma característica didática.  

Finalmente, e não menos importante, este manual é resultado de longo período de 

pesquisas, reuniões e treinamentos entre enfermeiros docentes e assistenciais que, 

seguramente, norteará as atividades cotidianas de enfermeiros e técnicos em 

benefício de toda a comunidade do ABC. 

Parabéns a todos os enfermeiros por esta realização! 

Rosangela Filipini
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As atividades de educação permanente constituem uma das formas de 

assegurar uma equipe competente, treinada e atualizada para o desenvolvimento das 

práticas diárias. 

 Acreditando na necessidade de investir no trabalhador para que possamos 

continuamente melhorar a qualidade da assistência prestada, uma equipe de 

professoras, conjuntamente com a enfermeira responsável pelo Ambulatório do 

Centro Universitário Saúde ABC e enfermeiros, decidiram construir os Protocolos 

Operacionais Padrão (POP), feitos de acordo com a necessidade da população local e 

acadêmica. 

O POP é a descrição sistematizada e padronizada de determinadas atividades 

técnicas- assistenciais, que tem como objetivos garantir e atingir os resultados 

esperados durante a realização dessas atividades, livre de variações de execução 

indesejáveis. Assim, o POP descreve cada passo crítico e sequencial das rotinas de 

enfermagem.   

A elaboração e revisão dos POPs exigiram a competência não só do corpo 

docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Saúde ABC, 

mas de todos os enfermeiros envolvidos no Ambulatório de Especialidades desta 

instituição. 

Uma vez construídos e revisados os POPs, foi necessário a capacitação de toda 

a equipe de enfermagem. Esta tem como objetivo o desenvolvimento da competência 

técnica para o cuidar, bem como criar condições para que este colaborador se torne 

um profissional mais crítico diante das necessidades bio-psico-sócio-espirituais do 

cliente. 

APRESENTAÇÃO 

Simone de Oliveira Camillo  

Juliana Thomaz Palladino 
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As atividades técnicas- assistenciais da equipe de enfermagem deverão 

estar estruturadas em um modelo padrão denominado “Procedimentos 

Operacionais Padrão” (POPs). Esse modelo não pode ser alterado. 

Os POPs elaborados e revisados visam: 

 Padronizar as ações assistenciais da equipe de enfermagem. 

 Estabelecer fluxos de trabalho. 

 Organizar o processo de trabalho. 

 Definir responsabilidades. 

Os POPs de enfermagem são específicos para esta categoria profissional, não 

podendo ser atribuídas ações e responsabilidades a outros profissionais. 

Os POPs deverão ser atualizados a cada dois anos ou antes, se necessário.  

INFORMAÇÕES GERAIS 

mailto:fmabc@fmabc.com


 
 
 
 
 

AFERIÇÃO 
ANTROPOMÉTRICA 

(ADULTOS E CRIANÇAS) 
POP – AMB - 001 

Páginas 
Página 1 de 8 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Vera L. Maria Alves 
de Melo 

Rosangela Filipini Simone Camillo 2ª 22/09/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 

 

AFERIÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 
1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

22/09/2018 2ª Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2   OBJETIVO  

Fornecer parâmetros acerca de medidas corporais para diagnóstico e terapêutica.  

 

3   CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4   DEFINIÇÃO 

A antropometria foi definida como a ciência de medida do tamanho corporal. 

  

5   RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro, Técnico ou auxiliar de enfermagem. 

 

6   DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Avaliar alterações do crescimento e desenvolvimento e eficácia de 

tratamentos para embasamento das ações de enfermagem e condutas médicas. 

Contraindicação: Não há. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Mensuração do peso corpóreo com balanças não taradas; queda do paciente da 

balança; técnica inadequada. 

 

6.3 MATERIAL 

Papel-toalha, balança, régua antropométrica e fita métrica. 
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6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

PESO E ALTURA 
 Higienizar as mãos; 
 
Orientar o paciente/acompanhante informando como 
será realizado o procedimento e solicitar a sua 
colaboração; 
 
Encaminhar o cliente até a balança;  
 
Certificar-se de que a balança plataforma está afastada 
da parede;  
 
Destravar a balança;  
 
Verificar se a balança está calibrada (a agulha do braço 
e o fiel devem estar na mesma linha horizontal). Caso 
contrário, calibrá-la, girando lentamente o calibrador;  
 
Esperar até que a agulha e o fiel estejam nivelados;  
 
Após aferir a balança, ela deve ser travada;  
 
Forrá-la com papel toalha, no local onde o paciente 
permanecerá;  
 
Posicionar o cliente no centro da balança, de modo 
ereto e imóvel, com os pés juntos e os braços 
estendidos ao longo do corpo. Mantê-lo parado com as 
costas para a haste graduada em centímetros;  
Destravar a balança;  
 
Mover o cursor maior sobre a escala numérica, para 
marcar os quilos e mover o cursor menor para marcar 
os gramas;  
 

 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
 
Reduzir a ansiedade e propiciar a 
cooperação; 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
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Esperar até que a agulha do braço e o fiel estejam 
nivelados;  
 
Travar a balança, evitando assim que sua mola 
desgaste, assegurando o bom funcionamento do 
equipamento;  
 
Realizar a leitura de frente para o equipamento, a fim 
de visualizar melhor os valores apontados pelo cursor;  
 
Manter o cliente de pé, ereto, com os braços 
estendidos ao longo do corpo, com a cabeça erguida, 
olhando para um ponto fixo na altura dos olhos;  
 
Posicionar o paciente no centro da balança, mantendo 
seus pés unidos. 
 
Elevar a haste graduada em centímetros, com cuidado 
e colocá-la perpendicularmente sobre a cabeça do 
cliente, fazendo a leitura da altura em centímetros;  
Solicitar ou auxiliar o cliente a descer da balança e a 
calçar os sapatos;  
 
Higienizar as mãos; 
 
Anotar as medidas na folha de controle no prontuário 
do paciente.   
 
 
 
 
PERÍMETRO ABDOMINAL  
O cliente deve estar de pé, ereto, abdômen relaxado, 
braços estendidos ao longo do corpo e os pés 
separados numa distância de 25-30 cm;  
 
A roupa deve ser afastada, de forma que a região da 
cintura fique despida. A medida não deve ser feita 
sobre a roupa ou cinto;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o 
tratamento; 
Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem 
(Responsabilidades e Deveres). 
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O profissional deve estar de frente para a pessoa, 
segurar o ponto zero da fita métrica em sua mão direita 
e, com a mão esquerda, passar a fita ao redor da 
cintura ou na menor curvatura localizada entre as 
costelas e o osso do quadril (crista ilíaca);  
 
 Verificar se a fita está no mesmo nível em todas as 
partes da cintura; não deve ficar larga, nem apertada;  
 
Pedir à pessoa que inspire e, em seguida, que expire 
totalmente. Realizar a leitura imediata antes que a 
pessoa inspire novamente;  
 
Higienizar as mãos; 
 
Anotar as medidas na folha de controle do prontuário 
do paciente.  
 
Aferir/medir o peso e a altura de recém nascidos ou 
crianças menores de 02 anos 
 
Explicar o procedimento ao paciente e/ou 
acompanhante; 
 
Forrar a balança, utilizando toalha e colocá-las deitadas 
sem roupas sobre a balança; 
 
Destravar a balança; 
 
 Mover o indicador de quilos até o peso aproximado da 
criança; 
 
 Mover o indicador de gramas até equilibrar o fiel da 
balança; 
 
 Ler a escala graduada ou o visor do peso indicado 
(quilo e gramas); 
 
Retornar os pesos ao ponto zero e abaixar o pino da 

 
 
 
 
 
 
Garantir a adequabilidade da aferição. 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a ansiedade e propiciar a 
cooperação; 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
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trava;  
 
Anotar o peso no prontuário, na caderneta de saúde da 
criança, atentar para a correção da idade da criança 
prematura e nos módulos procedimentos de 
enfermagem; 
 
  
Para a medida da altura em recém-nascidos e em 
crianças menores de 2 anos, a estatura é obtida com a 
régua graduada. A criança deve permanecer deitada 
com as pernas esticadas. Os suportes de régua 
graduada fazem leve apoio sobre a cabeça e sobre os 
pés, que estarão a 90 º em relação à superfície de 
apoio; 
 
 Anotar a altura no prontuário, na caderneta de saúde 
da criança e nos módulos procedimentos de 
enfermagem;  
 
 
Para aferir/medir o peso e a altura em crianças maiores 
de 02 anos: 
 
Solicitar ao paciente que olhe para frente, mantendo o 
corpo ereto;  
 
Levantar a haste graduada até o nível sobre a cabeça 
(leve apoio);  
 
Travar a haste à altura do paciente;  
 
Solicitar ao paciente que desça da balança, auxiliando-
o;  
 
Fazer a leitura do dado obtido (em metros e 
centímetros);  
 
Descer e travar a haste; 

 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o 
tratamento; 
Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem 
(Responsabilidades e Deveres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o 
tratamento; 
Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem 
(Responsabilidades e Deveres). 
 
 
 
Reduzir ansiedade, propiciar cooperação e 
garantir a adequabilidade da pesagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

AFERIÇÃO 
ANTROPOMÉTRICA 

(ADULTOS E CRIANÇAS) 
POP – AMB - 001 

Páginas 
Página 7 de 8 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Vera L. Maria Alves 
de Melo 

Rosangela Filipini Simone Camillo 2ª 22/09/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 

 

 

6.5 BIOSSEGURANÇA 

 Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

 Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 

estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 

seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

 A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 

paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 

unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 

domiciliar e em ambulatórios. 

 O Controle de peso deve ser feito pela manhã, antes da primeira refeição do 

dia (de preferência em jejum). 

 Crianças impossibilitadas de se movimentar devem ser pesadas e descontar o 

Anotar altura e o peso na caderneta de saúde da 
criança e nos módulos procedimentos de enfermagem; 
 
Fazer desinfecção da balança e da régua com álcool a 
70% após o uso;  
 
Retornar com a balança para o seu devido lugar; 
 
 Deixar o paciente seguro  
 
 Higienizar as mãos; 
 
Em crianças com dificuldades de permanecerem 
sozinhas na balança, pode-se pesar a criança e a mãe 
ou acompanhantes juntos e excluir o peso da mãe ou 
acompanhante para obter a mensuração de peso e 
altura peso da criança; 
 
Assinar e carimbar o registro; 
 

 
 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
 
 
Manter a unidade em ordem; 
 
Evitar acidentes; 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
 
 
 
 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o 
tratamento; 
Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem 
(Responsabilidades e Deveres). 



 
 
 
 
 

AFERIÇÃO 
ANTROPOMÉTRICA 

(ADULTOS E CRIANÇAS) 
POP – AMB - 001 

Páginas 
Página 8 de 8 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Vera L. Maria Alves 
de Melo 

Rosangela Filipini Simone Camillo 2ª 22/09/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 

 

peso do colaborador. 

 

7 REFERÊNCIAS 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Obesidade/ Ministério da Saúde. Brasília, 2006.  

2. CARMAGNANI, M. I. S. et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Manual de procedimentos de 

enfermagem. São Paulo, 2005. Disponível em: 

<http://www.unifesp.br/spdm/manual_hosp/arquivos/manuais/>. Acesso em: 

20 out. 2015. 

4. POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 7ª Ed. São Paulo: 

Elsevier, 2009.BRASIL.  

5. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria nº 485, de 11 de novembro 

de 2005. Aprova a norma regulamentadora nº 32 (Segurança e saúde no 

trabalho em estabelecimentos de saúde) [Internet]. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília(DF); Disponível em: 

http:www.mte.gov.br/legislação/normas_regulamentadoras/nr_32.pdf. 

6. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual 

de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde / Ministério da Saúde, 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

7. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (COREN-

SP). 10 Passos para a segurança do paciente. São Paulo, SP: COREN-SP; 2010. 



 
 
 
 
 

AFERIÇÃO DE GLICEMIA 
CAPILAR 

POP – AMB - 002 
Páginas 
Página 1 de 4 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Vera L. Maria Alves 
de Melo 

Rosangela Filipini 
Joceli Moraes da 

Silva 
2ª 22/09/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

22/09/2018 2ª Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Controlar a glicemia de portadores de diabetes, usuários de insulinoterapia e de 

nutrição parenteral ou outras terapêuticas que interfiram no metabolismo da 

glicose no organismo; avaliar possíveis causas de lipotímia, desmaios e convulsões. 

 
3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 
4      DEFINIÇÃO 

        Aferição da glicemia capilar, através de uma punção digital por um glicosímetro. 
 

5   RESPONSABILIDADE 

 Enfermeiro, Técnico de enfermagem, Auxiliar de enfermagem e médicos. 

 
6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 
6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Dosagem da glicemia em pacientes com: diabetes mellitus; insulinoterapia; 

nutrição parenteral; terapêuticas que interfiram no metabolismo da glicose; risco para 

desenvolver quadro clínico de hipoglicemia ou hiperglicemia; histórico de lipotíma, 

desmaios e convulsões:  

Contraindicação: Não há. 

 
       6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Acidente com material perfuro-cortante; punção desnecessária no paciente; 

Quantidade insuficiente de material; hematoma, equimose e dor. 

6.3 MATERIAL 

Bandeja ou cuba rim, tiras reagentes, glicosímetro, luvas de procedimento, 

algodão, lanceta ou agulha 13 x 4,5 e algodão e bandeja. 

 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 
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Ação da Enfermagem Justificativa 

Conferir a prescrição e reunir o material; 
  
Higienizar as mãos;  
 
Orientar paciente/acompanhante como será 
realizado o procedimento e solicitar sua 
colaboração; 
 
Conectar a tira reagente no glicosímetro ou 
(após contato com sangue a depender do 
aparelho); 
 
Calçar as luvas de procedimento 
 
 
Puncionar a face lateral da polpa digital, com 
a lanceta ou agulha, sem ordenhar o local da 
punção;  
 
Ao formar uma gota de sangue, aproximá-la a 
tira reagente até a sucção; 
      
Realizar leve compressão no local 
puncionado com bola de algodão seca; 
 
Aguardar resultado pelo glicosímetro; 
 
Recolher todo o material e deixar o quarto 
em ordem, desprezar a fita e agulha em local 
apropriado; 
 
Higienizar bandeja e garrote com álcool a 
70%; 
 
Retirar luvas e higienizar as mãos; 
 
Registrar o valor obtido na folha de controle 

Propiciar a utilização eficiente do tempo; 
 
Reduzir transmissão de microorganismo; 
 
Reduzir ansiedade e propiciar cooperação; 
 
 
 
 
 
 
 
Proporcionam barreira física entre as mãos e os 
fluidos corporais; 
 
A face lateral é menos sensível a dor por possuir 
menor número de terminações nervosas; 
 
 
 
 
  
 
Evitar sangramento e/ou entrada de microrganismos 
pelo local da punção; 
 
 
 
 
 
 
Evitar disseminação de microrganismos e acidentes 
com pérfuro-cortantes; 
 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 

estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 

seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPI adequado para a minimização dos riscos:  luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 

vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 

segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos sem utilização de 

proteção mecânica. Desta forma, para a aferição da glicemia capilar, é necessário 

que o profissional utilize a luva de procedimento e faça o acondicionamento 

correto do descarte do material, para não prejudicar o meio ambiente. 

• Os resultados com as fitas reagentes são lidos em mg/dl. Caso obtenha 

resultados duvidosos, verificar se o número do“chip” é indêntico ao número do 

lote da fita utilizada e  confirmar se o produto está dentro do prazo de validade 

impresso no rótulo. Se tiver alguma alteração, comunicar o resultado ao médico. 

• Cumprir o rodízio dos locais de punção e as amostras escorridas ou ordenhadas 

não deverá ser utilizadas. 
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do paciente; Realizar as anotações de 
enfermagem no prontuário. 

Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 
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AFERIÇÃO DE SINAIS VITAIS 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

25/10/2018 2ª 

Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança e confecção de 

tabelas. 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 



 
 
 
 
 

AFERIÇÃO DE SINAIS VITAIS POP – AMB - 003 
Páginas 
Página 2 de 10 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Vera L. Maria Alves 
de Melo 

Rosangela Filipini Eduardo Martins 2ª 25/10/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

 

2 OBJETIVOS 

Verificar e detectar alteração nos valores da pressão arterial sistólica e diastólica; 

Verificar e detectar a frequência cardíaca e possíveis alterações no ritmo cardíaco; 

Verificar e detectar alterações da temperatura corpórea; 

Verificar e detectar a frequência respiratória e possíveis alterações no padrão 

respiratório;  

Identificar a tolerância e o desconforto à dor por meio da Escala da Dor.   

 
3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 
4      DEFINIÇÃO 

Obter medidas de pressão arterial, pulso, frequência respiratória, temperatura e 
dor, por meio de métodos propedêuticos, a fim de avaliar as variáveis fisiológicas. 

 
5   RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Clientes que necessitam da observação e avaliação dos sinais vitais. 

Contraindicação: Aferir sinais vitais em membros paréticos ou plégicos, membro 

ipsilateral a mastectomia, membro com fístula arteriovenosa, membros submetidos 

à amputação parcial e situações que impossibilitem a utilização do equipamento 

necessário. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

• Obtenção de resultados falseados a partir da utilização inadequada de 
técnicas padronizadas. 

• Para a aferição da pressão arterial, observar tamanho do manguito, 
conforme tabela. 

• Para aferir a temperatura, esperar 15 minutos depois de exercícios físicos 
ou banho. 
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6.3 MATERIAL 
Esfigmomanômetro com manguito de tamanho adequado; estetoscópio; 

relógio com ponteiros de segundos; algodão; álcool a 70%; termômetro; escala 

analógica de dor; bandeja. 

 
6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Aferição:  
 
Obter a circunferência aproximadamente 
no meio do braço. Após a medida 
selecionar o manguito de tamanho 
adequado ao braço.  
 
Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 
a 3 cm acima da fossa cubital.  
 
Centralizar o meio da parte compressiva 
do manguito sobre a artéria braquial.  
 
Estimar o nível da pressão sistólica pela 
palpação do pulso radial. O seu 
reaparecimento corresponderá à PA 
sistólica. 
 
Palpar a artéria braquial na fossa cubital 
e colocar a campânula ou o diafragma do 
estetoscópio sem compressão excessiva. 
  
Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 
30 mmHg o nível estimado da pressão 
sistólica, obtido pela palpação.  
Proceder à deflação lentamente 
(velocidade de 2 mmHg por segundo).  
 
Determinar a pressão sistólica pela 

 
 
Aferição com utilização da técnica recomendada pela 
Sociedade Brasileira de Cardiologia – VI Diretrizes de 
Hipertensão arterial.  
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ausculta do primeiro som (fase I de 
Korotkoff), que é em geral fraco, seguido 
de batidas regulares, e, após, aumentar 
ligeiramente a velocidade de deflação.  
  
Determinar a pressão diastólica no 
desaparecimento dos sons (fase V de 
Korotkoff).  
 
Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo 
do último som para confirmar seu 
desaparecimento e depois proceder à 
deflação rápida e completa.  
 
Se os batimentos persistirem até o nível 
zero, determinar a pressão diastólica no 
abafamento dos sons (fase IV de 
Korotkoff) e anotar valores da 
sistólica/diastólica/zero.  
 
Esperar aproximadamente um minuto 
para nova medida.  
Informar os valores de pressões arteriais 
obtidos para o cliente.  
 
Anotar os valores exatos sem 
“arredondamentos” e o braço em que a 
pressão arterial foi medida; 
 
Pulso  
- pulsação radial  
 Coloca-lo em posição confortável, de 
preferência deitado ou sentado, com o 
braço apoiado e a palma da mão voltada 
para baixo. 
Colocar as polpas dos dedos indicador e 
médio sobre o sulco ao longo da área 
radial 
 
Procurar sentir bem o pulso, pressionar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aferição com utilização da técnica recomendada. 
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suavemente a artéria e iniciar a 
contagem dos batimentos; 
 
Contar as pulsações durante um minuto 
(avaliar frequência, tensão, volume e 
ritmo); 
 
- pulso apical  
Utilizando-se o estetoscópio adequado, 
posicionar o diafragma no ictus cordis, 
ápice do 4º/5º espaço intercostal na 
linha hemiclavicular esquerda.  
 
 Contar as pulsações durante um minuto 
(avaliar frequência, e ritmo); 
 
Respiração  
 
Simular a verificação do pulso radial e 
observar os movimentos respiratórios;  
Contar o número de respirações 
(inspiração e expiração = 1 movimento) 
durante 60 segundos;  
 
 
Temperatura corpórea  
 

1. Limpar o termômetro com álcool; 
2. Ligar o termômetro e verificar se 
o visor não está apresentando 
resultados anteriores; 
3. Garantir que a axila esteja limpa e 
seca; 
4. Colocar a ponta do termômetro 
na axila e baixar o braço; 
5. Posicionar o braço em repouso ao 
longo do corpo; 
6. Manter o termômetro no local 
até ouvir o sinal sonoro do termômetro 
(aproximadamente 5 minutos); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aferição com utilização da técnica recomendada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aferição com utilização da técnica recomendada. 
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7. Retirar o termômetro e observar 
a temperatura registrada; 
8. Limpar o termômetro com álcool. 
9. Guardar o termômetro em sua 
embalagem. 
 

Dor  
 
Observar e interrogar a presença de dor: 
Características da dor: localização, 
intensidade, qualidade, duração, 
frequência e sintomas associados;  
 
Comportamento da dor: fatores de alívio 
e de agravamento; elevação da PA, 
diminuição do sono, apetite, presença de 
gemidos, choro, movimentação corporal 
alterado, etc. 
 
Classificar a dor por meio da Escala 
Analógica de Dor, conforme faixa 
etária*. 
 
Realizar periodicamente a reavaliação da 
dor após analgesia ou qualquer outra 
intervenção. 
 
Informar os valores obtidos ao cliente; 
Comunicar o Enfermeiro/Médico se 
constatação de alterações nos valores 
obtidos; 
 
Guardar os materiais e organizar a 
unidade; 
 
Higienizar as mãos; 
Registrar os valores obtidos em 
prontuário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensuração com utilização da técnica recomendada. 
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Tabela 01: DIMENSÕES DE BOLSA DE BORRACHA PARA DIFERENTES CIRCUNFERÊNCIAS DE 
BRAÇO EM CRIANÇAS E ADULTOS. 

 
Denominação do manguito 

 
Circunferência do  braço ( cm ) 

       Bolsa de borracha ( cm ) 
 Largura                Comprimento 

Recém-nascido                      ≤ 10       4                               8 

Criança                  11 – 15       6                              12 

Infantil                  16 – 22       9                              18 

Adulto pequeno                  20 – 26      10                             17 

Adulto                   27 – 34      12                             23 

Adulto grande                    35 – 45      16                             32 

 

 
Tabela 02: VALOR MÉDIO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICO E DIÁSTOLICO POR IDADE 
 

IDADE MÉDIA VALORES – SÍSTOLE/DIASTÓLE ( mmHg ) 

0 - 3 meses 75 / 50 

3 meses – 6 meses 85 / 65 

6 meses – 9 meses 85 / 65 

9 meses- 12 meses 90 / 70 

1 ano – 3 anos 90 / 65 

3 anos – 5 anos 95 / 65 

5 anos – 7 anos 95 / 60 

7 anos – 9 anos 95 / 60 

9 anos – 11 anos 100 / 60 

11 anos – 13 anos 105 / 65 

13 anos – 14 anos 110 / 70 

14anos – 17 anos  120 / 75 

Adulto  120 / 80 

Idoso  140 / 90 

 
 
 
 

 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 
71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 
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Tabela 03: CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL (ADULTO) 
 

Classificação 
 

Pressão Sistólica (mmHg) Pressão Diastólica (mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Limítrofe 130 – 139 85 - 89 

 

Hipertensão   

Estágio 1 ( leve ) 140 – 159 90 - 99 

Estágio 2 ( moderada ) 160 – 179 100 - 109 

Estágio 3 ( grave ) ≥ 180 ≥ 110 

Sistólica Isolada ≥ 140 < 90 

 

 
Tabela 04: VALORES DE REFERÊNCIA PARA AFERIÇÃO DE PULSO ARTERIAL 
 

Classificação Valores referência ( bpm ) 

Bebês  100 - 160 

Crianças  80 – 120 

Adultos  60 - 100 

 

 
Tabela 05: VALORES DE REFERÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA  
 

Classificação  Valores referência (mrm) 

Bebês  30 – 60 

Crianças  20 – 30 

Adultos 12 – 20 
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Tabela 06: VALORES DE REFERÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL 
 

Classificação Valores referência (° C) 

Hipotérmica  < 35 

Afebril 36,1 – 37,2 

Febrícula  37,3 – 37,7 

Febre  37,8 – 38,9 

Pirexia  39 - 40 

hiperpirexia > 40 

 

 

 
Tabela 07: ESCALAS NUMÉRICA PARA INTENSIDADE DA DOR 
 

 
 

6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• É a biossegurança que prevê a lavagem das mãos antes de qualquer atendimento, do 
preparo ou contato com algum paciente. 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar à 
disposição, em número sufi ciente, nos postos de trabalho, de forma que seja 

Adulto 

Crianças até 12 

anos 
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garantido o imediato fornecimento ou reposição. 
• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental e 

luva de procedimento (caso haja necessidade ). 
• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 

paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. 
 

7  REFERÊNCIAS 

1. Bare BG.; Suddarth DS; Brunner. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
12ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

2. Potter PA; Perry AG. Fundamentos de enfermagem. 7ª Ed. São Paulo; Elsevier, 
2009.  

3. Smeltzer SC; Bare BG. Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-
cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

4. http://departamentos.cardiol.br/dha/consenso3/capitulo1.asp.
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ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS 

1 HISTÓRICO DAS REVISÕES 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

04/11/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Manter a permeabilidade das vias aéreas superiores e/ou inferiores com a 

remoção de secreções respiratórias, sialorréia intensa, proporcionando ventilação 

eficaz.  

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4     DEFINIÇÃO 

É uma técnica asséptica para remover secreções de vias aéreas superiores e 

inferiores, permitindo uma melhor condição de ventilação pulmonar, bem como 

manter as vias aéreas desobstruídas. Consiste em retirar a secreção 

traqueobrônquica e orofaríngea através de uma sonda ligada a um sistema de 

vácuo. Pode ser executada através de uma via nasotraqueal, orotraqueal, cânula 

de traqueostomia ou cânula de intubação orotraqueal. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro / Técnico de Enfermagem, Fisioterapeuta, Médico. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Acúmulo de secreção respiratória por dificuldade de deglutição, 

hipersecreção pulmonar ou uso de próteses respiratórias (tubo traqueal ou 

traqueostomia). Clientes que necessitem de aspiração por falta de estímulo de 

tosse, suspeitam de broncoaspiração de conteúdo gástrico, também pode ser 

indicada durante indução anestésica quando há episódios de tosse secretiva ou 

sialorréia intensa com risco de broncoaspiração. 

Contraindicação: A aspiração traqueal é um procedimento invasivo bastante 

irritante e desconfortável para os clientes e podem trazer alguns riscos 

importantes: broncoespasmo, hipoxemia, disritmias e lesões na mucosa. A 

aspiração nasotraqueal é contra-indicada em casos de cirurgia por via trans-

esfenoidal, fístulas liquóricas e traumas em face. 
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6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

O procedimento deve ser feito somente quando necessário; 

Durante o procedimento o cliente pode apresentar hipoxemia, arritmia 

cardíaca, sangramento da mucosa, além do risco de contaminação bacteriana;  

O tempo da aspiração não deve exceder 15 minutos; 

Cliente tem o risco de sofrer parada cardiorrespiratória, pois pode apresentar 

vômitos e consequentemente aspiração do conteúdo gástrico. 

 

6.3 MATERIAL 

Oxímetro de pulso, máscara descartável, óculos de proteção, sondas de 

aspiração estéril nº 14 ou 16 (adulto) ou nº 8 ou 10 (pediátrico), luva de 

procedimento, luva estéril, ampola de água destilada e soro fisiológico 0,9%, 

pacote de gaze estéril, bolsa de reanimação manual com oxigênio 

suplementar (ambu), fluxômetro de oxigênio, fonte de aspiração, frasco 

estéril de aspiração, extensão de silicone estéril para conectar ao frasco, 

bandeja e estetoscópio. EPI’s / Segurança do colaborador: óculos de proteção 

individual; luvas; avental impermeável; máscara. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Aspiração nasotraqueal ou orotraqueal 
(clientes em ventilação espontânea sem 
uso de prótese ventilatória): 
 
Reunir o material e levar á sala de 
procedimento; 
 
Conferir o pedido do procedimento e 
identificação do cliente; 
 
Identificar-se e orientar o cliente/familiar 
sobre o procedimento a ser realizado; 
 
Posicionar o cliente em Fowler ou semi-

 
 
 
 
Otimização do tempo e organização; 
 
 
Evitar erros; 
 
 
Conhecimento da finalidade do procedimento e redução 
da ansiedade; 
 
Promover conforto, melhor expansibilidade torácica e 
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Fowler (interromper dieta enteral caso 
cliente faça uso); 
 
Avaliar o tamanho da sonda de 
aspiração; 
 
Testar fluxômetro e sistema a vácuo; 
 
 
Abrir o sistema de vácuo do aspirador e 
abrir a embalagem da sonda (somente a 
parte que conecta  
na extensão  do tubo coletor), utilize o 
restante da  embalagem para protegê-la, 
mantendo-a estéril, adapte-a à extensão 
do  aspirador. Ligar a fonte de aspiração 
(a pressão não deverá exceder a 120 
mmHg) e ocluir a ponta do tubo de 
conexão para verificar a pressão de 
aspiração; 
 
Higienizar as mãos; 
 
Colocar óculos de proteção, máscara e 
luva de procedimento; e avental 
impermeável. 
 
 
 
Hiperoxigenar o cliente antes e/ou 
durante a aspiração, com várias 
respirações profundas; 
 
Calçar a luva estéril e retirar a sonda da 
embalagem em técnica asséptica, 
adaptando-a a extensão do aspirador; 
 
 
Lubrificar a sonda com água destilada e 
introduzir a sonda de aspiração, com a 

troca gasosa, evita broncoaspiração no caso de vômito; 
 
 
Evitar traumas de mucosa naso/oral; 
 
 
Necessário pleno funcionamento do equipamento para 
que evitar falhas durante o procedimento; 
 
Manter material protegido, evitar lesões de vias aéreas 
por pressão elevada; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Proteger mucosas contra qualquer respingo de secreção 
no momento da coleta, reduzir a transmissão de 
microrganismos e proporcionar barreira física entre os 
profissionais e fluído corporais do cliente; 
 
 
Prevenir hipóxia; 
 
 
 
Evitar contaminação; 
 
 
 
 
Diminuir a fricção e, consequentemente, o trauma da 
mucosa, facilitando a inserção e a limitação do tempo 
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válvula aberta, em uma das narinas (de 8 
a 10 cm). Feche a válvula e retorne com 
a sonda em movimentos circulares, 
realizando a aspiração, que não deve 
exceder 15 segundos; 
 
Reoxigenar e insuflar os pulmões do 
cliente durante várias respirações, 
mantendo um descanso de 20 a 30 
segundos; 
 

Repetir as duas últimas etapas até que a 
via aérea esteja limpa; 
 
Aspirar uma pequena quantidade de 
água destilada suficiente para lavar o 
circuito; 
 

Aspire a cavidade orofaríngea, 
introduzindo a sonda de 7,5-10 cm pelo 
lado da boca do cliente até alcançar o 
acúmulo de secreções ou até que 
comece a tossir, evitar traumas em 
mucosa jugal;  
 
Promover descanso de 2 a 3 minutos e 
repetir reoxigenação. Repetir a última 
etapa até que a via aérea esteja limpa; 
 
Aspirar uma pequena quantidade de 
água destilada suficiente para lavar o 
circuito; 
 
Desconectar a sonda do circuito e 
desprezar, retirar luvas, máscara 
descartável e óculos de proteção, 
desligar fluxo de aspiração; 
 
Deixar o cliente confortável; 
 

evita desenvolvimento de hipóxia e arritmias que podem 
levar à PCR; 
 
 
 
 
Promover conforto e prevenir hipóxia; 
 
 
 
 
Promover os objetivos descritos; 
 
 
Evitar obstrução do circuito; 
 
 
 
Promover os objetivos descritos; 
 
 
 
 
 
 
Promover conforto e prevenir hipóxia; 
 
 
 
Manter circuito limpo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover conforto e redução da ansiedade; 
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Reunir o material e desprezar de 
maneira apropriada; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Higienizar as mãos; 
 
 
Realizar anotação de enfermagem em 
impresso próprio do procedimento 
realizado e da quantidade e aspecto da 
secreção aspirada, assinar e carimbar. 
 
Aspiração da cânula traqueal ou 
traqueostomia: 
 
Reunir o material e levar a sala de 
procedimento; 

Manter local limpo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento;  
 
 
 
 
 
 
 
Otimização do tempo e organização; 
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Conferir o pedido do procedimento e 
identificação do cliente; 
 
Identificar-se e orientar o cliente/familiar 
sobre o procedimento a ser realizado; 
 
 
Posicionar o cliente em Fowler ou semi-
Fowler (interromper dieta enteral caso 
cliente faça uso); 
 
Monitorar o cliente com o oximetro de 
pulso e mantê-lo monitorizado durante 
todo o procedimento; 
 
Avaliar o tamanho da sonda de 
aspiração; 
 
Testar fluxômetro e sistema a vácuo; 
 
 
 
Abrir o sistema de vácuo do aspirador e 
abrir a embalagem da sonda (somente a 
parte que conecta  
na extensão  do tubo coletor), utilize o 
restante da  embalagem para protegê-la, 
mantendo-a estéril, adapte-a à extensão 
do  aspirador. Ligar a fonte de aspiração 
(a pressão não deverá exceder a 120 
mmHg) e ocluir a ponta do tubo de 
conexão para verificar a pressão de 
aspiração; 
 
Higienizar as mãos; 
 
Colocar óculos de proteção, máscara e 
luva de procedimento; e avental 
impermeável. 
 

Evitar erros; 
 
 
Conhecimento da finalidade do procedimento e redução 
da ansiedade; 
 
 
Promover conforto, melhor expansibilidade torácica e 
troca gasosa, evita broncoaspiração no caso de vômito; 
 
 
Verificar saturação; 
 
 
 
Evitar traumas de mucosa traqueal; 
 
 
Necessário pleno funcionamento do equipamento para 
que evitar falhas durante o procedimento; 
 
 
Manter material protegido, evitar lesões de vias aéreas 
por pressão elevada; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Proteger mucosas contra qualquer respingo de secreção 
no momento da coleta, reduzir a transmissão de 
microrganismos e proporcionar barreira física entre os 
profissionais e fluídos corporais do cliente; 
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Hiperoxigenar o cliente antes e/ou 
durante a aspiração, com máscara de 
nebulização; 
 
Calçar a luva estéril e retirar a sonda da 
embalagem em técnica asséptica, 
adaptando-a a extensão do aspirador; 
 
Lubrificar a sonda com água destilada e 
introduzir a sonda de aspiração, com a 
válvula aberta, na traqueostomia. Instilar 
SF0,9%, se necessário. Feche a válvula e 
retorne com a sonda em movimentos 
circulares, realizando a aspiração, que 
não deve exceder 15 segundos. Realize 
movimento compressor com a palma da 
mão em ambos hemitórax do cliente de 
cada vez; 
 
 
Reoxigenar com máscara de nebulização 
e insuflar os pulmões do cliente durante 
várias respirações, mantendo um 
descanso de 20 a 30 segundos; 
 

Repetir as duas últimas etapas até que a 
via aérea esteja limpa; 
 

Aspirar uma pequena quantidade de 
água destilada suficiente para lavar o 
circuito; 
 

Aspire a cavidade orofaríngea, 
introduzindo a sonda de 7,5-10cm pelo 
lado da boca do cliente até alcançar o 
acúmulo de secreções ou até que 
comece a tossir; evitar lesões na mucosa 
jugal. 

 
 
Prevenir hipóxia; 
 
 
 
Evitar contaminação; 
 
 
 
Diminuir a fricção e, consequentemente, o trauma da 
mucosa, facilitando a inserção e a limitação do tempo 
evita desenvolvimento de hipóxia e arritmias que podem 
levar à PCR, estimula o reflexo de tosse; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover conforto e prevenir hipóxia; 
 
 
 
 
Promover os objetivos descritos; 
 
 
Evitar obstrução do circuito; 
 
 
 
Promover os objetivos descritos; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 
estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental 
e luva de procedimento. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 
paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. 

 
Promover descanso de 2 a 3 minutos e 
repetir reoxigenação. Repetir a última 
etapa até que a via aérea esteja limpa; 
 
Aspirar uma pequena quantidade de 
água destilada suficiente para lavar o 
circuito; 
 
Desconectar a sonda do circuito e 
desprezar, retirar luvas, máscara 
descartável e óculos de proteção, 
desligar fluxo de aspiração; 
 
Deixar o cliente confortável; 
 
Reunir o material e desprezar de 
maneira apropriada; 
 
Higienizar as mãos; 
 
Realizar anotação de enfermagem em 
impresso próprio do procedimento 
realizado e registrar a quantidade e 
aspecto da secreção aspirada, assinar e 
carimbar. 

 
Promover conforto e prevenir hipóxia; 
 
 
 
Manter circuito limpo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover conforto e redução da ansiedade; 
 
Manter local limpo; 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento;      
Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 
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• Deve-se realizar primeiramente a aspiração nasal e, na sequência, aspiração 
orofaríngea, evitando a contaminação de bactérias da cavidade oral para região 
traqueobrônquica; 

• A aspiração de vias aéreas só deve ser feita quando necessária, ou seja, quando 
há sinais sugestivos de presença de secreção nas vias aéreas; 

•  A fase de aspiração em si não deve exceder 15 segundos; a limitação do tempo 
evita desenvolvimento de hipóxia e arritmias que podem levar à PCR, 

• Importante manter o cliente monitorado com oximetria de pulso com o 
objetivo de observar queda na saturação e ofertar oxigênio imediatamente, 
evitando hipóxia e consequentemente, PCR; 

• Checar se o cliente faz uso de anticoagulantes ou se portador de distúrbios de 
coagulação sanguínea, devido ao maior risco de sangramento durante o 
procedimento; 

• A instilação de soro fisiológico se faz necessária somente quando a secreção 
estiver espessa; 

• Não realizar o procedimento caso o cliente apresente lesão ou risco para lesão 
em mucosa oral; 

• Pausar a dieta enteral, caso o cliente faça uso, para minimizar o risco de 
broncoaspiração de conteúdo gástrico; 

• Executar o procedimento, de preferência com auxílio de outro profissional, 
especialmente em clientes conectados a ventilador; 

• Realizar ausculta pulmonar antes e após o procedimento. 
 

 

7 REFERÊNCIAS 

1- SMELTZER, SC. et al. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgico. 11ª edição, volume 2. Rio de Janeiro: Interamericana, 2009. 

2- SILVA, S. C.; SIQUEIRA, I. L. C. P.; SANTOS, A. E. Procedimentos básicos. São Paulo: 
Atheneu, 2009. (Série boas práticas de enfermagem em adultos). 

3- CARMAGNANI, M. I. S. et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

4- WILKINS, R. et al. Fundamentos de Fisioterapia Respiratória. 9ª edição. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009. 
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ARRUMAÇÃO DE CAMA 

1 HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

22/09/2018 2ª Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

        Proporcionar hospitalidade, conforto e segurança ao cliente. 
 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4     DEFINIÇÃO 

O preparo do leito pela equipe de enfermagem quer para esperar uma nova 

internação, quer com o cliente internado, ou ainda, a fim de receber cliente que 

retorna de cirurgias/procedimentos, é necessário para proporcionar conforto e 

segurança ao cliente. Sendo encontrados três tipos de arrumação: 

Cama Fechada: Permanece fechada até que o novo cliente a ocupe. 

Cama Aberta: Ocupada por cliente que pode locomover-se, ou aguarda chegada do 

cliente.  

Cama Aberta com cliente acamado: ocupada pelo cliente impossibilitado de 

locomover-se. 

Cama de operado: É preparada após o cliente ser encaminhado a cirurgia e em 

seguida aguarda o cliente cirúrgico. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Para a recepção do cliente, que espera uma nova internação, internado, 

ou ainda, a fim de receber cliente que retorna de cirurgias/procedimentos, visando o 

bem estar e conforto do cliente que foi submetido a procedimento cirúrgico.  

Contraindicação: Não há. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

O lençol deve estar bem esticado por risco de lesar a pele do cliente. 
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6.3 MATERIAL 

Fronha; 2 ou 3 lençóis; oleado; traçado; cobertor; colcha e luva de 

procedimento. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

 CAMA FECHADA  
 
Higienizar as mãos;  
 
Reunir o material; 
 
Dispor a roupa previamente dobrada no 
espaldar da cadeira, observando a 
seguinte ordem:  
Colcha;  
Cobertor;  
Lençol de cima;  
Traçado;  
Oleado;  
Lençol de baixo;  
Fronha. 
Colocar a fronha no travesseiro e deixá-
lo no assento da cadeira; 
Colocar-se de frente e ao meio da lateral 
da cama; 
Estender o lençol de baixo na cama, abrir 
a metade proximal e deixar a outra 
metade em leque; 
Prender e fazer os cantos em diagonal; 
Estender o oleado e o lençol móvel, abrir 
a metade proximal e prendê-los. Deixar a 
outra metade em leque; 
Colocar o lençol de cima, abrir a metade 
proximal e fazer a prega de conforto; 

 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Otimizar o tempo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ARRUMAÇÃO DE CAMA POP – AMB - 005 
Páginas 
Página 4 de 8 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Eduardo martins da 
Silva 

Rosangela Filipini 
Joceli Moraes da 

Silva 2ª 22/09/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

Estender o cobertor cerca de dois 
palmos abaixo da cabeceira, abrir a 
metade proximal e fazer a prega de 
conforto; 
Prender e fazer o canto diagonal e deixar 
a outra metade em leque; 
Estender a colcha, prender e deixar a 
outra metade em leque 
Passar para o lado oposto da cama e 
completar a arrumação; 
Colocar o travesseiro sob a colcha na 
parte superior da cama; 
Colocar a campainha próxima ao 
travesseiro. 
Higienizar as mãos. 
 
CAMA ABERTA 
Higienizar as mãos;  
Reunir o material; 
Dispor a roupa previamente dobrada no 
espaldar da cadeira, observando a 
seguinte ordem:  
Colcha;  
Cobertor;  
Lençol de cima;  
Traçado;  
Oleado;  
Lençol de baixo;  
Fronha. 
Dispor a roupa previamente dobrada no 
espaldar da cadeira; 
Colocar a fronha no travesseiro e deixá-
lo no assento da cadeira; 
Colocar-se de frente e ao meio da lateral 
da cama; 
Estender o lençol de baixo na cama, abrir 
a metade proximal e deixar a outra 
metade em leque; 
Prender e fazer os cantos em diagonal; 
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Estender o oleado e o lençol móvel, abrir 
a metade proximal e prendê-los. Deixar a 
outra metade em leque; 
Colocar o lençol de cima, abrir a metade 
proximal e fazer a prega de conforto; 
Estender o cobertor cerca de dois 
palmos abaixo da cabeceira, abrir a 
metade proximal e fazer a prega de 
conforto; 
Prender e fazer o canto diagonal e deixar 
a outra metade em leque; 
Estender a colcha, prender e deixar a 
outra metade em leque 
Passar para o lado oposto da cama e 
completar a arrumação; 
Colocar o travesseiro sob a colcha na 
parte superior da cama; 
Higienizar as mãos. 
 
