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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 da 

FMABC (faculdade de Medicina do 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 da 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 da FMABC 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 da FMABC,  designando ao Curso de Enfermagem a coordenação dos Serviços 

de Enfermagem do Ambulatório da FMABC, 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, tendo em vista que o cuidado se constitui num processo dinâmico. 

Também 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 mais de um ano 

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 da 

Faculdade de Medicina do ABC, decidiram construir Protocolos Operacionais Padrão 

(POP), feitos de acordo com a necessidade da população local. 

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 dos POPs exigiu a competência não só do corpo docente do Curso 

de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina do ABC, mas de todos os 

enfermeiros envolvidos no Ambulatório da Faculdade. 

Uma vez construídos 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 normas e rotinas 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 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 essa 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 
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR 

Edição: 1ª  Ano: 2016 Data de aprovação: 

01/08/2016 

Data de Emissão: 26/08/2016 

Implantação: 

26/08/2016 

Elaborado por:  

Vera L. Maria Alves 

de Melo 

 

Revisado por: 

Maria Inês Puccia; 

Magali Mota; 

Luciane M. Abreu; 

Edilânia A. Franca; 

Joceli Silva. 

Próxima revisão: 

26/08/2018 

1- DEFINIÇÃO:  

 

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

 

2- FINALIDADE:  

 

     Identificar e avaliar a glicemia capilar.  

 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 Indicação: Rastreamento de alterações glicêmicas  

 

 Contraindicação: Não há.  
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4- RESPONSABILIDADE:  

 

     Enfermeiro, Técnico de enfermagem, Auxiliar de enfermagem manter a padronização para todos os 

protocolos. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

     Acidente com material perfuro-cortante; 

     Punção desnecessária no paciente;  

     Quantidade insuficiente de material;  

     Hematoma, equimose e dor. 

 

6- MATERIAL: 

 

     Tiras reagentes, glicosímetro, luva de procedimento, lanceta ou agulha 13 x 4,5, algodão e bandeja.  

 

 

 

7- DESCRIÇÃO DA TÉCNICA: 

 

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 (apóscontato com sangue a depender do aparelho); 

Evitar erros; promover a organização e o controle 

eficiente do tempo; 

Reduzir transmissão de microrganismos; 

 

Reduzir ansiedade do paciente e propiciar a colaboração; 
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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; 

 

Retirar luvas e higienizar as mãos; 

 

Registrar o valor obtido na folha de controle do  

paciente; Realizar as anotações de enfermagem no 

prontuário 

 

 

Promover barreira física entre as mãos e fluidos 

corporais; 

A face lateral é menos sensível a dor por possuir menor 

número de terminações nervosas;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitar disseminação de microrganismos e acidentes com 

pérfuro-cortantes; 

 

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). 

8-RECOMENDAÇÕES: 

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

 

  Caso obtenha resultados duvidosos, confirmar se o produto está dentro do prazo de validade impresso 

no rótulo e se não está em uso a mais de quatro meses desde que se abriu a primeira vez o frasco. 
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 Verificar se o número do “chip” é idêntico ao número do lote da fita utilizada. 

 

 Avisar o resultado ao médico, caso esteja alterado.  

 

 Atentar para o prazo de validade das tiras reagentes  

 

 Cumprir o rodízio dos locais de punção.  

 

 Amostras de sangue escorridas ou ordenhadas não deverão ser utilizadas. 

 

 

9-REFERÊNCIAS: 

1- 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. 

 

2- SMELTZER, S.C.; BARE, B.G. Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

 

3- TAYLOR, C; LILLIS,C; LEMONE,P. Fundamentos de Enfermagem: a arte e a ciência do cuidado de 

enfermagem. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.  
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DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

AFERIÇÃO DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (CRIANÇAS E ADULTOS) 

 

Edição: 1ª  Ano: 2016 Data de aprovação: 

01/08/2016 

Data de Emissão: 26/08/2016 

Implantação: 

26/08/2016 

Elaborado por:  

Vera L. Maria Alves 

de Melo 

Revisado por: 

Maria Inês Puccia; 

Magali Mota; 

Luciane M. Abreu; 

Edilânia A. Franca; 

Joceli Silva. 

Próxima revisão: 

26/08/2018 

1- DEFINIÇÃO:  

 

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

 

2- FINALIDADE: 

 

 Fornecer parâmetros acerca de medidas corporais para diagnóstico e terapêutica.  

 

3- 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. 