CAMA ABERTA COM CLIENTE 
ACAMADO: 
Higienizar as mãos;  
Reunir o material; 
Dispor a roupa previamente dobrada no 
espaldar da cadeira, observando a 
seguinte ordem:  
Colcha;  
Cobertor;  
Lençol de cima;  
Traçado;  
Oleado;  
Lençol de baixo;  
Fronha. 
 
Dispor a roupa previamente dobrada no 
espaldar da cadeira; 
Orientar o cliente sobre o que será feito 
para obter sua colaboração; 
Soltar a roupa de cama; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: - Se o cliente for totalmente dependente, a troca de 
cama dever ser feita, preferencialmente, por duas 
pessoas. 
 
Otimizar o tempo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proporcionar hospitalidade, conforto e segurança ao 
cliente; 
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Posicionar o cliente em decúbito lateral 
oposto ao lado que iniciará a arrumação 
da cama, mantendo o lençol de cima e o 
travesseiro sob a cabeça dele. Manter as 
grades elevadas para promover 
segurança; 
Posicionar-se de frente e ao meio da 
lateral da cama, de tal modo que o 
cliente esteja de costas para você; 
Abaixar a grade, empurrar as roupas 
sujas o mais próximo possível do cliente, 
deixando exposta a metade do colchão; 
Estender o lençol de baixo, o oleado e o 
lençol móvel e prendê-los; 
Virar o cliente para o lado limpo e 
levantar a grade; 
Passar para o lado oposto, abaixar a 
grade e retirar as roupas sujas 
desprezando-as no hamper; 
Esticar os lençóis limpos e prendê-los na 
cama; 
Posicionar o cliente em decúbito dorsal; 
Trocar o lençol de cima sem expor o 
cliente; 
Trocar a fronha do travesseiro e colocá-
lo sob os ombros e cabeça; 
Colocar o cobertor e a colcha se 
necessário; 
Posicionar o cliente confortavelmente e 
colocar a campainha ao alcance do 
cliente; 
Encaminhar o hamper com a roupa suja 
para o expurgo; 
Higienizar as mãos. 
 
CAMA DE OPERADO 
Retirada da roupa suja: 
Higienizar as mãos;  
Reunir o material, 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

Dispor a roupa previamente dobrada no 
espaldar da cadeira observando a 
seguinte ordem:  
Colcha 
Cobertor 
Lençol de cima 
Lençol de cabeceira 
Lençol móvel 
Oleado 
Lençol de baixo 
 
Enfronhar o travesseiro e colocá-lo na 
cadeira aos pés do leito; 
Arrumar a cama na seguinte sequência: 
lençol de baixo, oleado, lençol móvel, 
lençol de cabeceira com as 2 pregas 
laterais, lençol de cima, cobertor e 
colcha; 
Dobrar o lençol de cima sobre o cobertor 
e colcha na parte superior e inferior da 
cama; 
Dobrar novamente em forma de 
envelope; 
Enrolar ou dobrar a roupa de cima para o 
lado oposto; 
Posicionar o travesseiro em pé aos pés 
da cama; 
Desprezar as luvas de procedimento e 
lavar as mãos; 
 
Realizar as anotações de enfermagem no 
prontuário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar infecção cruzada 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento;      
Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 
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• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 
estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: Avental, luvas de 
procedimento. 

• Manter a postura ergonômica durante a arrumação do leito evita que 
futuramente o profissional de saúde venha a ter diversas sequelas de lesões 
osteomusculares temporárias ou até mesmo permanentes. 

• O leito deve ser trocado quantas vezes forem necessárias durante o plantão 
utilizando lençóis limpos, secos e sem pregas e ser preparado de acordo com 
sua finalidade; 

• Abrir portas e janelas antes de iniciar o trabalho; 
• Caso os lençóis sejam reutilizados pelo cliente, não deixar migalhas, fios de 

cabelos; 
• Observar o estado de conservação dos colchões e travesseiros; 
• Não sacudir as roupas de cama e não arrastar as roupas de cama pelo chão. 
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CALÇAR E RETIRAR LUVAS ESTÉREIS 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

22/09/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2     OBJETIVO  

Manter a esterilidade do material esterilizado, utilizando técnica de assepsia 

cirúrgica. Como autoproteção ao manipular áreas da pele e ou mucosas 

infeccionadas do paciente. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4     DEFINIÇÃO 

É um método utilizado como barreira adicional à transferência bacteriana. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

      Enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: É indicada para o manuseio de materiais estéreis, realizações de 
procedimentos invasivos e cirúrgicos.  
Contraindicação: Não há. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Não se aplica. 

 

6.3 MATERIAL 

Embalagem com luvas estéreis. 
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6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Higienizar as mãos; 

 

 Reunir o material; 
 
Colocar a bandeja sobre a superfície; 

 

Abrir a embalagem externa pela parte 
superior;  

 

Segurar o pacote interno pela 
extremidade inferior e posicioná-lo na 
bandeja de forma a facilitar o 
procedimento; 

 

Abrir a embalagem interna, para o lado 
esquerdo, segurando na extremidade 
inferior da mesma; 

 

Abrir a dobradura parte superior da 
embalagem interna para cima, 
segurando pelas extremidades; 

 

Abrir a dobradura parte inferior da 
embalagem interna para baixo, 
segurando pelas extremidades; 

 

Abrir a dobradura da parte central da 
embalagem interna para fora, segurando 

Remover bactérias das superfícies da pele e reduzir a 
transmissão de infecção; 

 

 

 

Impedir que o invólucro interior das luvas se abra 
acidentalmente e toque áreas não esterilizadas; 
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pelas extremidades inferiores iniciando 
pela mão dominante; 

 

Identificar a luva direita e esquerda. 
Cada luva tem punho de 
aproximadamente 5 cm. Calce a luva da 
mão dominante primeiro; 

 

Com os dedos da mão não dominante 
segure a extremidade superior do punho 
da luva da mão dominante Toque 
somente a superfície interior da luva; 

 

Cuidadosamente introduza a mão 
dominante no interior da luva, mantendo 
o polegar apoiado na palma da mão e os 
demais dedos esticados; 

 

 

 

Com a mão dominante calçada, 
cuidadosamente, introduza os dedos 
enluvados na parte interna da superfície 
superior do punho da luva da mão não 
dominante; 

 

Em seguida, levante a luva da mão não 
dominante, de tal forma que o punho da 
luva estéril fique para cima e os dedos 
para baixo; 

 

Abra os dedos da mão dominante que 

 

 

 

Assegurar a identificação correta das luvas e prevenir  
contaminação por colocação errônea.  

 

 

O interior extremo do punho irá ficar contra a pele, 
portanto não será estéril; 

 

 

 

Se a superfície exterior da luva tocar a mão ou punho ela 
estará contaminada; 

 

 

 

 

O punho protege os dedos calçados; 
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estão enluvados; 

 

Cuidadosamente introduza a mão não 
dominante no interior da luva estéril, 
mantendo o polegar apoiado na palma 
da mão e os demais dedos esticados;  

  

Após a mão não dominante ser calçada, 
ajuste as luvas nos dedos e nos punhos 
sem contaminar.  

 

 RETIRADA DAS LUVAS 

 

Segure o exterior de uma das luvas, 
próximo ao punho com os dedos da 
outra mão enluvada. Puxe até a metade 
da palma da mão, ou seja, até que a luva 
se dobre.  

Pegue cuidadosamente a dobra e puxe 
em direção as pontas dos dedos, 
colocando a luva ao avesso; 

Continue puxando a dobra até remover a 
luva; 

 

Segure a luva removida com a mão 
enluvada; 

 

Escorregue o dedo por baixo da luva que 
permanece na outra mão em direção à 
ponta dos dedos para retirá-la pelo 
avesso.  

O contato da mão calçada com a mão exposta pode 
resultar em contaminação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evita a contaminação da pele; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 
estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Latex – Confortáveis, menor custo, fáceis de serem encontradas, tem boa 
elasticidade e proporcionam boa habilidade durante o procedimento. Porém 
cerca de 5 a 10 % dos profissionais (podendo chegar a 35%) e cerca de 2% dos 
pacientes (lembre-se de perguntar)  são alérgicos ao latex. Se for a sua escolha, 
prefira as isentas de pó. Embora sejam mais difíceis de calçar, também tem 
menor chance de causar/desenvolver alergia. 

 Se ocorrer contaminação em qualquer momento da técnica descarte as luvas e 
recomece o procedimento com um novo par de luvas estéreis.  

 Não é necessário relatar este procedimento; 

 Em caso de hipersensibilidade aos componentes da luva, utilize uma luva que 
seja adequada e relate ao técnico de segurança do trabalho;  

 Certifique-se de selecionar o tamanho correto de luva; 

 A luva não deve esticar de modo tão apertado que possa rasgar facilmente, no 
entanto ela deve estar justa o suficiente para que você possa pegar objetos 
facilmente. 

 Geralmente utilizam-se óculos de proteção nos procedimentos realizados com 
luva estéril. 

 

       7     REFERÊNCIAS 
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2. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 485, de 11 de 
novembro de 2005. Aprova a norma regulamentadora nº 32 (Segurança e 
saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde) [Internet]. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Brasília(DF); 2005 Nov 11 [citado 2010 Ago 25]. 
Disponível em: 
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Descarte as luvas em local apropriado.  

 

http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_32.pdf
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CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

22/08/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo de 

aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Drenagem vesical por obstrução crônica, disfunção vesical (bexiga neurogênica), 

drenagem vesical após cirurgias urológicas e pélvicas, medida de diurese em 

clientes graves, assegurar a higiene perineal e o conforto de clientes incontinentes 

de urina e comatosos. Esvaziamento vesical em clientes em pré e pós- operatório 

(Uso de anestesia geral e/ou bloqueio anestésico). 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4 DEFINIÇÃO 

Introdução de um cateter pelo meato uretral até a bexiga com finalidade 

terapêutica ou diagnostica. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Obstrução do canal uretral; Pacientes portadores de bexiga 

neurogênica; Realização de exames que necessitem esvaziamento da bexiga; 

Coleta de urina para exames; Alívio da distensão vesical;  

Contraindicação: Cistectomia radical (relativa para pacientes com neoplasia de 

bexiga); Renal crônico (sem diurese); Fimose (contra indicação relativa); 

Hiperplasia prostática grave (estenose uretral). 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Trauma de meato urinário; 

 Infecções urinárias; 

 Obstrução do cateter (pinçamento ou coágulo); 

 Edema e/ou hematoma peniano e escrotal; 

 Formação de falso trajeto. 
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 Segurança do trabalhador: Usar EPIs; segregação de resíduos e perfuro 
cortantes. 

 Segurança do cliente: Identificação do cliente; higienização das mãos; 
cateteres, sondas e conexões corretas; comunicação efetiva; prevenção de 
queda. 
 

6.3 MATERIAL 

Kit de cateterismo vesical, bandeja, mesa auxiliar, sonda vesical de demora 
(feminina: nº 12 a 14 e masculina: nº16 a 18), bolsa coletora sistema fechado, 
Xilocaína geleia 0,2 % (tubo novo), um par de luvas estéril, ampolas de água 
destilada com 10 ml, biombo, duas seringas de 20 ml (para sondagem vesical 
masculina), fita adesiva hipoalergênica, material para higiene intima (comadre, 
degermante, compressa, toalha e jarro), dois pacotes de gaze estéril, saco 
plástico para lixo, frasco de álcool 70%, Clorexidina aquoso 0,2%, um campo 
estéril fenestrado, duas agulha 40 x 12, luva de procedimento, uma pinça 
cheron.  
 
6.4 Equipamento de proteção individual – EPI:  
Máscara; óculos de proteção; avental; luvas de procedimento e estéril. 
 

6.5 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Conferir a prescrição médica e pulseira 
de identificação do cliente;  

Limpar a mesa auxiliar com álcool 70%; 

Reunir o material e levar até o cliente; 

Orientar o cliente sobre o procedimento; 

Promover a privacidade do cliente; 

 

Colocar luva de procedimento, máscara, 
óculos de proteção e avental;  

Posicionar o cliente em decúbito dorsal, 

Segurança do cliente; 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir ansiedade e propiciar cooperação; 
 
  
Segurança do profissional; 
 
 
Permitir facilidade de acesso e visualização; 
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expondo somente os genitais (mulheres 
em posição ginecológica e homens com 
as pernas em pequena abdução); 

Realizar a higiene íntima rigorosa e 
orientar a higienização prévia a clientes 
independentes; 

Recolher o material de higiene íntima e 
desprezar as luvas de procedimento; 

Higienizar as mãos; 

Abrir o campo estéril na mesa auxiliar se 
cliente do sexo masculino e não 
colaborativo; Se cliente do sexo feminino 
e colaborativo abrir o campo sobre o 
leito. 

Abrir embalagem do coletor e colocá-lo 
sobre o campo estéril. 

Colocar a solução de Clorexidina aquoso 
0,2% na cúpula; 

Abrir o restante do material sobre o 
campo;  

Abrir o tubo de Xilocaína com agulha 40 
x 12 estéril; 

Colocar gaze estéril sobre o campo e 
depositar Xilocaína;  

Realizar a desinfecção da ampola com 
álcool 70% aspirar ao conteúdo e deixar 
fora do campo estéril; 

Realizar o teste do balonete 

ATENÇÃO: O teste do balonete pode ser 
realizado em um dos seguintes 
momentos: 1) antes de dispor o material 

 
 
 
 
Prevenir a contaminação por agentes microbianos; 
 
 
 
Prevenir a contaminação por agentes microbianos; 
 
 
 
Manipular material esterilizado na técnica correta;  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Prevenir a não contaminação do sistema; 
 
 
 
 
 
 
A antissepsia reduz o número de microrganismos no   
meato uretral durante a passagem da SVD. 
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no campo estéril: aspira-se a água 
destilada e testa-se o balonete, 
segurando a sonda dentro do pacote, 
expondo apenas o local de 
preenchimento do balonete; 2) dentro 
do campo estéril: colocando a seringa e a 
sonda no campo estéril, a água destilada 
na cuba rim. Aspira-se a água destilada e 
testa-se a integridade do balonete: 
3)Com auxilio de um segundo 
profissional: este oferece a ampola 
aberta após desinfecção e o profissional 
paramentado realiza a aspiração. 

Calçar luva estéril;  

Conectar o coletor sistema fechado à 
sonda vesical; 

Proceder à antissepsia com Clorexidina 
aquoso. 

 

 Feminino: 

-Utilizar gaze estéril para cada 
movimento, que deve ser único.  

- Com a mão não dominante retrair os 
grandes lábios e manter a posição ao 
longo do procedimento; 

-Usando a pinça na mão dominante 
(pinça Cheron), realizar antissepsia gaze 
estéril embebidas em Clorexidina 
aquoso: Uma gaze em grandes lábios, 
pequenos lábios, afastando-os com a 
mão não dominante; Uma gaze do 
clitóris em direção ao ânus e uma gaze 
no meato uretral; 
- Com a mão não contaminada colocar o 
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campo estéril; 

-Mantenha a posição da mão não 
dominante até a introdução da sonda. 

Masculino: 

-Afastar com a mão não dominante o 
prepúcio e segurar o pênis 
perpendicularmente ao corpo. 

-Proceder com a outra mão à antissepsia 
com Clorexidina aquoso com a pinça do 
prepúcio, glande e meato uretral em 
movimentos circulares e únicos; 

-Utilizar uma gaze estéril para cada 
movimento; 

-Colocar o campo fenestrado; 

 

Nos clientes do sexo masculino, sugere-
se Injetar 15 a 20 ml de lubrificante 
hidrossolúvel (xilocaína gel estéril) no 
meato urinário e com a mão não 
dominante ( a que segura o pênis), 
pressionar a glande por 1 min, a fim de 
evitar refluxo do lubrificante, enquanto 
que, nas clientes do sexo feminino, esta 
lubrificação pode ser realizada 
diretamente no cateter urinário; 

Introduzir a sonda até refluir urina; 

 

Insuflar o balão lentamente com volume 
de água destilada indicado na sonda 
somente após observar o refluxo da 
urina; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lubrificação do cateter é realizada com o intuito de 
evitar as complicações passíveis de ocorrer no ato da 
cateterização vesical: traumatismo uretral, dor e o falso 
trajeto. Deve ser feita em todos os casos, sobretudo nos 
homens, cuja uretra chega a ter um comprimento médio 
cinco vezes maior que a uretra feminina. Não foram 
encontradas menções a respeito de contra-indicações 
para seu uso. 
 
 
 
Manter a extremidade distal da sonda no interior da 
Bexiga; 
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Tracionar levemente a sonda até 
encontrar resistência; 

Realizar enxague da região perineal para 
retirada do excesso do Clorexidina 
aquoso e xilocaína; 

Desprezar os materiais pérfuro-cortantes 
em recipiente adequado; 

Retirar as luvas; 

Fixar a sonda com fita adesiva 
hipoalérgica na face interna da coxa no 
sexo feminino e no sexo masculino área 
inferior do abdome ou superior da coxa; 

Deixar o cliente confortável e o ambiente 
organizado. 

Identificar no coletor a data, hora e 
nome do profissional que realizou o 
procedimento; 

Mensurar o débito urinário drenado; 

Higienizar as mãos; 

 

Registrar o procedimento, descrevendo 
características da urina e possíveis 
intercorrências assinando e carimbando 
o registro. 

 
 
 
 
A remoção do excesso de antisséptico e xilocaína impede a 
irritação do tecido pelo contato prolongado com o 
antisséptico; 
 
 
 
 
 
Reduzir o risco de lesão uretral ou remoção acidental da 
sonda. 
 
 
 

 

 

 

 

Evitar a transmissão de microrganismos; 

 

Informar que a ação foi realizada e documentar o cuidado 
e subsidiar o tratamento. 

 

 

 

6.5 BIOSSEGURANÇA 

 Perguntar ao cliente se este apresenta alergia a látex, PVPI e/ou fita adesiva 

(micropore ou esparadrapo).  
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• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar à 
disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que seja 
garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental e 
luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 
vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 
segregação dos materiais perfurocortantes e biológicos sem utilização de proteção 
mecânica. Desta forma, para a coleta de material arterial, é necessário que o 
profissional responsável e habilitado utilize os EPIs e faça o acondicionamento 
correto do descarte do material, para não prejudicar o meio ambiente. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 
paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. 

 Manter o sistema de drenagem fechado, a não ser em situações específicas, como 

nas irrigações urinárias. 

 Escolher sondas de menor calibre (12 a 16F) em adultos. Utilizar sondas de maior 

calibre (20 a 24 F) quando for passível a formação de coágulo. 

 Trocar todo sistema de drenagem fechado quando ocorrer obstrução do cateter ou 

do tubo coletor, suspeita ou evidência de incrustações na superfície interna do 

cateter, violação ou contaminação do cateter e/ou do sistema de drenagem e febre 

sem outra causa conhecida.  

 Manter bolsa coletora abaixo do nível da bexiga e orientar o cliente a mantê-la 

nesta posição.  

 Clampear a extensão quando for necessário elevar o coletor acima do nível da 

bexiga;  

 Alternar os locais da fixação e trocar a fita adesiva a cada 24 horas;  

 Manter o ponto distal de drenagem do coletor de urina suspenso, ou seja, sem que 

este encoste-se ao solo. 

 Realizar higiene íntima com água e sabão, e do meato uretral, pelo menos duas 

vezes ao dia. 

 Promover a capacitação de familiar e/ou cuidador, no caso de paciente que 

necessitarão de manter a realização da técnica no domicílio. 
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 Em caso de urgência, (bexigoma, infecções de urina, entre outras) a troca do CVD 

poderá ser delegada a profissional técnico de enfermagem devidamente capacitado. 
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COLETA DE AMOSTRA DE ESCARRO 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

14/10/2018 2ª 

Foram alterados objetivo, definição, orientação 

sobre biossegurança e orientação do paciente. 

Também foi acrescentada uma referência. 
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2      OBJETIVO 

 Obter amostras de escarro de forma adequada e com qualidade para diagnóstico 

de tuberculose pulmonar através do laboratório responsável. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4      DEFINIÇÃO 

O exame de escarro é o principal método para diagnóstico de tuberculose 

pulmonar por permitir a detecção de fontes de infecção, ou seja, de casos 

bacilíferos. É um método rápido, simples, de baixo custo e seguro para elucidação 

diagnóstica da tuberculose uma vez que permite a confirmação da presença do 

bacilo Mycobacterium tuberculosis. É solicitado aos clientes que apresentem tosse 

por três semanas ou mais (sintomático respiratório), suspeita clínica ou radiológica 

de tuberculose pulmonar, independente do tempo de tosse, ou suspeita clínica de 

tuberculose em sítios extrapulmonares. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro, Técnico de Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Identificar os casos bacilíferos de Tuberculose Pulmonar, para tratamento 

precoce da patologia e interrupção da cadeia de transmissão. 

Contraindicação: Não há 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Orientação inadequada do cliente para realização da coleta do material; 

certificação de que o pedido esteja correto, juntamente com o recipiente 

específico para cada tipo de exame e a quantidade/qualidade de amostra 

correta; 
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 Identificação correta do recipiente com a amostra, conferida com o pedido 

do exame;  

 Presença de resíduos de alimentos, saliva e outras substâncias que 

interfiram na qualidade da amostra. 

 

6.3 MATERIAL 

Pote transparente descartável de boca larga e tampa de rosca; etiqueta de 

identificação do frasco; saco plástico transparente; luva de procedimento; 

papel toalha ou guardanapo; 

 

6.6 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Verificar, na solicitação do exame, se o mesmo é para 

diagnóstico ou controle do tratamento. Se não 

houver essa informação no pedido, inseri-la no 

mesmo. 

 

Verificar solicitação do exame: 

- se para diagnóstico: 02 amostras em dias 

consecutivos, sendo a primeira no dia da 

identificação do sintomático respiratório (não é 

necessário estar em jejum) e a outra na manhã dia 

seguinte (preferencialmente em jejum). 

- se para controle do tratamento: 01 amostra 

(preferencialmente em jejum). 

 

Explicar detalhadamente o procedimento ao cliente 

e/ou acompanhante, entregando as orientações 

impressas que são padronizadas pelo Programa de 

Controle da Tuberculose. 

 

Lavar as mãos; 

 

Separar e organizar o material; 

Garantir a adequabilidade do resultado de acordo com 

a finalidade do exame. Evitar erros e facilitar o fluxo de 

exames; 

 

 

Garantir a adequabilidade do resultado de acordo com 

a finalidade do exame. Evitar erros e facilitar o fluxo de 

exames; 

 

 

 

 

 

Fazer com que o cliente e a família sejam mais 

cooperativos e tolerantes para com o procedimento; 

 

Reduzir a transmissão de microorganismos; 

Organizar o espaço facilitando a coleta do exame 
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Identificar o recipiente da coleta e não na tampa de 

acordo com a rotina de cada laboratório.  

 

Assegurar a qualidade da amostra. 

 

 

Orientar o cliente quanto à adoção de medidas de 

etiqueta respiratória, protegendo com um lenço ao 

tossir ou espirrar desde a espera até o término do 

procedimento de coleta e entrega da amostra.  

Entregar o recipiente e o papel toalha/lenço 

descartável/guardanapo para o cliente. 

Reforçar que a coleta do exame deve ser realizada 

em local arejado, de preferência onde o cliente 

disponha de privacidade. 

 

Orientar o cliente para a lavagem de mãos. 

Conversar com o cliente e orientá-lo em lugar 

privativo e longe de outros funcionários. Mantê-lo 

calmo com relação ao exame 

Orientar o cliente quanto ao procedimento da coleta: 

ao despertar pela manhã, realizar bochecho somente 

com água, inspirar profundamente, prender a 

respiração por um instante e escarrar após forçar a 

tosse.  

Repetir essa operação até obter três eliminações de 

escarro (5 a 10 ml), evitando que esse material 

escorra pela parede externa do pote. 

 

Evitar a transmissão de microorganismos e resguardar 

a privacidade do cliente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitar a transmissão de microorganismos  

Resguardar a privacidade do cliente; 

 

 

Garantir a adequabilidade da amostra, de acordo com 

o protocolo do Ministério da Saúde.  
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

 Os pacientes devem ser informados sobre a transmissão do M. tuberculosis 
e orientados a cobrir a boca e o nariz ao tossirem ou espirrarem utilizando, 
preferencialmente, lenço descartável ou máscaras cirúrgicas para reduzir a 
geração de partículas infectantes no ambiente. 

 Na impossibilidade de envio imediato da amostra para o laboratório ou 
unidade de saúde, a amostra deverá ser conservada em geladeira comum 
de 5 a até no máximo 7 dias. 

 Para realização do exame de cultura do escarro com teste de sensibilidade, 

Informar que o pote deve ser tampado e colocado em 

um saco plástico com a tampa para cima, fechando-o 

com um nó e cuidando para que permaneça nessa 

posição até a entrega ao profissional de saúde para 

os devidos encaminhamentos. Se a amostra for para 

a realização de cultura para BK, protegê-la da 

exposição à luz solar. 

O pote deve ser identificado em sua base (e não na 

tampa) com etiqueta contendo os dados do cliente. 

Equipe de enfermagem: calçar as luvas antes de 

manipular o recipiente com a amostra de escarro 

colhida. 

Encaminhar a amostra imediatamente ao laboratório. 

Se isso não for possível, conservar na geladeira (2º a 

8ºC). Na falta da geladeira, colocar em caixa térmica 

ou em temperatura ambiente por no máximo 

24horas; 

Retirar as luvas e higienizar as mãos; 

Registrar o procedimento, anotando a data, o horário 

da execução e possíveis intercorrências no prontuário 

e em formulários próprios. Assinar e carimbar as 

anotações 

Pode interferir na análise microbiológica; 

Proporcionar barreiras físicas entre profissionais e os 

fluidos do cliente; Reduzir a transmissão de 

microorganismos; 

Evitar risco de contaminação ao ambiente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentar os cuidados de acordo com o Código de 

ética dos Profissionais de Enfermagem. Documentar o 

cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

(Responsabilidades e Deveres). 



 
 
 
 
 

COLETA DE AMOSTRA DE 
ESCARRO 

POP – AMB – 008  
Páginas 
Página 6 de 6  

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Flaviane K. 
Rodrigues 

Rosangela Filipini Magali Motta 2ª 22/09/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

é necessário o preenchimento do formulário padronizado carimbado pelo 
profissional médico; 

 Todas as amostras coletadas deverão ser enviadas ao laboratório, 
independente da qualidade (material salivar, por exemplo) e quantidade; 

 Orientar o usuário sobre a data em que o resultado do exame estará 
disponível; 

 Não está autorizada a realização de indução do escarro nos Centros de 
Saúde devido às questões de biossegurança. 

 

 

7 REFERÊNCIAS 

1- Universidade Federal de Minas gerais. Instruções de Trabalho de 

Enfermagem. Belo Horizonte: Hospital das Clínicas da UFMG. 2011. 

2- Secretaria estadual de saúde do Distrito Federal. Manual de Procedimentos 

de Enfermagem. Brasília: 2012. 

3- Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Recomendações para o Controle da 

Tuberculose no Brasil. Brasília: 2011. 

4- Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Tratamento Diretamente Observado 

(TDO) da Tuberculose na Atenção Básica: 2011. 
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COLETA DE AMOSTRA DE FEZES 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

22/09/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVOS  
Avaliar distúrbios gastrointestinais;  

Realizar diagnósticos clínicos. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4     DEFINIÇÃO 

 Amostra fecal a ser analisada pelo setor de laboratório. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Equipe de enfermagem 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Suspeita de presença de vermes intestinais (protoparasitológico), 

bactérias (coprocultura), sangramento gastrointestinal (pesquisa de sangue oculto 

nas fezes). 

Contraindicação: Não há. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Orientação inadequada ao cliente; 

Certificação acerca de que o pedido esteja correto, juntamente com o recipiente 

específico para cada tipo de exame e a quantidade de amostra correta; 

Identificação do cliente correta no recipiente com a amostra;  

Presença de urina na amostra no momento da coleta; 

Certificação de que as fezes sejam frescas. 

 

6.3 MATERIAL 

Bandeja, etiqueta de identificação do cliente, pedido do exame, recipiente 

específico para o exame, luvas de procedimento, comadre / fralda, espátula, saco 

plástico, material para higiene íntima.  
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6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Higienizar as mãos; 
 

Conferir o pedido do exame, reunir o 
material e levar para o cliente; 
 
Orientar o procedimento ao cliente e ao 
familiar e comunicar sobre o prazo do 
resultado; 
 
 
Higienizar as mãos e calçar luvas de 
procedimento; 

 
 
 
Orientar e encaminhar o cliente ao 
banheiro, quando possível e aguardar o 
cliente evacuar na comadre. 
 
Caso o cliente esteja acamado, a equipe 
de enfermagem executará a coleta da 
amostra em comadre ou fralda conforme 
procedimento a seguir: 
 
Em se tratando de fezes consistentes, 
deverão ser coletadas três porções de 
áreas diferentes do conteúdo, com 
auxílio da espátula, e colocar no 
recipiente já identificado; 
 
Desprezar o restante das fezes no vaso 
sanitário,recolher o material utilizado, 
descartar espátula e encaminhar o 
material ao CME;  
 
 

Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Evitar erros, facilitar a organização e o controle eficiente 
do tempo; 
 
Conhecimento do motivo da realização do exame por 
parte do cliente e familiar, maneira correta de coletar a 
amostra com o objetivo de não atrasar o resultado do 
exame; 
 
Proteger mucosas contra qualquer respingo de secreção 
no momento da coleta, reduzir a transmissão de 
microrganismos e proporcionar barreira física entre o 
profissional e fluídos corporais do cliente; 
 
Resguardar a privacidade do cliente para coleta da 
amostra; 
 
 
Garantir a adequação da qualidade da amostra coletada; 
 
 
 
 
Garantir a representatividade e qualidade da amostra para 
um diagnóstico mais fidedigno; 
 
Manter limpeza no local e prevenir infecção cruzada 
 
 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
Assegurar a qualidade da amostra; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 

estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 

seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental 

e luva de procedimento. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 

paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 

unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 

domiciliar e em ambulatórios. 

 

 

 

 
Retirar as luvas de procedimento e 
desprezar em lixo próprio e higienizar as 
mãos; 
Encaminhar a amostra devidamente 
identificada ao laboratório, juntamente 
com o pedido do exame, de acordo com 
a rotina de identificação e transporte de 
cada laboratório. 
 
Realizar os registros pertinentes e as 
anotações de enfermagem em 
prontuário. 
 
 
Em caso de coleta domiciliária, orientar 
cliente e/ou responsável sobre os 
procedimentos para a coleta, 
armazenamento e transporte do 
material coletado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 
71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 
 
 
Assegurar a qualidade do material coletado. 
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COLETA DE SANGUE ARTERIAL 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

22/09/2018 2ª Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2     OBJETIVO  

Obter amostras de sangue arterial através de punção percutânea para auxiliar no 

diagnóstico, conduzir terapêutica e detectar o nível dos gases (02 e CO2) no 

sangue, avaliando a adequação da oxigenação e ventilação e o estado ácido-básico 

através da medição dos componentes respiratórios e não respiratórios. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

Inserção de um dispositivo no interior da artéria para coleta de amostra sanguínea. 

É o procedimento de punção intermitente à rede arterial do indivíduo. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

 

Indicação: Monitorizar a eficácia de terapêuticas utilizadas; monitorizar clientes 

críticos; períodos perioperatório e pós-operatório; detectar e tratar desequilíbrios 

eletrolíticos e ácido-básicos e avaliar função pulmonar.  

Contraindicação: Ausência de pulso radial palpável, teste de Allen modificado 

negativo (não puncionar esta artéria para amostra); celulite ou infecção na área 

arterial; fístula ou shunt arteriovenoso; trombocitopenia grave; protrombina ou 

tempo de tromboplastina parcial alterado (contra- indicação relativa). 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Punção venosa e não arterial; 

 Sangramento ou hematoma no local; 

 Risco de embolia gasosa; 

 Prejuízo da integridade da pele; 

 Dor considerável (após agulha tocar o periósteo); 
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 Lesão do vaso e nervo radial. 
 

6.3 MATERIAL 

Bandeja ou cuba rim; 01 seringa de 01 ou 03 ml ou seringa pré- heparinizada; frasco 

apropriado acondicionamento da amostra; Escalpe (opcional) ou 01 agulha de 

pequeno calibre, compatível com o cliente; Heparina sódica 5.000UI / ml – 5 ml; 01 

par de luvas de procedimento; Álcool a 70% ou Clorexidina alcoólica à 0,5%; 01 

pacote de gaze estéril; adesivo hipoalergênico; etiqueta de identificação do clientes. 

Máscara e óculos e proteção. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

 Reunir todo material em uma bandeja; 
 
 Fazer etiqueta de identificação de 
acordo com a rotina de cada laboratório.   
 
 Higienizar as mãos; 
 
Heparinizar o interior da seringa, tirando 
todo excesso de heparina logo a seguir 
ou utilizar seringa pré- heparinizada; 
 
Recepcionar e explicar o procedimento 
para o cliente; 
 
Calçar as luvas de procedimento, colocar 
máscara 
cirúrgica, óculos de proteção; 
 
 
Escolher o local da punção e aplicar um 
coxim por baixo do punho do cliente; 
 
 
Solicitar ao cliente que mantenha o 

Propiciar a utilização eficiente do tempo; 
 
Evitar erros; 
 
 
Reduzir transmissão de microorganismo; 
 
Evitar coagulação do sangue; 
 
 
 
Reduzir ansiedade e propiciar cooperação; 
 
 
Proporcionam barreira física entre as mãos e os fluidos 
corporais; 
 
 
 
Ao hiperextender o punho do cliente sobre um coxim, a 
artéria radial se aproxima mais da superfície da pele, 
facilitando a punção; 
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braço imóvel; 
 
Fazer a antissepsia do local a ser 
puncionado com      gaze estéril, 
embebido em álcool a 70% ou 
Clorexidina alcoólica à 0,5%, em 
movimentos únicos, do centro para as 
extremidades; 
 
Manter uma gaze seca ao alcance das 
mãos; 
 
Palpar a artéria, colocando a ponta dos 
dedos       indicador e médio sobre a 
mesma, definindo sua      localização; 
 
Realizar obrigatoriamente o teste de 
Allen antes de se puncionar a artéria 
radial para avaliar a perfusão sanguínea 
palmar; 
 
Introduzir a agulha entre as pontas dos 
dedos formando um ângulo entre 30 a 
45 graus; 
 
Aplicar pressão negativa com a seringa e 
recuar a agulha lentamente (a entrada 
da agulha na luz arterial é assinalada 
pelo aparecimento de sangue pulsátil no 
canhão da agulha); 
 
Colher a quantidade de sangue 
necessária e proceder à firme 
compressão da artéria puncionada, por 5 
minutos, com auxílio de uma gaze logo 
após, realizar curativo oclusivo; 
 
 Se forem observadas bolhas, remova-as 
segurando a       seringa na vertical e 
ejetando lentamente parte do sangue 

 
 
 Reduzir transmissão de microorganismo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teste de Allen tem como objetivo verificar o adequado 
suprimento sanguíneo ao nível da arterial radial e ulnar.  
 
 
 
 
 
 
 
A pressão manual prolongada é essencial no controle     do 
sangramento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A presença de ar altera o resultado do exame; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 
estar à disposição, em número sufi ciente, nos postos de trabalho, de forma 
que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, 
avental e luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está 
principalmente vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no 
acondicionamento e segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos 
sem utilização de proteção mecânica. Desta forma, para a coleta de material 
arterial, é necessário que o profissional responsável e habilitado utilize os EPIs 
e faça o acondicionamento correto do descarte do material, para não 
prejudicar o meio ambiente. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança 
do paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por 

em uma compressa de gaze; 
 
Ocluir a ponta da agulha com dispositivo 
não pérfuro cortante (rolha de 
borracha); 
       
Identificar a seringa com a etiqueta e 
encaminhar imediatamente ao 
laboratório; 
 
Recolher todo material utilizado e 
despreza-lo em local apropriado; 
 
 Deixar o cliente em posição confortável; 
 
 Retirar as luvas e higienizar as mãos; 
 
Realizar as anotações de enfermagem no 
prontuário. 
    

 
 
Isso evitará vazamento da amostra e evitará entrada      de 
ar na seringa; 
 
 
 
 
 
 
Manter o ambiente limpo e organizado; 
 
 
Demonstrar preocupação com o seu bem estar; 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento;      
Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 
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exemplo, unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, 
atendimento domiciliar e em ambulatórios. 

• Deve-se fazer o teste de Allen antes de tentar a punção da artéria radial: 
Para o teste de Allen é necessário localizar e comprimir a artéria radial e ulnar 

do cliente, orientando- o para que abra e feche a mão por 5 vezes, obtendo 

como resultado a palidez da mão. Com a mão do cliente estendida, libera- se a 

compressão da artéria ulnar com o objetivo de verificar sua capacidade em 

oferecer o suprimento sanguíneo, em seguida realizar a compressão da artéria 

ulnar e radial, novamente orientar o cliente para que abra e feche a mão por 5 

vezes. Com a mão do cliente estendida, libera- se a compressão da artéria 

radial, sendo possível verificar a competência de ambas as artérias. A mão e 

os dedos deverão ficar preenchidos dentro de 10 a 15 segundos se a 

circulação for adequada.  

 Se a mão permanecer pálida, a circulação não é adequada (teste de Allen 

negativo) e, a punção da radial não deve ser feita. Se a cor é retomada (teste 

de Allen positivo), a punção da artéria radial pode ser efetuada com 

segurança.    

 Em caso de coleta de gasometria arterial aspirar 0,01 ml de heparina na 
seringa de 1ml, e após a coleta retirar completamente o ar da seringa com a 
proteção de agulha encapada, identificar a seringa; 

 A artéria mais utilizada para punção é a radial por ser de fácil acesso, palpável 
e não estar associada a complicações graves; 

 Deve-se evitar a punção repetida no mesmo sítio, pois pode ocorrer dilatação 
aneurismática no local; 

 Se o cliente acabou de receber um tratamento com nebulizador, espere cerca 
de 20 minutos antes de coletar a amostra. 
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COLETA DE SANGUE VENOSO 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

30/10/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e Biossegurança. 
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2 OBJETIVO  
Punção de um acesso venoso periférico para obtenção de amostra de sangue para 

análise laboratorial. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 
Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4      DEFINIÇÃO 

Inserção de um dispositivo no interior da veia para coleta de amostra sanguínea. É 

o procedimento de punção intermitente à rede venosa do indivíduo. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

      Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem seguir padronização 

adotada nos demais POPs. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Realização de exames laboratoriais 

Contraindicação: Casos de hiperemia, flebites, edemas, escoriações, queimaduras 

e fraturas presentes no local a ser puncionado. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Hematoma no local da punção, extravasamento, sangramento no local, 

integridade da pele prejudicada, punção arterial acidental, lesão nervosa, dor, 

hemólise do material coletado, amostra insuficiente ou inadequada para o exame, 

identificação incorreta, problemas no acondicionamento e transporte da amostra. 

 

6.3 MATERIAL 

Bandeja ou cuba rim, etiqueta para identificação, luvas de procedimento, luvas 

estéreis (para hemocultura), garrote, bolas de algodão ou gaze, adesivo 

hipoalergênico, álcool 70% ou álcool isopropílico (swab alcóolico), dispositivos 

(vacutainer,scalp, jelco, cateter Saf –T –Intima e agulha de Huber, (o tamanho será 

avaliado pelo profissional de acordo com cada cliente), seringa, frascos (tubos), 
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adequados a cada tipo de análise e devidamente identificados, micropore e/ou 

curativo adesivo, máscara e óculos e proteção. Para coletas de hemoculturas 

utilizar clorexidina alcoólica 0,5%, gaze estéril e luva estéril. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 
 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Separar o material necessário; 
 
Identificar os frascos para coleta, de 
acordo com a rotina de cada laboratório, 
certificando-se dos dados corretos do 
cliente. 
 
Apresentar-se e explicar para o cliente 
e/ou familiar o procedimento 
 
Confirmar os dados pessoais, 
comparando-os com o do pedido e frascos 
de coleta. 
 
Lavar as mãos e colocar o equipamento de 
proteção individual (EPI); 
 
Posicionar o cliente, se possível sentado 
ou em decúbito dorsal; 
 
Escolha do local de coleta, após avaliação 
da rede venosa; 
Garrotear o membro 7,5 à 10 cm acima do 
local da punção, aguardar o enchimento 
da veia, pedir ao cliente para abrir e 
fechar a mão; 
 
Realizar a antissepsia do local da aplicação 
com gaze ou algodão embebido em álcool 
etílico a 70% ou álcool isopropilico (swab 
alcólico), em caso de hemocultura realizar 
antissepsia 

Facilitar a organização e o controle eficiente do tempo; 
 
Evitar erros e resultados impróprios; 
 
 
 
 
Fazer com que o cliente e a família sejam mais 
cooperativos e tolerantes para um procedimento; 
  
Evitar erros e resultados impróprios; 
 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; proteger contra 
possíveis riscos biológicos; 
 
Melhor posicionamento e conforto do cliente, facilitando a 
coleta de sangue venoso; 
 
Evitar punções desnecessárias, bem como insucesso na 
punção, levando ao desconforto e dor ao cliente; 
Com a finalidade de aumentar congestão da veia, assim 
facilitando sua visualização, o tato e sua exata localização; 
 
 
 
Evitar risco de infecção e possível contaminação no local de 
coleta, evitar interferências nos resultados dos exames; 
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com clorexidina alcoólica 0,5%, com 
movimento circular de dentro para fora 
no local de escolha da punção e deixar 
secar por 30 segundos antes da punção; 
 
Introduzir a agulha com o bisel voltado 
para cima, no ângulo de 30 a 45 º em 
relação à pele, penetrar na veia 
aproximadamente 1cm e mantê-la num 
ângulo de 15º; coletar amostra apropriada 
para a análise. 
 
Retirar o garrote; 
 
 
Realizar inversões dos tubos com o sangue 
coletado cerca de 5 a 10 vezes; 
 
 
Retirar a agulha do local da punção, 
comprimir com gaze ou algodão seco o 
local e colocar curativo adesivo no local de 
inserção; 
 
Orientar o cliente a não dobrar o braço e 
não pegar peso com mesmo durante uma 
hora após a coleta; 
 
 
Realizar organização do local, descartar o 
material em local adequado; 
 
Higienizar bandeja e garrote com álcool a 
70%; 
 
Realizar lavagem das mãos; 
 
Realizar registros pertinentes e anotações 
em prontuário. 

 
 
 
 
 
 
Ultrapassar barreiras dérmicas da pele, para alcançar o vaso 
sanguíneo escolhido, posicionar o dispositivo escolhido de 
maneira anatômica para facilitar a retirada do sangue; 
 
 
 
 
Evitar estase localizada, hemoconcentração e infiltração de 
sangue para os tecidos, gerando valores falsos; 
 
Evitar mistura inadequada do sangue em tubo com 
anticoagulante precipitando a formação de microcoágulos e 
falsos resultados; 
 
Evitar sangramento e/ou entrada de microrganismos pelo 
local da punção; 
 
 
 
Evitar hematomas e/ou extravasamento de sangue e 
retardo no processo de coagulação extravenosa no local de 
punção; 
 
 
Facilitar a organização, controle eficiente do tempo, otimizar 
a assistência prestada; 
  
Reduzir transmissão de microrganismo; 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento;  
 Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

 Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

 Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar à 

disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que seja garantido 

o imediato fornecimento ou reposição. 

 Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental e luva 

de procedimento. 

 O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 

vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 

segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos sem utilização de proteção 

mecânica. Desta forma, para a coleta de material arterial, é necessário que o 

profissional responsável e habilitado utilize os EPIs e faça o acondicionamento correto 

do descarte do material, para não prejudicar o meio ambiente. 

 A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 

paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, unidades 

de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento domiciliar e em 

ambulatórios. 

 Não manter membro garroteado por muito tempo, para prevenir estase e 

hemoconcentração. 

 Não realizar punção venosa de membro com fístula arteriovenosa e/ou 

mastectomia com esvaziamento ganglionar; 

 Sequência de coleta para tubos de coleta de sangue: 
1. Frascos para hemocultura; 
2. Tubos com citrato (tampa azul-claro);  
3. Tubos para soro com ativador de coágulo, com ou sem gel separador (tampa 
vermelha ou amarela); 
4. Tubos com heparina com ou sem gel separador de plasma (tampa verde);  
5. Tubos com EDTA (tampa roxa);  
6. Tubos com fluoreto (tampa cinza).  

 Sequência de coleta para tubos de vidro de coleta de sangue: 

1. Frascos para hemocultura;  
2. Tubos para soro vidro-siliconizados (tampa vermelha);  

Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 
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3. Tubos com citrato (tampa azul-claro);  
4. Tubos para soro com ativador de coágulo com gel separador (tampa 
amarela); 
5. Tubos com heparina com ou sem gel separador de plasma (tampa verde);  
6. Tubos com EDTA (tampa roxa); 
7. Tubos com fluoreto (tampa cinza). 

 

7 REFERÊNCIAS 

1. ANDRIOLO, A; MARTINS, A. R; et al. Recomendações da Sociedade Brasileira de 

Patologia Clínica Medicina Laboratorial para coleta de sangue venoso. 2a 

Edição, Editora Manole Ltda. São Paulo, 2009.             

2. POTTER, P. A; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. 6ªedição. Elsevie.r 

Rio de Janeiro, 2005. 

3. PHILLIPS, L. D. Manual de Terapia Intravenosa. Tradução por Pedreira, M. L. G. 

et al. 2 ed. Porto Alegre, p. 206-210, 2001. 

4. PASSOS, V. Técnicas básicas de Enfermagem. Martinari. 2ª ed, 2007.  

5. ARCHER, E; et al; Procedimentos e Protocolos. Vol 1 e Vol 2. Editora Lab. Rio de 

Janeiro – RJ, 2005. 

6. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 485, de 11 de novembro 

de 2005. Aprova a norma regulamentadora nº 32 (Segurança e saúde no 

trabalho em estabelecimentos de saúde) [Internet]. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília(DF); 

7. Disponível em: 

 http:www.mte.gov.br/legislação/normas_regulamentadoras/nr_32.pdf 

8. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual 

de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde / Ministério da Saúde, 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006 

9. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (COREN-

SP). 10 Passos para a segurança do paciente. São Paulo, SP: COREN-SP; 2010.



 
 
 
 
 

COLETA DE URINA I POP – AMB – 012 
Páginas 
Página 1 de 7  

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Simone Camillo Rosangela Filipini 
Edilania de 

Alencar França 
2ª 29/10/18 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

COLETA DE URINA I 

1  HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

29/10/18 2ª Foram incluídos os seguintes itens: 

Campo de aplicação e Biossegurança 

  
 

  
 

  
 

   

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 



 
 
 
 
 

COLETA DE URINA I POP – AMB – 012 
Páginas 
Página 2 de 7  

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Simone Camillo Rosangela Filipini 
Edilania de 

Alencar França 
2ª 29/10/18 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

 
2 OBJETIVO  

O exame de urina tipo I é capaz de fornecer uma variedade de informações úteis 

para o médico em relação a patologias, apontando pistas importantes sobre 

doenças sistêmicas e alterações relacionadas ao sistema urinário.  

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se a todos as áreas da Faculdade de Medicina do ABC 

 

4     DEFINIÇÃO 

O exame de urina (urina 1 ou urina tipo 1) é um exame extremamente 

informativo, amplamente disponível, além de ser não invasivo. Em conjunto com a 

história, o exame físico e os dados bioquímicos séricos sobre a filtração glomerular 

(sobretudo ureia e creatinina), é um exame central no diagnóstico diferencial de 

doenças renais. 

   

5  RESPONSABILIDADE  

 Enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem. Seguir padronização adotada nos 

demais POPs. 

 

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Pesquisa de elementos anormais, microrganismos e sedimentos (EAS) 

na urina. 

Contraindicação:  Não há. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Interferência de fluidos como sangue menstrual, secreção vaginal ou sujidades na 

amostra; 

 Cliente que fez uso de contraste radiológico nas 48 horas que antecedem o exame; 

 Clientes com ultrassom de abdome total ou pelve, marcado para o mesmo dia; 

 O material pode ser entregue até duas horas após a coleta, se mantido em 

temperatura ambiente, ou em 24 horas, se permanecer refrigerado; 

 Clientes que utilizam fralda; 
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 Clientes que fizeram uso de pomadas, talcos ou cremes na região genital desde a 

véspera do exame; 

 Contaminação da urina coletada por falha na realização da técnica; 

 Se for utilizada bolsa coletora com adesivo, pode causar escoriação na pele. 

 

6.3 MATERIAL 

Sabão/álcool gel, frasco, etiqueta, luva de procedimento, água e sabão para 

higiene íntima, gaze e coletor urinário se necessário. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

 Reunir o material necessário em 
uma bandeja; 
 
Identificar o frasco de acordo com a 
rotina, conferindo os dados do 
cliente com o pedido do exame. 
 
Higienizar as mãos; 
 
Entregar o material ao cliente e/ou 
acompanhante; 
 
Explicar o procedimento ao cliente 
e/ou acompanhante; 
 
 
Indicar um local reservado para que 
o cliente possa realizar a coleta de 
urina; 
 
Orientar o cliente a realizar a higiene 
íntima com sabão neutro, secando a 
pele e as mucosas com gaze ou 
toalha Considerar as seguintes 
especificidades: 

Facilitar a organização e o controle eficiente do 
tempo; 
 
Evitar erros; 
 
 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
 
 
 
 
Reduzir ansiedade, propiciar cooperação e garantir 
a adequabilidade da amostra. 
 
 
Promover a privacidade; 
 
 
 
Garantir a adequabilidade da amostra. 
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Orientar clientes do sexo masculino a 
realizar a retração do prepúcio no 
momento da higiene íntima; 
 
Orientar as mulheres a lavar a região 
genital de frente para trás, 
mantendo os grandes lábios 
afastados durante a coleta da urina; 
 
Utilizar coletor de urina apropriado 
para bebês ou clientes incontinentes, 
após a higienização, cuidando para 
que as bordas estejam bem aderidas 
para não ocorrer extravasamento do 
material. O conteúdo coletado 
poderá ser transferido para o frasco 
coletor com auxílio de uma seringa 
ou de acordo com instruções de cada 
laboratório.  
 
Para clientes com sonda vesical de 
demora, clampear a extensão da 
bolsa coletora, mantendo-a 
clampeada por até 30 min; realizar a 
desinfecção no local apropriado para 
coleta de urina, com algodão e álcool 
a 70%; recolher a urina em frasco 
apropriado e tampá-lo. 
 
Colher preferencialmente a primeira 
urina da manhã ou dar um intervalo 
mínimo de 2 horas após a última 
micção; 
 
Coletar urina do jato médio (cerca de 
10 ml) diretamente em frasco 
apropriado ou saco coletor; 
 
 

 
Reduzir a transmissão de microrganismos e garantir 
a adequabilidade do material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para evitar a contaminação com células e secreção 
presentes no primeiro jato.  
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6.5 RECOMENDAÇÕES 

 Coletar, preferencialmente, a primeira urina da manhã. Se isto não for possível, 

o cliente deve ficar duas horas sem urinar antes de colher a amostra. Não há 

necessidade de ingerir líquidos previamente para induzir a diurese. 

 O cliente não pode ter feito uso de contraste radiológico nas 48 horas que 

antecedem o exame. 

 Clientes com ultrassom de abdome total ou pelve marcado para o mesmo dia 

não devem ingerir líquidos para induzir o enchimento da bexiga, mas sim 

permanecer sem urinar nas quatro horas que antecedem esse exame. Esta 

orientação visa evitar que a urina fique muito diluída e interfira na análise. Caso 

já tenha tomado a água, deve-se desprezar toda a urina logo após o ultrassom 

e colher a amostra após 2 horas. 

 Não usar pomadas, talcos ou cremes na região genital desde a véspera do 

exame. 

 Preferencialmente não realizar no período menstrual. 

 Em casos excepcionais e nos de urgência, pode ser realizada a coleta de urina 

menstruada utilizando-se um tampão vaginal. 

  Caso o cliente faça uso de URIPEN, solicitar ao cliente um novo dispositivo para 

realizar a troca de todo o sistema. Orientar a retirada do dispositivo e 

Retirar as luvas de procedimento e 
higienizar as mãos, caso o 
profissional tenha ajudado o cliente 
no procedimento; 
 
Vedar bem o frasco e encaminhar a 
amostra ao laboratório no prazo de 
2h, em temperatura ambiente, ou 
até 24h se mantido refrigerado. 
 
 
Realizar registros pertinentes e as 
anotações de enfermagem no 
prontuário.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; 
Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 
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higienização local. Após a troca da bolsa coletora, aguardar a próxima micção e 

realizar a coleta.  

 Nos exames de rotina, o ideal é coletar a primeira urina da manhã, 

desprezando o primeiro jato. 

 Para a coleta de urina para análise bioquímica, o frasco do laboratório não 

precisa ser estéril. 

 Em crianças ou lactentes recomenda-se o uso de saco coletor após higienização 

da genitália pelo tempo máximo de 30 minutos, caso a criança não urine, 

repetir a higienização e colocar novo saco coletor. 

 

6.6 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 

estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 

seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental 

e luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 

vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 

segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos sem utilização de 

proteção mecânica. Desta forma, para a coleta de material arterial, é 

necessário que o profissional responsável e habilitado utilize os EPIs e faça o 

acondicionamento correto do descarte do material, para não prejudicar o meio 

ambiente.  

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 

paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 

unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 

domiciliar e em ambulatórios. 

 

7 REFERÊNCIAS 

1. CARMAGNANI, M. I. S. et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático. Rio 
de janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Manual de procedimentos de 
enfermagem. São Paulo, 2005. Disponível em: 
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COLETA DE UROCULTURA 

1 HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

29/10/18 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: 

Campo de aplicação e Biossegurança 
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2 OBJETIVO  

Coletar urina com técnica asséptica para analisar presença de micoorganismos. A 

urocultura é feita através da colocação da urina em um meio propício à 

reprodução de bactérias, chamado meio de cultura. Caso a urina contenha 

germes, em 48 horas será possível identificar a formação de colônias de bactérias, 

podendo, deste modo, identificarmos qual tipo de bactéria está presente e quais 

antibióticos são eficazes em combatê-las (antibiograma). 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se a todos as áreas da Faculdade de Medicina do ABC 

 

4     DEFINIÇÃO 

A urocultura é o exame de urina que identifica a presença de bactérias. Como os 

rins e a bexiga são locais estéreis, ou seja, sem microorganismos presentes, a 

identificação de uma bactéria na urina costuma ser um forte indicador de uma 

infecção urinária. É importante salientar, porém, que nem sempre a presença de 

bactérias indica uma infecção ativa. Algumas delas podem colonizar a uretra e a 

bexiga sem necessariamente causar doença. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem. Manter padronização adotada dos 

demais POPs. 

 

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Em caso de cliente com piúria, disúria ou odor fétido na urina, cistite 

ou quaisquer infecções relacionadas ao sistema geniturinário e outros sinais e 

sintomas de infecção. 

Contraindicação: Não há. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Interferência de fluidos como sangue menstrual, secreção vaginal ou 

sujidades na amostra; 
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 Cliente que fez uso de contraste radiológico nas 48 horas que antecedem o 

exame; 

 Clientes com ultrassom de abdome total ou pelve marcado para o mesmo 

dia; 

 O material pode ser entregue até duas horas após a coleta, se mantido em 

temperatura ambiente, ou em 24 horas, se permanecer refrigerado; 

 Clientes que utilizam fralda; 

 Clientes que fizeram uso de pomadas, talcos ou cremes na região genital 

desde a véspera do exame; 

 Contaminação da urina coletada por falha na realização da técnica; 

 Se for utilizada bolsa coletora com adesivo, pode causar escoriação na 

pele. 

 

6.3 MATERIAL 

Sabão/álcool gel para higienização das mãos, frasco, etiqueta, luva de 

procedimento, algodão, clorexidine aquoso (0,2%) bandeja, frasco esterilizado 

de boca larga com tampa de rosca, etiqueta para identificação, luvas de 

procedimento, gaze estéril, compressa, e coletor urinário se necessário. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

 Reunir o material necessário em uma bandeja; 
 
 Identificar o frasco de acordo com a rotina, 
conferindo os dados do cliente com o pedido do 
exame. 
 
 Higienizar as mãos; 
 
 Entregar o material ao cliente e/ou 
acompanhante ; 
 
 Explicar o procedimento ao cliente e/ou 
acompanhante; 

Facilitar a organização e o controle 
eficiente do tempo; 
Evitar erros; 
 
 
 
Reduzir a transmissão de 
microrganismos; 
 
 
 
Reduzir ansiedade, propiciar 
cooperação e garantir a adequabilidade 
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Indicar um local reservado para que o cliente 
possa realizar a coleta de urina; 
 
 Orientar o cliente a realizar a antissepsia da 
região genital com clorexidine aquoso (0,2%), 
secando a pele e as mucosas com gaze estéril. 
Considerar as seguintes especificidades: 
 
Orientar clientes do sexo masculino a realizar a 
retração do prepúcio no momento da higiene 
íntima; 
 
Orientar as mulheres a lavar a região genital de 
frente para trás, mantendo os grandes lábios 
afastados durante a coleta da urina; 
 
Utilizar coletor de urina apropriado para bebês ou 
clientes incontinentes, após a higienização, 
cuidando para que as bordas estejam bem 
aderidas para não ocorrer extravasamento do 
material. O conteúdo coletado poderá ser 
transferido para o frasco coletor com auxílio de 
uma seringa estéril ou de acordo com instruções 
de cada laboratório.  
 
Para clientes com sonda vesical de demora, 
clampear a extensão da bolsa coletora, 
mantendo-a clampeada por até 30 min; realizar a 
desinfecção no local apropriado para coleta de 
urina, com algodão e álcool a 70%; recolher a 
urina em frasco apropriado e tampá-lo. 
 
Colher preferencialmente a primeira urina da 
manhã ou dar um intervalo mínimo de 2 horas 
após a última micção; 
 
Coletar urina do jato médio (cerca de 10 ml)  
diretamente em frasco apropriado ou saco 
coletor; 

da amostra. 
Promover a privacidade; 
 
 
Garantir a adequabilidade da amostra. 
 
 
 
 
Reduzir a transmissão de 
microrganismos e garantir a 
adequabilidade do material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para evitar a contaminação com células 
e secreção presentes no primeiro jato.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COLETA DE UROCULTURA POP – AMB – 013 
Páginas 
Página 5 de 6 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Ana Paula 
Guarnieri 

Rosangela Filipini 
Edilania de Alencar 

França 
2ª 04/02/19 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

 

6.5 RECOMENDAÇÕES 

 Coletar, preferencialmente, a primeira urina da manhã. Se isto não for possível, 
o cliente deve ficar duas horas sem urinar antes de colher a amostra. Não há 
necessidade de ingerir líquidos previamente para induzir a diurese. 

 O cliente não pode ter feito uso de contraste radiológico nas 48 horas que 
antecedem o exame. 

 Clientes com ultrassom de abdome total ou pelve marcado para o mesmo dia 
não devem ingerir líquidos para induzir o enchimento da bexiga, mas sim 
permanecer sem urinar nas quatro horas que antecedem esse exame. Esta 
orientação visa evitar que a urina fique muito diluída e interfira na análise. Caso 
já tenha tomado a água, deve-se desprezar toda a urina logo após o ultrassom 
e colher a amostra após 2 horas. 

 Não usar pomadas, talcos ou cremes na região genital desde a véspera do 
exame. 

 Preferencialmente não realizar no período menstrual. 

 Em casos excepcionais e nos de urgência, pode ser realizada a coleta de urina 
menstruada utilizando-se um tampão vaginal. 

  Caso o cliente faça uso de URIPEN, solicitar ao cliente um novo dispositivo para 
realizar a troca de todo o sistema. Orientar a retirada do dispositivo e 
higienização local. Após a troca da bolsa coletora, aguardar a próxima micção e 
realizar a coleta.  

 Nos exames de rotina, o ideal é coletar a primeira urina da manhã, 
desprezando o primeiro jato. 

 Retirar as luvas de procedimento e higienizar as 
mãos, caso o profissional tenha ajudado o cliente 
no procedimento; 
 
Vedar bem o frasco e encaminhar a amostra ao 
laboratório no prazo de 2h, em temperatura 
ambiente, ou até 24h se mantido refrigerado. 
 
Realizar registros pertinentes e as anotações de 
enfermagem no prontuário.  
 

Reduzir a transmissão de 
microrganismos; 
 
 
Garantir a adequabilidade da amostra. 
 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o 
tratamento; Artigos 71 e 72 do Código 
de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Responsabilidades e 
Deveres). 
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 Em crianças ou lactentes recomenda-se o uso de saco coletor após higienização 
da genitália pelo tempo máximo de 30 minutos, caso a criança não urine, 
repetir a higienização e colocar novo saco coletor. 

 

6.6 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 

estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 

seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental 

e luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 

vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 

segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos sem utilização de 

proteção mecânica.  

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança 

do paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por 

exemplo, unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, 

atendimento domiciliar e em ambulatórios. 

 

7 REFERÊNCIAS 

1. BRASILIA. Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar – Hospital Regional de 

Taguatinga. Protocolos em controle de infecção hospitalar. Brasília, 2009. 

Disponível em: <http://www.saude.df.gov.br/sites/100/163/00007712.pdf>. 

Acesso em 29 out. 2018. 

2. CARMAGNANI, M. I. S. et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático. Rio 

de janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Manual de procedimentos de 

enfermagem. São Paulo, 2005. Disponível em: 

<http://www.unifesp.br/spdm/manual_hosp/arquivos/manuais/>. Acesso 

em: 29 out. 2018. 
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CURATIVOS CIRÚRGICOS DE FERIDAS NÃO INFECTADAS 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

04/02/2019 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2   OBJETIVO 

Promover meio terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de cobertura ou 

produto numa ferida com a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir 

a contaminação de tecidos por microorganismos da pele e/ou do meio ambiente. 

Entre suas finalidades estão: facilitar a cicatrização, evitar ou reduzir a infecção; 

remover secreções e proteger contra traumatismos. 

 
3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4      DEFINIÇÃO 

Ferida é qualquer lesão que interrompa a continuidade da pele. Pode atingir a 

epiderme a derme, tecido subcutâneo, fáscia muscular, chegando a expor 

estruturas profundas. São classificadas segundo diversos parâmetros, que 

auxiliam no diagnóstico, evolução e definição do tipo de tratamento, tais como 

cirúrgicas, traumáticas e ulcerativas. As cirúrgicas são provocadas por 

instrumentos cirúrgicos, com finalidade terapêutica, podem ser: Incisivas: perda 

mínima de tecido ou Excisivas: remoção de áreas de pele. Quanto ao conteúdo 

bacteriano a ferida pode ser subdivida em: • Limpa: lesão feita em condições 

assépticas e isenta de microrganismos; • Limpa contaminada: lesão com tempo 

inferior a 6 horas entre o trauma e o atendimento e sem contaminação 

significativa; • Contaminada: lesão com tempo superior a 6 horas entre o trauma 

e o atendimento e com presença de contaminantes, mas sem processo infeccioso 

local; • Infectada: presença de agente infeccioso local e lesão com evidência de 

intensa reação inflamatória e destruição de tecidos, podendo haver pus; • Odor: o 

odor é proveniente de produtos aromáticos produzido por bactérias e tecidos em 

decomposição. O sentido do olfato pode auxiliar no diagnóstico de infecções 

(microorganismos) na ferida. O curativo é a aplicação local em lesão de pele de 

antisséptico, medicamento e cobertura protetora para limpar, tratar, resguardar 

de agentes infecciosos, propiciar a cicatrização e a cura; penso. 

 

5   RESPONSABILIDADE 

Todos os curativos devem ser avaliados pelo Enfermeiro, podendo ser realizado 

pelo mesmo ou por técnico de enfermagem. 
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6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: para todas as feridas cirúrgicas que não apresentam sinais de processo 

infeccioso; 

Contra-indicação: para todas as feridas cirúrgicas que apresentem sinais de 

processo infeccioso. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

• Sangramentos 

• Contaminação do ferimento  

• Indicação de técnica inadequada 

• Alergias  

 

6.3 MATERIAL 

Máscara descartável, bandeja, seringa 20 ml, agulha 40 X12, gaze estéril , SF 0,9% 

morno, luva estéril e de procedimento, esparadrapo/micropore, rayon estéril,  

toalha ou papel toalha. Em curativos de regiões de MMSS ou MMII, será necessário 

bacia ou cuba, atadura crepe em lesões de grande extensão. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Enfermeiro:  
O enfermeiro deverá realizar a sistematização de 
enfermagem, estabelecendo o plano terapêutico e 
prescrição do curativo mais adequado. 
Fundamental a delimitação de possíveis alergias a 
produtos utilizados no procedimento 
Os curativos de feridas cirúrgicas até o 1°PO 
devem realizados pelo enfermeiro 
Evolução das feridas e reavaliação após 24h 

 
 
 

A lei do exercício profissional da enfermagem, 
7.498/86 regulamenta que: “cuidados de 
enfermagem de maior complexidade técnica e 
que exigem conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões 
imediatas ficam sob a responsabilidade do 
enfermeiro”. 
Personalização do cuidado, dando maior 
resolubilidade por meio da indicação 
terapêutica assertiva para favorecer um 
processo cicatricial efetivo e abreviado. 
A necessidade de raciocínio clínico para 
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Técnicos de enfermagem: 
Devem checar a prescrição de enfermagem para 
execução do procedimento. 
Os curativos de feridas cirúrgicas apenas após o 2° 
pós-operatório. 
 
Procedimentos para PO imediato e 1°PO 
 Separar o material necessário; 
 Aquecer o SF 0,9%; 
 Lavar as mãos;  
 Abrir material: luva estéril, seringa e agulha 
 Calçar as luvas;  
 Aspirar o SF com a seringa; 
 Irrigar a ferida, até que haja remoção de todo 

resíduos; 
 Secar as bordas com gaze estéril, respeitando 

do leito da ferida para fora; 
 Colocar rayon estéril embebido em SF 0,9% 

como curativo primário; 
 Colocar gase ou algo similar como curativo 

secundário; 
 Ocluir com fita colante ou faixa crepe. 

 
Procedimentos para após o 1°PO 
 Utilizar técnica limpa, isto é, não há mais 

necessidade de utilização de luva estéril; 
 Incisões cirúrgicas com bordos aproximados, 

cicatrização por primeira intenção. A partir de 
24 horas já podem ficar expostas, pois já se 
formou a rede de fibrina protetora 
impossibilitando a entrada de 
microorganismos. Deve-se avaliar o grau de 
higiene do cliente; 

 Se o usuário desejar que a incisão fique 
coberta, poderá ser realizado apenas um 
curativo passivo; 

 Feridas abertas: Irrigação com solução 
fisiológica 0,9%, morno. 

intervenções imediatas em casos de 
complicações pós-cirúrgicas. 
 
A prescrição confere as necessidades do 
cliente. 
 
 
 
 
O processo de limpeza é de fundamental 
importância para a reparação tecidual. Não 
poderá evoluir de modo adequado, enquanto 
todos os agentes inflamatórios não forem 
removidos do leito da ferida. A irrigação é a 
técnica mais aceita devido a seus benefícios, 
pois a fricção remove a formação de novos 
tecidos retardando o processo cicatricial. O SF 
morno em torno de 37°C, para não ocorrer 
resfriamento no leito da lesão, o que retarda o 
processo de cicatrização, utilizando seringa de 
20ml e agulha 40X12 (a pressão exercida no 
leito da lesão não deve ultrapassar 15 psi, a fim 
de preservar os neotecidos formados). 
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6.5 RECOMENDAÇÕES 

 Orientar ao usuário proteger a lesão para não entrar em contato com sujidades 

ou mesmo a agua da higiene corporal; 

 Não lavar com água e sabão a ferida, pois a função catiônica dos sabões remove 

o neotecido; 

 Descartar o lixo do curativo em local contaminado; 

 Não manter SF aberto por mais de 30 minutos, pois existe colonização do 

mesmo. 

 

6.6 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 

estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 

seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental 

e luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 

vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 

segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos sem utilização de 

proteção mecânica.  

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança 

do paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por 

exemplo, unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, 

atendimento domiciliar e em ambulatórios. 

 

7 REFERÊNCIAS 
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CURATIVOS FERIDAS COMPLEXAS 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

04/02/2019 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2   OBJETIVOS 

Eliminar os fatores desfavoráveis que retardam a cicatrização e prolongam a 
convalescença, o que eleva os custos do tratamento;  

Prevenir infecções cruzadas, por meio de técnicas e procedimentos adequados;  

Garantir ao usuário, a adesão e continuidade ao tratamento de feridas;  

Proporcionar ao usuário, um tratamento seguro de feridas, garantindo a eficácia no 
processo. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4      DEFINIÇÃO 

O termo “ferida” é designado para definir a perda da solução de continuidade do 

tegumento, evidenciada pela ruptura das camadas da pele ou de estruturas mais 

profundas, como fáscias, músculos, aponeuroses, cartilagens, tendões, ossos, 

órgãos cavitários ou qualquer outra estrutura corpórea. Elas podem ser causadas 

por fatores extrínsecos, como lesões traumáticas provocadas por agentes físicos, 

químicos ou biológicos, ou por fatores intrínsecos, como feridas crônicas 

resultantes de neoplasias, distúrbios metabólicos e doenças vasculares.A presença 

de comorbidades pode ser responsável pela ocorrência ou pelo agravamento das 

lesões. O mecanismo da lesão tecidual inicia-se, primariamente, com alterações 

moleculares, estruturais e de adaptação das células que estão em equilíbrio 

homeostático. Diante de estímulos patológicos ou estresse excessivo, essas 

células podem se adaptar e ocasionar a lesão celular reversível ou exceder o limite 

de adaptação, o que resulta em uma sequência de eventos que culminarão em 

lesão celular irreversível (necrose). Quanto à complexidade, as feridas são 

classificadas em simples e complexas. As simples são lesões que seguem o curso 

fisiológico da cicatrização e perpassam as três fases do processo cicatricial: a fase 

inflamatória, a proliferativa e a reparadora ou de maturação, com manifestações 

clínicas e cronologias esperadas. As feridas complexas são lesões que não seguem 

o curso fisiológico da cicatrização, demandam tempo cicatricial além do esperado, 

devido a processos infecciosos, perdas teciduais extensas e traumas que colocam 
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em risco a integridade e a viabilidades de órgãos e membros. Podem necessitar de 

reparação cirúrgica.  

As feridas complexas podem ser decorrentes de lesões agudas ou crônicas da pele 

e dos tecidos profundos. É difícil fazer seu manejo clínico e a cicatrização pelos 

tratamentos convencionais. Carecem da assistência profissional interdisciplinar e 

são definidas sob quatro parâmetros: 

I- Extensa perda de tegumento 

II- Presença de infecção local 

III- Comprometimento da viabilidade dos tecidos superficiais 

IV- Associação a doenças sistêmicas que dificultam o processo fisiológico de 

reparação tecidual. 

 

5   RESPONSABILIDADE 

As atribuições da equipe de enfermagem devem seguir a norma técnica da 

resolução COFEN 0501/2015.  

• Competências do enfermeiro no cuidado com as feridas 

1. Geral: Fazer curativos e coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na 

prevenção e no cuidado com as feridas. 

2. Específicas: 

• O procedimento de prevenção e cuidado às feridas deve ser executado no 

contexto do Processo de Enfermagem, atendendo-se às determinações da 

Resolução COFEN nº 358/2009 e aos princípios da Política Nacional de Segurança 

do Paciente do Sistema Único de Saúde. 

• Estabelecer prescrição de medicamentos/coberturas utilizados na prevenção e 

no cuidado com as feridas, estabelecidas em Programas de Saúde ou Protocolos 

Institucionais. 

• Realizar curativos de feridas em Estágio III e IV. 

Os curativos de feridas em Estágio III, após sua avaliação, poderão ser delegados 

ao técnico de Enfermagem. 

• Executar o desbridamento autolítico, instrumental, químico e mecânico. 

• Estabelecer uma política de avaliação dos riscos potenciais, através de escalas 

validadas padronizadas pela instituição para a prevenção e controle de feridas. 

• Desenvolver e implementar plano de intervenção quando um indivíduo é 

considerado em risco de desenvolver lesão por pressão, assegurando-se de uma 

avaliação completa e contínua da pele. 
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• Avaliar o estado nutricional do paciente, por meio de seu IMC, e, se necessário, 

utilizar indicadores nutricionais como hemoglobina, albumina sérica, aporte de zinco e 

vitaminas B12 e D. 

• Executar os cuidados de enfermagem para os procedimentos de mais 

complexidade técnica e os que exigem que se tome uma decisão imediata. 

• Prescrever cuidados de enfermagem para técnicos e auxiliares de Enfermagem, 

observadas as disposições legais da profissão. 

• Solicitar exames laboratoriais inerentes ao processo do cuidado com as feridas, 

mediante protocolo institucional. 

• Utilizar materiais, equipamentos e medicamentos aprovados pela ANVISA para a 

prevenção e o cuidado das feridas. 

O procedimento empregado para desbridar as feridas com instrumental perfuro-

cortante, que é essencial no curso da terapia tópica quando há tecido necrótico, é de 

incumbência privativa do enfermeiro, porquanto os demais profissionais da equipe de 

enfermagem não têm amparo legal para realizá-lo, conforme implícito na Resolução 

COFEN 0501/2015. 

Atuação do técnico de enfermagem 

• Realizar curativo nas feridas em estágio I e II. 

• Auxiliar o enfermeiro nos curativos de feridas em estágio III e IV. 

• Realizar o curativo nas feridas em estágio III, quando delegado pelo enfermeiro. 

• Orientar o paciente quanto aos procedimentos realizados e aos cuidados com a 

ferida. 

• Registrar, no prontuário do paciente, a característica da ferida, os procedimentos 

executados, bem como as queixas apresentadas e/ou qualquer anormalidade e 

comunicar ao enfermeiro as intercorrências. 

• Executar as ações prescritas pelo enfermeiro. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: para todas as feridas que se encaixem na definição supracitada de 

feridas complexas. 

Contra-indicação:   para todas as feridas que não apresentem sinais de processo 

infeccioso. 
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6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Dor considerável  

 Sangramentos 

 Contaminação do ferimento  

 Indicação de técnica inadequada 

 Alergias  

 

6.3 MATERIAL 

Máscara, óculos e avental descartável, bandeja, seringa 20 ml com agulha 40 X12, 

gaze estéril, SF 0,9% morno ou Ringer simples, luva de procedimento, 

esparadrapo/micropore, rayon estéril ou apósito prescrito pelo enfermeiro, toalha 

ou papel toalha, em curativos de regiões de MMSS ou MMII, será necessário bacia 

ou cuba, atadura crepe em lesões de grande extensão ou dispositivo tubular. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Enfermeiro:  
O enfermeiro deverá realizar a 
sistematização de enfermagem 
seguindo formulário padrão 
institucional, estabelecendo o plano 
terapêutico e prescrição do curativo 
mais adequado. 
Fundamental a delimitação de possíveis 
alergias a produtos utilizados no 
procedimento. 
Coleta de fragmento/cultura da ferida 
na avaliação inicial. 
 
Técnicos de enfermagem  
Devem checar a prescrição de 
enfermagem para execução do 
procedimento 
Os curativos de feridas complexas 
devem atentar ao preenchimento dos 

De acordo com o Artigo 11° da Lei 7.498/861, o 
enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem e 
são atribuições privativas dessa categoria profissional: 
[...] consulta de enfermagem, prescrição da assistência 
de enfermagem; cuidados diretos de enfermagem a 
pacientes graves com risco de vida; cuidados de 
enfermagem de maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos de base científica e capacidade 
de tomar decisões imediatas. Ao técnico e auxiliar de 
Enfermagem cabem às atividades de 
nível médio, conforme postas, respectivamente, nos 
artigos 12° e 13° da lei supracitada1. Conforme a alínea 
C, inciso III do artigo 11° do decreto 94.406/87, é 
incumbência da Enfermagem fazer curativo. Para tal 
procedimento, devem-se respeitar os devidos graus de 
habilitação, segundo o regulamento sobre a 
competência da equipe de Enfermagem para cuidar de 
feridas, como determina a Resolução COFEN 
0501/20153. Cabe, ainda, pontuar que o curativo é uma 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 
estar à disposição, em número sufiente, nos postos de trabalho, de forma que 
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental 
e luva de procedimento. 

formulários padrão da instituição. 
 
 
 
Procedimentos  
 Separar o material necessário; 
 Aquecer o SF 0,9% ou Ringer 

simples segundo prescrição; 
 Lavar as mãos ; 
 Paramentar-se; 
 Fazer as medidas da ferida, 

quantidade de secreção; 
 Abrir material: luva procedimento, 

seringa e agulha; 
 Aspirar o SF/Ringer com a seringa 
 Irrigar a ferida, até que haja 

remoção de todo resíduos; 
 Secar as bordas com gaze estéril, 

respeitando do leito da ferida para 
fora. Jamais secar o leito da ferida 
com tecido viável; 

 Fazer borda protetora de 1 cm;  
 Colocar apósito prescrito como 

curativo primário; 
 Colocar gase de metro/ curativo 

algodonado estéril ou algo similar 
como curativo secundário; 

 Ocluir com fita colante ou faixa 
crepe/dispositivo tubular. 

 

parte integrante da atenção às feridas e competência da 
Enfermagem, por ser previsto em lei e fazer parte de 
sua estrutura curricular e acadêmica. 
 
O processo de limpeza é de fundamental importância 
para a reparação tecidual. Não poderá evoluir de modo 
adequado, enquanto todos os agentes inflamatórios não 
forem removidos do leito da ferida. A irrigação é a 
técnica mais aceita devido a seus benefícios, pois a 
fricção remove a formação de novos tecidos retardando 
o processo cicatricial. O SF morno em torno de 37°C, 
para não ocorrer resfriamento no leito da lesão, o que 
retarda o processo de cicatrização, utilizando seringa de 
20ml e agulha 40X12 (a pressão exercida no leito da 
lesão não deve ultrapassar 15 psi, a fim de preservar os 
neotecidos formados). 
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• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 

vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 
segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos sem utilização de 
proteção mecânica. Desta forma, para a coleta de material arterial, é 
necessário que o profissional responsável e habilitado utilize os EPIs e faça o 
acondicionamento correto do descarte do material, para não prejudicar o meio 
ambiente. 

 

7 REFERÊNCIAS 

1. Smaniotto PHS, Galli R, Carvalho VF, Ferreira MC. Tratamento clínico das feridas – 

curativos. Rev Med. 2010; 89 (3/4): 137-41. 

2. Geovanini T. Tratamentos e cuidados específicos nas úlceras por pressão. In: 

Geovani T. (Org.). Tratado de feridas e curativos: enfoque multiprofissional. São 

Paulo: Rideel, 2014. Cap. 13, p. 231-42. 

3. Meireles IB,Silva RCL. Fundamentos biológicos para o atendimento ao portador de 

lesões de pele. In. Silva RCL, Figueiredo NMA, Meireles IB. Feridas: fundamentos e 

atualizações em Enfermagem. 2. ed. São Paulo: Yendis Editora; 2010. p.57-80. 

4. Gamba MA, Aron S. Preparo do leito da ferida e a história do TIME. Rev Estima. 

2009; 7 (4): 20 – 24. 

5. Morton LM, Phillips TJ. Wound healing and treating wounds: Differential diagnosis 

and evaluation of chronic wounds. J Am Acad Dermatol. 2016;74(4):589-605. 

6. Kumar. V,ABBAS AK, Nelson F, Aster JC. Robbins & Cotran. Patologia – bases 

patológicas das doenças. 8. Ed. Rio jan.: Elsevier,2010. 

 

 

ANEXOS 

 

A terapia tópica é o conjunto de cuidados dispensados inloco a uma ferida, visando 

proporcionar segurança e conforto ao paciente e favorecer a cicatrização. Sua 

operacionalização envolve três etapas: limpeza, desbridamento (quando houver 

necrose) e cobertura/aposito. Esses eventos são denominados concomitantemente de 

curativo. A terapia tópica ideal requer o conhecimento sobre os mecanismos que 

permeiam a cicatrização, para que o procedimento seja feito com segurança e eficácia 

para o paciente. Assim, para o curativo ser eficaz, deve atender aos seguintes critérios: 

• Ser impermeável à água, a outros fluidos e a bactérias; 
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• Permitir as trocas gasosas; 

• Ser fácil de aplicar e de remover sem trauma; 

• Auxiliar na hemostasia; 

• Promover desbridamento e um ambiente úmido; 

• Absorver e remover excesso de exsudato; 

• Tratar as cavidades existentes na úlcera; 

• Aliviar a dor; 

• Proteger a ferida contra traumas mecânicos; 

• Fornecer isolamento térmico; 

• Proporcionar condições favoráveis às atividades da vida diária do doente. 

As etapas que envolvem o processo de curativo são intervenientes e 

interdependentes, no entanto, a técnica de limpeza e o uso da cobertura destacam-se 

como procedimentos essenciais, considerando-se que o desbridamento só será 

necessário se houver necrose. Assim, para operacionalizar uma terapia tópica eficaz, 

exige-se do responsável técnico pelo procedimento a realização de uma sequência de 

eventos técnicos, descritos abaixo. 

 

Limpeza da lesão: 

É a primeira etapa do curativo e consiste em remover, com agentes de limpeza, restos 

celulares, tecidos ressecados e necróticos não aderentes, materiais estranhos, 

exsudato e resíduos de agentes tópicos presentes na superfície da úlcera, para 

promover e preservar o tecido de granulação. Nessa etapa, ocorre interferência no 

equilíbrio da temperatura, da atividade celular, remoção de exsudato e, 

consequentemente, mudança do pH. 

Existem complexas misturas de detergentes, quelantes, surfactantes e antissépticos 

que podem ser utilizados nesta fase do tratamento de feridas. A polihexanida (PHMB), 

designação dada à hidrocloropolihexametilenobiguanida, é um antisséptico indicado 

para tratar feridas, considerado não citotóxico, de amplo espectro e que age contra 

bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos, leveduras, esporos, Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina (MRSA) e Pseudomonas aeruginosa. Seu mecanismo de 

ação se baseia em propriedades fortemente alcalinas, cuja superfície da molécula 

distribui, de forma alternada, as cargas elétricas negativa e positiva, que interagem 

com as cargas elétricas das moléculas ácidas dos fosfolipídeos presentes na parede 

celular bacteriana, tornando-a incapaz de manter suas funções. É indicado para 

assepsia da pele íntegra e tratamento de feridas cutâneas, limpas ou infectadas. A 
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polihexanida surgiu como uma alternativa para os tratamentos baseados em prata e 

iodo. Como é eficaz no tratamento de feridas colonizadas/infectadas, proporciona 

condições favoráveis ao processo de cicatrização porque reduz o tempo de cicatrização 

e os sinais inflamatórios e controla bem mais os odores. 

 

Desbridamento: 

O desbridamento ou debridamento é utilizado para limpar a ferida e deixá-la em 

condições adequadas para a cicatrização, por possibilitar a remoção do tecido 

desvitalizado e/ou material estranho ao organismo. É essencial por reduzir a 

contaminação bacteriana, promover o meio adequado para a cicatrização e preparar a 

lesão para intervenção cirúrgica, como o enxerto ou rotação de retalho. Essas questões 

incluem fatores inerentes à pessoa acometida por ferida, como etiologia, localização 

anatômica, prazos e técnicas cirúrgicas para que o fechamento da ferida seja bem 

sucedido, independentemente de sua complexidade. O desbridamento deve ser 

precedido do desenvolvimento de um plano de cuidados que aborde sua necessidade 

e a escolha do método mais adequado, mediante a avaliação da condição do paciente, 

da lesão, do ambiente, do tratamento e da experiência do profissional de saúde. Os 

tipos de desbridamento são: 

• desbridamento autolítico: consiste na degradação seletiva dos tecidos 

desvitalizados por meio de enzimas endógenas, em virtude de um meio úmido 

adequado, causado pela aplicação de uma cobertura que permita a hidratação da 

ferida, por exemplo hidrocoloides; 

• desbridamento mecânico: é o tipo de desbridamento em que se utilizam os meios 

mecânicos de escovação, hidroterapia e irrigação, como também o esfregaço com a 

gaze; 

• desbridamento enzimático (químico): envolve o uso tópico de enzimas 

comercialmente produzidas, como a papaína, hidrogel; 

• desbridamento instrumental conservador: é aquele no qual não estão incluídas as 

situações acima citadas, pode ser realizado em ambulatório ou no leito do paciente e 

pelos enfermeiros capacitados e não deve transpor a fáscia muscular. 

 

Apósitos/ coberturas: 

Cobertura é um recurso empregado para proteger uma ferida, com o objetivo de 

favorecer o processo de cicatrização e de resguardá-la contra agressões externas, para 

mantê-la úmida e preservar a integridade de sua região periférica. As coberturas 
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podem ser classificadas, quanto ao desempenho, em: passivas (protegem e cobrem as 

feridas); interativas ou hidroativas (mantêm um microambiente úmido, o que facilita a 

cicatrização) e bioativas (fornecem elementos necessários à cicatrização, estimulando 

a cura da ferida). Quanto ao contato com o leito da ferida, classificam-se em: 

coberturas primárias (colocadas diretamente sobre as feridas) e secundárias (sobre 

coberturas primárias).  