 

4- RESPONSABILIDADE:  

 

 Técnico ou auxiliar de enfermagem. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Mensuração do peso corpóreo com balanças não taradas. 

 Queda do paciente da balança. 
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 Técnica inadequada 

 
 

6- MATERIAL: 

 

 Papel-toalha, balança, régua antropométrica e fita métrica. 

 

7- 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;  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

trava;  

 

Anotar o peso no prontuário, na caderneta de saúde 

da criança, atentar para a correção da idade da criança 

 

 

Garantir a adequabilidade da aferição. 

 

 

 

 

 

 

Reduzir a transmissão de microrganismos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduzir a ansiedade e propiciar a cooperação; 

 

 

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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pré- matura e no módulo 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 no módulo 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; 

 

Anotar altura e o peso na caderneta de saúde da 

criança e no módulo 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduzir ansiedade, propiciar cooperação e garantir a 

adequabilidade da pesagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduzir a transmissão de microrganismos; 

 

 

Manter a unidade em ordem; 

 

Evitar acidentes; 

 

Reduzir a transmissão de microrganismos; 
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 Higienizar as mãos; 

 

 

Em crianças com dificuldades de permanecerem 

sozinhas na balança, pode-se pesar a criança e a mãe 

ou acompanhante 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; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento; 

Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais  

de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 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 peso do colaborador. 

 

9-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. 
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mailto:fmabc@fmabc.com


22 
 

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 
Sede: Avenida Lauro Gomes 2000 – Vila Sacadura Cabral  – Santo André – SP – CEP: 09060-870. 

Fone: (11) 4993-5439 - Caixa Postal 106 - e-mail: fmabc@fmabc.br 
 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

AFERIÇÃO DE SSVV (CRIANÇAS E ADULTOS) 

 

Edição: 1ª  Ano: 2016 Data de aprovação: 

01/08/2016 

Data de Emissão: 26/08/2016 

Implantação: 

26/08/2016 

Elaborado por:  

Vera L. Maria Alves 

de Melo 

Revisado por: 

Ana M. M. Fiorano; 

Erica Chagas; 

Eduardo Silva; Ana 

Paula Guarnieri. 

Próxima revisão: 

26/08/2018 

1- DEFINIÇÃO: 
 

 Obter medidas de pressão arterial, pulso, frequência respiratória, temperatura e dor, por meio de métodos 

propedêuticos, a fim de avaliar as variáveis fisiológicas. 

 

2- FINALIDADE: 
 

 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- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 
 

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

 Contraindicações: 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. 

 

4- RESPONSABILIDADE:  
 

 O procedimento deverá ser realizado pelo Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem.  
 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 
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 Obtenção de resultados falseados à 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. 
 

6- MATERIAL: 

 

 Esfigmomanômetro com manguito de tamanho adequado, conforme tabela acima; 

 Estetoscópio; 

 Relógio com ponteiros de segundos; 

 Algodão; 

 Álcool a 70%; 

 Termômetro; 

 Escala analógica de dor; 

 Bandeja. 

  

7- 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 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.  

 

Reduzir transmissão de microrganismos; 

Evitar erros, facilitar a organização e o controle 

eficiente do tempo; 

 

Garantir a segurança do cliente 

 

 

Obter colaboração; 

 

  

 

Aferição com utilização da técnica recomendada 

pela Sociedade Brasileira de Cardiologia – VI 

Diretrizes de Hipertensão arterial.  
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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 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aferição com utilização da técnica recomendada. 

 

 

 

 

mailto:fmabc@fmabc.com


25 
 

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 
Sede: Avenida Lauro Gomes 2000 – Vila Sacadura Cabral  – Santo André – SP – CEP: 09060-870. 

Fone: (11) 4993-5439 - Caixa Postal 106 - e-mail: fmabc@fmabc.br 
 

 

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); 

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. 

 

 

Aferição com utilização da técnica recomendada. 

 

 

 

 

 

 

Mensuração com utilização da técnica 

recomendada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensuração com utilização da técnica recomendada 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 O cliente deve ser instruído a não conversar durante a aferição dos sinais vitais. Possíveis dúvidas devem ser 

esclarecidas antes ou após o procedimento; 

 

 Dimensões aceitáveis da bolsa de borracha para braços de diferentes tamanhos; 
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 Consideram-se as seguintes Escalas de avaliação de dor: 

 

 
 

Adulto 

Crianças até 12 anos 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS (TRAQUEO NASO/ORAL) 
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Elaborado por:  
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1- 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. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 É realizada para manter a permeabilidade das vias aéreas superiores e/ou inferioes com a remoção de 

secreções respiratórias, psialorréia intensa, proporcionando ventilação eficaz.  