 

Principais tipos de coberturas para feridas utilizadas neste serviço: 

• Creme Barreira 

Apresentação: creme hidrófago estabilizante do pH da pele. 

Indicação: proteção da pele íntegra contra fluidos corpóreos (efluentes urinários e 

intestinais) e da área perilesional contra os fluidos das feridas. 

Contraindicação: mucosas ou áreas com rupturas da pele. 

Aplicação: aplicar pequena quantidade do creme na pele limpa e seca dos fluidos e 

depois de feitos os curativos. 

• Hidrogel 

Apresentação: gel amorfo 

Indicação: debridamento autolítico de feridas necróticas, que mantém o meio úmido e 

estimula a produção do tecido de granulação. 

Contraindicação: lesões excessivamente exsudativas.  

• Hidrocoloide 

Apresentação: composto de carboximetilcelulose sódica (hidrocoloide), alginato de 

cálcio, película 

de poliuretano, anéis de espuma de polietileno e adesivo microporoso. 

Indicação: feridas superficiais com exsudação de moderada a baixa. Ex. lesões por 

pressão categoria 2, queimaduras, abrasões de pele   

• Alginato de cálcio com ou sem prata 

Apresentação: Curativo absorvente flexível e bioativo, composto de fibras e não tecido 

com moléculas de alginato de cálcio e carboximeticelulose sódica com ou sem íons de 

prata. 

Indicações: feridas com exsudação de moderada a alta, sangrantes, infectadas 

(alginato de cálcio com prata) e que precisam de preenchimento de cavidades (alginato 

de cálcio em fita). 

Contraindicações: feridas com necrose seca, baixa exsudação, exposição óssea e de 

tendões. 
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• Compressa com PHMB 

Apresentação: compressa de gaze 100% de algodão impregnada de polihexanida 

(PHMB) a 0.2%. Antisséptico de amplo espectro contra micro-organismos Gram 

positivos e negativos, fungos e leveduras. 

Indicações: feridas superficiais ou profundas exsudativas com colonização crítica ou 

infectadas. 

Contraindicação: intolerância aos componentes do produto. 

• Hidropolímero com prata ou sem prata 

Apresentação: espuma de poliuretano impregnada de íons de prata. Como tem ação 

bactericida, reduz o risco de maceração da pele e permite a troca gasosa. 

Indicação: feridas infectadas, com risco de infecção ou retardo de cicatrização, com 

exsudação de 

moderada a alta. 

Contraindicações: feridas limpas, feridas secas e nos casos de reação alérgica. 

• Bota de uma 

Apresentação: bandagem inelástica, estéril, impregnada de pasta que contém óxido de 

zinco, glicerol, óleo de rícino, água deionizada e goma acácia, que promove força de 

compressão, aumenta o fluxo venoso nos membros inferiores, aumenta a pressão 

intersticial local, a fibrinólise e promove o meio úmido. 

Indicação: úlcera venosa (estase) e edema linfático. 

Contraindicações: úlceras arteriais e alergia aos seus componentes 

• Matriz de TLC 

Apresentação: É uma matriz de cicatrização TLC (Tecnologia Lipido Colóide) seguido de 

fibras hidro-debridantes formada por núcleos acrílico envolto por polímeros de 

poliacrilato de amônia. Cobertura primaria que realiza absorção vertical do exsudato, 

mantendo o meio úmido auxiliando na cicatrização e possibilitando desta forma uma 

remoção atraumática e indolor. 

Indicação: fase de desbridamento de feridas crônicas, aguda e exsudativas como por 

exemplo: ulceras de Pernas, lesão por pressão, feridas pós-operatórias de alta 

complexidade, feridas traumáticas, edimermólise bolhosa, queimaduras entre outras. 

Contraindicações: alergia aos seus componentes.  
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ENTEROCLISMA 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

06/11/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVOS  

Promover o esvaziamento do cólon nas condições em que o organismo não 

consiga eliminar o conteúdo fecal por meios fisiológicos;  

Preparar o cólon nas situações de exames e/ou cirurgias. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4      DEFINIÇÃO 

O enteroclisma, também denominado lavagem intestinal consiste no processo de 

introdução no intestino de solução, medicamentosa ou não, por meio de sonda 

retal. Quando a quantidade de solução infundida é menor (de 50ml a 500ml) é 

denominada clister ou enema. 

 

5   RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro, profissionais de nível médio podem realizar o procedimento sob 

supervisão do enfermeiro 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Esvaziamento do cólon nas condições em que o organismo não consiga 

eliminar o conteúdo fecal por meios fisiológicos; preparo de cólon nas situações de 

exames e/ou cirurgias. 

Contraindicação: Após cirurgia de cólon ou retal; Infarto recente do miocárdio; 

Doença cardíaca crônica; Cliente com abdome agudo de origem desconhecida. 
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6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Alterações hidroeletrolíticas; irritação retal, Colite, Gangrena, Diminuição do 

volume urinário; Retenção de sódio; Hemoconcentração; Desidratação intensa; 

Sangramento retal; Fissura anal. 

6.3 MATERIAL 

Xylocaina gel, luvas de procedimento, Sonda retal de numeração adequada ao 

cliente (para adultos: de 16 a 30 e para crianças: de 6 a 16), Equipo, Fita adesiva, 

Máscara, Lençol, Comadre, Bimbo, Solução para amolecer as fezes: água morna, 

glicerina, soro fisiológico, soro fisiológico mais glicerina, fleet enema, dentre 

outros (prescrita pelo médico), Gaze não estéril, Suporte de soro, Bandeja. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Ler a prescrição: data, nome do cliente, 
medicação, dose, via de administração e 
apresentação e fazer uma etiqueta com todas as 
informações; 
 
Reunir o material e levar para próximo ao 
cliente; 
 
Explicar o procedimento ao cliente e ao familiar; 
 
 
 
Isolar a cama com um biombo; 
 
 
Higienizar as mãos; 
 
 
Posicionar o cliente em Posição Sims já sem a 
vestimenta de baixo, ou seja, decúbito lateral 
esquerdo, com os braços posicionados de 

Promover a segurança do cliente; 
 
 
 
 
Evitar erros, facilitar a organização e o controle 
eficiente do tempo; 
 
Fazer com que o cliente e a família sejam mais 
cooperativos e tolerantes para um procedimento 
que, no início, é bastante desagradável; 
 
Resguardar a privacidade do cliente; 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
 
Facilitar a entrada da solução na via retal, 
dificultando sua saída; 
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maneira confortável para o cliente, perna direita 
ligeiramente mais fletida que a esquerda e 
apoiada sobre a cama. Colocar travesseiro sob a 
cabeça para aumentar o conforto; 
 
Aquecer a Solução prescrita em temperatura de 
40º a 43º C; 
 
 
Colocar máscara e calçar luvas de procedimento; 
 
 
Conectar a via proximal do equipo na solução 
prescrita e a via distal na sonda e preencher toda 
a extensão com a solução;  
 
Pendurar o irrigador à altura de 30 a 45 cm 
acima do nível do quadril; 
 
 
 
 
Colocar um lençol no cliente; 
 
Colocar na gaze a pomada de xilocaína e 
lubrificar a ponta da sonda retal; 
 
Levantar a nádega direta do cliente para 
exposição do ânus e inserir a ponta da sonda 
retal, empurrando-a  no reto de 7cm a 10cm ; 
 
Prender a sonda retal a uma das nádegas com 
pequeno pedaço de fita adesiva; 
 
Retirar as luvas; 
Abrir o rolete de gotejamento conforme tempo 
de infusão da solução;  
 
Quando a quantidade correta de solução foi 
instilada, delicadamente remova a sonda do reto 

 
 
 
 
 
A solução fria causa cólica intestinal; 
 
 
 
Proporcionar barreira física entre o profissional e 
os fluidos corporais do cliente; 
 
Evitar a distensão abdominal causada pela entrada 
de ar no canal retal do cliente; 
 
 
A altura do recipiente determina a velocidade do 
fluxo. Uma velocidade de infusão lenta e 
constante diminui a cólica e aumenta a capacidade 
do cliente de reter a solução. 
 
 
Evitar constrangimentos e exposição do cliente; 
 
Facilitar a inserção e prevenir irritação retal; 
 
 
Colocar a sonda no local correto evitando 
desconforto ou perfuração; 
 
 
Evitar que a sonda saia; 
 
 
 
Para evitar contaminação; 
 
 
A infusão lenta do enteroclisma facilita o 
amolecimento das fezes; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

e oriente ao cliente que segure a solução 
durante aproximadamente 5 a 15 minutos; 
 
 
Posicione a comadre e encoraje o cliente ao 
esvaziamento intestinal; 
 
 
 
 
Reunir todo material para descarte e deixar o 
cliente confortável;  
 
 
 
Desprezar o material em local apropriado, 
higienizar a bandeja;  
Retirar as luvas de procedimento e a máscara 
descartável e higienizar as mãos; 
 
Realizar anotações de enfermagem no 
prontuário quanto ao volume, aspecto, 
coloração e textura das fezes; 
 
 
 
Orientar o paciente para que não levante sem 
auxílio da enfermagem. 
 
Realizar o descarte do material em local 
apropriado seguindo a segregação do material 
orgânico. 

 
 
 
 
A retenção da solução de enema distenderá o 
intestino e aumentará o estímulo para defecar e 
também facilitará no amolecimento das fezes; 
 
 
 
Caso o cliente prefira e consiga, encaminhe-o ao 
vaso sanitário, para maior privacidade; 
 
 
 
Manter o ambiente em ordem e demonstrar 
preocupação com o bem estar do cliente; 
 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismo; 
 
 
 
 
 
 Prevenção de quedas  pois, o paciente apresenta 
Risco após o procedimento. 
 
Evitar risco de exposição a agentes infectantes.  
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento;  
Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem  
(Responsabilidades e Deveres). 
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• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar à 

disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que seja 

garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental e 

luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 

vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 

segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos sem utilização de proteção 

mecânica. Desta forma, para a coleta de material arterial, é necessário  que o 

profissional responsável e habilitado utilize os EPIs e faça o acondicionamento 

correto do descarte do material, para não prejudicar o meio ambiente. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 

paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 

unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 

domiciliar e em ambulatórios. 
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HIGIENE DO COURO CABELUDO 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

29/10/2019 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Remover sujidades, realizar conforto bem estar ao paciente acamado. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

Promover a higiene do couro cabeludo e cabelos para maior conforto do cliente. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro, auxiliares e técnico de enfermagem. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: A higiene do cabelo e couro cabeludo deve ser feita de acordo com as 

preferencias do cliente e rotina do setor.  A periodicidade deve ser de 3 a 4 vezes por 

semana, ou todos os dias de acordo com a necessidade do cliente. 

Contraindicação: Clientes com lesões de couro cabeludo, traumatismo crânio 

encefálico e POI de cirurgia craniana.  

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

• A falta de observância dos itens relacionados acarretara no desconforto do cliente; 

• Será necessário quando possível estimular a realização do autocuidado; 

• Segurança do trabalhador: usar EPIs; segregação de resíduos. 

• Segurança do cliente: identificação do cliente, higienização das mãos, comunicação 

efetiva. 
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6.3 MATERIAL 

Shampoo; Condicionador; Jarro com água morna; Bacia; Biombo; Toalha de 

banho; Equipamento de proteção individua EPIs: Luva de procedimento; mascara 

e avental descartável. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ação da Enfermagem Justificativa 

  
Reunir todo material em uma bandeja; 
 
 Higienizar as mãos; 
 
Preparar todo o material sobre uma 
mesa auxiliar. 
 
Identificar o cliente e o procedimento a 
ser realizado, explicar ao cliente o 
procedimento e confirmar a aceitação 
(este procedimento é um passo do 
banho de aspersão com ajuda); 
 
Calce as luvas de procedimentos; 
 
Ao termino do banho de aspersão, seque 
os cabelos com a toalha, penteando a 
seguir; 
 
Higienize as mãos; 
 
Cheque e anote o procedimento 
realizado. 

 
Propiciar a utilização eficiente do tempo; 
 
Reduzir transmissão de microrganismo; 
 
 
 
 
Resguardar a privacidade e a individualidade / cultura do 
cliente. Proporcionar confiança; 
 
 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismo; 
 
 
 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismo; 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 
71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 
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Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 

estar à disposição, em número sufi ciente, nos postos de trabalho, de forma que 

seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental 

e luva de procedimento. 

 

7 REFERÊNCIAS 
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HIGIENE DAS MÃOS 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

23/10/2018 2ª Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Remover de microrganismos que colonizam transitoriamente a pele, assim como 

sujidade, suor, oleosidade, pelos, células declamativas interrompendo a 

transmissão de infecções veiculadas ao contato. Prevenção e redução das 

infecções causadas por transmissões cruzadas.   

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

4    DEFINIÇÃO 

É a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a 

propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. 

5  RESPONSABILIDADE 

Todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde, que mantém contado 

direto com os pacientes, que atuam na manipulação de medicamentos, alimentos e 

matérias estéril ou contaminados. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Quando as mãos se apresentar visivelmente suja ou contaminadas 

com sangue e outros fluidos corporais. Ao iniciar tuno de trabalho, após ida ao 

banheiro; Antes e depois de refeições; antes de preparo de alimentos; antes de 

preparo e manipulação de medicamentos; antes de contato com paciente; após 

contato com paciente; antes de realizar procedimento assistências e manipular 

dispositivos invasivos; antes de calçar luvas para inserção de dispositivo 

invasivos que não requer preparo cirúrgico; após risco de exposição a fluidos 

corporais; ao mudar de um sitio corporal contaminado pra outro, limpo 

durante o cuidado ao paciente; após contato com objetos, inanimados e 

superfícies imediatamente próximas ao paciente; antes e após a remição de 

luvas; antes da manipulação de invólucros estéril. 

Contraindicação: sem contra indicação. 
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6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

A eficácia da higienização das mãos depende da duração e da técnica 

empregada; É necessário retirar joias (anéis, pulseiras, relógios), pois sobre tais 

objetos podem acumular-se micro-organismos; Deve se evitar agua muito 

quente e ou muito fria na higienização das mãos, a fim de prevenir o 

ressecamento da pele.  

 

6.3 MATERIAL 

Água, sabão, agente antisséptico, papel toalha, lixeira para descarte do papel 

toalha e lavatório. 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA  

Ação da Enfermagem Justificativa 

Manter as unhas naturais, limpas e 
curtas; 
Não utilizar unhas postiças quando em 
contato direto com os pacientes; 
 Retirar joias, anéis, pulseiras e relógios. 
 
 Abrir a torneira e molhar as mãos, 
evitando se encostar na pia. 
Aplicar na palma das mãos uma 
quantidade suficiente de sabão liquido 
para cobrir todas as superfícies das mãos 
(seguir a quantidade recomendada pelo 
fabricante do sabão); 
 
Ensaboar as palmas das mãos 
friccionando-as entre si. 
Esfregar a palma da mão direita contra o 
dorso da mão esquerda entrelaçando os 
dedos e vice versa; 
 Entrelaçar os dedos e friccionar os 
espaços interdigitais; 
Ensaboar as palmas das mãos, 
friccionando entre si. 
  

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos. 
Tais objetos podem acumular micro-organismos. 
 
Evitar ficar abrindo e fechando a torneira no momento do 
procedimento para evitar contaminação. 
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Esfregar o dorso dos dedos de uma mão 
com a palma da mão oposta, segurando 
os dedos; com movimentos de vai e vem 
e vice versa; 
Esfregar o polegar direito, com auxílio da 
palma da mão esquerda, utilizando se 
movimentos circulares e vice versa; 
Friccionar as palmas digitais e unhas da 
mão esquerda contra a palma da mão 
direita, fechada em concha, fazendo 
movimentos circulares e vice versa; 
 Esfregar o punho esquerdo com auxílio 
da palma da mão direita, utilizando 
movimento circular e vice versa; 
Enxugar as mãos, retirando os resíduos 
de sabão. Evitar contato direto das mãos 
ensaboadas com a torneira;  
Secar as mãos com papel toalha 
descartáveis, iniciando pelas mãos e 
segundo pelos punhos. 
Desprezar o papel toalha em lixeira de 
papel comum. 
   
 
Higienização Antissépticas das Mãos. 
Retirar joias, anéis, pulseiras e relógios. 
 
A técnica de higienização antisséptica é 
igual àquela utilizada para higienização 
simples das mãos, substituindo se o 
sabão por antisséptico. Exemplo 
:Anticéptico degermante . 
 
Fricção Antéticas das mãos (com 
preparações alcoólicas). 
 
 Retirar joias, anéis, pulseiras e relógios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duração do Procedimento 40 a 60 segundos. 
Tais objetos podem acumular micro organismos. 
 
 
 
 Duração do procedimento: 20 a 30 segundos.  
 
 
Tais objetos podem acumular micro organismos. 
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Aplicar na palma da mão quantidade 
suficiente do produto para cobrir todas 
as superfícies das mãos (segui a 
quantidade recomendada 
pelofabricante); 
 
Friccionar as palmas das mãos entre si;  
Friccionar a palma da mão direita contra 
o dorso da mão esquerda entrelaçando 
os dedos e vice versa; 
 Friccionar as palmas das mãos entre si 
com os dedos entrelaçados; 
Friccionar o dorso dos dedos de uma 
mão com a palma da mão oposta, 
segurando os dedos e vice versa; 
Friccionar o polegar esquerdo com 
auxílio da palma da mão direita, 
utilizando-se movimentos circulares e 
vice versa; 
Friccionar os punhos com movimentos 
circulares; 
Friccionar até secar. Não utilizar papel 
toalha. 
 Friccionar as polpas digitais e unhas da 
mão direita contra a palma da mão 
esquerda, fazendo um movimento 
circular e vice versa. 
 
Antissepsia Cirúrgica ou preparo pré 
operatórios da mãos. 
Retirar joias, anéis, pulseiras e relógios. 
Abrir a Torneira, molhar as mãos, 
antebraços e cotovelos; 
Recolher, as mãos em conchas o 
antissépticos e espalhar nas mãos 
antebraços e cotovelos;  
No caso de escova impregnada, com 
antisséptico, pressione a parte da 
esponja contra a pele e espalhe por 
todas as partes; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este procedimento, recomenda se: 
Antissepsia cirúrgica das mãos e antebraços com 
antisséptico degermante. Duração do procedimento: de 3 
a 5 minutos para a primeira cirurgia e de 2 a 3 minutos 
para as cirurgias subsequentes (sempre seguir o tempo de 
duração recomendado pelo fabricante).   
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar 

à disposição, em número sufi ciente, nos postos de trabalho, de forma que seja 

garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental e 

luva de procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Limpar sobre as unhas com as cerdas da 
escova ou com limpador de unhas; 
Friccionar as mãos observando espaços 
interdigitais e antebraços por no mínimo 
3 a 5 minutos, mantendo se as mãos 
acima dos cotovelos; 
Enxaguar as mãos com agua corrente, no 
sentido das mãos para cotovelos, 
retirando todo o resíduo do produto; 
Fechar a torneira com o cotovelo, joelho 
ou pés, se a torneira não possuir foto 
sensor; 
 Enxugar as mãos em toalhas ou 
compressas estéreis, com movimentos 
compressivos, iniciando pelas mãos e 
seguindo pelo antebraço e cotovelo 
atentando para utilizar as diferentes 
dobras da toalha/ compressas para 
regiões distintas.       
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HIGIENE ÍNTIMA 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

22/09/2018 2ª Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Manter integridade da pele e prevenir infecções. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4     DEFINIÇÃO 

 Prática de limpeza destinada à remoção da flora transitória da região da genitália 

masculina e feminina 

 

5      RESPONSABILIDADE 

         Enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

 

Indicação: Diariamente pela manhã por ocasião do banho no leito, após a 

micção e defecação, (em clientes dependentes) em caso de corrimento  

abundante   e   preparo   para   exame ginecológico. Preparo para sondagem 

vesical. 

Contraindicação: Não há 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Exposição do cliente; Segurança do trabalhador: Usar EPIs; segregação de 

resíduos. Segurança do cliente: identificação do cliente; higienização das mãos; 

comunicação efetiva; prevenção de queda. 

 

6.3 MATERIAL 

Bandeja; Carrinho de banho; Biombo; Comadre; Jarro com água morna; 

Sabonete; Lençol; Forro; Compressa; Toalha; Fralda geriátrica. Equipamento de 
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proteção individual – EPI: Luvas de procedimento; máscara; avental 

descartável. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

 Higienize as mãos; 
 
Reúna o material e leve ao quarto do 
cliente; 
 
 
Explique o procedimento e sua finalidade 
ao cliente/acompanhante; 
 
 
Promova a privacidade do cliente 
colocando biombo e/ou fechando a 
porta do quarto; 
Abaixe a grade da cama; 
 
Verifique a temperatura da água. (Teste 
na região medial do antebraço); 
 
Calce as luvas de procedimento, máscara 
e avental descartável; 
 
Auxilie ou retire a coberta, roupa intima 
ou fralda; 
 
Coloque o cliente em posição dorsal com 
as pernas afastadas; 
 
 
 
Se houver presença de fezes, limpe com 
compressa úmida; 
 

Reduzir risco de transmissão de microorganismos; 
 
Organização de ambiente e de conduta de procedimento; 
 
 
 
Fazer com que o cliente e a família sejam mais       
cooperativos e tolerantes para um procedimento que, no 
início, é bastante desagradável; 
 
Resguardar a privacidade do cliente; 
Facilitar o manuseio e a higienização;  
Evitar o risco de queimadura por alta temperatura da 
agua; 
 
 
 
 
Proporcionar barreira física entre o profissional e os 
fluidos corporais do cliente; 
 
Facilitar a higienização; 
 
 
Remover a sujidade; 
 
 
 
 
Barreira com os fluidos e a sujidade corpórea; 
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Troque as luvas de procedimento; 
 
Coloque o forro na cama e a comadre 
sob o cliente; 
 
Se homem, higienize a região pubiana, 
pênis e o escroto utilizando compressa 
com água e sabão; 
 
Se mulher higienize a região pubiana e 
vagina utilizando compressa com água e 
sabão; 
 
Higienize a região perineal e perianal 
utilizando compressa com água e sabão; 
 
Enxágue com água; 
 
Enxugue com uma toalha limpa; 
 
Retire a comadre e o forro; 
 
Troque as luvas de procedimento; 
 
Coloque a fralda limpa ou roupa intima; 
Coloque um lençol ou coberta sobre o 
cliente; 
 
Coloque cliente em posição confortável; 
 
Levante a grade da cama; 
 
Recolha o material e despreze no 
expurgo em lixo apropriado; 
 
Lave a bandeja com água e sabão, seque 
com papel toalha e passe álcool à 70%; 
 
Higienize as mãos; 
 

 
 
 
 
 
Remoção da sujidade perianal evitando risco de 
contaminação;  
 
Proporcionar bem estar ao cliente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proteção e bem estar ao cliente; 
 
 
 
 
 
Evitar risco para queda; 
 
Facilitar o descarte correto dos resíduos; 
 
 
Remover os resíduos não esporulados da superfície; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

 A higiene íntima deve ser realizada de acordo com a prescrição de enfermagem 
e sempre após as eliminações, em clientes acamados e com presença de lesão 
de pele; 

 Na presença de lesões de pele, a higiene íntima deve ser realizada antes do 

curativo; 

 Na presença de lesões de pele infectada, a higiene íntima deve ser realizada 

com clorexidina degermante 2%, imediatamente antes do curativo; 

 O cliente poderá realizar sua higiene com orientação e supervisão do 

profissional caso não apresente alteração no auto-cuidado; 

 Atente para o descarte do lixo: poderá variar de acordo com a condição do 

cliente. Ex: Cliente em isolamento, cliente com lesão de pele, cliente com pele 

integra (PGRSS); 

 Caso o cliente encontre-se em Isolamento manter precaução padrão e destino 

adequado do material utilizado;  

 Caso tenha material fecal realizar a retirada com lenço 

umedecido/compressa/gaze não estéril/algodão antes de iniciar a higiene 

intima;  

 Limpar as nádegas e o ânus de frente para trás, lavando e enxaguando com 

água e sabão;  

 Trocar a luva de procedimento para reduzir a transmissão de microorganismos 

do ânus para a uretra ou genitália feminina; 

 Caso o cliente apresente fimose não forçar a retração do prepúcio;  

 Avaliar a necessidade do uso de cremes para prevenção ou tratamento de 

assaduras (oxido de zinco e ou nistatina); 

 Atentar para a higiene diária dos clientes em uso de dispositivo para 

incontinência urinária com consequente troca do mesmo. 

 

 

 
Cheque e anote o procedimento 
realizado. 

 
Documentar os cuidados de acordo com o Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem(Responsabilidades e 
Deveres). 
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HIGIENE ORAL 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

22/09/2018 2ª Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Manter os dentes e gengivas limpos e saudáveis para evitar problemas dentários 

como tártaro, gengivite, periodontite, cárie e outras doenças. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

3 DEFINIÇÃO 

A higiene bucal é a prática de manter os dentes e gengivas limpos e saudáveis 

para      evitar problemas dentários como tártaro, gengivite, periodontite, cárie e 

outras doenças.   A manutenção da saúde bucal é essencial para a manutenção da 

saúde sistêmica, haja     vista que problemas bucais têm condições de atuar como 

foco de disseminação de microrganismos patogênicos com efeitos sistêmicos, 

especialmente em pessoas com a saúde comprometida. 

 

5      RESPONSABILIDADE 

         Enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Recomenda-se após as refeições e sempre que houver necessidade. 

Contraindicação: Não existem contraindicações para higiene oral, no entanto, 

deve ser realizada cautelosamente em indivíduos com hiperêmese e mucosites. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Inflamação gengival; Ulcerações; Engasgos. 

6.3 MATERIAL 

 EPI (luvas de procedimento, máscara, avental e óculos de proteção); Material 

de higiene pessoal (escova de dente com cerdas macias, creme dental, 

antisséptico oral sem álcool (Gluconato de clorexidine 0,12%), protetor labial e 
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toalha); Bandeja; Papel toalha; Copo descartável com água filtrada (pois 

existem clientes que acabam engolindo resíduos da água); Cuba rim; saco  

plástico para resíduos. 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Higienize as mãos; 
 
Reúna o material necessário em uma 
bandeja e leve ao quarto do cliente; 
 
Confirme o cliente e o procedimento a 
ser realizado; 
 
Oriente o cliente/acompanhante sobre o 
procedimento; 
 
 
 
 
Promova a privacidade do cliente; 
 
Eleve a cabeceira do cliente (posição de 
Fowler); 
 
Coloque papel toalha sobre o tórax do 
cliente; 
 
 
Abaixe a grade lateral da cama do lado 
que você irá se posicionar; 
 
Higienize as mãos; 
 
Use os EPIs recomendados (luvas, 
máscara e óculos); 
 
Inspecione a integridade dos lábios e 

Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Otimização do tempo e organização 
 
 
Resguardar a segurança do cliente 
 
 
Promover informações a respeito de saúde e bem estar, 
bem como estimular a participação do cliente e familiares. 
Fazer com que o cliente e a família sejam mais      
cooperativos e tolerantes para o procedimento; 
 
 
Resguardar a privacidade do cliente; 
 
Evitar engasgos e consequentemente a broncoaspiração; 
 
 
Evitar sujar a roupa do cliente; 
 
 
 
Melhorar o acesso ao cliente 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Proporcionar barreira física entre o profissional e os fluidos 
corporais do cliente; 
 
A condição da cavidade oral determina a necessidade para 
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cavidade oral; 
 
Umidifique a cavidade oral 
 
 
Coloque o creme dental na escova e 
umedeça-a com pouca água; 
 
Realize ou oriente a escovação dos 
dentes, gengiva e língua, com 
movimentos circulares e de cima para 
baixo; 
 
Ofereça o copo com água para enxaguar 
a cavidade oral (bochecho) e a cuba rim 
para o cliente cuspir; 
 
Repetir o procedimento de escovação 
quantas vezes forem necessárias. 
 
Após a escovação e enxague, ofereça a 
solução oral antisséptica (caso esteja 
prescrito) e orientar o cliente a fazer 
bochecho e cuspir; 
 
Enxugue os lábios do cliente com toalha; 
 
Retire as luvas de procedimento e 
descarte-as junto com os materiais 
descartáveis em saco plástico para 
resíduos; 
 
Higienize as mãos; 
 
Levante a grade lateral da cama; 
 
Deixe o cliente em posição confortável e 
mantenha o quarto organizado; 
 
Cheque o procedimento na prescrição de 

higienização; 
 
Lubrificar a mucosa facilitando o deslize da escova. 
 
 
Para auxiliar na escovação correta; 
 
 
Evitar acúmulo de sujidade e evitar lesões; 
 
 
 
 
Remover excesso de creme dental ou outro produto; 
 
 
 
Promover a higiene oral em toda a cavidade bucal. 
 
 
Manter o hálito fresco e a cavidade oral limpa 
 
 
 
 
Eliminar o resíduo de umidade na pele e lábios 
 
Manter o local limpo. 
 
 
 
 
Reduzir transmissão de microorganismos 
 
Prevenir risco para queda; 
 
Manter o ambiente em ordem e demonstrar preocupação 
com bem estar do cliente; 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento;       
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Estimule, sempre que possível, que o próprio cliente realize sua higiene oral; 

• A higiene oral deve ser realizada no mínimo quatro vezes ao dia (ou após as 

refeições); 

• Clientes com plaquetopenia e/ou em uso de anticoagulantes e também com 

mucosites precisam ser submetidos à higiene oral cuidadosa, para evitar 

sangramentos; 

• Em clientes com dificuldades de deglutição e/ou cuspir, promova a aspiração 

orofaríngea durante a realização da higiene oral; 

• As próteses dentárias devem ser higienizadas com escova de dentes e creme 

dental e enxaguadas em água corrente; 

• Na ausência de escova de dentes ou em clientes desdentados, pode ser usado 

uma espátula com gazes; 

• Caso ocorra contraindicação no uso da prótese, a mesma deve ser 

acondicionada em uma caixa plástica apropriada para prótese e assim que 

possível deverá ser entregue aos familiares e realizar anotações de enfermagem 

sobre o procedimento, assim como, anotar o nome do familiar que recebeu a 

prótese. 

 

7 REFERÊNCIAS 

1. CAETANO, A.S. A importância da NR32 e sua inter-relação com o RSS. Sindicato 

dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. 

Ser: http://www.abrelpe.org.br/pdf/SEESP%20NR32.pdf. São Paulo. 

2. PINTO,V. G. Saúde Bucal Coletiva 4ª ed., São Paulo: Santos, 2000.541p. 

3. BARE, B.G; SUDDARTH, D.S. Brunner. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

12ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

enfermagem e realize as anotações de 
enfermagem. 

Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais       de 
Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

http://www.abrelpe.org.br/pdf/SEESP%20NR32.pdf
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HIPODERMÓCLISE 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

04/02/2019 1ª  
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2    OBJETIVO  

Instalar cateter para manutenção de uma via de acesso para infusão de soluções 

ou administração de medicamentos (contínua ou intermitente) por 

hipodermóclise. 

 

3    CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

Hipodermóclise consiste na administração lenta de soluções no espaço 

subcutâneo, sendo o fluido transferido para a circulação sanguínea por ação 

combinada entre a difusão de fluidos e a perfusão tecidual. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro. 

 

6    DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Absorção lenta e uniforme de fármacos; reduzir o período de latência 

do medicamento. Pacientes com ingesta oral da quantidade necessária de fluídos 

prejudicada; perda de líquidos relacionada a vômito, diarreia e faz uso de 

diuréticos; incerta e restrita administração de dieta enteral e parenteral; difícil 

acesso venoso e cuidado domiciliar. 

Contraindicação absoluta: Recusa do paciente a se submeter ao procedimento; 

anasarca; trombocitopenia grave; necessidade de reposição rápida de volume 

(desidratação grave, choque); hipotensão, falência cardíaca e infarto agudo do 

miocárdio também não se beneficiarão com a técnica, infecção de pele, doenças 

alérgicas ou lesões próximas ao local de punção. Outras contra-indicações incluem 

Sódio > 150 mEq/L, osmolaridade sérica > 300 mOsmKg, coagulopatia e excesso de 

volume de líquidos. 
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6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Edema local, eritema ao redor do sítio de inserção do cateter e dor (a dor no 

local da inserção foi considerada como um possível indicador de posição 

incorreta do cateter). 

 

6.3 MATERIAIS 

Bandeja; luvas de procedimento; algodão ou gaze não-estéril; solução de 

clorexidine alcóolica a 0,5%; cateter agulhado (escalpe 21, 23, 25 ou 27G) e 

Cateter não agulhado (Jelco® n° 22 ou 24); seringa de 1 a 3ml; agulha para 

aspiração (40x12); se uso de Jelco®, acrescentar extensor de 20 cm ou extensor 

em Y (Polifix).; equipo (se necessário); solução preparada para ser instalada ou 

medicamento; película de filme transparente para fixação; fita hipoalergênica 

para fixação de circuito intermediário e identificação. 

 

6.4 EPIs 

Luvas de procedimento, óculos de proteção e máscara simples. 

 

6.5 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Checar na prescrição médica os medicamentos que 
devem ser administrados por via subcutânea 
(hipodermóclise); 
 
Reunir o material; 
 
Higienizar as mãos (POP 018); 
 
Apresentar-se ao paciente e familiar, explicar o 

procedimento que será realizado, sanando todas 

suas dúvidas antes de iniciar a execução;  

 
Promover a privacidade do paciente (utilizar o 

Evitar erros;  

 
Evitar erros e facilitar a organização e o 

controle eficiente do tempo;  

 

Reduzir a transmissão de microorganismos;  

 

Diminuir a ansiedade e favorecer a cooperação;  
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biombo se necessário);  

 

Posicione o paciente confortavelmente de acordo 

com o local de punção e exponha a área; 

 

 
Escolher local da punção (Anexo I); 

 

 

Preencher a extensão do cateter com SF 0,9% ou 

com a própria medicação no caso de via exclusiva 

para um determinado medicamento; 

 

Calçar a luvas de procedimento, colocar óculos e 

máscara; 

 

Observe a área exposta quanto à integridade da 
pele e as condições do dispositivo para a 
administração do medicamento. Na ausência de 
anormalidades, dê continuidade ao procedimento. 
 
Faça a degermação do local com algodão ou gaze 

embebido em clorexidina degermante a 2% em 

movimentos circulares, do centro para as 

extremidades; 

 

Faça a antissepsia do local com algodão ou gaze 

embebido em clorexidina alcoólica 0,5% em 

Proteção e manutenção da privacidade física;  

 

 

Promoção e garantia do conforto e privacidade 

do paciente; 

 

 

Considerar a integridade do tecido subcutâneo, 

volume a ser infundido e conforto do paciente;  

 
 
Auxilia a evitar a entrada de ar no sistema para 
garantir a segurança do paciente; 
 
 
Manter segurança do paciente e profissional da 
saúde; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a transmissão de microorganismos;  
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movimentos circulares, do centro para as 

extremidades. 

 

Faça uma prega na pele preferencialmente, com os 

dedos polegar e indicador e introduza a agulha com 

bisel para cima, com rapidez e firmeza, utilizando, 

com maior frequência, ângulo de 30º para 

indivíduos magros, 45º para indivíduos adultos e 

90º para indivíduos obesos, em direção centrípeta 

(ou seja, da periferia para a região do “coração”). A 

prega deve ser mantida desde antes da introdução 

da agulha até retirada da pele após a aplicação. 

Aspire para se certificar que nenhum vaso foi 

atingido. Se houver retorno sanguíneo, retire o 

acesso e despreze o material. Após o preparo de um 

novo material, repita a punção a uma distância de 

pelo menos 5 cm da punção original. 

 

Fixar o dispositivo utilizando a película de filme 

transparente, colocando a identificação do 

profissional que a realizou, data do procedimento e 

calibre do cateter utilizado; 

 

Administrar a medicação ou iniciar a infusão da 

solução prescrita; 

 

A prega subcutânea é indicada para evidenciar 
o tecido subcutâneo e assim evitar a aplicação 
intramuscular; 
 
 
O tecido subcutâneo, ou hipoderme, é a 
camada mais interna da pele, que é constituído 
principalmente de tecido adiposo, podendo ser 
dotado por inúmeros capilares sanguíneos. A 
derme que se situa acima do tecido subcutâneo 
é composta por grande quantidade de vasos 
sanguíneos e linfáticos. Atentar para a relação 
entre o ângulo de aplicação e a escolha de 
agulha adequada, levando em consideração a 
quantidade de massa muscular do paciente. 
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Se administração com seringa, conecte-a ao 

dispositivo e injete todo o medicamento no tempo 

de infusão recomendado. Se administração com 

frasco, conecte o equipo ao dispositivo e controle o 

gotejamento no tempo de infusão recomendado. 

 

Certifique-se que o dispositivo esteja com boa 

fixação. 

 

Deixe o paciente confortável. 

Observe se há sinais de hiperemia, sangramento, 

dor ou qualquer outra reação após a estabilização 

da infiltração subcutânea, caso ocorra, interrompa a 

administração, comunique ao enfermeiro/médico e 

registre na anotação de enfermagem. 

  

Ao término da infusão lave o acesso com 3mL de 

solução fisiológica. 

 

Recolha o material e coloque-o na bandeja (não 

encape as agulhas). Despreze os materiais 

descartáveis e as luvas de procedimento em saco 

plástico para resíduos. 

 
Despreze o saco plástico com resíduos no lixo 
infectante e a seringa/agulha em caixa de 
pérfurocortante; 
 

 

 

 

Durante os primeiros minutos de infusão pode 

ocorrer um pequeno desconforto no paciente, 

cessando após a estabilização da infiltração 

subcutânea. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Otimização da perviabilidade do acesso. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Realizar a correta segregação e 
acondicionamento dos resíduos de serviços de 
saúde; 
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6.6 RECOMENDAÇÕES 

 A velocidade de infusão é de 1 ml por minuto, com administração máxima em 

24 horas de 1.500 ml (por sítio de punção) observando volume máximo 

específico para cada região de punção (ANEXO I). 

 Caso os volumes prescritos sejam superiores a 1500 mL por dia, será necessário 

um segundo acesso no lado oposto à primeira instalação. 

 As regiões topográficas para punção diferem em relação à quantidade máxima 

de volume que cada uma é capaz de receber ao longo de 24h. Pacientes 

emagrecidos devem ser puncionados com uma angulação menor (cerca de 30°). 

 Os medicamentos compatíveis poderão ser administrados de forma 

concomitante por meio de dispositivo de 3 vias (dânula). 

 Atentar para as medicações que podem ser infundidas por tal via (ANEXO II). 

 O local da punção deverá ser protegido com plástico durante o banho com o 

objetivo de manter a área seca; 

 Se houver prescrição de medicamentos incompatíveis para infusão por um 

único acesso, também é necessária a instalação de um acesso adicional. 

 Não puncionar regiões com lesões. 

 Os estudos recomendam que seja substituído o cateter agulhado a cada cinco 

dias e o cateter não agulhado a cada onze dias, todavia a Agência Nacional de 

Vigilância a Sanitária (ANVISA) no intuito de estabelecer um padrão, 

preconiza a troca do sítio de punção a cada 72 horas ou na suspeita ou 

vigência de complicações. 

 Faça o rodízio dos locais de punção, respeitando o espaço de 5 cm para punção 

de novo sítio. 

Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel 
toalha e passe álcool a 70%; 
 
Higienizar as mãos (POP 018); 
 
Registrar o procedimento em prontuário com 
descrição de tipo e calibre do cateter, localização da 
inserção e tipo de curativo. 

Reduzir a transmissão de microorganismos;  

 

 

Documentar o cuidado e subsidiar o 

tratamento;      Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem 

(Responsabilidades e Deveres).  
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 O curativo deve ser realizado com SF0,9% (para limpeza da inserção) e 

clorexidina alcoólica 0,5% (antissepsia). 

 Tempo de permanência do curativo: Se gaze estéril e adesivos → permanência 

máx. de 24 horas; Se filme transparente → permanência até o dia da troca do 

dispositivo (máximo 3 dias com avaliação diária); 

 Observar a área da inserção do dispositivo subcutâneo em relação a sinais de 

inflamação. 

 Na ocorrência de sinais de inflamação, o dispositivo deverá ser removido e o 

procedimento repetido utilizando novo cateter em uma nova área de punção. 

 Se apresentar retorno de sangue, o dispositivo deverá ser removido e o 

procedimento repetido utilizando novo cateter em uma nova área de punção. 

 

6.7 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, descartáveis ou não, deverão 

estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 

seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental 

e luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 

vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 

segregação dos materiais sem utilização de proteção mecânica. Desta forma, é 

necessário que o profissional responsável e habilitado utilize os EPIs e faça o 

acondicionamento correto do descarte do material, para não prejudicar o meio 

ambiente e a saúde do trabalhador. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 

paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 

unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 

domiciliar e em ambulatórios. 

 

7 REFERÊNCIAS 

1. ANCP, Academia nacional de cuidados paliativos. Manual de cuidados paliativos 

ancp: ampliado e atualizado. 2ª ed. 2012. 
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8. ANEXOS: 

8.1 ANEXO I - Regiões para Punção Subcutânea. 

 

Fonte: O uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos. Rio de Janeiro: SBGG, 

2016. Disponível em: <http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2016/06/uso-da-via-

subcutanea-geriatria-cuidados-paliativos.pdf>. 
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8.2 ANEXO II - Medicamentos que podem ser administrados por terapia 

subcutânea em adultos. 
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LAVAGEM GÁSTRICA 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

29/10/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Realizar a limpeza do estomago nos casos de ingestão de substancias toxicas ou 

irritantes; 

 Preparo para exames e /ou cirurgias.  

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

A lavagem gástrica é a drenagem do conteúdo gástrico por meio da introdução de 

um tubo flexível pela boca ou nariz (naso ou oro gástrica) até o estômago, 

utilizando solução salina ou águia como veículo removedor, bem como somente a 

própria sonda, caso o conteúdo seja excessivo. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Dentro da equipe de enfermagem, compete ao enfermeiro a realização de 

procedimento de maior complexidade conforme o disposto na Lei 7498/863 . 

Ainda em relação ao procedimento de sondagem, a Resolução COFEN 453/2014, 

em seu anexo, estabelece que compete ao enfermeiro estabelecer a via de 

nutrição enteral, mesma via adotada para o procedimento da lavagem gástrica . 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Remoção de substâncias tóxicas e/ou irritantes no estômago, intoxicação 

aguda; envenenamento; remoção de conteúdo gástrico para o preparo dos pacientes 

para exame e/ou cirurgias. 

Contraindicação: Paciente com depressão respiratória, neurológica ou 

cardíaca; ingestão de cáusticos ou corrosivos, com exceção do Paraquat, que, 

por ter efeito sistêmico muito importante, mesmo sendo cáustica, a lavagem 

gástrica é indicada; ingestão de hidrocarbonetos com alta volatilidade 

(solventes em geral); varizes de esôfago de grosso calibre; hematêmese 

volumosa; cirurgia recente do trato gastrintestinal (ex.: gastroplastia); ingestão 
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de materiais sólidos com pontas; ingestão de pacotes contendo drogas; 

pacientes com desvio de septo ou outras restrições anatômicas de face; 

pacientes que sofreram Traumatismo craniano, especialmente em base de 

crânio e fratura de via nasal; pacientes com fraturas de face, fístulas nasais ou 

cirurgias nasais; pacientes idosos ou debilitados; 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Traumas nasais; Sangramento; Obstrução da sonda; Pneumonia aspirativa; 

Vômitos. 

 

 6.3 MATERIAL 

Sonda Gástrica de material e tamanho adequados ao cliente (normalmente a 

sonda utilizada para lavagem gástrica deve ser a mais calibrosa possível de 

acordo com o tamanho do paciente, tendo em vista que trata-se de um 

procedimento de emergência na maioria das vezes), máscara descartável, 

bandeja, pomada de Xylocaína gel, seringa 20 ml, gazes não estéreis, 

estetoscópio, luvas de procedimento, fita adesiva, SF 0,9%, lanterna (se 

necessário), biombo (se necessário), toalha ou papel toalha, coletor de 

drenagem com graduação, solução prescrita pelo médico (se houver) , cuba 

rim. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa  

Higienizar as mãos; 
 

Conferir prescrição médica, reunir o 
material e levar para próximo ao 
paciente; 
 
Explicar o procedimento ao paciente e 
ao familiar; 
 
 
 
 

Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Evitar erros, facilitar a organização e o controle eficiente 
do tempo; 
 
Fazer com que o paciente e a família sejam mais 
cooperativos e tolerantes para um procedimento que, no 
início, é bastante desagradável; 
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Isolar a cama com um biombo; 
 
Posicionar o paciente em posição 
“Fowler” alta, a menos que haja 
contraindicação. Caso o paciente não 
possa ter a cabeceira elevada, mantê-lo 
em decúbito dorsal horizontal, elevando 
a cabeceira da cama, deixando o 
paciente com a cabeça levemente 
inclinada para frente; 
 
Proteger o tórax do paciente com toalha 
 
 
 
Colocar máscara e calçar luvas de 
procedimento; 

 
 

Avaliar a desobstrução nasal e/ou desvio 
de septo; 
 
 
 
Inspecionar a condição da cavidade oral 
do paciente e o uso de prótese dentária; 
 Higienizar narina com SF 0,9% quando 
necessário; 
 
 
 
 
Mensurar a sonda da ponta do nariz até 
o lóbulo da orelha e descer até o 
apêndice xifoide, marcando com fita 
adesiva;  
A distância entre o lóbulo da orelha ao 
apêndice xifoide (0.75) e a distância 
entre o lóbulo da orelha ao apêndice 

Resguardar a privacidade do paciente; 
 
Facilitar a inserção da sonda; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar que o paciente se suje, caso ocorra êmese durante 
o procedimento. 
 
 
 Proporcionar barreira física entre o profissional e os 
fluidos corporais do paciente; 
 
 
Para inserir a sonda na narina não comprometida; 
 
 
 
 
A condição da cavidade oral determina a necessidade 
de cuidados de enfermagem para sua higienização após  
a inserção da sonda; 
 
 
 
 
 
 
 Determinar o comprimento correto a ser inserido a fim 
de atingir o estômago; 
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xifoide até o ponto médio da cicatriz 
umbilical, subtraindo a distância da 
ponta do nariz ao lóbulo da orelha, 
foram parâmetros anatômicos seguros 
para estimar-se a distância da transição 
esofagogástrica. A altura na posição em 
pé (r = 0,72) também pode ser utilizada 
como um indicador da duração 
necessária para inserir o tubo no 
estômago. 
 
 
Lubrificar a ponta da sonda e a narina 
com Xylocaína gel; 
 
Introduzir a sonda na narina do paciente 
ao longo do assoalho nasal, em direção 
à orelha, até sentir uma pequena 
resistência, nesse ponto, peça ao 
paciente para fletir ligeiramente a 
cabeça e solicitar a colaboração do 
paciente, pedindo para que faça 
movimentos de deglutição. Continuar 
introduzindo a sonda, acompanhando os 
movimentos de deglutição do paciente 
até o ponto pré-marcado; 
 
 
Observar sinais de cianose, tosse ou 
desconforto respiratório e dor 
(indicativo de sonda na traqueia). 
 
 
 
Testar o posicionamento da sonda pelas 
seguintes técnicas: 
 
 
- Conectar uma seringa de 20ml e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a fricção e o trauma tissular; 
 
  
A resistência indica que a sonda atingiu a nasofaringe e 
ao fletir a cabeça ocorre o fechamento de traquéia e 
abertura do esôfago; este processo ajudar a passagem da 
sonda pelo esôfago; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste caso, retirar a sonda e reiniciar todo o 
procedimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
O refluxo gástrico e a ausculta de ruídos hidroaéreos são 
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aspirar, verificando o conteúdo gástrico; 
 

 
 

A sonda deverá ser fixada 
adicionalmente na face, do mesmo lado 
da narina utilizada, com fita adesiva fina; 
 
Colocar o paciente em decúbito lateral 
esquerdo em discreto trendelemburg. 
 
Aspirar com uma seringa o volume 
prescrito, de solução fisiológica ou água 
destilada e introduzir o líquido da 
lavagem, na sonda 
 
Despejar na cuba-rim o conteúdo 
aspirado e injetar a solução prescrita 
novamente, repetindo a operação até 
obter um retorno limpo. 
 
Conectar um coletor graduado; 
 
 
Reunir todo material e deixar o paciente 
confortável;  
 
 
 
Desprezar o material em local 
apropriado, higienizar a bandeja;  
Retirar as luvas de procedimento e a 
máscara descartável e higienizar as 
mãos; 
 
 
Realizar anotações de enfermagem no 
prontuário; 
 

indicadores da correta posição da sonda; 
 
 
 
Evitar pressão excessiva sobre a narina e que a sonda 
migre para além da distância desejada; 
 
 
Evitar que o conteúdo gástrico seja absorvido pelo 
duodeno e minimizar o risco de aspiração pulmonar; 
 
Para a solução misturar com o conteúdo gástrico, 
facilitando a lavagem; 
 
 
 
Certificar que o conteúdo tóxico foi retirado e que o 
conteúdo gástrico de retorno é somente a solução 
prescrita ao término da lavagem; 
 
 
Caso seja necessário manter a sonda aberta para 
drenagem (checar com equipe médica se a sonda 
permanece ou será retirada); 
Manter o ambiente em ordem e demonstrar preocupação 
com o bem estar do cliente; 
 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismo; 
 
 
 
 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento;  
Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

 Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

 Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 
estar à disposição, em número sufi ciente, nos postos de trabalho, de forma 
que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

 Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, 
avental e luva de procedimento. 

 Verificar se o volume drenado é igual ou maior que o volume infundido para 
a lavagem. 

 Em pacientes com suspeita de TCE, é recomendado a sondagem oral gástrica, 
sob suspeita de fratura de ossos da base do crânio. 

 Em pacientes com suspeita de TRM, não elevar o decúbito. 

 Deixar toalhas próximas é importante, pois durante a passagem da sonda, o 
paciente pode sentir náuseas por estimulação do nervo vago. Caso isso 
ocorra, interromper o procedimento temporariamente. Ocorrendo vômito, 
retirar a sonda e atender o paciente, retomando o procedimento mediante 
avaliação. 

 Se houver resistência, girar a sonda e ver se ela avança. Se ainda houver 
resistência, retirar a sonda deixar que o paciente descanse, lubrificar 
novamente a sonda e passar pela outra narina. 

 Na presença de prótese dentaria, retirar a mesma no momento da passagem 
da sonda, se o paciente permitir, e após o procedimento, reposicione a 
prótese do cliente. 

 Verificar a presença de ruídos hidroaéreos por meio de ausculta na altura da 
região epigástrica, injetando uma pequena quantidade de ar pela sonda (10 a 
20 cc de ar), não é um procedimento considerado adequado. A sonda 
colocada inadvertidamente nos pulmões, na faringe ou no esôfago pode 
transmitir um som semelhante ao da entrada de ar no estômago (Potter, 
2005). 
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LIMPEZA CONCORRENTE 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

05/11/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Remover resíduos orgânicos e inorgânicos para prevenir infecções e reduzir a 

exposição dos profissionais a riscos ocupacionais biológicos. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4     DEFINIÇÃO 

Remoção de sujidades visando remover resíduos orgânicos e inorgânicos 

presentes na superfícies e reentrâncias utilizando-se de meios mecânicos, físicos 

ou químicos. . Ainda, coletar resíduos do ambiente.  

Deve ser realizada diariamente, inclusive na presença de clientes. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

      Responsabilidade do Serviço de Higiene/Equipe de limpeza: 

 Campainha; 

 Interruptores de luz; 

 Portas e maçanetas; 

 Parapeitos de janelas; 

 Janelas; 

 Pisos; 

 Paredes; 

 Teto; 

 Instalações sanitárias; 

 Cortinas vinílicas/plásticas;  

 Painel de gases; 

  Lixeiras; 

 Geladeiras e frigobar somente parte externa; 

 Televisão; 

 Outros mobiliários com sujidade. 
Responsabilidade da Equipe de Enfermagem: 

 Equipamentos utilizados pelo cliente; 

 Todos os mobiliários (cama, maca, cadeira, suporte de soro, mesa de cabeceira, 
mesa de refeição e escadinha). 
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6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Deve ser realizada em todos o mobiliário, equipamentos e áreas utilizadas 

pelos clientes; 

Contraindicação: quando se recomenda a limpeza terminal. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Prejuízo da integridade da superfície higienizada; 

 

6.3 MATERIAL 

Equipamentos de proteção individual (Óculos de proteção, luvas de cano longo 

resistente aos produtos, avental impermeável, sapato fechado impermeável ou 

bota de borracha de cano longo);  Baldes; Detergente; Água, Panos de limpeza 

descartáveis; Bandeja. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Limpeza concorrente: 
Quando realizada pela enfermagem:  
Lavar as mãos; 
Reunir o material; 
Colocar a bandeja com o material sobre 
a mesa de cabeceira, o balde na 
escadinha forrada com pano descartável; 
Explicar o procedimento ao cliente; 
Colocar os equipamentos de proteção 
individual (EPI); 
Suspender lateralmente a roupa de 
cama; 
Remover a matéria orgânica do 
mobiliário, se houver, utilizando pano 
descartável umedecido com o produto; 
Iniciar a limpeza úmida friccionando o 

 
 
Evitar proliferação de microrganismo; 
 
Otimizar o tempo; 
 
 

 
Evitar exposição a microrganismos e detergente 
 
Evitar risco de contaminação ao ambiente; 
Evitar proliferação de microrganismo; 
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pano umedecido com detergente. 
Enxaguar com pano umedecido em água 
até remover todo resíduo do detergente 
e depois secar. 
Limpar a mesa de refeição da parte 
superior até os pés; 
Limpar a parte inferior da bandeja e 
coloca-la sobre a mesa de refeição; 
Limpar a cadeira da parte superior até os 
pés; 
Limpar o suporte de soro da parte 
superior até os pés (retirando fitas 
adesivas e esparadrapos que porventura 
estiverem colados);  
Limpar a parte externa da mesa de 
cabeceira; 
Colocar a bandeja sobre a mesa de 
cabeceira; 
Limpar a cama: cabeceira, lateral 
proximal, peseira, lateral distal, 
manivelas e pés da cama. 
Limpar a escadinha da superfície 
superior até os pés; 
Encaminhar o material utilizado ao 
expurgo; 
Higienizar os EPIs (avental, óculos e luvas 
de borracha); 
Lavar a mãos. 

 

6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 
estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos de proteção, 
máscara, avental, luvas e sapatos fechados e impermeáveis ou botas de 
borracha. 
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 Utilizar a limpeza úmida que consiste na remoção de pó e outros detritos com 
pano de limpeza umedecido em solução detergente e posterior enxágue com 
pano umedecido em água limpa. 

 A limpeza consiste em lavagem, enxague e secagem; 

 Após a limpeza realizar a desinfecção do mobiliário, por fricção (3 vezes) com 
pano descartável umedecido em álcool a 70%. 

 

7 REFERÊNCIAS 

1. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 485, de 11 de novembro 

de 2005. Aprova a norma regulamentadora nº 32 (Segurança e saúde no 

trabalho em estabelecimentos de saúde) [Internet]. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília(DF) Disponível em: 

http:www.mte.gov.br/legislação/normas_regulamentadoras/ nr_32.pdf 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual 

de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde / Ministério da Saúde, 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006 

3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Manual de procedimentos de 

enfermagem. São Paulo, 2005. Disponível em: 

<http://www.unifesp.br/spdm/manual_hosp/arquivos/manuais/>. Acesso em: 

10 out. 2015. 

 

4. APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar. 

Monografia: Higiene, Desinfecção ambiental e Resíduos Sólidos em Serviços de 

Saúde. 3 ed. rev. e amp. São Paulo: APECIH, 2013. 

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Segurança do Cliente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção de 

Superfícies. Brasília: ANVISA, 2010. 

6. GARGIONE A L et al. Procedimentos de Enfermagem. Fundação Escola de 

Enfermagem Robert Wood Johnson. 2 ed. São José dos Campos, SP:2002. 
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LIMPEZA TERMINAL 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

22/09/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2     OBJETIVO  

A limpeza visa promover o bem estar do cliente, hospitalidade e principalmente 
protegê-lo de possíveis infecções. 
 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4     DEFINIÇÃO 

Consiste na remoção das sujidades depositadas nas superfícies inanimadas (piso, 

paredes, teto, mobiliário e equipamentos) utilizando-se meios mecânicos (fricção), 

físicos (temperatura) ou químicos (saneantes). 

 

5  RESPONSABILIDADE 

A limpeza terminal é de responsabilidade do serviço de higiene, enfermagem e 

engenharia dependendo do local, equipamentos a serem limpos e rotina do 

serviço. 

Responsabilidade do Serviço de Higiene: 

• Piso, parede, teto, janelas, portas, maçanetas, luminárias (externamente), 

interruptores de luz, pias, saboneteiras, papeleiras, telefone, grades de ar 

condicionado, bebedouro, bancadas, prateleiras; 

• Instalações sanitárias; 

• Cortinas vinílicas/plásticas; 

• Painel de gases; 

• Suporte de soro; 

• Geladeira e frigobar; 

•  Lixeira; 

• Televisão. 

Responsabilidade da Enfermagem: 

• Equipamentos utilizados pelo cliente, quando são fixos dos setores (monitores, 

ventiladores, incubadoras, bombas de infusão, etc). 

• Todos os mobiliários (mesa de refeição, cadeira, suporte de soro, mesa de 

cabeceira, travesseiro, colchão, cama e  escadinha) dependendo da rotina do 

serviço. 
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Responsabilidade da Engenharia: 

• Limpeza do ar condicionado, luminárias. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

A limpeza ou desinfecção da unidade do cliente reduzindo sujidade e infecção é 

feita após transferências, altas, internação prolongada do cliente no mesmo 

ambiente (cada sete ou quinze dias) e óbitos. Consiste na limpeza da cama, 

colchão, estrados da cama, travesseiro, mobiliário e equipamentos, piso, parede, 

teto, janelas, portas, maçanetas, luminárias (externamente), interruptores de luz, 

pias, saboneteiras, papeleiras, telefone, grades de ar condicionado, bebedouro, 

bancadas, prateleiras; instalações sanitárias; cortinas vinílicas/plásticas; painel de 

gases; suporte de soro; geladeira e lixeira. 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

 

Indicação: Para a recepção do cliente, que espera uma nova internação, internado, 

ou ainda, a fim de receber cliente que retorna de cirurgias/procedimentos, visando o 

bem estar e conforto do cliente que foi submetido a procedimento cirúrgico. Deve 

ser realizada na unidade do cliente por ocasião de óbito, alta, transferência ou 

permanência prolongada do cliente. 

Contraindicação: Não há 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Comunicar a Central de Equipamentos se o cliente estava em precauções de 
contato por microrganismo multirresistente. 

 
6.3 MATERIAL 

Equipamentos de proteção individual (Óculos de proteção e luvas de punho longo 

resistente ao produto)  

• Hamper;  

• Balde; 

 Bandeja contendo: 

• Panos de limpeza descartáveis; 

• Recipiente (jarro) contendo água limpa; 
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• Recipiente contendo detergente. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

 Limpeza terminal:  
Quando realizada pela enfermagem:  
Lavar as mãos; 
Reunir o material; 
Colocar a bandeja com o material sobre 
a mesa de cabeceira, o balde na 
escadinha forrada com pano descartável; 
Colocar os equipamentos de proteção 
individual (EPI); 
Recolher materiais e equipamentos e 
encaminhá-los ao expurgo; 
Desprezar a roupa de cama no hamper, 
evitando movimentos bruscos; 
Afastar a cama da parede, deixando 
espaço suficiente para realização da 
limpeza; 
Remover a matéria orgânica do 
mobiliário, se houver, utilizando pano 
descartável; 
Iniciar a limpeza úmida friccionando o 
pano umedecido com detergente. 
Enxaguar com pano umedecido em água 
até remover todo resíduo do detergente 
e depois secar. 
Limpar a mesa de refeição da parte 
superior até os pés; 
Limpar a parte inferior da bandeja e 
coloca-la sobre a mesa de refeição; 
Limpar a cadeira da parte superior até os 
pés; 
Limpar o suporte de soro da parte 
superior até os pés (retirando fitas 

 
 
 
Otimizar o tempo; 
 
 
 
Reduzir a transmissão de microorganismos; 
 
 
Evitar proliferação de microrganismo; 
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adesivas e esparadrapos que porventura 
estiverem colados);  
Limpar a mesa de cabeceira iniciando 
pela parte interna da mesma; 
Limpar a parte externa da mesa de 
cabeceira; 
Colocar a bandeja sobre a mesa de 
cabeceira; 
Limpar o travesseiro e colocá-lo sobre a 
mesa de refeição; 
Limpar a parte superior do colchão, da 
cabeceira para o centro, inclusive as 
laterais do colchão, sempre do mais 
distante para o mais próximo; 
Continuar a limpeza do colchão, do 
centro para os pés, inclusive as laterais 
do colchão, sempre do mais distante 
para o mais próximo; 
Dobrar o colchão ao meio, limpar a 
cabeceira e o estrado, iniciando da 
cabeceira para o centro. Elevar o estrado 
e limpar a parte inferior do mesmo, 
inclusive espaldar e pés; 
Limpar a parte posterior do colchão, da 
cabeceira para o centro, retorná-lo em 
cima do estrado; 
Dobrar o colchão para o lado contrário, 
limpar a peseira e a outra metade do 
estrado, do centro para os pés e a parte 
inferior do estrado; 
Realizar a limpeza da parte posterior do 
colchão iniciando do centro para os pés; 
Limpar a lateral do leito, grade manivelas 
e pés do lado mais próximo; 
Passar para o lado mais distante e limpar 
a lateral do leito, grade, manivela e pés; 
Colocar o balde no chão forrado com 
pano descartável 
Limpar a escadinha da superfície 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar proliferação de microrganismo; 
 
 
 
 
 
Evitar risco de contaminação ao ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LIMPEZA TERMINAL  POP – AMB – 024 
Páginas 
Página 6 de 6 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Edilania de Alencar 
França 

Rosangela Filipini 
Ana Lucia G. G de 

Sant’Anna 
2ª 22/09/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

 

6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar à 
disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que seja 
garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Manter a postura ergonômica durante a limpeza terminal evita que futuramente o 
profissional de saúde venha a ter diversas sequelas de lesões osteomusculares 
temporárias ou até mesmo permanentes. 
 

7 REFERÊNCIAS 
1- BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Segurança do Cliente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção de 

Superfícies. Brasília: ANVISA, 2010. 

2- APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção 

Hospitalar. Monografia: Higiene, Desinfecção ambiental e Resíduos Sólidos em 

Serviços de Saúde. 3 ed. rev. e amp. São Paulo: APECIH, 2013.  

 

 

superior até os pés; 
Encaminhar o material utilizado ao 
expurgo; 
Retirar os EPI; 
Lavar a mãos. 
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MEDICAÇÃO INTRADÉRMICA 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

30/10/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo de 

aplicação e Biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Administração de soluções com absorção lenta; fins diagnósticos. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4 DEFINIÇÃO 
 Via utilizada para administração de pequenos volumes na camada superficial da 

pele, denominada derme. É uma via de absorção muito lenta.  

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem. 

 

6    DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 
Indicação: Administração da vacina BCG e realização de prova de 

hipersensibilidade (provas de PPD para TB), sensibilidade de algumas alergias, 

dessensibilização e vacina. 

Contraindicação: Presença de lesão no local de aplicação. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Punção venosa e não arterial, sangramento ou hematoma no local, risco de embolia 

gasosa, prejuízo da integridade da pele, dor considerável (após agulha tocar o 

periósteo), lesão do vaso e nervo radial. 

 

6.3 MATERIAL 

Bandeja; seringa de 1 ml; luvas de procedimento; agulha (13x4,5); medicamento 

prescrito; algodão; álcool a 70%. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

MEDICAÇÃO 
INTRADÉRMICA  

POP – AMB – 025 
Páginas 
Página 3 de 5 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Gladis Tenenbojm Rosangela Filipini Laerte Morassi 2ª 30/10/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação de enfermagem Justificativa 

Realizar a leitura da prescrição médica, 
conferindo: Nome do cliente, número do 
prontuário, data de nascimento e nome da mãe, 
nome do medicamento, dose, via, 
frequência/aprazamento, presença de processos 
alérgicos. 
    
Higienizar a bandeja com álcool a 70%  

 
Colocar a máscara; 
 
 
Higienizar as mãos; 

 
Realizar a etiqueta de identificação da medicação 
com os dados do cliente; 

 
 
Desinfetar  frasco e/ou ampola com álcool a 70%; 
 
Aspirar o medicamento; 
 
Levar a bandeja com o material para até o local 
que será feito a aplicação/teste no cliente; 
 
Orientar o cliente sobre o procedimento, as 
indicações e contraindicação  da medicação; 
 
Checar a identificação do cliente; 
 
Higienizar as mãos e calçar luvas de 
procedimento; 

 
Ao mesmo tempo em que apoia o antebraço do 
cliente com sua mão, esticar a pele da face 
ventral do antebraço com o polegar e o indicador. 
 

Reduzir o risco de danos relacionados a erros na 
administração de medicamentos 
 
 
 
 
 
Remover sujidades/microrganismos  
 
Reduzir transmissão de microorganismo e visando 
a proteção individual; 
 
Reduzir transmissão de microorganismo; 
 
Reduzir risco de erro de medicação; 
 
 
 
Reduzir transmissão de microorganismo; 
 
 
 
Reduzir transmissão de microorganismo; 
 
 
Reduzir ansiedade e propiciar cooperação do 
cliente; 

 
Reduzir risco de erro de medicação 

 
Reduzir transmissão de microrganismos e 
promover barreira física entre as mãos e fluidos 
corporais; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 
estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma 
que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, 
avental e luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está 
principalmente vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no 
acondicionamento e segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos 
sem utilização de proteção mecânica. Desta forma, para a coleta de material 
arterial, é necessário que o profissional responsável e habilitado utilize os EPIs 
e faça o acondicionamento correto do descarte do material, para não 
prejudicar o meio ambiente. 

Introduzir somente o bisel para cima em um 
ângulo de 15º. Não aspirar;  
 
Injetar lentamente o medicamento prescrito e 
observar a formação de pápula;  
 
Retirar a agulha com movimento único, rápido e 
firme; 
  
Não massagear o local e orientar o cliente a não 
coçar o local;  
 
Descartar o material utilizado em local 
apropriado; 
Retirar as luvas de procedimentos e lavar as 
mãos; 
 
Realizar a limpeza da bandeja e guardar o 
material no local apropriado; 
 
Checar o procedimento e realizar a anotação no 
prontuário; 

 
 
 
Evitar causar irritação ao tecido e comprometer a 
absorção;  
 
Evita riscos de acidentes ocupacionais; 
 
 
 
 
Reduzir a transmissão de microorganismos 
 
 
Organização do espaço de trabalho 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento 
(artigo 71 e 72 do código de ética dos 
profissionais de Enfermagem) 
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• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 
paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. 
 
 

7  REFERÊNCIAS 
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MEDICAÇÃO INTRAMUSCULAR 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

29/10/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Preparar e administrar medicamentos por via intramuscular, obter ação mais 

rápida do que por via oral. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4     DEFINIÇÃO 

 É a administração de medicamentos no tecido muscular  

 

5    RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Está indicada, a partir da avaliação médica, para clientes que necessitam 

de rápida intervenção terapêutica, quando outras vias de administração de 

medicamentos são contra indicadas, devido suas características. 

Contraindicação: Presença de hematomas, edema ou lesões de pele, uso de 

anticoagulantes ou trombocitopenia. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Lesões no músculo, nervos e vasos por falha técnica; 

Administração de substâncias irritantes ou com uso de diluente inadequado; 

Alterações orgânicas por reação do medicamento; 

Infusão de volume maior que o indicado. 

 

6.3 MATERIAL 

Bandeja; Prescrição médica; Medicação prescrita; Etiqueta de identificação 

para o medicamento; Álcool 70%; Algodão; Máscara; Luvas de procedimento; 

Seringa Agulha 40x12 para aspiração; Agulha 30x8, 30x7 ou 25x7,5 (escolher 

agulha de acordo com a faixa etária ou massa muscular). 
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6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Realizar a leitura da prescrição médica, 
conferindo: Nome do cliente, número do 
prontuário, data de nascimento e nome 
da mãe, nome do medicamento, dose, 
via, frequência/aprazamento, presença 
de processos alérgicos. 
 
Higienizar a bandeja com álcool a 70%; 
 
 
 
 Reunir todo material em uma bandeja; 
 
Colocar a máscara; 
 
 
Higienizar as mãos; 
 
Realizar a etiqueta de identificação da 
medicação com os dados do cliente; 

 
Desinfetar frasco e/ou ampola com 
álcool a 70%; 

 
Aspirar o conteúdo do frasco e/ou 
ampola com agulha 40x12 retirando o ar 
da seringa; 

 
 

 
Trocar a agulha, após aspiração, 
colocando a agulha de calibre específico 
para via IM, de acordo com a faixa etária 
ou massa muscular; 

Reduzir o risco de danos relacionados a erros na 
administração de medicamentos. 
 
 
 
 
 
Remover sujidades/microrganismos; 
 
 
 
Propiciar a utilização eficiente do tempo; 
 
Proporcionam barreira física entre as mãos e os fluidos 
corporais; 
 
Reduzir transmissão de microrganismo; 
 
Reduzir risco de erro de medicação; 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismo; 
 
 
O acúmulo de ar pode causar erros na interpretação da 
dosagem correta, podendo ocasionar danos ao cliente; 

 
 

 
 

O calibre adequado da agulha está associado com redução 
de complicações como: abcesso e nódulo; 
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Levar a bandeja até o local onde será 
realizada a aplicação; 

 
Orientar o cliente sobre o procedimento, 
as indicações e contraindicação da 
medicação; 
 
Checar a identificação do cliente; 

 
 

 Higienizar as mãos e calçar luvas de 
procedimento; 

 
Colocar o cliente na posição adequada 
ao procedimento; 
 
Solicitar ao cliente para expor a área de 
aplicação e delimitar o local; 

 
Fazer a antissepsia com álcool a 70% em 
movimento circular, de dentro para fora, 
trocando o algodão, quantas vezes for 
necessário, até que o algodão não 
apresente qualquer sujidade. 

 
Esticar a pele do local onde será 
introduzido a agulha, com o bisel 
lateralizado com angulação à 90 graus. 
Com exceções em crianças ou clientes 
adultos muito emagrecidos. Aspirar 
lentamente para certificar-se de que não 
atingiu nenhum vaso sanguíneo; 

 
Injetar lentamente o conteúdo da 
seringa, com exceção na administração 
da Penicilina Benzatina; 
 
 

 
Respeito a privacidade do cliente; 
     
 
Reduzir ansiedade e propiciar cooperação do cliente; 
 
 
  
Reduzir risco de erro de medicação 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismos e promover 
barreira física entre as mãos e fluidos corporais; 
 
O relaxamento do local minimiza o desconforto; 

 
 
Há necessidade de boa visualização para estabelecer o 
local correto e evitar danos aos tecidos; 

 
Remover as sujidades e micro-organismos; 

 
 
 
 
 

A técnica a ser utilizada de delimitação do músculo 
depende da condição física do cliente. Clientes idosos, 
edemaciados ou que tenha pouca massa muscular faz-se 
necessário a realização da técnica em pinça. Porém, essa 
técnica em clientes hígidos pode ocasionar a 
administração do medicamento em tecido subcutâneo.  
 
 
A injeção realizada lentamente reduz a dor e o trauma do 
tecido. Porém, no caso da Penicilina Benzatina, pode 
ocasionar obstrução da agulha. Dessa forma, a mesma 
deverá ser injetada mais rapidamente; 
 



 
 
 
 
 

MEDICAÇÃO 
INTRAMUSCULAR 

POP – AMB – 026 
Páginas 
Página 5 de 6 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Gladis Tenenbojm Rosangela Filipini 
Beatriz Leonaite 

Lima 
2ª 29/10/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

 

 

6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 
estar à disposição, em número sufi ciente, nos postos de trabalho, de forma que 
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental 
e luva de procedimento. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 
paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. 

 As medicações devem ser encaminhadas ao quarto em bandeja, exceto nos casos 
de clientes com algum tipo de precaução, quando devem ser acondicionadas em 
embalagem plástica; 

 Na presença de sangue na seringa ao realizar a aspiração, retire a agulha e 
prepare outra injeção; 

 Não reencape a agulha. Descarte-a em local apropriado; 

 Não misturar medicamentos na mesma seringa; 

 Realizar rodízio de local de aplicação; 

 O local de uma injeção intramuscular deve ser escolhido cuidadosamente, 

levando-se em conta o estado geral do cliente e a medicação a ser administrada. 

 Seleção do local de aplicação de IM e volume máximo a ser administrado. 

 
Descartar o material utilizado em local 
apropriado; 
 
Retirar as luvas de procedimentos e lavar 
as mãos. 
 
Realizar a limpeza da bandeja e guardar 
o material no local apropriado. 
 
Realizar as anotações de enfermagem no 
prontuário. 
    

 
Evitar riscos de acidentes ocupacionais; 
 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
 
 
Organização do espaço de trabalho; 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 
71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 
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Idade Deltóide Ventroglúteo Dorso glúteo 
Vasto Lateral 

da coxa 

Adultos 1,0 ml 4,0 ml 4,0 ml 4,0 ml 

 

 Seleção do local de aplicação de IM e calibre da agulha 
 

Calibre da agulha 
 

Local 
 

30 x 7 mm 
Ventroglúteo 
Dorso glúteo 

25 x 7 mm 
Deltóide 

Vasto lateral da coxa 

 

7 REFERÊNCIAS 

1. Soares, B. Manual de Normas de Enfermagem: Procedimentos Técnicos. 

São Paulo: Lisboa, 2011. 

2. Governo do Distrito Federal, Secretaria de estado De Saúde, Subsecretaria 

de Atenção à Saúde, Gerencia de Enfermagem. Manual de Procedimentos 

do Enfermeiro. Brasília, 2012. 

3. Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Administração de 
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MEDICAÇÃO VIA SUBCUTÂNEA 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

29/10/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2     OBJETIVO  

 Administração de soluções que exigem absorção lenta. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4     DEFINIÇÃO 

É a introdução de um medicamento no tecido subcutâneo. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro/ Técnico de Enfermagem/ Auxiliar de Enfermagem. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Quando há necessidade de administração de medicamentos de 

absorção lenta e contínua, em pequena quantidade na camada hipodérmica. 

Contraindicação: Medicamentos que precisem de rápida absorção; 

Coagulopatias; Lesões cutâneas, hematoma e edema. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 

 Aparecimento de edema, rubor e dor; 

 Abscessos; 

 Lipodistrofia provocada por injeções repetidas no mesmo local. 

 

6.3 MATERIAL 

Medicamento prescrito; Bandeja; Seringa de 1 ml; Agulha descartável (13x4, 5); 

Agulha descartável 25x8/30x7 (para aspiração da medicação); Luvas de 

procedimento; Álcool a 70%; Algodão.      
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6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Realizar a leitura da prescrição médica, conferindo: 
Nome do cliente, número do prontuário, data de 
nascimento e nome da mãe, nome do 
medicamento, dose, via, frequência/aprazamento, 
presença de processos alérgicos. 
    
 
Higienizar a bandeja com álcool a 70%  

 
Colocar a máscara; 

 
 
Higienizar as mãos; 

 
Realizar a etiqueta de identificação da medicação 
com os dados do cliente; 

 
Desinfetar  frasco e/ou ampola com álcool a 70%; 

 
Aspirar o conteúdo do frasco e/ou ampola com 
agulha 25x8/30x7 retirando o ar da seringa; 

 
 
 

Trocar a agulha, após aspiração, colocando a 
agulha de calibre específico para via SC; 
 
Levar a bandeja até o local onde será realizada a 
aplicação; 

 
Orientar o cliente sobre o procedimento, as 
indicações e contraindicação da medicação; 
 
Checar a identificação do cliente; 

 
 Higienizar as mãos e calçar luvas de 

Reduzir o risco de danos relacionados a erros na 
administração de medicamentos 
 
 
 
 
 
Remover sujidades/microrganismos  
 
Reduzir transmissão de microorganismo e visando a 
proteção individual; 

 
Reduzir transmissão de microorganismo; 
 
Reduzir risco de erro de medicação; 

 
 

Reduzir transmissão de microorganismo; 
 

O acúmulo de ar pode causar erros na interpretação 
da dosagem correta, podendo ocasionar danos ao 
cliente; 

 
 
O calibre adequado da agulha está associado com 
redução de complicações; 
 
 Respeito a privacidade do cliente 
 
     
Reduzir ansiedade e propiciar cooperação do cliente; 
 
 
Reduzir risco de erro de medicação 
 
Reduzir transmissão de microrganismos e promover 



 
 
 
 
 

MEDICAÇÃO VIA 
SUBCUTÂNEA 

POP – AMB – 027 
Páginas 
Página 4 de 5 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Gladis Tenenbojm Rosangela Filipini 
Flaviane Kesia 

Rodrigues 
2ª 29/10/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

procedimento; 
 
 

Colocar o cliente na posição adequada ao 
procedimento; 
 
Solicitar ao cliente para expor a área de aplicação 
e delimitar o local; 

 
 

Fazer a anti-sepsia com álcool a 70%, até que o 
algodão não apresente qualquer sujidade. 
 
Utilizar apenas 2 dedos para formar a prega 
subcutânea; 

 
 

Introduzir a agulha em ângulo de 90º e aspirar. 
 

Injetar o líquido lentamente;  
 

Retirar a seringa e a agulha em movimento único;  
 

Comprimir o local com algodão por alguns 
segundos e não massagear;  

 
Descartar o material utilizado em local apropriado; 
 
 
 
Retirar as luvas de procedimentos e lavar as mãos 
 
 
 
Realizar a limpeza da bandeja e guardar o material 
no local apropriado 
 
Checar o procedimento e realizar a anotação no 
prontuário. 

barreira física entre as mãos e fluidos corporais; 
 
 
O relaxamento do local minimiza o desconforto; 

 
 

Há necessidade de boa visualização para estabelecer 
o local correto e evitar danos aos tecidos; 

 
 
Remover as sujidades e micro-organismos; 
 
 
Evita riscos de acidentes ocupacionais; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a transmissão de micro-organismos. 
 
  
 
Organização do espaço de trabalho 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento 
(artigo 71 e 72 do código de ética dos profissionais 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

 Atentar para os 9 certos (paciente certo, medicamento certo, dose certa, via de 

administração certa, horário certo, registro certo, devolução certa, orientação e 

informação certa ao paciente, compatibilidade certa);  

 Os sinais vitais do paciente devem ser verificados antes da administração de 

medicamentos que possam afetá-los (ex: antiarrítmicos, betabloqueadores, 

digitálicos, hipotensores, entre outros); 

 Registrar as reações adversas que sobrevierem no prontuário e prescrição 

(farmacovigilância);  

 Registre a recusa do paciente, se for o caso e notificar ao médico;  

 Atentar para alergias do paciente, destacando no prontuário e prescrição; 

 Não manter medicamentos que não foram utilizados na unidade do paciente;  

 Recomendação especifica para cada uma das vias percutâneas: INJEÇÕES 

SUBCUTÂNEAS: Aplicação de medicamentos no tecido conjuntivo frouxo sob a 

derme, sendo que, a absorção do medicamento é realizada de forma lenta em 

comparação com a via intramuscular, em decorrência da menor quantidade de 

fluxo sanguíneo. Não é necessário aspirar após introduzir a seringa no local de 

administração do medicamento devido a pequena quantidade de vasos 

sanguíneos; 

 É recomendada a administração de pequenas doses de medicamentos 

hidrossolúveis, em decorrência do tecido ser sensível a soluções irritantes e 

grandes volumes de medicamentos. O volume a ser infundido não deve 

ultrapassar a 2 ml;  

 O peso corporal do paciente deve ser avaliado na escolha da agulha e do ângulo 

de inserção do medicamento;  

 

7 REFERÊNCIAS 
1-  Soares, B. et al. Manual de Normas de Enfermagem: Procedimentos Técnicos. 

São Paulo: Lisboa, 2011. 

2- Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. Manual de procedimentos do 

enfermeiro. Brasília, 2012. 

de Enfermagem). 
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OXIGENOTERAPIA 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

26/09/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Fornecer concentração adicional de oxigênio para facilitar adequada oxigenação 

tecidual 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

É a administração de oxigênio através de via inalatória 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, Técnicos / Auxiliares de Enfermagem 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Oferecer oxigênio para clientes que estejam em hipoxemia apresentando 

sintomas de inquietação, ansiedade, desorientação, rebaixamento do nível de 

consciência, tontura, palidez, cianose, dispneia, com uso de musculatura acessória, 

tiragem intercostal e Saturação de O2 abaixo de 90%. 

Contraindicação: Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica dependentes 

de um estado de hipercapnia. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Lesão de pele por fixação inadequada do dispositivo; 

 Ressecamento de mucosa nasal; 

 Cuidado com aparelhos que podem emitir faísca; 

 Nunca usar graxa ou óleo nas válvulas e no manômetro de oxigênio; 

 Transportar o cilindro com cuidado: a queda pode provocar explosão. 
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6.3 MATERIAL 

0xigênio canalizado ou em cilindro; Fluxômetro; Bandeja; Frasco umidificador 500 

ml; Intermediário de látex, plástico ou traquéia; Água destilada; Cateter nasal nº 

6,8,10 ou 12,   cânula nasal  “tipo óculos”; máscara facial simples e alto débito 

(máscara de Venturi com diluidores coloridos); Gaze; Micropore; Solução SF 0,9%; 

Luvas de procedimento. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Higienizar as mãos;  
 
Reunir o material e dirigir-se ao cliente;  
 
Identificar-se como membro da equipe da 
enfermagem, conferir a identificação do cliente 
(nome completo e data de nascimento). 
 
Explicar o procedimento ao cliente e deixá-lo em 
posição confortável, decúbito elevado 30º ou 
45º;  
 
Preparar o umidificador, colocando água 
destilada entre os níveis mínimo e máximo; 
 
Instalar o fluxômetro na fonte de O2 e conectar 
o umidificador ao fluxômetro; 
 
Conectar o cateter ou máscara na extensão do 
umidificador; 
 
Calçar as luvas; 
 
Realizar higienização das cavidades nasais 
 

Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Evitar erros, facilitar a organização e o controle        
eficiente do tempo; 
Manter segurança do cliente; 
 
 
 
Fazer com que o cliente seja mais cooperativo  
 
  
 
Facilitar a organização e o controle eficiente do 
tempo; 
 
Facilitar a organização e o controle eficiente do 
tempo; 
 
Facilitar a organização e o controle      eficiente do 
tempo; 
 
Proporcionar barreira física entre o profissional e 
os       fluidos corporais do cliente; 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
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Cateter Nasal 
Medir com o cateter a distância entre a base do 
nariz e o lóbulo da orelha, marcando com o 
adesivo para determinar quanto o cateter deve 
ser introduzido;  
Realizar hiperextensão da cabeça do cliente                                                                                                       
Umedecer o cateter com solução fisiológica,                                                                                                    
segurando-o com gaze; 
Introduzir o cateter pelo assoalho de uma das 
narinas até o ponto marcado;  
Observar a posição do cateter através da 
cavidade oral do cliente (o extremo do cateter 
deve aparecer atrás da úvula palatina);  
                                                                                                                                                                                                                   
Fixar o cateter, cuidando para que não fique 
incômodo. 
 
 
Cateter nasal tipo óculos 
Colocar os “pinos” do cateter nas narinas do 
cliente; passar a extensão do cateter ao redor da 
orelha do cliente e sob o queixo; utilizar 
proteção com algodão entre a extensão e a 
orelha. 
 
Máscara Facial 
Colocar a máscara sob o nariz, a boca e o queixo; 
ajustar a faixa de metal da máscara ao nariz do 
cliente; utilizar proteção de placa hidrocolóide 
entre a máscara e o nariz; puxar a faixa elástica 
para trás da cabeça e do pescoço e ajustá-la na 
lateral da face. 
 
Máscara de Venturi 
Colocar a máscara sob o nariz, a boca e o queixo; 
ajustar a faixa de metal da máscara ao nariz do 
cliente; utilizar proteção de placa hidrocolóide 
entre a máscara e o nariz; puxar a faixa elástica 
para trás da cabeça e do pescoço e ajustá-la na 

Realizar procedimento segundo técnica adequada; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Identificar o paciente confirmando seu nome completo e data de nascimento. 

• Realizar a lavagem das mãos antes e após o procedimento 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 36, 37, 38 e 39 do Código 

de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

 

 

 

 

 

 

 

lateral da face. 
 
Ajustar o adaptador de nebulização ao diluidor 
colorido escolhido, mesmo que a nebulização 
não tenha sido prescrita; 
 
Abrir a saída de O2 e regular o fluxômetro de 
acordo com o dispositivo instalado: Cateter nasal 
tipo óculos concentração média ou baixa de O2 
até 6 l/min. 2; Máscara facial simples 
concentração de O2 fluxo de 6 a 10 l/min e 
Máscara com reservatório fornece alta 
concentração de O2  fluxo de 10 a 15 l/min 
 
Realizar higienização da bandeja com álcool; 
 
Guardar os materiais e organizar a unidade; 
 
Higienizar as mãos; 
 
Registrar o procedimento em prontuário. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
 
Facilitar a organização da unidade; 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos; 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; 
Artigos 36, 37, 38 e 39 do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e 
Deveres). 
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PERMEABILIZAÇÃO DO CATETER VENOSO TOTALMENTE IMPLANTADO 

(PORT-A-CATH) 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

 1ª  
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2    OBJETIVO 

Manter permeabilidade do cateter totalmente implantado (port-a-cath®) com uso 

de solução de heparina. 

 

3    CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

Preenchimento da luz do cateter totalmente implantado (port-a-cath®) com 

solução heparinizada. Técnica de desativação do cateter, mantendo a 

permeabilidade do mesmo. Pode ser utilizado para cateter central de inserção 

periférica (CCIP-PICC), cateter semi-implantado e cateter totalmente implantado. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro. 