 

 

3- 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, suspeita 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. 
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 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. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro / Técnico de Enfermagem, Fisioterapeuta, Médico, Fonoaudióloga. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 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- 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. 

7- 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; 

 

 

 

 

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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Posicionar o cliente em Fowler ou semi-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 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; 

 

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 o 

profissional e fluídos corporais do cliente; 

 

Prevenir hipóxia; 

 

 

Evitar contaminação; 

 

 

Diminui 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; 

 

 

Promover conforto e prevenir hipóxia; 

 

 

 

Promover os objetivos descritos; 
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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 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; 

 

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 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-Fowler 

(interromper dieta enteral caso cliente faça uso); 

 

Monitorar o cliente com o oximetro de pulso e mantê-

lo monitorizado durante todo o procedimento; 

Evitar obstrução do circuito; 

 

 

Promover os objetivos descritos; 

 

 

 

 

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;  

 

 

 

 

 

Otimização do tempo e organização; 

 

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; 
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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 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 

 

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 o 

profissional e fluídos corporais do cliente; 

 

Prevenir hipóxia; 

 

 

Evitar contaminação; 

 

 

Diminui 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; 
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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. 

 

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 da quantidade e aspecto 

da secreção aspirada, assinar e carimbar. 

 

 

 

Evitar obstrução do circuito; 

 

 

Promover os objetivos descritos; 

 

 

 

 

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;  

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 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; 
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 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. 

 

9-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. 
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1- 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. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Proporcionar hospitalidade, conforto e segurança ao cliente. 

 

3- 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. 
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4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

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

 

       6- MATERIAL: 

 Fronha;  

 2 ou 3 lençóis; 

  Oleado;  

 Traçado;  

 Cobertor;  

 Colcha. 

7- 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; 

Estender o cobertor cerca de dois palmos abaixo da 

 

Reduzir transmissão de microrganismos; 

Otimizar o tempo; 
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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; 

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. 
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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; 

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;  

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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Reunir o material, 

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; 

Lavar as mãos para evitar infecção cruzada. 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 O leito deve ser trocado quantas vezes forem necessárias durante o plantão; 

 

 O leito deve ser preparado de acordo com a sua finalidade; 

 

 Abrir portas e janelas antes de iniciar o trabalho; 

 

 Utilizar lençóis limpos, secos e sem pregas; 

 

 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; 
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 Não arrastar as roupas de cama pelo chão. 

 

9-REFERÊNCIAS: 

 

1- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. POP – Procedimento Operacional Padrão- Assistência de 

Enfermagem - CONFORTO, SONO, REPOUSO E BANHOS. Santa Catarina, RGS, agosto 2015. Disponível em: < 

Disponível em: <http://www.hu.ufsc.br >.  Acesso em 20 out. 2015. 

 

2- CARMAGNANI, M. I.S. et al. Procedimentos  de enfermagem: guia prático. Rio de janeiro: Guanabara 
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1- DEFINIÇÃO: 

 

 É um método utilizado como  barreira adicional à transferência bacteriana. 

 

2-  FINALIDADE: 

 

 Reduzir o risco dos profissionais adquirirem infecções e redução da transmissão de patógenos. 

 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 Indicação: É indicada para o manuseio de materiais estéreis, realizações de procedimentos invasivos e 

cirúrgicos.  

 Contraindicação: Não há. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 
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5-  RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Não se aplica. 

 

6-  MATERIAL: 

 

 Embalagem com luvas estéreis. 

 

7- 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 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; 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
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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 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.  

Descarte as luvas em local apropriado. 

Se a superfície exterior da luva tocar a mão ou punho ela 

estará contaminada; 

 

 

O punho protege os dedos calçados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

O contato da mão calçada com a mão exposta pode 

resultar em contaminação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evita a contaminação da pele; 
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8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 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. 
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1- DEFINIÇÃO: 

 

 Introdução de um cateter pelo meato uretral até a bexiga com finalidade terapêutica ou diagnostica. 

 

 

2- FINALIDADE: 

 

 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- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO:  

 

 Obstrução do canal uretral, infecção do trato urinário baixo. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro. 

 

5- RISCO/PONTOS CRITICOS: 

 

 Trauma de meato urinário; 
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 Infecções urinárias; 

 Obstrução do cateter (pinçamento ou coágulo); 

 Edema e/ou hematoma peniano e escrotal; 

 Formação de falso trajeto. 