 

6    DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Clientes com indicação de restrição hídrica; clientes com cateteres sem 

indicação de soroterapia em tempo superior à 24h; clientes com cateteres de 

longa permanência em uso esporádico; clientes com rede venosa de difícil acesso; 

término temporário da terapia proposta com a previsão de utilização posterior do 

cateter. 

Contraindicação: Não se aplica. Estar atento com a aplicação de heparina com 

volume superior ao prime do cateter, quando o paciente tiver restrição ao uso 

desse medicamento. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Aplicação de heparina com volume superior ao prime do cateter, quando o 

paciente tiver restrição ao uso desse medicamento. 
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6.3 MATERIAIS 

Bandeja, 1 seringa de 20mL com solução fisiológica, 1 seringa de 10mL contendo 

0,2 mL de heparina (5.000 UI/mL) diluída em 9,8 mL de solução fisiológica para 

permeabilização do cateter (ponta protegida com agulha) devidamente 

identificada, luvas de procedimento, gaze estéril, álcool a 70% ou clorexidina 

alcoólica 0,5%, fita adesiva microporosa, lixeira/ saco para resíduo químico. 

 

6.4 EPIs 

Luvas de procedimento e máscara cirúrgica. 

 

6.6 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Apresentar-se ao paciente e familiar, explicar o 
procedimento que será realizado, sanando todas 
suas dúvidas antes de iniciar a execução;  
 
 
Reunir o material; 
 
Higienizar as mãos (POP 018); 
 
Promover a privacidade do paciente (utilizar o 
biombo se necessário) e posicione o paciente 
confortavelmente para a realização do 
procedimento; 
 
Aspirar 10 mL ou 20 mL de SF 0,9% na seringa; 
 
 
Posicionar o cliente no leito, de acordo com o local 
de inserção do cateter; 
 
 
Paramentar-se com os EPIs; 
Feche o equipo e a válvula do port-a-cath; 
 

Diminuir a ansiedade, favorecer a colaboração 
do paciente, inspecionar o local do cateter e 
avaliar a necessidade de tricotomia. 
 
Evitar erros e facilitar a organização e o 
controle eficiente do tempo;  
 
Reduzir a transmissão de microorganismos;  
 
Proteção e manutenção da privacidade física;  
 
 
 
 
Adequar o volume de soro necessário para 
remover resíduos no lúmen do cateter; 
 
Facilitar a execução do procedimento e 
promover conforto ao cliente; 
 
 
Promover proteção individual; 
Permitir a heparinização; 
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Use gaze embebida em álcool a 70 % ou clorexidina 
alcoólica 0,5% e desconecte o cateter do equipo de 
infusão (proteja a ponta do equipo para evitar 
respingos) e realize a desinfecção local; 
 
Conectar a seringa com 20 mL de SF 0,9% na 
extensão do cateter, e injetar toda a solução, sem 
fazer pressão excessiva. Retirar a seringa; 
 
Conectar a seringa de 10 mL com a solução 
heparinizada e injetar 5 mL, em adolescentes e 
adultos, e 3 mL, em crianças. Enquanto estiver 
infundindo, clampear o cateter realizando pressão 
positiva o extensor do dispositivo agulhado;  
 
Retire o curativo do cateter, peça ao paciente para 
respirar profundamente e segurar o ar na 
inspiração; 
 
Apoie a mão sobre a base da agulha Huber e retire a 
agulha em movimento único em ângulo de 90 
graus. Puxe a trava de segurança; 
 
Fazer compressão local com gaze esterilizada; 
 
Fazer curativo oclusivo com gaze esterilizada e fita 
adesiva;  
 
Deixe o paciente confortável; 
 
Recolha o material do quarto, mantendo a unidade 
organizada e encaminhe ao expurgo; 
 
Descarte os perfurocortantes em caixa apropriada e 
os demais resíduos em lixeira adequada (ex: 
infectante, resíduo químico); 
 
 

 
 
 
 
 
Remover microorganismos da flora transitória e 
reduzir a flora residente; 
 
 
Heparinizar a câmara para evitar a formação de 
coágulos. Permitir a manutenção de uma 
pressão positiva que evita o refluxo sanguíneo; 
 
 
 
Facilitar a execução do procedimento; 
 
 
 
 
 
 
 
Promover hemostasia; 
 
Proteger o sítio de inserção do cateter 
agulhado; 
 
Proteção e manutenção da privacidade física;  
 
Promover ambiente favorável e dar destino 
adequado aos materiais; 
 
 
 
Promover ambiente favorável e dar destino 
adequado aos materiais; 
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6.6 RECOMENDAÇÕES 

 Se não obter refluxo nem infundir o soro com facilidade, o sistema pode estar 

deslocado ou obstruído, solicite avaliação da equipe médica (não force a 

desobstrução). 

Utilizar a solução de heparina na concentração de 100UI/mL para a 

heparinização de todos os cateteres. A concentração pode variar de acordo 

com a idade, tipo de acesso venoso, condições clínicas do cliente e com o 

protocolo institucional. Estão disponíveis no mercado, seringas comercializadas 

com a solução heparinizada em diferentes concentrações. 

Salinizar o cateter que será utilizado em um intervalo inferior a 24 horas com SF 

0,9%. 

 Trocar a solução heparinizada a cada 30 dias nos cateteres de longa 

permanência. 

 Investigar a presença de edema e de sinais flogísticos no sítio de inserção dos 

cateteres. Quando presentes, remover o cateter e não heparinizá-lo. 

 Preferir a salinização à heparinização em clientes com distúrbios de coagulação 

e crianças pequenas. 

 Administrar medicamentos em cateteres heparinizados, seguindo a sequência: 

aspirar à solução heparinizada da luz do cateter; injetar SF 0,9% sob pressão 

moderada; administrar a medicação prescrita e injetar SF 0,9% ou outra 

Retire as luvas de procedimento; 
 
 
Higienize as mãos; 
 
Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel 
toalha e passe álcool 70%; 
 
Registrar o procedimento em prontuário com 
descrição do tipo e numeração da agulha, 
procedimento realizado (administração de 
medicamentos, heparinização, soroterapia), 
aspecto da pele e presença de ocorrências adversas 
e as suas medidas tomadas. 

Promover proteção individual e evitar a 
transmissão de micro-organismos; 
 
Reduzir a transmissão de micro-organismos;  
 
 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o 
tratamento;      Artigos 71 e 72 do Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(Responsabilidades e Deveres).  
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solução sob pressão moderada, utilizando seringas, para depois, heparinizar o 

cateter novamente. 

 Realizar a punção do cateter totalmente implantado com técnica asséptica, 

quando houver a sua necessidade para a heparinização. 

 

6.7 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código 

de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, descartáveis ou não, 

deverão estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, 

de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, 

avental e luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está 

principalmente vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no 

acondicionamento e segregação dos materiais sem utilização de proteção 

mecânica. Desta forma, é necessário que o profissional responsável e 

habilitado utilize os EPIs e faça o acondicionamento correto do descarte do 

material, para não prejudicar o meio ambiente e a saúde do trabalhador. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a 

segurança do paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, 

incluindo, por exemplo, unidades de pronto atendimento, coleta de 

exames laboratoriais, atendimento domiciliar e em ambulatórios. 

 

7 REFERÊNCIAS 
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PREPARO DE MATERIAL PARA INTUBAÇÃO 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

25/10/2018 2ª Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

A intubação endotraqueal permite a assistência ventilatória em clientes incapazes  

de manterem a troca gasosa de maneira adequada espontaneamente, submetidos 

a anestesias gerais ou sob ventilação mecânica, podendo ser de curta ou longa 

duração. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4 DEFINIÇÃO 
Intubação endotraqueal envolve a inserção oral ou nasal de um tubo flexível 

através da laringe, até o interior da traquéia.  

 

5  RESPONSABILIDADE 

     Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem  

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

 

Indicação: Clientes que necessitam manter vias aéreas permeáveis e o controle da 

ventilação pulmonar, situações de emergência, tais como parada cardiorrespiratória 

(PCR), Insuficiência respiratória (IR), hipoventilação, choque, etc. 

Contraindicação: A intubação oral é contraindicada em casos de lesão aguda da 

coluna vertebral, distúrbios espinhais degenerativos, tumores e traumas faciais. A 

intubação nasal é contra indicada em clientes com apneia, distúrbios hemorrágicos, 

sinusite crônica ou obstruções nasais. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Fraturas ou luxações da coluna cervical; 

 Deslocamento de mandíbula; 

 Traumas dentários; 

 Lesões de lábios, língua e mucosa oral; 
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 Lesões nasais; 

 Lesões ou perfurações das vias aéreas e esôfago; 

 Erro de técnica levando à hipoxemia; 

 Intubação esofágica; 

 Intubação brônquica; 

 Reflexos provocados pela Laringoscopia e intubação. 

 

6.3 MATERIAL 

Tubos Endotraqueais com diâmetro apropriado; Laringoscópio com lâmpada 

com cabos e lâminas de diversos tamanhos curva e reta; Estetoscópio;  Luva 

estéril; Luva de procedimento; Máscara; Óculos; Touca; Xylocaína spray ou gel; 

Seringa 20ml; Fixador de Tubo Endotraqueal; Gaze estéril; Ambu com extensor 

de oxigênio e reservatório (umidificador); Fio-guia; Respirador equipado; Filtro 

bacteriológico; Estetoscópio; Vácuo, se não houver régua de gases,  aspirador 

portátil; Sonda de aspiração; Oxímetro de pulso.  
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6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

 Separar o material de intubação necessário; 
 
 
Explicar para o cliente e/ou familiar o 
procedimento; 
 
 
Lavar as mãos e colocar o equipamento de 
proteção individual (EPI); 
 
Conectar a sonda de aspiração ao sistema de 
aspiração a vácuo e deixar o respirador preparado 
para a posterior utilização; 
 
Testar o cuff do tubo endotraqueal com seringa de 
20 ml; 
 
Avaliar o posicionamento do cliente, 
hiperestender a cabeça e flexionar o pescoço 
(afastar a possibilidade de trauma cervical); 
 
Retirar próteses dentárias e realizar aspiração das 
secreções na cavidade nasal e oral se necessário; 
 
 
A oxigenação adequada com Ambu deve ser 
mantida até a obtenção de uma via aérea artificial; 
 
 
Administrar medicações (sedativos, analgésicos e 
anestésicos) após prescrição médica.  
 
Aplicar pressão na cartilagem cricóide, se 
solicitado; 
 

Facilitar a organização e o controle eficiente do 
tempo; 
 
Fazer com que o cliente e a família sejam mais  
cooperativos e tolerantes para um procedimento  
de grande impacto e possíveis complicações; 
  
Reduzir transmissão de microrganismos; 
proteger contra possíveis riscos biológicos; 
 
Facilitar a organização, controle eficiente do 
tempo, otimizar assistência prestada; 
  
 
Certificar que não há danos no material e 
garantir segurança para o cliente; 
 
Melhor posicionamento de acordo com a técnica 
que o profissional médico irá utilizar, facilitar 
visualização da traquéia e evitar iatrogênias; 
 
Evitar aspiração e/ou broncoaspiração, higienizar 
vias aéreas superiores, facilitar visualização da 
traqueia; 
 
Hiperventilação a fim de evitar hipóxia e/ou 
hipoxemia, manter melhor valor de  saturação de 
O2 possível; 
  
Evitar desconforto, dor e possível trauma, 
otimizar assistência durante a intubação; 
 
Facilitar introdução do tubo orotraqueal (TOT), 
pelo profissional médico; 
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Hiperoxigenar entre as tentativas de realização do 
procedimento com ambu mais máscara; 
 
Confirmar local do tubo endotraqueal, 
auscultando a região hipogástrica, hemitórax 
direito e esquerdo, por meio do estetoscópio e da 
ventilação com o ambu em 100 % de O2;  
 
Na ausência de sons respiratórios à esquerda, 
tracionar de 1 a 2 cm a cânula endotraqueal e 
reavalie ausculta pulmonar e posicionamento; 
 
Na ausência de sons respiratórios e distensão 
gástrica à ventilação, remover a cânula 
endotraqueal e reiniciar o procedimento com nova 
cânula; 
 
Observar simetria e movimentos da caixa torácica; 
 
Avaliar saturação do oxigênio por oximetria de 
pulso não invasiva; 
 
Conectar o tubo endotraqueal ao sistema de 
ventilação mecânica; 
 
 
Fixar o tubo endotraqueal com cadarço ou fita 
adesiva; 
 
Observar e registrar o posicionamento do tubo (na 
altura da arcada dentária em cm); 
 
 
Realizar aspiração de secreções endotraqueais se 
necessário, hiperoxigenar a 100% durante o 
procedimento, utilizando técnica asséptica; 
 
Manter a pressão do cuff em torno de 20 a 25 
mmHg;  
 

Evitar hipóxia e/ou hipoxemia, podendo levar a 
uma anóxia;  
 
Teste clínico para confirmar se houve sucesso ou 
insucesso na intubação, garantindo que a 
intubação e ventilação ocorram corretamente, 
antes da real comprovação do RX de tórax; 
 
Devido brônquio a direita mais susceptível a 
seletivação monopulmonar, garantir que TOT 
fique próximo a bifurcação da traqueia na carina; 
 
Devido a cânula ter percorrido o esôfago em vez 
da traqueia, deve ser substituída e ser realizado 
novo procedimento  
 
 
Avaliar mecânica ventilatória 
 
Avaliar transporte de oxigênio pelas 
hemoglobinas aos tecidos; 
 
A fim de que haja uma pressão positiva, e o 
cliente seja ventilado de acordo com a sua 
necessidade; 
 
Evitar possível extubação, garantir segurança ao 
cliente; 
 
Evitar tracionamento ou introdução do TOT, 
causando uma má ventilação e/ou lesões de pele 
e mucosa;  
 
Evitar aspiração de vias aéreas sem necessidade, 
minimizar risco de infecção do trato respiratório, 
evitar hipóxia e/ou hipoxemia; 
 
Volume de ar necessário para assegurar o 
posicionamento da cânula e evitar o risco de 
aspiração do conteúdo gástrico sem causar 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

 É a biossegurança que prevê a lavagem das mãos antes de qualquer atendimento, do 
preparo ou contato com algum paciente. 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar à 
disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que seja 
garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara e luva de 
procedimento. 
 

7 REFERÊNCIAS 

1- MOTA, L. A. A; CARVALHO, G. B; BRITO, V. A. B. Complicações laríngeas por 

intubação orotraqueal: Revisão da literatura. In. Arch. Otorhinolaryngol., São 

Paulo - Brasil, v.16, n.2, p. 236-245, Abr/Mai/Junho - 2012. 

2- MATSUMOTO, T; CARVALHO, W. B. Intubação traqueal. J. Pediatr. (Rio J.) vol. 

83 n°2 suppl. 0.  Porto Alegre. 2007. 

 
 
 
Verificar sinais vitais 
 
 
 
Solicitar Rx tórax 
 
Realizar organização do local, descartar o material 
em local adequado; 
 
Lavar as mãos; 
 
Realizar a SAE (Enfermeiro) e anotação de 
Enfermagem (Enfermeiro/ Técnico de 
Enfermagem/ Auxiliar de Enfermagem). 
    

isquemia da traqueia; 
 
15/15 min na primeira hora, de 30/30 min na 
segunda hora, após de 1/1h em caso de 
intubação emergencial, intubação seletiva de 
acordo com o protocolo de sinais vitais;  
 
Conformar posicionamento do TOT. 
 
Manter local organizado e livre de riscos; 
demonstrar preocupação com seu bem estar; 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento;  
 Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades 
e Deveres). 
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PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INTRAVENOSA 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

04/11/2018 2ª 

Foram revisados todos os itens e inseridos os 

seguintes itens: Campo de aplicação e 

biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Preparar e administrar medicações/soluções intravenosas, assegurando técnica 

asséptica e barreiras para prevenção de erros. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de Medicina 

do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

Sistematização do preparo e administração de medicação diretamente na veia, 

garantindo eficiência técnica e segurança ao cliente. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Equipe de Enfermagem 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Condições clínicas que necessitem de prescrição médica de 
medicações/soluções administradas via endovenosa por meio de dispositivos 
intravenosos. 
Contraindicação: Inaptidão para a realização do preparo da medicação intravenosa 
prescrita. Preparo de medicações que não são de competência técnica da equipe de 
enfermagem. Administrar medicações intravenosas por meio de dispositivos 
intravenosos impérvios e/ou em locais inapropriados (membros paréticos ou 
plégicos, membro ipsilateral à mastectomia, presença de sinais flogísticos no local 
de inserção do cateter, membro com fístula arteriovenosa, membros submetidos a 
amputação parcial). 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Administração não autorizada da medicação/solução. 

 Atraso na administração da medicação/solução. 

 Ausência de registro de prescrição da medicação/solução. 

 Ausência de registro de medicação/solução administrada.  

 Diluição/dose/cliente/medicamento incorretos. 
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 Velocidade/via de administração/técnica de administração incorretas. 

 Preparo e administração de medicação/solução com prazo de validade 

vencido. 

 Preparo e administração de medicação/solução em más condições de 

armazenamento. 

 Preparo e administração de medicação/solução que apresente violação da 

embalagem e alteração de conteúdo. 

 Preparo e administração de medicação/solução não respeitando as 

recomendações do fabricante. 

 Efeitos colaterais à administração de medicações/soluções. 

 Infecção. 

 Extravasamento/infiltração. 

 Contaminação do profissional. 

 

 

6.3 MATERIAL 

Bandeja, Máscara, Etiqueta para identificação da medicação, 

Medicação/solução prescrita, Soluções para reconstituição ou diluição, 

Seringa(tamanho de acordo com o volume total da medicação), Agulha para 

aspiração de medicação (40x12), Gaze não estéril ou algodão, Álcool 70%, Luva 

de procedimento, Equipo adequado (em caso de administração de 

soluções),Tampa para o dispositivo intravenoso, Solução para lavagem e 

permeabilização do cateter (seringa 5 a 10 ml com soro fisiológico 0,9%). Saco 

plástico para resíduos, Fita crepe.  
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6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Antes de iniciar o preparo da medicação, ler 
atentamente a prescrição médica quanto aos 
medicamentos que devem ser administrados 
por via intravenosa, conferir as possíveis 
alergias medicamentosas do cliente. 
 
Conferir o horário aprazado da medicação 
prescrita. 
 
Preparar o medicamento prescrito 
imediatamente antes de cada administração. 
 
Reunir o material necessário. 
 
Conferir os dados do rótulo do fármaco com 
os da prescrição. 
 
Higienizar as mãos. 
 
 
Realizar desinfecção da bancada e da bandeja 
com álcool 70%; 
 
Realizar desinfecção de ampolas e/ou frascos 
com álcool 70% (frasco-ampola: retirar a 
proteção de plástico e realizar a antissepsia da 
área a ser perfurada com algodão/gaze 
embebido com álcool 70%), exceto em 
medicações com recomendações protocolares 
do ministério da saúde de não desinfecção; 
 
Colocar máscara e, no caso de preparo de 
antibiótico e/ou lesão nas mãos do 
colaborador, calçar luvas de procedimento.  
 
 
 

Evitar erros e garantir a segurança do cliente; 
Organização e otimização do tempo. 
 
 
 
 
Evitar erros e garantir a segurança do cliente. 
 
 
Evitar erros e garantir a segurança do cliente. 
 
 
Organização e otimização do tempo. 
 
Evitar erros e garantir a segurança do cliente. 
 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos e evitar 
contaminação da medicação. 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos e evitar 
contaminação da medicação. 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos e evitar 
contaminação da medicação. 
 
 
 
 
 
 
Reduzir a transmissão de microrganismos e evitar 
contaminação da medicação; Garantir a integridade do 
colaborador. 
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Preparar a medicação: 
- Retirar a seringa e a agulha da embalagem 
em técnica estéril; conectar a agulha na 
seringa sem contaminar a agulha, êmbolo e 
canhão. 
- Medicamento sem necessidade de diluição: 
introduzir a agulha na ampola e erguê-la 
verticalmente na altura dos olhos, aspirando a 
dose prescrita. 
- Medicamento com necessidade de diluição: 
introduzir a agulha na ampola e erguê-la 
verticalmente na altura dos olhos, aspirando a 
dose prescrita, após diluir com a solução 
recomendada. 
- Medicamento em pó liofilizado: aspirar o 
diluente recomendado e instilá-lo no frasco 
após perfurar a área de látex, homogeneizar a 
solução sem sacudir, realizando movimentos 
leves e circulares, aspirar a dose prescrita.   
- Retirar o ar da seringa. 
- Proteger a agulha com o protetor próprio 
(apenas no preparo da medicação, utilizando 
uma única mão) e o êmbolo da seringa com o 
próprio invólucro; 
- Identificar a medicação com etiqueta 
contendo nome do cliente, nome da 
medicação, dose, leito/registro de prontuário, 
horário, via de administração e tempo de 
administração.  
 
Preparar a solução: 
- Retirar o invólucro do frasco da solução (se 
necessário) e identificar a via de introdução 
do equipo.  
- Retirar o invólucro do equipo adequado, 
fechar o sistema oclusor do equipo, retirar o 
protetor da via de introdução ao frasco e 
conectar o equipo com técnica estéril. 
- Encher o reservatório do equipo até 2/3 da 

 
Evitar a transmissão de microrganismos e contaminação 
da medicação. 
 
 
Evitar acidente com perfuro-cortante e contaminação 
do material. 
 
 
Evitar erros e garantir a segurança do cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar a transmissão de microrganismos e contaminação 
da medicação e material. 
Evitar erros e garantir a segurança do cliente. 
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sua capacidade, elevar o frasco na altura dos 
olhos e liberar o oclusor lentamente, de modo 
a preencher todo o equipo com a solução, 
deixando-o livre da presença de bolhas de ar. 
- Sendo necessário acrescentar fármacos à 
solução, identificar a via específica de 
introdução. 
- Realizar desinfecção com álcool a 70% em 
casos de ausência de lacre. 
- Introduzir o fármaco prescrito e já preparado 
conforme procedimento de preparo de 
medicação e calcular o gotejamento de 
acordo com o volume final e fluxo de solução 
prescrito. 
- Identificar a solução preparada com etiqueta 
contendo nome do cliente, nome da 
medicação, dose, leito/registro de prontuário, 
horário, via de administração, fluxo e tempo 
de administração.  
 
Reunir o material na bandeja e levá-la ao 
quarto do cliente, junto com a prescrição 
médica, acomodando-os em uma mesa 
auxiliar previamente limpa.  
 
Identificar-se como membro da equipe da 
enfermagem, conferir a identificação do 
cliente e da prescrição (nome completo e data 
de nascimento que constam na prescrição, na 
identificação da medicação e na pulseira de 
identificação). 
 
Confirmar se há referência de alergia a 
medicamentos, no prontuário e com o cliente.  
Verificar os 10 Certos:  
1) Cliente Certo 
2) Medicação Certa  
3) Forma farmacêutica Certa 
4) Dose Certa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantir a efetividade do procedimento. 
Organização e otimização do tempo. 
 
 
 
Evitar erros e garantir a segurança do cliente. 
 
 
 
 
 
 
Evitar erros e garantir a segurança do cliente. 
 
 
Evitar erros e garantir a segurança do cliente. 
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5) Diluição Certa 
6) Via Certa 
7) Horário Certo 
8) Ação Certa 
9) Resposta Certa 
10) Registro Certo 
 
Explicar o procedimento ao cliente e o 
fármaco/solução que será administrado. 
 
Colocar o cliente em posição adequada ao 
procedimento e expor a área com o 
dispositivo intravenoso.  
 
Higienizar as mãos. 
 
Observar a integridade da pele da área 
exposta e as condições do dispositivo venoso 
para a administração do medicamento, desde 
a inserção até a conexão. 
 
Colocar luvas de procedimento. 
 
Para a administração da medicação/solução: 
- Realizar desinfecção da conexão do cateter 
com álcool 70% e gaze por três vezes com 
movimentos circulares, descartando a 
tampinha.  
- Conectar a seringa/equipo ao dispositivo 
intravenoso e testar a permeabilidade do 
cateter (observar presença de refluxo de 
sangue e/ou infusão de fluidos sem alterações 
no local). 
- Administrar a medicação/solução de acordo 
com o tempo recomendado. 
- Observar constantemente quaisquer sinais 
de alterações durante a administração da 
medicação/solução. 
- Permeabilizar o dispositivo intravenoso com 

 
 
 
 
 
 
 
Garantir a segurança do cliente. 
 
 
Garantir a segurança do cliente. 
 
 
 
Evitar a transmissão de microrganismos e contaminação 
da medicação. 
Evitar erros e garantir a segurança do cliente. 
 
 
 
 
Garantir a integridade do colaborador. 
 
Evitar a transmissão de microrganismos e contaminação 
da medicação e material. 
Garantir a segurança do cliente. 
 
 
Garantir a segurança do cliente. 
Garantir a efetividade do procedimento. 
 
 
Garantir a segurança do cliente e a efetividade do 
procedimento. 
Garantir a segurança do cliente e a efetividade do 
procedimento. 
 
Garantir a segurança do cliente e a efetividade do 
procedimento. 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar à 

soro fisiológico 0,9% ao término da 
administração da medicação/solução. 
- Colocar nova tampinha de proteção no 
dispositivo.  
- Observar se o dispositivo intravenoso está 
com boa fixação.  
- Deixar o paciente confortável.  
- Recolhe o material e colocar os materiais 
descartáveis e as luvas de procedimento em 
saco plástico para resíduos. 
- Higienizar as mãos. 
 
OBS: Em caso de dispositivo intravenoso já 
salinizado, previamente à administração 
medicação/solução realizar a lavagem do 
dispositivo com SF 0,9%, utilizando a técnica 
do preparo da medicação e verificar a 
perviabilidade do dispositivo. 
 
Após administração medicação/solução: 
- Desprezar no lixo adequado a cada material 
- Realizar desinfeção da bandeja 
- Realizar higienização das mãos  
-Checar o horário da administração 
medicação/solução na prescrição médica 
- Registrar em prontuário a ação 
desenvolvida, tipo de dispositivo intravenoso, 
região de inserção do dispositivo e 
intercorrências (se houver), assinar a 
carimbar.   
- Verificar a resposta à medicação/solução, 
segundo plano de cuidados de enfermagem. 

 
Garantir a segurança do cliente e a efetividade do 
procedimento. 
Garantir a segurança do cliente e a efetividade do 
procedimento. 
Garantir a segurança do cliente e a efetividade do 
procedimento. 
Evitar a transmissão de microrganismos e contaminação 
da medicação e material. 
 
 
Garantir a segurança do cliente e a efetividade do 
procedimento. 
 
 
 
 
 
Evitar a transmissão de microrganismos e contaminação 
da medicação e material. 
Garantir a efetividade do procedimento. 
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disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que seja garantido 

o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental e luva 

de procedimento. 

 O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 

vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 

segregação dos materiais perfurocortantes e biológicos sem utilização de proteção 

mecânica. Desta forma, é necessário que o profissional responsável e habilitado utilize 

os EPIs e faça o acondicionamento correto do descarte do material, para não 

prejudicar o meio ambiente.  

 Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis 

pelo seu descarte. 

 Para assegurar que o paciente seja corretamente identificado, todos os profissionais 

devem participar ativamente do processo de identificação, da admissão, da 

transferência ou recebimento de pacientes de outra unidade ou instituição, antes do 

início dos cuidados, de qualquer tratamento ou procedimento, da administração de 

medicamentos e soluções. A identificação deve ser feita por meio de pulseira de 

identificação, prontuário, etiquetas, solicitações de exames, com a participação ativa 

do paciente e familiares, durante a confirmação da sua identidade. 

 O uso de luvas não substitui a necessidade de higienização das mãos. Devem-se 

higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente, antes e após a realização de 

procedimentos assépticos, após contato com material biológico e após contato com o 

mobiliário e equipamentos próximos ao paciente. 

 Deve-se priorizar a escolha de cateteres e seringas desenvolvidos com dispositivos que 

previnam conexões incorretas e contribuam para a segurança do paciente. Ainda, 

todos os dispositivos devem ser verificados, desde a inserção até a conexão, antes de 

realizar reconexões, desconexões ou administração de medicamentos e soluções. A 

utilização de injetores laterais nos sistemas venosos deve ser evitada.  

 Preparar a medicação/solução em ambiente claro e evitar conversas paralelas e 

distrações. 

 Nunca colocar sobre a bancada de diluição mais de um produto, evitando dessa forma 

que ocorram erros e troca de medicamentos. 

 Medicamentos incompatíveis não devem ser misturados entre si ou em solução, 
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devendo também ser evitada a administração simultânea no mesmo horário ou via. 

 Antes de administrar qualquer medicação/solução, assegurar-se de que ele está na 

temperatura ambiente, evitando dessa forma a ocorrência de hipotermia.  

 Durante a reconstituição, diluição e administração dos medicamentos, observar 

qualquer mudança de coloração e formação de precipitado ou cristais. Caso ocorra um 

desses eventos, interromper o processo, procurando a orientação do farmacêutico. 

 Para que a via intravenosa seja uma via segura, alguns fatores devem ser observados: 

rede venosa periférica (calibre, mobilidade, dor, rigidez, coloração); escolha adequada 

do cateter (tipo de material, calibre); medicação/solução prescrita pela equipe médica 

(tipo de droga - vesicante, irritante, volume a ser infundido, tempo de infusão, tipo de 

infusão (bolus, infusão rápida, lenta, intermitente ou contínua); tempo de terapia; 

manuseio e fixação adequados. 

 Se houver sinal de flebite, hematoma, infiltração, extravasamento, dor ou qualquer 

outra anormalidade, a administração da medicação/solução deve ser interrompida e o 

dispositivo retirado.  

 O aprazamento da medicação/solução deve ser realizado pelo enfermeiro. 

 Deve-se fazer a dupla checagem quando houver medicação/solução de alta vigilância. 
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PREVENÇÃO DE LESÃO TISSULAR POR PRESSÃO (LPP) 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

27/11/2018 2ª 

Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 

Atualizações nos itens definição e descrição 

da técnica. 
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2    OBJETIVO  

Promover a prevenção da ocorrência de lesão por pressão. 

 

3    CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

Definição internacional do National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) para 
LPP: Considera- se um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, 
geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo 
médico ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como 
úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como resultado da pressão 
intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento. A tolerância do 
tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo 
microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua condição. 
 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. 

 

6    DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: As recomendações para a prevenção devem ser aplicadas a todos os 
indivíduos vulneráveis em todos os grupos etários. As intervenções devem ser 
adotadas por todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado dos pacientes 
vulneráveis, que estejam em risco de desenvolver lesões por pressão e que se 
encontre em ambiente hospitalar/residencial/hospital dia, em cuidados continuados, 
independentemente de seu diagnóstico ou das necessidades de cuidados de saúde. 
Contraindicação: Não há. 
 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS 

Risco baixo (15 a 18 pontos na escala de Braden): cronograma de mudança de 
decúbito; otimização da mobilização; proteção do calcanhar; manejo da umidade, 
nutrição, fricção e cisalhamento, bem como uso de superfícies de redistribuição de 
pressão.  
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Risco moderado (13 a 14 pontos na escala de Braden): continuar as intervenções do 
risco baixo; mudança de decúbito com posicionamento a 30°.  
Risco alto (10 a 12 pontos na escala de Braden): continuar as intervenções do risco 
moderado; mudança de decúbito frequente; utilização de coxins de espuma para 
facilitar a lateralização a 30º.  
Risco muito alto (≤ 9 pontos na escala de Braden): continuar as intervenções do 
risco alto; utilização de superfícies de apoio dinâmico; manejo da dor. 
 

6.3 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

A maioria dos casos de LPP pode ser evitada por 
meio da identificação dos clientes em risco e da 
implantação de estratégias de prevenção confiáveis 
para todos os clientes identificados como de risco. 
As etapas essenciais de uma estratégia de 
prevenção de LPP são: 
ETAPA 01 - Avaliação de risco para lesão por 
pressão na admissão de todos os clientes; 
A avaliação na admissão dos pacientes apresenta 
dois componentes: 
1- Avaliação da pele para detectar a presença de 

LPP já instaladas. 
A pronta identificação de pacientes em risco para o 
desenvolvimento de LPP, por meio de utilização de 
ferramenta validada, permite a adoção de medidas 
preventivas. A avaliação do risco deve contemplar 
os seguintes fatores: 
a) Mobilidade 
b) Incontinência 
c) Déficit sensitivo 
d) Estado nutricional 
A escala de Braden (Figura 1) é a ferramenta mais 
amplamente utilizada dentre aquelas disponíveis. 
 
 
 
 

Prevenção primária para risco de lesão por 
pressão, objetiva amenizar o sofrimento físico, 
psíquico e social ao paciente;  
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Figura 1 - ESCALA DE BRADEN* (versão adaptada e validada 

para o Brasil). 

 
Fonte: Copyright® Braden, Bergstrom 1988. Adaptada e validada para o Brasil por 
Paranhos, Santos 1999.  
Paranhos, Santos . Avaliação de risco para úlceras de pressão por meio da Escala de 
Braden, na língua portuguesa. Rev Esc Enferm USP. 1999; 33 (nº esp): 191-206.  

 
2- Reavaliação diária de risco de 

desenvolvimento de LPP de todos os 
pacientes internados. 

A complexidade e a gravidade dos pacientes 
internados resultam na necessidade de reavaliação 
diária do potencial e do risco de desenvolvimento 
de LPP. A reavaliação diária permite aos 
profissionais de saúde ajustar sua estratégia de 
prevenção conforme a necessidades do paciente. O 
grau de risco, conforme especificado em várias 
ferramentas (Figura 2), permite que os profissionais 
implantem estratégias individualizadas para os 
pacientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amenizar os fatores complicadores de risco e 
estabelecer condições favoráveis para 
preservar a integridade da pele; 
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Figura 2 – Grau de risco, segundo ESCALA DE BRADEN. 

 
Fonte: Copyright® Braden, Bergstro, 1988; PARANHOS, SANTOS 1999.  
 
 

ETAPA 02 - Inspeção diária da pele; 
Pacientes que apresentam risco de 
desenvolvimento de lesão por pressão (LPP) 
necessitam de inspeção diária de toda a superfície 
cutânea, da cabeça aos pés. Estes pacientes, em 
geral hospitalizados, podem apresentar 
deterioração da integridade da pele em questão de 
horas. Em virtude da rápida mudança de fatores de 
risco em pacientes agudamente enfermos, a 
inspeção diária da pele é fundamental. Deve ser 
dada atenção especial a áreas de alto risco para 
desenvolvimento de LPP. 
Durante a admissão ou readmissão, examinar a pele 
do paciente cuidadosamente para identificar 
alterações da integridade cutânea e LPP existentes. 
Para uma apropriada inspeção da pele, deve-se ter 
especial atenção às áreas corporais de maior risco 
para LPP, como as regiões anatômicas sacral, 
calcâneo, ísquio, trocânter, occiptal, escapular, 
maleolar e regiões submetidas à pressão por 
dispositivos, como presença de cateteres, tubos e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deterioração da integridade da pele em 
questão de horas;  
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drenos (Figura 3). 
 
Figura 3 – Principais pontos para o desenvolvimento 
de lesões por pressão. 

 
Fonte: TELESSAÚDERS-UFRGS (2017). 

 
A realização do diagnóstico diferencial para a 
distinção entre os tipos de lesão (LPP, úlcera 
arterial, úlcera venosa, úlcera neuropática e 
dermatites) melhora o tratamento e o 
gerenciamento dos cuidados. 
A inspeção da pele deve ocorrer em intervalo pré-
definidos, cuja periodicidade é proporcional ao risco 
identificado. É necessário o registro apropriado e 
pontual das alterações encontradas. 
 
ETAPA 03 - Manejo da Umidade: manutenção do 
paciente seco e com a pele hidratada; 
Pele úmida é mais vulnerável, propícia ao 
desenvolvimento de lesões cutâneas, e tende a se 
romper mais facilmente. A pele deve ser limpa, 
sempre que apresentar sujidade e em intervalos 
regulares. O processo de limpeza deve incluir a 
utilização cuidadosa de um agente de limpeza 
suave, neutro e água morna que minimize a 
irritação e a secura da pele. 
 
Deve-se tomar cuidado para minimizar a exposição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É necessário o registro apropriado e pontual 
das alterações encontradas. 
 
 
 
Pele úmida é mais vulnerável, propícia ao 
desenvolvimento de lesões cutâneas, e tende a 
se romper mais facilmente. 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo orientação do Ministério da Saúde, 
além da incontinência urinária e fecal, a equipe 
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cutânea à umidade decorrente de incontinência, 
transpiração ou exsudato de feridas. Quando 
possível, oferecer uma comadre nos horários de 
mudança de decúbito. 
 
 
Controlar a umidade através de determinação de 
causa, usando absorventes ou fraldas. 
 
 
 
Utilizar hidratantes na pele seca e em áreas 
ressecadas, principalmente após banho, pelo menos 
1 vez ao dia ou sempre que necessário; 
 
Durante a hidratação da pele, não massagear áreas 
de proeminências ósseas ou áreas hiperemiadas. A 
aplicação de hidratante deve ser realizada com 
movimentos suaves e circulares; 
 
ETAPA 04 - Otimização da nutrição e da 
hidratação; 
A avaliação de pacientes com o possível risco de 
desenvolver lesão por pressão (LPP) deve incluir a 
revisão de fatores nutricionais e de hidratação.  
 
Pacientes com déficit nutricional ou desidratação 
podem apresentar perda de massa muscular e de 
peso, tornando os ossos mais salientes e a 
deambulação mais difícil.  
 
 
 
Edema e menor fluxo sanguíneo cutâneo 
geralmente acompanham os déficits nutricionais e 
hídricos, resultando em lesões isquêmicas que 
contribuem para as lesões na pele.  
 
Líquidos, proteínas e ingesta calórica são 

de enfermagem deve estar atenta a outras 
fontes de umidade, como extravasamento de 
drenos, exsudatos de feridas, suor e linfa em 
pacientes edemaciados/anasarcados. 
 
 
Quando estas fontes de umidade não puderem 
ser controladas, a utilização de fraldas e 
absorventes é recomendada, com o objetivo de 
minimizar o contato da pele com a umidade. 
 
Agentes tópicos que atuam como barreiras 
contra a umidade e hidratam a pele também 
podem ser utilizados. 
 
A massagem está contraindicada na presença 
de inflamação aguda e onde existe a 
possibilidade de haver vasos sanguíneos 
danificados ou pele frágil. 
 
Paciente que apresentem nutrição prejudicada 
podem apresentar uma probabilidade duas 
vezes maior de lesões cutâneas. 
 
 
 
Notificar todos os indivíduos em risco 
nutricional ou em risco para o desenvolvimento 
de lesão por pressão ao nutricionista a fim de 
instituir as medidas nutricionais específicas 
(avaliar a necessidade calórica, vitamínica, 
minerais e demais nutrientes) para a prevenção 
de LPP. 
 
 
 
 
 
Avaliar junto ao nutricionista e à equipe médica 
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importantes aspectos para manutenção de um 
estado nutricional adequado.  
 
 
 
É recomendado que nutricionistas sejam 
consultados nos casos de pacientes com 
desnutrição a fim de avaliar e propor intervenções 
mais apropriadas. 
 
ETAPA 05 - Minimizar a pressão; 
A redistribuição da pressão, especialmente sobre as 
proeminências ósseas, é a preocupação principal. 
 
Pacientes com mobilidade limitada apresentam 
risco maior do desenvolvimento de LPP. Todos os 
esforços devem ser feitos para redistribuir a 
pressão sobre a pele através do reposicionamento a 
cada duas horas e da utilização de superfícies de 
redistribuição de pressão (Figura 4). 
 
O reposicionamento deve ser feito usando 30º na 
posição de semi-Fowler e uma inclinação de 30º 
para posições laterais (alternadamente lado direito, 
dorsal e lado esquerdo), se o cliente tolerar estas 
posições e a sua condição clínica permitir. 
Quando o cliente estiver sentado na cama, evitar 
elevar a cabeceira em ângulo superior a 30º; 
 
Elevar à cabeceira a 30º e evitar pressão nos 
trocânteres quando em posição lateral. 
 
Quando sentado, se os pés do cliente não chegam 
ao chão, coloque-os sobre um banquinho ou apoio 
para os pés; 
 
 
 
 

a necessidade de oferecer suplementos 
nutricionais, com alto teor proteico, além da 
dieta habitual, a indivíduos em risco nutricional 
e de lesão por pressão. 
 
Todos os indivíduos com risco nutricional e 
risco para o desenvolvimento de LPP devem ser 
comunicados ao nutricionista, bem como 
devem receber avaliação multiprofissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar posturas que aumentem a pressão, tais 
como o Fowler acima dos 30º, posição deitado 
de lado a 90º, ou a posição de semi-deitado; 
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Figura 4 – Posicionamento correto do paciente. 

 
Fonte: BORGES E DOMANSKY, 2014. 
 

Realizar reposicionamento a cada 2 horas é 
redistribuir a pressão e, consequentemente, manter 
a circulação nas áreas do corpo com risco de 
desenvolvimento de LPP (Figura 5). 
 
Figura 5 – Relógio indicativo da mudança de decúbito. 

 
Fonte: BORGES E DOMANSKY, 2014. 
 

 
Usar forro móvel ou dispositivo mecânico de 
elevação para mover os pacientes durante a 
mudança de decúbito. Deve se verificar se nada foi 
esquecido sob o corpo do paciente para evitar dano 

 
 
 
 
 
 
Limitar o tempo de cabeceira mais elevada, 
pois o paciente tende a escorregar, 
ocasionando fricção e cisalhamento. 
 
Impede que o cliente deslize para fora da 
cadeira. A altura do apoio para os pés deve ser 
escolhida de forma a fletir ligeiramente a pelve 
para frente, posicionando as coxas numa 
inclinação ligeiramente inferior à posição 
horizontal. 
 
 
 
 
 
 
A literatura não sugere a frequência com que se 
deve reposicionar o cliente, mas duas horas em 
uma única posição é o máximo de tempo 
recomendado para clientes com capacidade 
circulatória normal; 
A frequência da mudança de decúbito será 
influenciada por variáveis relacionadas ao 
indivíduo (tolerância tecidual, nível de atividade 
e mobilidade, condição clínica, objetivo do 
tratamento, condição da pele e avaliação da 
dor) e pelas superfícies de redistribuição de 
pressão. 
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tecidual. 
Travesseiros e coxins são materiais facilmente 
disponíveis e que podem ser utilizados para auxiliar 
a redistribuição da pressão. Quando utilizamos de 
forma apropriada, podem expandir a superfície que 
suporta o peso. Geralmente a pele de pacientes 
com risco para LPP rompe-se facilmente durante o 
reposicionamento, portanto, deve-se tomar 
cuidado com a fricção durante este procedimento. 
 
Evitar sujeitar a pele à pressão ou forças de torção 
(cisalhamento). Evitar posicionar o cliente 
diretamente sobre sondas, drenos e sobre 
proeminências ósseas com hiperemia não reativa; 
 
Superfícies de apoio específicas (como colchões, 
camas e almofadas) redistribuem a pressão que o 
corpo do paciente exerce sobre a pele e os tecidos 
subcutâneos. Se a mobilidade do paciente está 
comprometida e a pressão nesta interface não é 
redistribuída, a pressão pode prejudicar a 
circulação, levando ao surgimento da lesão. 
 
Avaliar a necessidade do uso de materiais de 
curativos (filme transparente não estéril) para 
proteger proeminências ósseas, a fim de evitar o 
desenvolvimento de LPP. 
 
Utilizar colchões de espuma altamente específica 
em vez de colchões hospitalares padrão, em todos 
os indivíduos de risco para desenvolver LPP. 
 
Não utilizar colchões ou sobreposição de colchões 
de células pequenas de alternância de pressão com 
o diâmetro inferior a 10 cm.  
 
Os calcâneos devem ser mantidos afastados da 
superfície da cama.  
 

 
 
 
 
 
 
O reposicionamento de pacientes de risco 
alterna ou alivia pressão sobre as áreas 
suscetíveis, reduzindo o risco de 
desenvolvimento de LPP. 
 
 
 
 
 
Reposicionar o paciente de tal forma que a 
pressão seja aliviada ou redistribuída. 
 
 
 
Superfícies de apoio específicas redistribuem a 
pressão que o corpo do paciente exerce sobre a 
pele e os tecidos subcutâneos. Se a mobilidade 
do paciente está comprometida e a pressão 
nesta interface não é redistribuída, a pressão 
pode prejudicar a circulação, levando ao 
surgimento da lesão. 
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6.4 RECOMENDAÇÕES 

 A escala de Braden é a ferramenta amplamente utilizada dentre as várias 
disponíveis. Em casos de clientes pediátricos, deve-se utilizar uma ferramenta 
apropriada, como por exemplo, a escala de Braden Q. 

 As escalas preditivas são, entretanto, um parâmetro que deve ser utilizado em 
associação à avaliação clínica do enfermeiro. Assim, qualquer que seja o escore 
alcançado na escala, à avaliação clínica deverá ser soberana perante a 
existência de fatores de risco para LPP e de comorbidades inerentes ao 
desenvolvimento desta lesão cutânea. Um plano de cuidados específicos para 
prevenção de alterações cutâneas, portanto, deve ser implementado; 

 A avaliação e a prescrição de cuidados com a pele é uma atribuição do 
enfermeiro, sendo que a participação da equipe multiprofissional na prevenção 
das alterações é fundamental na contribuição para o planejamento dos 
cuidados com o paciente em risco. Poderão ser necessários ajustes nutricionais, 
intervenções para auxiliar a mobilização ou mobilidade dos clientes, entre 
outras medidas. A prevenção da lesão por pressão é relevante, tanto para o 
paciente quanto para a instituição de saúde, no que se refere a custos; 

 As ações preventivas dos cuidados referem-se à atenção constante às 
alterações da pele; identificação dos pacientes de alto risco; manutenção da 

Os dispositivos de prevenção de LPP nos calcâneos 
devem elevá-los de tal forma que o peso seja 
distribuído ao longo da sua parte posterior, sem 
colocar pressão sobre o tendão de Aquiles. O joelho 
deve ter ligeira flexão. Pode utilizar almofada ou 
travesseiro abaixo das pernas para manter os 
calcâneos flutuantes.  
 

Pacientes cirúrgicos submetidos à anestesia por 
período prolongado geralmente apresentam risco 
aumentado de desenvolvimento de LPP, portanto 
todos estes pacientes devem receber avaliação de 
risco de pele. 

 
 
 
 
 
A hiperextensão do joelho pode causar 
obstrução da veia poplítea, que pode predispor 
a uma trombose venosa profunda. 
 
 
 
 
Os profissionais de saúde devem implantar 
estratégias de prevenção, como garantir o 
reposicionamento do paciente e sua colocação 
em superfície de redistribuição de pressão, 
para todos aqueles com risco identificado. 
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higiene do paciente e leito; atenção à mudança de decúbito, alívio à pressão e 
massagem de conforto, além de outras medidas como a movimentação passiva 
dos membros, deambulação precoce, recreação, secagem e aquecimento da 
comadre antes do uso no paciente, dieta e controle de ingestão líquida e 
orientação ao paciente e família quanto às possibilidades de lesões por 
pressão; 

 Os indivíduos restritos ao leito ou cadeira, ou aqueles que são incapazes de se 
posicionar são os mais propensos para a formação de lesões por pressão, 
portanto devem receber atenção sistematizada para evitar fatores adicionais 
que resultem na lesão do tecido; 

 A equipe deve ser preparada para avaliar as condições da pele pelo menos duas 
vezes ao dia e identificar se há fatores de risco, essa avaliação pode ser feita no 
primeiro banho do dia, porém o cliente não deve ficar exposto ao frio ou 
ambientes com baixa umidade, pois ambos promovem o ressecamento da pele; 

 A pele é avaliada a cada mudança de decúbito quanto à temperatura, presença 
de eritema e bolhas que são indicadores de provável rompimento do tecido. Os 
sinais de lesão na pele são mais difíceis de serem observados entre pacientes 
de cor parda e negra, diferente dos clientes brancos ou amarelos, exigindo 
assim maior atenção da equipe de enfermagem. 
 
6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

 Grande parte das agressões à coluna vertebral em trabalhadores da saúde está 
relacionada a condições ergonômicas inadequadas de mobiliários, posto de trabalho 
e equipamentos utilizados nas atividades cotidianas, sendo as dores nas costas 
causadas por traumas crônicos repetitivos, que envolvem muitos outros fatores, 
além da manipulação de pacientes.  

 Os procedimentos que envolvem a movimentação e o transporte de pacientes são 
considerados os mais penosos e perigosos para os trabalhadores da saúde.  Deve-se 
fazer uma avaliação das condições físicas da pessoa que será movimentada, de sua 
capacidade de colaborar, bem como a observação da presença de soros, sondas e 
outros equipamentos instalados. Também é importante, para um planejamento 
cuidadoso do procedimento de mudança de decúbito, uma explicação, ao paciente, 
do modo como se pretende movê-lo, como pode cooperar. 

 Vale salientar que o paciente deve ser orientado a ajudar, sempre que for possível, 
que não deve ser mudado rapidamente de posição. Outro ponto muito importante é 
que a movimentação de pacientes obesos precisam ser minuciosamente avaliados e 
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planejados, usando-se, sempre que possível, auxílios mecânicos.  

 Outro ponto que não pode ser esquecido é procurar ter à disposição camas e 
colchões apropriados, dependendo das condições e necessidades do cliente. O ideal 
são camas com altura regulável, que possam ser ajustadas, antes da realização da 
mudança de decúbito. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 
paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. 
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PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

26/09/2018 2ª 

Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 

Atualizações nos itens definição e descrição 

da técnica. 
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2 OBJETIVO  

Proporcionar acesso venoso pérvio para a infusão intermitente de líquidos, 

medicamentos, hemoderivados e coleta de sangue para exames. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4     DEFINIÇÃO 

Consiste na introdução de um cateter intravenoso na luz de uma veia periférica, 

por meio de punção percutânea, Envolve a seleção de um dispositivo para 

venopunção e um local de inserção. As vias de acesso mais utilizadas são as que 

respeitam os critérios de calibre, sendo as veias do dorso da mão e antebraço (veia 

basílica, cefálica e radial) as mais indicadasManutenção do acesso venoso pérvio 

para a administração de líquidos, medicamentos, hemoderivados e coleta de 

exames. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação:  

Situações de emergência, procedimento cirúrgico e coleta de sangue para exames 

Contraindicação: Lesão e/ou Infecção da pele ou tecido subcutâneo local ou 
adjacente, membro com edemas, hematomas, sinais de flebite e paralisias, 
membro com presença de fístula arteriovenosa, submetido a esvaziamento 
ganglionar (mastectomia) ou com veia esclerosada. 
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6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Equimose/ hematoma 

 Oclusão venosa 

 Trauma na parede da veia 

 Flebite 

 Tromboflebite 

 Infiltração 

 Extravasamento 

 Infecção local  

 Espasmo venoso 

 

6.3 MATERIAL 

 

 

 

 

 Equipamento de proteção individual (máscara cirúrgica, óculos de proteção e 
luvas de procedimento); 
Bandeja ou cuba rim contendo: 

 Dispositivo intravenoso compatível como o acesso venoso do cliente; 
 

TIPOS NÚMEROS 

Agulhados 21,23,25 e 27 

Flexíveis 
(cateter sobre agulha) 

14,16,18,20,22 e 24 

 

 Garrote; 

 Solução anti-séptica (álcool 70%  ou clorexidina solução alcoólica a 0,5%); 

 Adesivo para fixação do cateter (indica-se,  em ordem preferencial para fixação, 
o adesivo de filme transparente semipermeável estéril ou o adesivo 
hipoalergênico de papel (micropore); 

 Tesoura; 

 Dispositivo de vinil transparente e flexível (polifix) preferencialmente de duas 
vias; 

 01 Seringa descartável estéril de 10 ml; 

 01 flaconete de 10 ml de solução fisiológica a 0,9%; 
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6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

 Higienizar as mãos;  
Reunir o material na bandeja previamente limpa e 
desinfetada; 
 
Apresentar-se ao cliente, checar a identificação 
do mesmo e orientá-lo sobre o procedimento; 
 
• Colocar os equipamentos de proteção 
individual; 
 
• Posicionar o cliente de modo confortável e 
escolher uma veia de bom calibre em local livre 
de edemas, hematomas, sinais de flebite, lesões 
cutâneas e paralisias. Inspecionar e palpar a rede 
venosa dando preferência às veias proeminentes, 
firmes e menos tortuosas, priorizando a porção 
distal em sentido ascendente (das mãos para o 
cotovelo);  
 
• Preparar o material de acordo com a 
técnica asséptica na seguinte sequência: 
• Abrir a seringa e montá-la, 
• Abrir a agulha e acoplá-la a seringa, 
• Desinfetar o flaconete com SF 0,9%, abri-lo 
e aspirar o conteúdo utilizando a seringa/agulha, 
• Abrir o disposto intravenoso.  
• No caso de do dispositivo intravenoso 
agulhado (scalpe) conectá-lo previamente a 
seringa com SF 0,9% e preenche-lo com SF0,9%.  
  
Garrotear o membro cerca de quatro dedos acima 
do local escolhido; 
 
 
 

 Reduzir transmissão de microrganismos; 
Evitar erros, facilitar a organização e o controle 
eficiente do tempo; 
 
Reduzir a ansiedade e obter a sua colaboração; 
 
 

 Evitar a exposição ocupacional a agentes 
biológicos; 

 
Proporcionar conforto, segurança e eficácia do 
procedimento; 

 
 
 
 
 
 
 

 Evitar contaminação do material e 
proliferação de microrganismo; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Facilitar a visualização do vaso, 
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• Fazer a antissepsia ampla do local, do 
centro para as extremidades, com movimentos 
únicos e ascendentes; 
 
• Tracionar a pele para baixo com o polegar 
da mão não dominante,  
 
• Realizar a punção com o cateter escolhido, 
mantendo o bisel voltado para cima e 
introduzindo a agulha em ângulo de 30 a 45º;  
Caso utilize o dispositivo agulhado (escalpe) 
segurar as asas do dispositivo com o polegar e 
indicador da mão dominante para a punção 
venosa; 
 
• Ao visualizar o refluxo sanguíneo, 
estabilizar o cateter com a mão não dominante e 
soltar o garrote com a outra mão;  
  
Caso utilize o dispositivo flexível (cateter sobre 
agulha), após a punção retire a agulha do 
dispositivo (jelco). Acople o dispositivo de vinil 
transparente e flexível (polifix) conectado a 
seringa e previamente preenchidos com SF0,9%. 
 
• Testar o fluxo do acesso venoso, injetando 
solução fisiológica a 0,9%. Quando observar 
infiltração do acesso ou obstrução total do 
cateter, remover o cateter e repita novo 
procedimento, com outro dispositivo;  
 
Fixar o dispositivo intravenoso com adesivo. 
 
Identificar o local da punção data, tipo/nº do 
dispositivo, hora do procedimento, nome e 
registro do profissional. 
  
• Reunir todo material e deixar o cliente 
confortável;  

Prevenir infecção; 
 

 
 
 
 
 
 
 
Assegurar a eficácia do procedimento, evitando 
lesões e traumas à saúde do cliente; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Identificar o paciente confirmando seu nome inteiro e data de nascimento 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar à 
disposição, em número sufi ciente, nos postos de trabalho, de forma que seja 
garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental e 
luva de procedimento se necessário. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 
vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 
segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos sem utilização de proteção 
mecânica. Desta forma, para a coleta de material arterial, é necessário  que o 
profissional responsável e habilitado utilize os EPIs e faça o acondicionamento 
correto do descarte do material, para não prejudicar o meio ambiente. 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 36, 37 e 38 do Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

 

7 REFERÊNCIAS 

1. ARCHER, Elizabeth et al. Procedimentos e protocolos. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. BARBOSA, P.M.K; ANDRADE, V.B; BISCARO, V.R. O 
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• Desprezar o material em local apropriado, 
higienizar a bandeja;  
 
• Retirar os equipamentos de proteção 
individual; 
 
• Higienizar as mãos; 
 
• Registrar no prontuário o procedimento 
realizado: data, hora do procedimento, local, 
tipo/nº do dispositivo, tipo de adesivo utilizado na 
fixação, nome e registro do profissional; 
 
    

 
 
Manter o ambiente organizado evitando 
acidentes. 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; 
Artigos 36, 37 e 38 do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades 
e Deveres); 
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PUNÇÃO DO CATETER VENOSO TOTALMENTE IMPLANTADO (PORT-A-

CATH) 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

11/02/2019 1ª  
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2    OBJETIVOS  

Puncionar o cateter vascular central de longa permanência totalmente implantado 

(port-a-cath®) para administrar medicamentos e soluções intravenosas. 

Preservar a rede venosa periférica, devido às múltiplas punções e à ação irritante e 

vesicante de alguns medicamentos como os quimioterápicos antineoplásicos. 

 

3    CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

A punção do Cateter Venoso Totalmente Implantado (Port-a-cath) é um 

procedimento que busca ter acesso ao cateter interno, formado por um tubo 

flexível e um reservatório de silicone, plástico ou titânio (em formato cônico ou 

cilíndrico) que é extremamente seguro e eficiente para os pacientes principalmente 

em tratamento oncológico. Ao utilizar uma agulha especial (Huber), se obtém um 

acesso venoso que facilitará a aplicação de medicamentos, transfusão de 

hemoderivados e a coleta de sangue frequentemente, com maior conforto para o 

paciente. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro. 

 

6    DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Aos pacientes com port-a-cath® e prescrição médica de 

quimioterápicos, antieméticos e outras soluções que fazem parte do tratamento. 

Contraindicação: Lesões cutâneas locais; sinais de inflamação no sítio de inserção 

do cateter; hemocultura positiva pelo cateter. 
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6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Infecção; punção em local errado; infiltração/extravasamento; contaminação 

do profissional. 

 

6.3 MATERIAIS 

Bandeja, 01 par de luvas estéreis, 01 par de luvas de procedimento, campo 

fenestrado, frasco de SF 0,9%, medicação e/ou solução heparinizada, conforme 

a prescrição, 2 pacotes de gazes estéril, 01 frasco de clorexidina alcoólica a 

0,5%, 01 frasco de clorexidina degermante a 2%, 01 agulha Huber ou Cytocan® 

com extensor (20 – 23 Gauge/ infantil ou adulto), 01 seringa de 10 mL (para 

aspiração), 01 seringa de 20 mL, 2 ampolas de solução fisiológica, 1 agulha 

40x12, 01 curativo de filme transparente (ou fita adesiva microporosa), 

medicamento (preparado na farmácia de quimioterapia) com extensão e 

torneirinha de duas vias já preenchidas. 

 

6.4 EPIs 

Máscara cirúrgica, óculos protetor, toca, luva estéril. 
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6.5 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Apresentar-se ao paciente e familiar, explicar o 
procedimento que será realizado, sanando todas 
suas dúvidas antes de iniciar a execução e realizar o 
exame físico específico;  
 
Reunir o material; 
 
Higienizar as mãos (POP 018); 
 
Promover a privacidade do paciente (utilizar o 
biombo se necessário);  
 
Posicione o paciente confortavelmente de acordo 
com o local de punção e exponha a área; 
 
Colocar os materiais sobre a mesa de cabeceira; 
 
Calçar luvas de procedimento; 
 
Realizar a tricotomia, se necessário; 
 
 
Pressionar a esponja com clorexidina degermante, 
em movimentos circulares do centro para as 
extremidades, sobre a região onde localiza a câmara 
do cateter totalmente implantado. Remover o 
produto com gazes embebidas com água destilada; 
 
Retirar as luvas de procedimento; 
 
Higienizar as mãos (POP 018); 
 
Paramentar-se com os EPIs, exceto as luvas 
esterilizadas; 

Diminuir a ansiedade, favorecer a colaboração 
do paciente, inspecionar o local do cateter e 
avaliar a necessidade de tricotomia. 
 
Evitar erros e facilitar a organização e o 
controle eficiente do tempo;  
 
Reduzir a transmissão de microorganismos;  
 
Proteção e manutenção da privacidade física;  
 
 
Facilitar a execução do procedimento; 
 
 
 
 
Promover proteção individual; 
 
Auxiliar na antissepsia, prevenir infecção e 
facilitar a fixação do curativo; 
 
Remover sujidade da pele e resíduos do 
produto; 
 
 
 
 

Evitar a transmissão de microorganismos. 
 
Reduzir a transmissão de microorganismos; 
 
 
Promover proteção do profissional; 
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Posicionar o cliente em decúbito dorsal com a 
cabeceira em ângulo de 30º (Posição semi Fowler); 
 
Sobre o campo estéril, abrir a seringa de 10 mL e a 
de 20 mL, as agulhas 40 X 12 mm e 25 X 0,8 mm, o 
dispositivo de punção e as gazes estéreis, com 
técnica asséptica; 
 
Abrir as duas ampolas de 10 mL de SF 0,9%; 
 
 
Calçar as luvas estéreis; 
 
Acoplar a agulha 40 X 12 mm à seringa de 10 mL e 
aspirar 10 mL de SF 0,9%, sem tocar no frasco, com 
auxílio de um outro profissional. 
 
Remover a agulha e adaptar a seringa de 10 mL ao 
dispositivo de punção (Cytocan® ou Huber), 
preenchendo a sua extensão com o SF 0,9%. Manter 
a seringa acoplada ao dispositivo; 
 
Acoplar a agulha 40 X 12 mm à seringa de 20 mL e 
aspirar 19 mL de SF 0,9%, sem tocar no frasco, com 
auxílio de outro profissional. 
 
Faça a antissepsia do local com gaze estéril 
embebido em clorexidina alcoólica 0,5% em 
movimentos circulares, do centro para as 
extremidades de forma crescente até um diâmetro 
de 10 centímetros. Repetir o procedimento por 
duas vezes; 
 
Colocar o campo fenestrado expondo o sítio de 
punção; 
 
Delimitar a câmara sob a pele com a mão não 

 
Facilitar o acesso à área de trabalho; 
 
 
Evitar contaminação do material e permitir a 
execução do procedimento; 
 
 
 
Facilitar a execução do procedimento e evitar a 
contaminação das luvas; 
 
Promover procedimento asséptico; 
 
 
Permitir o preenchimento da luz do dispositivo 
de punção. 
 
Evitar infusão de ar no sistema circulatório; 
 
 
 
 
Permitir a irrigação do cateter-câmara; 
 
 
 
Remover microorganismos da flora transitória e 
reduzir a flora residente; 
 
 
 
 
 
Evitar a contaminação do cateter; 
 
 
Identificar o local da punção e evitar o 
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dominante, segurando-a entre os dedos polegar e 
indicador (1° e 2° quirodáctilo) / (ANEXO I); 
 
Puncionar, com a mão dominante, a região central 
da câmara, inserindo o dispositivo de punção em 
ângulo de 90°, até tocar a sua parte inferior, 
delicadamente (ANEXO II); 
 
Aspirar toda a solução de heparina contida na 
câmara (média, 5 mL em adultos e 3 mL em 
crianças) ou até refluir sangue. Retirar a seringa de 
10 mL; 
 
Acoplar a seringa de 20 mL ao dispositivo de punção 
e lavar a câmara com 19 mL de SF 0,9%, em 
aproximadamente dois minutos, evitando fazer 
demasiada pressão; 
Clampear a extensão da agulha e fechá-la com o 
oclusor; 
 
Retirar o dispositivo de punção ou fixá-lo; 
 
 
 
 
 
Retirar o dispositivo de punção: 

 Heparinizar o cateter totalmente implantado, 
conforme POP “PERMEABILIZAÇÃO DO CATETER 
VENOSO TOTALMENTE IMPLANTADO (PORT-A-
CATH)”.  

 Firmar o cateter com a mão não dominante; 
tracionar o dispositivo com a mão dominante, 
retirando-o e desprezando-o na bandeja; 
comprimir levemente o local da punção com 
gaze seca e fazer curativo oclusivo, se for o caso; 

 
Fixar o dispositivo de punção: 

deslocamento do cateter durante a punção; 
 
 
Permitir acesso à câmara e posicionar 
corretamente o dispositivo; 
 
 
 
Evitar a infusão da heparina e remover 
possíveis coágulos alojados; 
 
 
 
Remover o sangue contido na câmara, prevenir 
obstrução e verificar a permeabilidade do 
cateter, sem causar o rompimento da 
membrana de silicone e a soltura do cateter; 
Evitar o refluxo de sangue; 
 
 
Remover o dispositivo agulhado quando o 
cateter totalmente implantado não possuir 
prescrição médica para o seu uso. Realizar o 
curativo quando houver prescrição médica de 
uso; 
 
Manter o cateter pérvio. Evitar traumatismo, 
dor e promover hemostasia, quando o 
dispositivo for retirado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar o desposicionamento do dispositivo e 
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6.6 RECOMENDAÇÕES 

 A punção deste tipo de cateter deve ser realizada, obrigatoriamente, pelo 
enfermeiro, conforme determinação do COREN. 

 Utilizar o cateter, logo após a sua implantação, na ausência de complicações 
operatórias. Preferencialmente, o cateter deverá ser puncionado/ativado ainda 
no Bloco Cirúrgico.  

 Observar se há formação de hematoma no sítio de implantação do cateter, no 
pós-operatório imediato.  

 Fazer o curativo oclusivo e a fixação do 
dispositivo de punção com gazes estéreis e/ou 
filme transparente de poliuretano estéril. 

 Identificar o curativo com a data, o horário e o 
nome do responsável. 

 Proceder com a indicação da punção (instalar o 
citostático, o soro, outras medicações); 

 
Retirar os EPIs; 
 
Recolher os materiais; 
 
Promover posição confortável, adequada e segura 
ao paciente; 
 
 
Dar destino adequado aos materiais e encaminhar 
os descartáveis ao expurgo; 
 
Higienizar as mãos; 
 
 
Registrar o procedimento em prontuário com 
descrição do tipo e numeração da agulha, 
procedimento realizado (administração de 
medicamentos, heparinização, soroterapia), 
aspecto da pele e presença de ocorrências adversas 
e as suas medidas tomadas. 

proteger o local. Fazer aprazamento para as 
próximas trocas. Implementar a terapia 
prescrita. 
 
 
 
 
 
Evitar a transmissão de microorganismos; 
 
Promover ambiente favorável; 
 
Promover conforto e segurança 
 
 
 
Promover ambiente favorável e dar destino 
adequado aos materiais; 
 
Promover proteção individual e evitar a 
transmissão de microorganismos; 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o 
tratamento;      Artigos 71 e 72 do Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(Responsabilidades e Deveres).  
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 Inspecionar e palpar o local de inserção do cateter, procurando detectar 
precocemente sinais de infecção. 

 Trocar o curativo tradicional com gazes esterilizadas, com técnica asséptica, a 
cada 24 horas, ou antes, na presença de umidade e sujidade.  

 Trocar o curativo com filme transparente de poliuretano esterilizado, com 
técnica asséptica, a cada 07 dias, ou antes, se as bordas estiverem descoladas, e 
na presença de sangue ou de outras secreções.  

 Puncionar o cateter totalmente implantado com agulhas específicas, a fim de 
prevenir micro rupturas do silicone da câmara. 

 Trocar as agulhas Huber ou Cytocan® com extensor a cada 07 dias. Na troca do 
dispositivo agulhado, lavar a câmara com SF 0,9% antes de sua retirada; retirá-
lo e puncionar o cateter com outro dispositivo, confirmando o seu correto 
posicionamento pelo refluxo de sangue no seu extensor.  

 Heparinizar o cateter totalmente implantado, quando o seu próximo uso 
ocorrer em um tempo superior a 24 horas e salinizá-lo, quando o tempo for 
inferior a 24 horas. Seguir o Procedimento Operacional Padrão 
““PERMEABILIZAÇÃO DO CATETER VENOSO TOTALMENTE IMPLANTADO (PORT-
A-CATH)”.  

 Colocar máscara cirúrgica nas crianças, quando puncionar o cateter, para evitar 
a contaminação por respingos de secreção da cavidade oral. 

 Evitar a coleta de amostras de sangue e a infusão de hemocomponentes e 
hemoderivados pelo cateter.  

 Lavar o cateter com 5 mL de SF 0,9% antes e após infusão de medicações e 
outras soluções, para evitar a oclusão intraluminal. No caso da infusão de 
hemocomponentes/hemoderivados, ao término, lavar o cateter com 10 mL.  

 Não utilizar seringas menores que 10 mL, pois estas imprimem uma pressão 
maior que o recomendado no interior do selo e há risco de desconexão entre o 
tambor e o cateter. 

 Se não conseguir obter refluxo nem infundir o soro com facilidade o sistema 
pode estar deslocado ou obstruído, solicite avaliação da equipe médica (não 
force a desobstrução). 

 Suspenda a infusão e solicite avaliação médica caso o paciente: refira dor ou 
desconforto, apresente vazamento por fora da agulha ou eritema local ou 
apresente tremores e febre logo em seguida à punção. 

 Adotar medidas que reduzem o risco de infecções causadas pelo uso de 
cateteres, tais como: 

 Trocar os equipos de macrogotas utilizados para a administração de 
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medicações intermitentes após cada uso.  

 Identificar os equipos em uso com a data e o horário da instalação e o nome do 
responsável.  

 Observar com rigor o aspecto das soluções a serem infundidas, quanto à 
presença de resíduos, corpos estranhos, precipitação, coloração e de turvação.  

 Utilizar equipos com respiro para a filtragem do ar (filtro hidrofóbico 0,22 μ), 
em frascos rígidos e semirrígidos.  

 Realizar a desinfecção dos conectores com álcool 70% (exemplo: three ways), 
antes de serem acessados.  
 

6.7 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, descartáveis ou não, deverão 
estar à disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que 
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental 
e luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 
vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 
segregação dos materiais sem utilização de proteção mecânica. Desta forma, é 
necessário que o profissional responsável e habilitado utilize os EPIs e faça o 
acondicionamento correto do descarte do material, para não prejudicar o meio 
ambiente e a saúde do trabalhador. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 
paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. 
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7. ANEXOS: 

7.1 ANEXO I - Delimitação da câmara sob a pele com a mão não dominante, 
segurando-a entre os dedos polegar e indicador. 

 

7.2 ANEXO II - Punção, com a mão dominante, a região central da câmara, inserindo o 
dispositivo de punção em ângulo de 90°. 
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REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

30/11/2018 1ª  
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2    OBJETIVO  

Obter registro gráfico da atividade elétrica cardíaca para obtenção de diagnóstico, 

avaliação da terapêutica medicamentosa implementada e evolução clínica. 

 

3    CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

O eletrocardiograma (ECG) é um gráfico obtido quando os potenciais de um campo 
elétrico originado do coração são registrados à superfície corpórea. Os sinais são 
detectados por eletrodos metálicos ligados aos membros e à parede torácica e são 
depois amplificados e registados pelo eletrocardiógrafo. 
 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. 

 

6    DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 MATERIAIS 

Eletrocardiógrafo; Papel milimetrado; Cardioclip; Eletrodo descartável ou 
eletrodo de sucção; Álcool a 70%; Algodão seco ou gaze; Gel condutor; 
Dispositivo para realização de tricotomia (se necessário); Lençol. 
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6.2 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Checar a prescrição; 
 
Reunir o material; 
 
 
Higienizar as mãos (POP 018) 
 
Apresentar-se ao paciente e explicar o procedimento 
que será realizado, sanando todas suas dúvidas antes 
de iniciar a execução;  
 

Promover a privacidade do paciente (utilizar o biombo 
se necessário);  
 

Checar o funcionamento do eletrocardiográfico;  
 

Checar a integridade do cabo de força, fio terra e cabo 
do paciente; 
 

Solicitar a retirada e/ou retirar objetos metálicos e/ou 
eletrônicos;  
 

Solicitar e/ou posicionar o paciente em decúbito 
dorsal, com membros superiores e inferiores paralelos 
ao corpo, de forma não adjacente, relaxados;  
 

Solicitar e/ou expor tornozelos, punhos e tórax; 
 
Cobrir o paciente, com o auxílio do lençol, para que o 
mesmo não fique totalmente exposto;  
 
Conectar o eletrocardiógrafo à rede de energia, 
atentando-se à voltagem da tomada. Seguir as 
orientações de utilização, segundo o fabricante;  
 
Ligar o eletrocardiógrafo;  
 
Inserir papel milimetrado no local indicado.  

Evitar erros;  

 
Evitar erros e facilitar a organização e o controle 
eficiente do tempo;  
 
Reduzir a transmissão de microorganismos;  
 
Diminuir a ansiedade e favorecer a cooperação;  
 
 
 
Proteção e manutenção da privacidade física;  
 
 
Prevenir danos ao aparelho;  

 
 
 
 
 
 
Permitir a realização do procedimento;  

 
 
 
 
Manter a proteção e manutenção da privacidade 
do paciente;  
 
Evitar danos ao aparelho;  
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Solicitar ao paciente que permaneça em repouso, 
evite tossir ou conversar, enquanto o ECG está sendo 
registrado;  
 
Efetuar a remoção de oleosidade, com algodão 
embebido em álcool a 70%, das faces anteriores dos 
antebraços, na porção distal e das faces internas dos 
tornozelos (acima dos maléolos internos);  
 
Colocar cardioclip em membros superiores e 
membros inferiores, usando gel condutor ou outro 
material de condução (conforme orientação do 
fabricante), para obtenção dos registros das 
derivações monopolares e bipolares, seguindo o 
seguinte arranjo com o cabo do paciente (Figura 1): 

 Cabo vermelho (RA) em membro superior direito; 

 Cabo amarelo (LA) em membro superior esquerdo; 

 Cabo preto (RL) em membro inferior direito; 

 Cabo verde (LL) em membro inferior esquerdo. 
 
Figura 1.  Posicionamento dos cardioclips em 
membros superiores e membros inferiores. 

 
 
Colocar os eletrodos de sucção (preferencialmente), 
ou eletrodos descartáveis no tórax, utilizando gel 
condutor ou outro material de condução (conforme 
orientação do fabricante) para os primeiros, para 

 
Evitar artefatos;  

 
 
 
Garantir a aderência e a condução;  
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obtenção dos registros das derivações precordiais, 
seguindo o seguinte arranjo com o cabo do paciente 
(Figura 2): 

 Cabo vermelho (V1) em 4º espaço intercostal, à 
direita do esterno; 

 Cabo amarelo (V2) em 4º espaço intercostal, à 
esquerda do esterno; 

 Cabo verde (V3) em 5º espaço intercostal, 
diagonalmente entre V2 e V4;  

 Cabo marrom (V4) em 5º espaço intercostal, na 
linha média clavicular; 

 Cabo preto (V5) em 5º espaço intercostal, na linha 
axilar anterior; 

 Cabo roxo (V6) em 5º espaço intercostal, na linha 
axilar média. 

 
Figura 2.  Posicionamento dos eletrodos no tórax. 

 
Verificar os Leds de alerta para: pilha/bateria, 
memória, saturação, ruído, eletrodo, filtro, ganho, 
velocidade, modo de operação, up/down, calibração e 
derivações e, caneta e haste de plotagem. Corrigir 
problemas que forem detectados;  
 
Apertar o botão “segue”;  
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Avaliar se o registro efetuado pelo equipamento é 
compatível com o esperado para um traçado 
eletrocardiográfico;  
 
Aguardar o sinal sonoro, que indica o término da 
aquisição dos potenciais elétricos;  
 
Retirar eletrodos e cardioclips;  
 
Realizar limpeza do tórax, membros superiores e 
membros inferiores, principalmente quando utilizado 
o gel condutor;  
 
Retirar e/ou destacar folha do ECG;  
 
Identificar o ECG com: nome completo do paciente, 
idade, data de nascimento, data e hora da realização, 
carimbo e assinatura do profissional, nome da 
instituição;  
 
Deixar o paciente confortável;  
 
Desprezar os materiais utilizados nos lixos 
apropriados;  
 
 
Higienizar as mãos;  
 
Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar 
no prontuário, conforme decisão do COREN-SP-
DIR/001/2000;  
 
Registrar o procedimento em Planilha de Produção;  
 
Manter ambiente de trabalho limpo e organizado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover o conforto do paciente;  
 
Realizar a correta segregação e 
acondicionamento dos resíduos sólidos de 
serviços de saúde;  
 
Reduzir a transmissão de microorganismos;  
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento.  
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6.3 RECOMENDAÇÕES 

 O paciente deve estar em repouso absoluto para a realização do procedimento, 
no mínimo 15 minutos e 30 minutos para quem estava fumando; 

 Realizar tricotomia, caso seja necessário; 

 Realizar limpeza imediata e eficaz das porções metálicas dos cardioclips e 
eletrodos de sucção, para não acumular sujidades e consequente alteração na 
capacidade de aquisição dos potenciais elétricos; 

 Alertar o paciente quanto à possibilidade de pequenas lesões na utilização de 
eletrodos de sucção, que devem evoluir com regressão do hematoma em dois 
dias; 

 Utilizar a convenção de programação com: ganho N, velocidade de aquisição de 
25mm/s, modo automático e derivação DII; 

 É possível alteração na disposição das derivações precordiais quando as 
mesmas estiverem voltadas para a direita (V1R, V2R, V3R, V4R, V5R, V6R) e 
com derivações posteriores à esquerda (V7, V8, V9, V10, V11, V12). Nos 
referidos casos, deve-se identificar as novas derivações no ECG; 

 Em situações que o cardioclip não pode ser utilizado nos membros devido a 
amputações, imobilizações e/ou traumas, deve ser utilizado eletrodos 
descartáveis nas porções proximais dos membros; 
 
6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à 
disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que seja 
garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental e 
luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 
vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 
segregação dos materiais sem utilização de proteção mecânica. Desta forma, é 
necessário que o profissional responsável e habilitado utilize os EPIs e faça o 
acondicionamento correto do descarte do material, para não prejudicar o meio 
ambiente e a saúde do trabalhador. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 
paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
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domiciliar e em ambulatórios. 
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RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR - SUPORTE AVANÇADO 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

25/10/2018 2ª 

Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 

Atualizações nos itens definição e descrição 

da técnica. 
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2    OBJETIVO  

Promover condições vitais mínimas através da ventilação e compressões torácicas 

externas, utilizando manobras do suporte avançado de vida. 

 

3    CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

O suporte avançado de vida é a sequência de procedimentos e técnicas de maior 

complexidade, destinadas a manter vias aéreas pérvias, ventilação e circulação 

sanguínea mínima com a utilização de equipamentos e medicamentos. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Médico, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem e fisioterapeuta. 

 

6    DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Sequela por hipóxia; 

 Fraturas de esterno e costelas; 

 Pneumotórax e/ou hemotórax; 

 Lesão no coração e grandes vasos; 

 Laceração de órgão (principalmente fígado e baço); 

 Aspiração de conteúdo gástrico; 

 Distensão gástrica; 

 Trauma torácico devido compressão torácica; 

 Estenose de laringe; 

 Erosão e necrose traqueais; 

 Laringoespasmo; 

 Barotrauma; 
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 Oclusão do tubo; 

 Arritmias; 

 Aumento da pressão intracraniana. 
 

6.2 MATERIAL 

 Equipamentos de proteção individual (Luva de procedimento, máscara e óculos de 
proteção);  

 Carro de emergência precisamente equipado com:  

 Oxigênio 100% a 15l/min; 

 Dispositivo bolsa- válvula- máscara com reservatório (AMBU); 

 Extensão de oxigênio; 

 Tubo orotraqueal (nº 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5); 

 Material de intubação (cabo e lâmina de laringoscópio nº 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e guia); 

 Material de aspiração (aspirador e sonda traqueal de aspiração nº 12 ou 14); 

 Prancha rígida para compressão torácica; 

 Desfibrilador/ monitor cardíaco e eletrodos; 

 Gel condutor; 

 Medicamentos (adrenalina, amiodarona (ancoron), lidocaína, magnésio e SF 0,9%); 

 Seringas de 20 ml, 10ml e 05 ml. 

 Agulhas (40x12 e 30x8); 

 Equipo de macrogotas; 

 Luva estéril nº 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 e 8.5; 

 Luvas de procedimento; 

 Cadarço para fixação do tubo orotraqueal; 

 Dispositivos intravenosos (jelco nº 14, 16, 18 ou 20; scalp nº 19, 21 ou 23); 

 Fita hipoalergênica;  

 Capnógrafo (se houver o equipamento). 
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6.3 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Reconhecer os sinais imediatos da parada 
cardiopulmonar – PCR; Verificar a responsividade 
do paciente (tocar os ombros do paciente e chama- 
lo em voz alta). Se não responsivo, continuar a 
avaliar a respiração e o pulso carotídeo 
simultaneamente em até 10 segundos. Antes de 
acionar a equipe; 
 
Iniciar imediatamente as compressões torácicas 
respeitando a sequência do atendimento C-A-B; 
 
 
 
 
C - Promover compressões torácicas com 
qualidade: Posicionar o cliente em decúbito dorsal 
sobre uma superfície plana, rígida e seca (posicionar 
o paciente sobre a prancha rígida), promover 
compressões fortes com profundidade de 5 a 6 cm; 
rápidas em uma frequência de 100 a 120 
compressões por minuto, promover o retorno total 
do tórax, após cada compressão, o socorrista não 
deve apoiar- se sobre a parede do tórax do paciente 
entre as compressões (Figura 1); 
 
Minimizar a frequência e duração das interrupções 
durante as compressões torácicas limite, as 
interrupções a menos de 10 segundos.  Alternar o 
profissional que aplica as compressões a cada 2 
minutos; 
 
 

Minimizar atrasos e incentivar a rapidez e a 
eficiência na avaliação e nas respostas 
simultâneas, em vez de uma abordagem lenta e 
metódica. 
 
 
 
 
Na sequência C-A-B, as compressões torácicas 
serão iniciadas mais cedo e o atraso na 
ventilação será mínimo, aumentando a chance 
e rapidez de uma pessoa executar a 
Ressuscitação Cardiopulmonar- RCP; 
 
Aumentar a efetividade das compressões 
torácicas/ cardíacas. Compressões torácicas 
efetivas são essenciais para promover o fluxo 
de sangue, otimizando o desfecho de 
sobrevivência;   
 
 
 
 
 
 
Os socorristas devem tentar minimizar a 
frequência e a duração das interrupções das 
compressões, para maximizar o número de 
compressões aplicadas por minuto. 
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Figura 1 – posicionamento correto para realização 
das compressões torácicas. 
 

 
 
Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 
 
A - Abrir as vias aéreas: para não retardar o início 
das compressões torácicas, a abertura das vias 
aéreas deve ser realizada somente depois de aplicar 
30 compressões. Portanto, será necessária a 
abertura da via aérea, que poderá ser realizada com 
a manobra da inclinação da cabeça e elevação do 
queixo (Figura 2) e, se houver suspeita de trauma, a 
manobra de elevação do ângulo da mandíbula no 
caso de suspeita de trauma (Figura 3); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É sensato que os profissionais de saúde 
apliquem compressões torácicas e ventilação 
em todos os clientes adultos em PCR, seja por 
uma causa cardíaca ou não cardíaca. No 
entanto, a prioridade do profissional, 
sobretudo se atuando sozinho, ainda deve ser 
ativar o Serviço Médico de Emergência (SME) e 
aplicar as compressões torácicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 a 6 cm 
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Figura 2- manobra da inclinação da cabeça e elevação do 
queixo para abertura da via aérea. 

 
Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 

 
 

Figura 3- manobra de elevação do ângulo da mandíbula para 
abertura das vias aéreas, no caso de suspeita de trauma. 

 
Fonte: Arq Bras Cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-
221. 
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B - Ventilações: as ventilações devem ser realizadas 
em uma proporção de 30 compressões para 2 
ventilações, com apenas 1 segundo cada, 
fornecendo a quantidade de ar suficiente para 
promover a elevação do tórax, até que seja 
instituída uma via aérea artificial (Figura 4).  
 
Figura 4 - realização de compressões e ventilações. 

 
Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 
 
 
 
É recomendado que as ventilações aplicadas às 
vítimas de PCR sejam mediante a utilização de 
equipamentos de proteção para vítimas e 

 
 
 
Recomenda-se o suporte ventilatório durante 
as manobras de RCP com o intuito de manter 
uma adequada oxigenação do paciente. 
Ventilação e compressões torácicas são 
medidas importantes para as vítimas de PCR 
em FV/TV sem pulso e AESP/assistolia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permite uma barreira entre o socorrista e a 
vítima, minimizando o risco de contaminações. 
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socorristas. Equipamentos como: A- Máscara de 
Ventilação Boca a Boca Pocket Mask; B- Máscara 
facial para RCP resgate descartável; C- Face Shield- 
Máscara Boca a Boca; D- Escudo Facial para 
ventilação boca a boca (Figura 5) e Dispositivo 
Bolsa-Válvula-Máscara (AMBU) – (Figura 6). 
 
Figura 5 – equipamentos de proteção individual 
para a realização da ventilação boca a boca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

C 
D 
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Figura 6 – demonstração da ventilação utilizando o 
dispositivo bolsa-válvula-máscara. 

 
Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 
 
Caso não se obtenha tais dispositivos de proteção 
socorrista/ vítima mencionados e/ou a cena 
apresente risco para o socorrista/ vítima na 
execução da ventilação boca a boca sem proteção, 
é sensato que o socorrista mantenha somente as 
compressões torácicas.   
 
É aceitável que, antes da colocação de uma via área 
avançada (via aérea supraglótica ou tubo traqueal), 
aplique RCP com ciclos de 30 compressões e 2 

 
 
 
 
 
O dispositivo bolsa-válvula-máscara consiste 
numa bolsa autoinflável, uma válvula 
unidirecional, que impede a inalação do ar 
expirado, e uma máscara facial, que deve ser 
transparente para detectar a presença de 
vômitos e secreções. Pode ser utilizada com ou 
sem acoplamento a uma fonte de oxigênio. 
Sem o acoplamento a uma fonte de oxigênio, o 
dispositivo fornece ao cliente uma fração 
inspirada de oxigênio de 21% (ar ambiente). 
Portanto, é recomendado uma fonte de 
oxigênio para a oferta de uma fração de 100% 
de O2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manter somente as compressões torácicas com 
qualidade, não interfere de forma significativa 
o melhor desfecho com relação à sobrevida. 
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ventilações. Pode ser adequado para os socorristas 
usar uma frequência de 10 ventilações por minuto 
(1 ventilação a cada 6 segundos), para aplicar 
assíncrona durante compressões torácicas 
contínuas antes da colocação de uma via área 
avançada;  
 
Promover via aérea avançada, por meio do tubo 
orotraqueal (procedimento médico) ou máscara 
laríngea (profissional médico e/ou enfermeiro 
treinados).  Quando uma via aérea avançada (por 
exemplo, intubação endotraqueal ou máscara 
laríngea) estiver instalada, o primeiro socorrista irá 
administrar compressões torácicas contínuas, e o 
segundo socorrista irá aplicar 1 ventilação a cada 6 
segundos, cerca de 10 respirações por minuto com 
oxigênio 15l/min, em vítimas de qualquer idade. 
Não se devem pausar as compressões para aplicar 
as ventilações, no caso de via aérea avançada 
instalada (Figura 7); 
 
Considerar a monitorização pelo capnógrafo (se 
houver o equipamento); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Melhor desfecho com relação à sobrevida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A capnografia quantitativa durante a RCP é um 
indicador de intubação orotraqueal adequada, 
ela também é indicadora da qualidade das 
manobras de RCP e do Retorno da Circulação 
Espontânea (REC). A presença de valores 
persistentes de Teor de dióxido de carbono ao 
final da expiração (ETCO2) baixos < 10 mmHg 
durante a RCP em clientes entubados sugere 
que o RCE é improvável. Ideal manter o ETCO2 
> 10mmHg. 
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Figura 7 – demonstração da ventilação com via 
aérea avançada. 

 
Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 
 
Promover a monitorização cardíaca/ 
multiparamétrica;  
 
 
 
Promover acesso venoso calibroso; 
 
 
 
Administrar os medicamentos prescritos e 
solicitados pelo profissional médico e logo após 
fazer um bolus de 20 ml de SF 0,9% e elevar o 
membro superior (braço); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na monitorização cardíaca, durante a PCR, 
observa-se um dos quatro seguintes ritmos: 
assistolia, atividade elétrica sem pulso (AESP), 
fibrilação ventricular (FV) ou taquicardia 
ventricular sem pulso (TVSP). 
 
Otimizar a administração dos medicamentos 
durante a RCP; 
 
Conforme recomendações da American Heart 
Association (AHA). Em ritmos chocáveis como 
FV e TVSP a adrenalina deverá ser administrada 
após o segundo choque recomendado, sendo 1 
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Analisar o ritmo cardíaco e presença de pulso por 
10 segundos a cada 2 minutos; 
 
 
 
 
Ligar e preparar o desfibrilador para administração 
do choque elétrico; 
 
 
 
 
 
Selecionar carga do desfibrilador e carregar carga 
selecionada; 
 
 
 
 
 
Aplicar/ disparar rapidamente o choque elétrico se 
indicado e prescrito pelo médico;  

mg/1ml em bolus a cada 3 a 5 minutos. Em 
ritmos não chocáveis como Assistolia e AESP é 
recomendado à administração de adrenalina 
imediatamente após o reconhecimento da PCR 
e início da RCP, respeitando a dose de 1 
mg/1ml a cada 3 a 5 minutos. A administração 
da amiodarona (Ancoron) ou lidocaína podem 
ser considerada para os casos de FV e TVSP 
refratárias - não responsiva a desfibrilação 
(após o terceiro choque recomendado), 
iniciando com a primeira dose de 300 mg em 
bolus e a segunda dose 150 mg em bolus. A 
administração de magnésio é recomendada 
para os casos de Torsades de Pointes.   
 
Garantir à identificação da REC. A análise do 
ritmo cardíaco e presença de pulso devem ser 
realizadas em menos de 10 segundos, pois se 
trata de um período em que as manobras de 
RCP estarão suspensas. 
 
A desfibrilação está indicada no tratamento da 
fibrilação ventricular e na taquicardia 
ventricular sem pulso, ambas as situações 
compatíveis com parada cardiorrespiratória. Na 
desfibrilação, a corrente elétrica é aplicada em 
qualquer momento do ciclo cardíaco.   
 
Na desfibrilação, deve-se utilizar a máxima 
energia do aparelho; sendo aplicada 360j no 
desfibrilador monofásico e de 120 a 200j no 
desfibrilador bifásico, conforme orientação do 
fabricante. Se esta orientação é desconhecida 
deve ser administrado choque de 200j. 
 
Reiniciar a RCP com compressões e ventilações 
imediatamente após cada choque 
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6.4 RECOMENDAÇÕES 

• Nas compressões, permitir que o tórax retorne completamente após cada 
compressão, minimizar as interrupções nas compressões torácicas, não apoia- 
se sobre a parede do tórax do cliente entre as compressões e evitar a 
hiperventilação. Vale destacar que, para garantir uma melhor efetividade das 
compressões torácicas o cliente em PCR deve ser mantido em decúbito dorsal 
sobre uma superfície plana, rígida e seca (posicionar o paciente sobre a prancha 

 
Diagnóstico e tratamento das causas reversíveis de 
PCR são fundamentais na abordagem de todos os 
ritmos de PCR, lembrando sempre dos “5hs e 5ts” 
(figura 8). 
 
 
 
Figura 8 – representação dos “5hs e 5ts”. 

 
 
Realizar cuidados pós- parada cardiopulmonar logo 
que retorne a circulação espontânea;  
 
Registrar os procedimentos no prontuário do 
paciente; 
 
Organizar o ambiente onde o paciente esteve 
presente; 
 
Realizar a reposição de materiais e medicamentos 
após ressuscitação, principalmente no carro de 
emergência. 

recomendado pelo profissional médico; 
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rígida). Importante retirar prótese dentária, se houver e aspirar vias aéreas se 
necessário para evitar a broncoaspiração; 

 A hiperventilação pode piorar a evolução da parada cardíaca, reduzindo o 
retorno venoso para o coração e diminuindo o fluxo sanguíneo durante a 
compressão torácica; 

 A aplicação de ventilações muito rápidas ou com muita força desloca o ar para 
o estômago, causando distensão gástrica. Isto pode gerar complicações graves, 
como: vômitos, aspiração e pneumonia; 

 Se não há certeza de que a vítima tem pulso, iniciar os passos de RCP. Uma RCP 
desnecessária é menos prejudicial que não realizar a RCP; 

 A fadiga do profissional pode tornar as compressões torácicas muito 
superficiais ou lentas. Por isso a necessidade de revezamento a cada 2 minutos 
dos ciclos de compressões e ventilações; 

 Outro mecanismo muito útil para a monitorização da RCP é a medida da 
pressão arterial diastólica (PAD) naqueles pacientes que dispõem de 
monitorização arterial invasiva no momento da PCR. Seu valor tem sido 
correlacionado com a pressão de perfusão coronária e com o RCE. Nas 
situações em que a pressão de relaxamento (diastólica) é <20mmHg, é razoável 
considerar melhora na qualidade da RCP, aprimorando as compressões 
torácicas e as drogas vasoativas (Classe IIb Nível de evidência C). Vale ressaltar 
que a presença de dispositivos arteriais também pode reduzir o tempo de 
interrupção da RCP na checagem; 

 A vasopressina em combinação com a epinefrina não oferece nenhuma 
vantagem como substituto da dose padrão de epinefrina em PCR. A análise das 
evidências disponíveis mostra que a eficácia das 2 drogas é semelhante e que 
não há benefício comprovado de administrar a epinefrina junto a vasopressina, 
em comparação com a epinefrina isoladamente. Em prol da simplicidade, a 
vasopressina foi REMOVIDA do algoritmo de PCR em adultos. 

 Desde as grandes mudanças de 2015, a AHA se comprometeu a fazer 
atualizações anuais em suas diretrizes, e não apenas a cada cinco anos. No fim 
de 2017, foram feitas recomendações sobre ventilação e massagem cardíaca. 
Agora no fim deste ano, a AHA 2018 trouxe pequenas novidades: 
- A lidocaína foi inserida no protocolo de atendimento à RCP. Antes aparecendo 

como plano B se a amiodarona não funcionasse, na versão atual o provedor 

pode escolher, no momento do antiarrítmico, entre amiodarona e lidocaína. O 

texto original é: “Amiodarona ou lidocaína podem ser consideradas para 
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fibrilação ventricular/taquicardia ventricular sem pulso (FV/TVSP) não 

responsiva a desfibrilação. Esses fármacos podem ser particularmente úteis 

para pacientes com parada cardíaca presenciada, para quem o tempo de 

administração do fármaco pode ser menor.”. 

• O magnésio não deve ser usado de rotina em adultos, mas apenas nos cenários 

de Torsades de Pointes. 

 

6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à 
disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que seja 
garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental e 
luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 
vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 
segregação dos materiais perfurocortantes e biológicos sem utilização de proteção 
mecânica. Desta forma, é necessário que o profissional responsável e habilitado 
utilize os EPIs e faça o acondicionamento correto do descarte do material, para não 
prejudicar o meio ambiente e a saúde do trabalhador. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 
paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. 
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RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR - SUPORTE BÁSICO 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

26/11/2018 2ª 

Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 

Atualizações no item descrição da técnica. 
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2    OBJETIVO  

Promover condições vitais mínimas através da ventilação e compressões torácicas 

externas, utilizando manobras do suporte básico de vida. 

 

3    CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

Sequência de procedimentos e técnicas destinadas a manter vias aéreas pérvias e 

circulação sanguínea mínima sem a utilização de qualquer equipamento até a 

chegada da equipe do suporte avançado de vida. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Médico, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem e fisioterapeuta. 

 

6    DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Sequela por hipóxia; 

 Fraturas de esterno e costelas; 

 Pneumotórax e/ou hemotórax; 

 Lesão no coração e grandes vasos; 

 Laceração de órgão (principalmente fígado e baço); 

 Aspiração de conteúdo gástrico; 

 Distensão gástrica; 

 Trauma torácico devido compressão cardíaca. 
 

6.2 MATERIAL 

Equipamentos de proteção individual (Luva de procedimento e óculos de proteção) 
Máscara de oxigênio, dispositivo bolsa- válvula- máscara com reservatório (AMBU), 
fonte de oxigênio 100% a 15L/min, Desfibrilador Externo Automático – DEA, tábua 
rígida para compressões cardíacas. 
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6.3 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Reconhecer os sinais imediatos da parada 
cardiopulmonar – PCR. Verificar a responsividade 
do paciente (tocar os ombros do paciente e chama- 
lo em voz alta); Se responsivo: perguntar o nome, o 
que aconteceu e onde está (localização pessoa, 
tempo e espaço); Se não responsivo, continuar a 
avaliar a respiração e o pulso carotídeo 
simultaneamente em até 10 segundos. Antes de 
acionar a equipe/ serviço médico de emergência - 
SME; 
 
Solicitar ajuda e o Desfibrilador Externo Automático 
(DEA); 
 
Iniciar imediatamente as compressões torácicas 
respeitando a sequência do atendimento C-A-B; 
 
 
 
 
 
C - Promover compressões torácicas com 
qualidade: Posicionar o cliente em decúbito dorsal 
sobre uma superfície plana, rígida e seca (posicionar 
o paciente sobre a prancha rígida), promover 
compressões fortes com profundidade de 5 a 6 cm; 
rápidas em uma frequência de 100 a 120 
compressões por minuto, promover o retorno total 
do tórax, após cada compressão, o socorrista não 
deve apoiar- se sobre a parede do tórax do paciente 
entre as compressões (Figura 1); 
 

Minimizar atrasos e incentivar a rapidez e a 
eficiência na avaliação e nas respostas 
simultâneas, em vez de uma abordagem lenta e 
metódica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sequência C-A-B, as compressões torácicas 
serão iniciadas mais cedo e o atraso na 
ventilação será mínimo, aumentando a chance 
e rapidez de uma pessoa executar a 
Ressuscitação Cardiopulmonar- RCP; 
 
 
Aumentar a efetividade das compressões 
torácicas/ cardíacas. Compressões torácicas 
efetivas são essenciais para promover o fluxo 
de sangue, otimizando o desfecho de 
sobrevivência;   
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Minimizar a frequência e duração das interrupções 
durante as compressões torácicas limite as 
interrupções a menos de 10 segundos.  Alternar o 
profissional que aplica as compressões a cada 2 
minutos; 
 
Figura 1 - posicionamento para realização das 
compressões torácicas. 
 

 
 
Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 
 
A - Abrir as vias aéreas: para não retardar o início 
das compressões torácicas, a abertura das vias 
aéreas deve ser realizada somente depois de aplicar 
30 compressões. Portanto, será necessária a 
abertura de via aérea, que poderá ser realizada com 
a manobra da inclinação da cabeça e elevação do 
queixo (Figura 2) e, se houver suspeita de trauma, a 
manobra de elevação do ângulo da mandíbula 
(Figura 3); 
 
 
 
 

Os socorristas devem tentar minimizar a 
frequência e a duração das interrupções 
dascompressões, para maximizar o número de 
compressões aplicadas por minuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É sensato que os profissionais de saúde 
apliquem compressões torácicas e ventilação 
em todos os clientes adultos com PCR, seja por 
uma causa cardíaca ou não cardíaca. No 
entanto, a prioridade do profissional, 
sobretudo se atuando sozinho, ainda deve ser 
ativar o Serviço Médico de Emergência (SME) e 
aplicar as compressões torácicas. 
 
 
 
 
 
 

5 a 6 cm 
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Figura 2- manobra da inclinação da cabeça e 
elevação do queixo. 

 
Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 
 
 
Figura 3- manobra de elevação do ângulo da 
mandíbula. 
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Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 
 
B - Ventilações: as ventilações devem ser realizadas 
em uma proporção de 30 compressões para 2 
ventilações, com apenas 1 segundo cada, 
fornecendo a quantidade de ar suficiente para 
promover a elevação do tórax, até que seja 
instituída uma via aérea artificial (Figura 4); 
 
Figura 4 - realização de compressões e ventilações. 

 
Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 
 
É recomendado que as ventilações aplicadas às 
vítimas de PCR sejam mediante a utilização de 
equipamentos de proteção para vítimas e 
socorristas. Equipamentos como: A- Máscara de 
Ventilação Boca a Boca Pocket Mask; B- Máscara 

 
 
 
 
 
Recomenda-se o suporte ventilatório durante 
as manobras de RCP com o intuito de 
manteruma adequada oxigenação do paciente. 
Ventilação e compressões torácicas são 
medidas importantes para as vítimas de PCR 
em FV/TV sem pulso e AESP/assistolia. 
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facial para RCP resgate descartável; C- Face Shield- 
Máscara Boca a Boca; D- Escudo Facial para 
ventilação boca a boca (Figura 5) e Dispositivo 
Bolsa-Válvula-Máscara (AMBU) – (Figura 6). 
 
Figura 5 – equipamentos de proteção individual 
para a realização da ventilação boca a boca. 

 
 
 
Figura 6 – demonstração da ventilação utilizando o 
dispositivo bolsa-válvula-máscara. 

 
 
 
 
 
 
Permite uma barreira entre o socorrista e a 
vítima, minimizando o risco de contaminações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O dispositivo bolsa-válvula-máscara consiste 
numa bolsa autoinflável, uma válvula 
unidirecional, que impede a inalação do ar 
expirado, e uma máscara facial, que deve ser 
transparente para detectar a presença de 
vômitos e secreções. Pode ser utilizada com ou 
sem acoplamento a uma fonte de oxigênio. 
Sem o acoplamento a uma fonte de oxigênio, o 
dispositivo fornece ao cliente uma fração 
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Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 
Caso não se obtenha tais dispositivos de proteção 
socorrista/ vítima mencionados e/ou a cena 
apresente risco para o socorrista/ vítima na 
execução da ventilação boca a boca sem proteção, 
é sensato que o socorrista mantenha somente as 
compressões torácicas.   
 
É aceitável que, antes da colocação de uma via área 
avançada (via aérea supraglótica ou tubo traqueal), 
aplique RCP com ciclos de 30 compressões e 2 
ventilações. Pode ser adequado para os socorristas 
usar uma frequência de 10 ventilações por minuto 
(1 ventilação a cada 6 segundos) para aplicar 
assíncrona durante compressões torácicas 
contínuas antes da colocação de uma via área 
avançada;   
 
Aplicar as pás do DEA (Figura 7) sobre o tórax do 
paciente. Assim que o DEA estiver disponível, se o 
socorrista estiver sozinho, deverá parar a RCP para 
conectar o aparelho, porém, se houver mais do que 
um socorrista, enquanto o primeiro realiza RCP; o 
outro manuseia o DEA e, nesse caso, só será 

inspirada de oxigênio de 21% (ar ambiente). 
Portanto, é recomendado uma fonte de 
oxigênio para a oferta de uma fração de 100% 
de O2. 
 
 
Manter somente as compressões torácicas com 
qualidade, não interfere de forma significativa 
o melhor desfecho com relação à sobrevida. 
 
 
 
 
 
Melhor desfecho com relação a sobrevida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desfibrilação precoce é o tratamento de 
escolha para vítimas em Taquicardia Ventricular 
sem pulso (TV) e Fibrilação Ventricular (FV), 
como em vítimas que apresentaram colapso 
súbito em ambiente extra-hospitalar, sendo 
estes os principais ritmos de parada cardíaca 
nesses locais. 
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interrompida quando o DEA emitir uma frase como 
“analisando o ritmo cardíaco, não toque o 
paciente” e/ou “choque recomendado, 
carregando, afaste-se da vítima”. Os passos para a 
utilização do DEA são descritos a seguir: 
1. Ligue o aparelho apertando o botão ON/OFF 
(alguns aparelhos ligam automaticamente ao abrir a 
tampa de vedação). 
2. Aplique as pás adesivas (eletrodos) no tórax da 
vítima, observando o desenho contido nas próprias 
pás, mostrando o posicionamento correto das 
mesmas (Figura 8). 
3. Encaixe o conector das pás adesivas (eletrodos) 
ao aparelho. Em alguns aparelhos, o conector do 
cabo das pás já está conectado. 
 
Figura 7 – ilustração – DEA. 

 
Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 
 
Figura 8 – Posicionamento das pás do DEA. 
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Fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 
Aplicar rapidamente o tratamento elétrico 
conforme indicação do DEA: 
1. Se o choque for indicado, o DEA dirá “choque 
recomendado, afaste-se do paciente”. O socorrista 
que estiver manuseando o DEA deve solicitar que 
todos se afastem, observar se realmente não há 
ninguém (nem ele mesmo) tocando a vítima e, 
então, pressionar o botão indicado pelo aparelho 
para aplicar o choque. 
2. A RCP deve ser iniciada pelas compressões 
torácicas, imediatamente após o choque. A cada 
dois minutos, o DEA analisará o ritmo novamente e 
poderá indicar outro choque, se necessário. Se não 
indicar choque, reinicie a RCP imediatamente, caso 
a vítima não retome a consciência. 
3. Mesmo se a vítima retomar a consciência, o 
aparelho não deve ser desligado e as pás não 
devem ser removidas ou desconectadas até que o 
SME assuma o caso. 
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6.4 RECOMENDAÇÕES 

• Nas compressões, permitir que o tórax retorne completamente após cada 
manobra, minimizar as interrupções nas compressões torácicas, não apoia- se 
sobre a parede do tórax do cliente entre as compressões e evitar a 
hiperventilação. A hiperventilação é contraindicada, pois pode aumentar a 
pressão intratorácica e diminuir a pré-carga, consequentemente diminuindo o 
débito cardíaco e a sobrevida. Além disso, aumenta o risco de insuflação 
gástrica, podendo causar regurgitação e aspiração. 

• Vale destacar que, para garantir uma melhor efetividade das compressões 
torácicas o cliente em PCR deve ser mantido em decúbito dorsal sobre uma 
superfície plana, rígida e seca (posicionar o paciente sobre a prancha rígida). 
Importante retirar prótese dentária. 

 A aplicação de ventilações muito rápidas ou com muita força desloca o ar para 
o estômago, causando distensão gástrica. Isto pode gerar complicações graves, 
como: vômitos, aspiração e pneumonia;  

 A fadiga do profissional pode tornar as compressões torácicas muito 
superficiais ou lentas. Por isso a necessidade de revezamento a cada 2 minutos 

4. Se não houver suspeita de trauma e a vítima já 
apresentar respiração normal e pulso, o socorrista 
poderá colocá-la em posição de recuperação, 
porém deverá permanecer no local até que o SME  
chegue (Figura 8). 
 
Figura 8 – Posição de recuperação. 
 

 
Fonte: Arq Bras Cardiol: 2013; 101, (2 Supl. 3): 1-
221. 
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dos ciclos de compressões e ventilações; 

  Se não há certeza de que a vítima tem pulso, iniciar os passos de RCP. Uma RCP 
desnecessária é menos prejudicial que não realizar a RCP; 
 

6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à 
disposição, em número suficiente, nos postos de trabalho, de forma que seja 
garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental e 
luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 
vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 
segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos sem utilização de proteção 
mecânica. Desta forma, é necessário que o profissional responsável e habilitado 
utilize os EPIs e faça o acondicionamento correto do descarte do material, para não 
prejudicar o meio ambiente e a saúde do trabalhador. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 
paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. 
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SALINIZAÇÃO DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

05/11/2018 2ª 

Adaptação à nova máscara padronizada para 

POP foram incluídos os seguintes itens: 

Campo de aplicação e biossegurança. Inclusão 

da Resolução COFEN N. 0545/2017, que dispõe 

sobre a anotação de enfermagem. 
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2 OBJETIVO  

Proporcionar acesso venoso periférico (AVP) pérvio para a administração de 

líquidos, medicamentos, hemoderivados e coleta de exames. 

 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4    DEFINIÇÃO 

É a irrigação com solução salina, sob pressão positiva, dos dispositivos vasculares 

periféricos em períodos regulares. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Antes ou após a administração de medicamentos EV e quando o AVP 
deve ser mantido sem infusão contínua.  
Contraindicação: Não há. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Não se aplica 

 

6.3 MATERIAL 

Equipamento de proteção individual (óculos de proteção e luvas de 

procedimento) 

Bandeja ou cuba rim contendo: seringa 5 ml; agulha 25x8 mm; flaconete de 10 

ml de solução fisiológica (SF) a 0,9%; pacote de gaze estéril; álcool 70°GL; 

solução de clorexidina alcoólica 0,5%. 
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6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Higienizar as mãos;  

 

Realizar desinfecção com álcool 70°GL no 

flaconete de SF 0,9%;  

 

Aspirar 3 ml de SF 0,9%, utilizando uma 

seringa de 5 ml; 

 

Reunir material necessário na bandeja;  

 

Orientar o cliente quanto ao 

procedimento a ser realizado, conferindo 

a identificação da pulseira, com o nome 

do cliente;  

 

Higienizar as mãos; 

 

Colocar os equipamentos de proteção 

individual; 

 

Realizar desinfecção da parte externa da 

cânula ou conexão utilizando gaze 

impregnada com clorexidina alcoólica 

0,5% por meio de fricção vigorosa com, 

no mínimo, três movimentos rotatórios; 

 

Conectar a seringa no dispositivo e 

aspirar pelo menos 0,5 ml de sangue em 

Reduzir transmissão de microorganismos; 

 

 

 

 

Minimizar tempo despendido na realização do 

procedimento; 

 

Evitar erros, facilitar a organização e o controle do tempo; 

Reduzir a ansiedade e obter a sua colaboração; 

 

 

 

 

 

Evitar contaminação do material e proliferação de 

microrganismo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegurar a eficácia do procedimento; 
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fluxo livre, para testar a permeabilidade 

do acesso venoso periférico; 

 

 

Administrar 3 ml de SF 0,9% antes e após 

administração de cada medicação ou 

para manter o acesso pérvio; 

 

Aplicar a técnica de pressão positiva: 

clampear o infusor e/ou fechar a 

conexão antes do término da solução e 

antes de retirar a seringa, para evitar o 

refluxo de sangue para dentro da luz do 

AVP e a obstrução do cateter por 

coagulação do sangue; 

Reunir todo material e deixar o cliente 

confortável;  

 

 Desprezar o material em local 

apropriado, higienizar a bandeja;  

  

 Retirar os equipamentos de proteção 

individual; 

  

 Higienizar as mãos; 

  

Registrar no prontuário o procedimento 

realizado: data, hora do procedimento, 

volume infundido e local, nome e 

registro do profissional. 

 

 

 

 

 

Reduzir o risco de incompatibilidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduzir transmissão de microorganismos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegurar a prática da anotação de enfermagem como 
registro da continuidade da assistência prestada ao 
cliente, em conformidade à Resolução COFEN Nº 
0545/2017. 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão 
estar à disposição, em número sufi ciente, nos postos de trabalho, de forma 
que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental 
e luva de procedimento. 

• O risco no manejo dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) está principalmente 
vinculado aos acidentes que ocorrem devido às falhas no acondicionamento e 
segregação dos materiais perfuro-cortantes e biológicos sem utilização de 
proteção mecânica. Desta forma, para a coleta de material arterial, é 
necessário que o profissional responsável e habilitado utilize os EPIs e faça o 
acondicionamento correto do descarte do material, para não prejudicar o meio 
ambiente. 

• Por medida de segurança do paciente recomenda-se que em caso de 
resistência, não forçar a injeção da solução salina no cateter; 

• As tampas das conexões devem ser trocadas a cada uso; 
•  A salinização deverá ser realizada a cada 6h e sempre que o dispositivo for 

utilizado para manter a permeabilização do cateter; 
• O dispositivo de punção venosa periférica deve ser trocado a cada 96 horas, 

desde que essa troca não seja necessária antes disso; 
• Deve-se utilizar o flaconete de 10 ml de soro fisiológico 0,9%;  
• Observar o local de inserção do cateter venoso periférico quanto à presença de 

sinais flogísticos e comunicar o enfermeiro; 
•  O enfermeiro deve evoluir no prontuário do cliente qualquer evidência de 

infecção no óstio do cateter; 
• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 

paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. 
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SONDAGEM NASOENTÉRICA 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

04/10/2018 2ª Foram incluídos os seguintes itens: Campo de 

aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  
Permitir a administração de suporte nutricional específico e medicamentos de 

maneira mais confortável e segura, principalmente nos clientes que não 

possuem indicação para sondagem gástrica e necessitem de uma via de 

nutrição enteral prolongada em posicionamento pós pilórico. 

 

3     CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4 DEFINIÇÃO 

A Sondagem nasoentérica, também conhecida como sondagem pós pilórica,  é 

a introdução de uma sonda de silicone, poliuretano ou outro material através 

do nariz (ou boca, em casos excepcionais) até o posicionamento pós pilórico; 

com a finalidade de estabelecer via pérvia para nutrição enteral e 

administração de medicamentos. 

 

5  RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro 

 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 
Indicação: Nutrir clientes inconscientes na dependência de ventilação e/ou 

com dificuldade de deglutição; Suporte nutricional adjuvante (para aumento de 

massa corpórea, em indivíduos com comprometimento músculo esquelético, 

indivíduos inapetentes, entre outros).      

Contraindicação: Clientes com desvio de septo ou outras restrições anatômicas 

de face; Clientes com lesão extensa de mucosa oral ou nasal; Clientes que 

sofreram Traumatismo craniano, especialmente em base de crânio e fratura de 

via nasal; Clientes com fraturas de face, fístulas nasais ou cirurgias nasais. 

 



 
 
 
 
 

SONDAGEM NASOENTÉRICA POP – AMB – 039 
Páginas 
Página 3 de 8 

 
 

 

Elaborado por Aprovado por Revisado por Versão Data 

Natália Cristina 
Liubartas 

Rosangela Filipini Simone Camillo 2ª 04/10/2018 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE ABC 

MANTIDA PELA FUNDAÇÃO DO ABC 

 
 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

 Traumas nasais; 

 Sangramentos nasais; 

 Obstrução da sonda; 

 Pneumonia aspirativa. 

 

6.2 MATERIAL 

Sonda Enteral de material e tamanho adequados ao cliente, máscara 

descartável, Bandeja, Pomada de Xylocaína gel, Seringa 20 ml, Gazes não 

estéreis, Estetoscópio,  

Luvas de procedimento, Fita adesiva, SF 0,9%, Lanterna (se necessário),Biombo 

(se necessário), Toalha ou papel toalha. 

 

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Ação da Enfermagem Justificativa 

 Higienizar as mãos; 
 
Conferir prescrição médica, reunir o 
material e levar para próximo ao cliente; 
 
Explicar o procedimento ao cliente e ao 
familiar; 
 
Isolar a cama com um biombo; 
 
Posicionar o cliente em posição “Fowler” 
alta, a     menos que haja 
contraindicação. Caso o cliente não 
possa ter a cabeceira elevada, mantê-lo 

Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Evitar erros, facilitar a organização e o controle eficiente 
do tempo; 
 
Fazer com que o cliente e a família sejam mais 
cooperativos e tolerantes para um procedimento que, no 
início, é bastante desagradável; 
Resguardar a privacidade do cliente; 
 
Facilitar a inserção da sonda; 
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em      decúbito dorsal horizontal, 
elevando a cabeceira da cama, deixando 
o cliente com a cabeça levemente 
inclinada para frente; 
 
Proteger o tórax do cliente com toalha 
 
 
Colocar máscara e calçar luvas de 
procedimento; 
 
Avaliar a desobstrução nasal e/ou desvio 
de septo; 
 
Inspecionar a condição da cavidade oral 
do cliente e o uso de prótese dentária; 
 Higienizar narina com SF 0,9% quando 
necessário; 
 
 
Mensurar a sonda da ponta do nariz até 
o lóbulo da orelha e descer até o 
apêndice xifóide, acrescentando mais 10 
a 15 cm (considerando o biotipo do 
cliente, brevelíneo, longelíneo), 
marcando com fita adesiva;  
 
Lubrificar a ponta da sonda e a narina 
com Xylocaína gel; 
 
Introduzir a sonda na narina do cliente 
ao longo do assoalho nasal, em direção à 
orelha, até sentir uma pequena 
resistência, nesse ponto, peça ao cliente 
para fletir ligeiramente a cabeça e 
solicitar a colaboração do cliente, 

 
 
 
 
 
Evitar que o cliente se suje, caso ocorra êmese durante o 
procedimento. 
 
Proporcionar barreira física entre o profissional e os 
fluidos corporais do cliente; 
 
Para inserir a sonda na narina não comprometida; 
 
 
A condição da cavidade oral determina a necessidade de 
cuidados de enfermagem para sua higienização após a 
inserção da sonda; 
 
  
 
Determinar o comprimento correto a ser inserido a fim de 
atingir o estomago; 
 
 
 
  
 
Reduzir a fricção e o trauma tissular; 
 
 
A resistência indica que a sonda atingiu a nasofaringe e ao 
fletir a cabeça ocorre o fechamento de traquéia e abertura 
do esôfago; este processo ajudar a passagem da sonda 
pelo esôfago; 
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pedindo para que faça movimentos de 
deglutição. Continuar introduzindo a 
sonda, acompanhando os movimentos 
de deglutição do cliente até o ponto pré-
marcado; 
 
Observar sinais de cianose, tosse ou 
desconforto respiratório e dor (indicativo 
de sonda na traquéia); 
 
Retirar o fio guia; 
 
 
Abaixar o decúbito do leito e colocar o 
cliente em decúbito lateral direito. 
 
 
Testar o posicionamento da sonda pelas 
seguintes técnicas: 
 
- Conectar uma seringa de 20ml e 
aspirar, verificando o conteúdo gástrico; 
Após confirmação do posicionamento 
adequado da sonda, retirar o fio guia 
delicadamente; 
A sonda deverá ser fixada na face, do 
mesmo lado da narina utilizada, com fita 
adesiva fina; 
 
Reunir todo material e deixar o cliente 
confortável;  
 
Desprezar o material em local 
apropriado, higienizar a bandeja;  
 
Retirar as luvas de procedimento e a 

 
 
 
 
 
Neste caso, retirar a sonda e reiniciar todo o 
procedimento; 
 
 
 
Não é mais necessário o fio guia, tendo em vista o término 
da introdução, deixando assim a sonda mais leve; 
 
Favorecendo a migração da sonda ao posicionamento pós 
pilórico com auxílio dos movimentos peristálticos; 
 
 
 
 
 
O refluxo gástrico e a ausculta de ruídos hidroaéreos são 
indicadores da correta posição da sonda; 
 
 
 
Evitar pressão excessiva sobre a narina e que a sonda 
migre para além da distância desejada; 
 
 
Manter o ambiente em ordem e demonstrar  preocupação 
com o bem estar do cliente; 
 
 Reduzir transmissão de microrganismo; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 71 e 72 do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

• Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar à 
disposição, em número sufi ciente, nos postos de trabalho, de forma que seja 
garantido o imediato fornecimento ou reposição. 

• Usar os EPIs adequados para a minimização dos riscos: óculos, máscara, avental e 
luva de procedimento. 

• A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do 
paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 
unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento 
domiciliar e em ambulatórios. 

 Em clientes com suspeita de TCE, é recomendado a sondagem oral gástrica, sob 
suspeita de fratura de ossos da base do crânio; 

 Em clientes com suspeita de TRM, não elevar o decúbito; 

 No sistema de sondagem nasoenteral, deve ser obrigatoriamente realizado um 
RX após a passagem da sonda, antes de administrar qualquer tipo de 
medicação ou dieta; 

 Deixar toalhas próximas é importante, pois durante a passagem da sonda, o 

máscara descartável e higienizar as 
mãos; 
 
Encaminhar o cliente para o RX de tórax; 
 
 
Não administrar dieta /medicação até a 
constatação do posicionamento correto 
da sonda pelo médico 
 
 Realizar anotações de enfermagem no 
prontuário; 
 

 
 
 
Confirmar o posicionamento da sonda por meio de exame 
radiográfico; 
 
 
 
Prevenir iatrogenias decorrentes da incorreta localização           
da sonda. 
 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; Artigos 
71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (Responsabilidades e Deveres); 
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cliente pode sentir náuseas por estimulação do nervo vago. Caso isso ocorra, 
interromper o procedimento temporariamente. Ocorrendo vômito, retirar a 
sonda e atender o cliente, retomando o procedimento mediante avaliação; 

 Para facilitar a saída do fio guia, lubrificar a sonda internamente com 10 ml de 
água ou SF antes da passagem da sonda; 

 Se houver resistência, girar a sonda e ver se ela avança. Se ainda houver 
resistência, retirar a sonda, deixar que o cliente descanse, lubrificar novamente 
a sonda e passar pela outra narina; 

 Guardar o fio guia em uma embalagem limpa e mantê-la junto aos pertences 
do cliente, caso a sonda atual precise ser repassada; 

 Na presença de prótese dentária, retirar a mesma no momento da passagem 
da sonda, se o cliente permitir, e após o procedimento, reposicione a prótese 
do cliente; 

• Verificar a presença de ruídos hidroaéreos por meio de ausculta na altura da região 
epigástrica, injetando uma pequena quantidade de ar pela sonda (10 a 20 cc de ar), 
não é um procedimento considerado adequado. A sonda colocada inadvertidamente 
nos pulmões, na faringe ou no esôfago pode transmitir um som semelhante ao da 
entrada de ar no estômago (Potter, 2005). 
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SOROTERAPIA 

1    HISTÓRICO DAS REVISÕES 

Campo designado para a descrição das revisões do procedimento 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

29/10/2018 2ª 
Foram incluídos os seguintes itens: Campo 

de aplicação e biossegurança. 
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2 OBJETIVO  

Nutrir e hidratar o cliente;  
Restabelecer o volume líquido do organismo;  
Elevar ou repor as reservas de eletrólitos, vitaminas, aminoácidos e calorias ao 
cliente que não pode manter a ingestão hídrica;  
Administrar medicamentos. 
 

3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se ao Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

 

4      DEFINIÇÃO 

Restaurar e manter o equilíbrio hidroelétrico, e/ou o volume e a composição 
normal dos líquidos corporais. 

 

5   RESPONSABILIDADE 

Enfermeiro/ Técnico de Enfermagem/ Auxiliar de Enfermagem. 
 

6 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

6.1 INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO 

Indicação: Clientes que necessitem de reposição ou manutenção 

hidroeletrolítica e/ou calórica por via endovenosa. 

Contraindicação: Clientes alérgicos  e/ou  substância prescrita. 

 

6.2 RISCO/PONTOS CRÍTICOS DO PROCEDIMENTO 

Atentar à clientes com insuficiência cardíaca e ou edema agudo de pulmão, não 

realizar infusão rápida e/ou volume excessivo; 

Atentar ao volume em cliente portador de insuficiência renal. 
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6.3 MATERIAL 

      

6.4 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

Frasco da Solução prescrita; Ampolas de soluções a adicionar, quando prescrito; 

Seringa; Agulha 40x12; Cateteres intravenosos (scalp, jelco e íntima); Rótulo 

devidamente preenchido; Álcool a 70%; Algodão ou gaze; Micropore e/ou filme 

transparente; Equipo (macrogotas / microgotas / equipo de bomba / bureta); 

Luva de procedimento; Máscara; Garrote. 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Realizar a leitura da prescrição médica, conferindo: 
Nome do cliente, número do prontuário, data de 
nascimento e nome da mãe, nome do 
medicamento, dose, via, frequência/aprazamento, 
presença de processos alérgicos. 
 
    
Higienizar a bandeja com álcool a 70%  

 
Colocar a máscara; 

 
 
Higienizar as mãos; 

 
Realizar a etiqueta de identificação da medicação 
com os dados do cliente; 

 
Desinfetar frasco e/ou ampola com álcool a 70%; 

 
Conectar o equipo de soro no frasco, retirar o ar 
do equipo, escorrendo o soro até a extremidade 
livre do equipo; 

 
Proteger a extremidade livre do equipo, fazer nível 

Reduzir o risco de danos relacionados a erros na 
administração de medicamentos 
 
 
 
 
 
Remover sujidades/microrganismos  

 
Reduzir transmissão de microorganismo e visando a 
proteção individual; 

 
Reduzir transmissão de microorganismo; 
 
Reduzir risco de erro de medicação; 

 
 
Reduzir transmissão de microorganismo; 
 
Evitar infusão de ar pela via venosa e possível 
embolia gasosa; 
 
 
Evitar contaminação, do sistema estéril, evitar 
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do copinho (câmara gotejadora), clampear o 
equipo;  

 
 
 

Colocar a etiqueta de identificação com: Nome do 
cliente, leito e quarto; Nome e volume da solução; 
Nome e quantidade das medicações acrescidas; 
Mínimo de gotas por minuto; inicio e termino da 
soroterapia; Data e horário; Assinatura do 
funcionário que instalou; 

 
 
 

Confeccionar e fixar a escala de soro na instalação; 
 
Colocar o frasco na bandeja, devidamente 
identificado, completar a bandeja com o resto do 
material necessário; 

 
Explicar o procedimento e a finalidade ao cliente; 

 
 

Colocar o frasco no suporte de soro, junto ao leito 
ou poltrona do cliente; 

 
Calçar luvas de procedimento; 

 
Puncionar a veia conforme técnica de medicação 
endovenosa e conectar ao cateter intravenoso o 
equipo de soro; 

 
Fixar o cateter intravenoso, com micropore e gaze 
estéril ou filme transparente estéril; 

 
 

entrada de ar no sistema (frasco/equipo), evitar 
perda da solução preparada; 
 
 
 
Identificação correta, evitar erros de medicamentos, 
rastreamento do processo e precisão na terapêutica; 
 
 
 
 
 
 
 
Facilitar a organização, controle eficiente do tempo; 
 
 
 
 
 
Fazer com que o cliente e a família entendam e 
sejam mais cooperativos ao procedimento; 
 
Promover infusão por força de gravidade e evitar 
refluxo de sangue para o sistema (equipo e frasco); 
 
Proteger contra possíveis riscos biológicos; 
 
Via de acesso para infusão do soro; 
 
 
 
Fixação do acesso escolhido para administração do 
soro, evitar que o mesmo desloque, evitar 
contaminação e/ou infecção de corrente sanguínea; 
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6.5 BIOSSEGURANÇA 

• Oriente os pacientes e familiares a não manusear os dispositivos, não 

devendo realizar conexões ou desconexões, e que sempre solicitem a 

presença do profissional de enfermagem.  

•  Identifique cateteres arteriais, venosos, peridurais e intratecais com cores 

diferentes para garantir o manuseio seguro.  

• Evite a utilização de injetores laterais nos sistemas arteriais, venosos, 

peridurais e intratecais.  

• Realize a higienização das mãos antes de manipular os sistemas de infusão.  

•  Realize a desinfecção das conexões de cateteres com solução antisséptica 

alcoólica e gaze, por três vezes com movimentos circulares, antes de 

desconectar os sistemas.  

Desclampear o equipo de soro, graduar número de 
gotas/ tempo, certificar-se de que o soro está 
correndo na veia; 

 
 

Deixar o cliente em posição confortável e o 
ambiente em ordem; 

 
Colocar o material na bandeja e encaminhá-lo para 
sala de medicação onde será desprezado em caixa 
de material cortante, desprezar luvas de 
procedimento; 

 
Higienizar as mãos; 

 
Realizar anotação de enfermagem. 
 

Controlar infusão de acordo com o preconizado, 
evitar flebite, extravasamento de soro para fora do 
vaso causando infiltração; 
 
 
Promover conforto e segurança ao cliente; 
 
 
Facilitar organização, manter local organizado e livre 
de riscos; demonstrar preocupação com seu bem 
estar; 
 
 
Reduzir transmissão de microrganismos; 
 
Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento;  
 Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres); 
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• Verifique todos os dispositivos, desde a inserção até a conexão, antes de realizar 

as reconexões, desconexões ou administração de medicamentos e soluções. 

Cartilha COREN 10 Passos final.indd 12 5/7/10 3:42 PM  

• Posicione os sistemas de infusão (equipos, buretas, extensões) em diferentes 

sentidos, como os de infusão intravenosa posicionados para a porção superior 

do leito, no sentido da cabeça do paciente, e sistemas de infusão de dietas 

enterais em direção à porção inferior, no sentido dos pés.  

• Realize a passagem de plantão entre turnos e entre unidades de internação com 

dupla checagem das conexões dos dispositivos.  

• Padronize o uso de seringas específicas e sistemas de infusão com conexão Luer 

Lock para administração de medicamentos por via oral ou por sondas enterais.  

• Lembre-se de que toda a instituição deve fornecer capacitação para uso de 

novos dispositivos.  

• Priorize a escolha de cateteres, sondas e seringas desenvolvidos com 

dispositivos que previnam conexões incorretas e contribuam para a segurança 

do paciente.  

• Incentive o paciente e seus familiares a participar da confirmação dos 

medicamentos e soluções que serão administrados, a fim de assegurar a infusão 

correta durante os cuidados domiciliares e nas instituições de saúde. 
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