 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- 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, Xilocaina 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.  

 

 Equipamento de proteção individual – EPI: Máscara; óculos de proteção; avental; luvas de procedimento e 

estéril. 

 

 

7 - 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, expondo 

somente os genitais (mulheres em posição ginecológica 

e homens com as pernas em pequena abdução); 

 Segurança do cliente; 

 

 

 

 

 

 

 

Reduzir ansiedade e propiciar cooperação; 

 

  

 

Segurança do profissional  

 

 

Permitir facilidade de acesso e visualização; 
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Realizar a higiene íntima rigorosa e orientar a 

higienização prévia a clientes independentes; 

 

Recolher o material de higiene intima 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 coloca-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; 

 

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 

 

 

 

 

 

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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dominante; Uma gaze do clitóris em direção ao ânus e 

uma gaze no meato uretral; 

- Com a mão não contaminada colocar o campo estéril; 

-Mantenha a posição da mão não dominante ate 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 a instilação 

uretral de 15 a 20 ml, enquanto que, nas clientes do 

sexo feminino, esta lubrificação pode ser realizada 

diretamente no cateter urinário; 

 

 

 

 

 

Introduzir a sonda ate refluir urina; 

 

 

Insuflar o balão lentamente com volume de água 

destilada indicado na sonda somente após observar o 

refluxo da urina; 

 

Tracionar levemente a sonda até encontrar resistência; 

 

Realizar enxague da região perineal para retirada do 

excesso do Clorexidina aquoso e xilocaína; 

 

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 em ordem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

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; 
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Higienizar as mãos; 

 

 

 

 

Realizar as anotações de enfermagem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Informar que a ação foi realizada e documentar o cuidado 

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

Ética dos Profissionais de Enfermagem (Responsabilidades 

e Deveres). 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 Sondas utilizadas para cateterismo vesical em adultos: Mulher: 14 a 16 

Homem: 16 a 18. Importante avaliar o cliente antes da escolha do número da sonda; 

 

 Desinsuflar o balão na retirada da sonda vesical, observar e anotar a primeira micção espontânea; 

 

 O sistema de drenagem deve ser obrigatoriamente “fechado”. Não abrir o sistema de drenagem, para 

realizar coleta de exames; 

 

 Indicações para troca do cateter e sistema coletor: obstrução, presença de grande quantidade de resíduos 

no sistema, presença de incrustações visíveis e urina com aspecto purulento, febre de origem não 

determinada sem outra causa reconhecida, desconexão acidental ou ruptura, violação e contaminação do 

sistema por técnica inapropriada na instalação e manuseio; 

 

 O coletor de urina deve ser esvaziado a cada plantão e caso a diurese atinja 2/3 da capacidade da bolsa; 

anotar volume e aspecto;  

 

 Nunca deve ser posicionado em um nível acima do púbis; 

 

 

 Realizar higiene perineal com água e sabão, e do meato uretral, pelo menos 3X ao dia e sempre que 

necessário; 

 

 A prática de testar a insuflação do balão da sonda vesical de demora não é mais recomendado. A 

insuflação/ desinsuflação precoce do balão pode levar a formação de sulcos, potencializando traumatismo 

uretral durante a inserção; 

 

 Se encontrar resistência durante a inserção da sonda, interrompa imediatamente o avanço da sonda. 

Solicite ao cliente para respirar lenta e profundamente, a fim de promover o relaxamento enquanto 
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introduz a sonda lentamente na uretra; 

 

 Se o cliente queixar-se de dor durante a insuflação do balão, retire o liquido do balão, avance mais a sonda 

e insufle novamente o balão; o balão possivelmente foi insuflado na uretra; 

 

 Não há intervalos pré-estabelecidos para troca do cateter vesical. Ele deve permanecer no cliente 

exclusivamente durante o período em que sua indicação for necessária e ser removido tão logo seja 

possível; 

 

 Devem ser tomado cuidado na mudança de decúbito, para que não haja tração da sonda vesical. 
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1- DEFINIÇÃO: 

 

 Coleta de secreção brônquica (trato respiratório) para identificar microrganismos patogênicos. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Identificar a presença de microorganismos patogênicos. 

 Determinar sensibilidade farmacológica e subsidiar o tratamento;  

 

3- 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. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem. (Verificar padronização em todos os POPS) 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Orientação inadequada ao cliente; 

 Certificação de que o pedido esteja correto, juntamente com o recipiente específico para cada tipo de 
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exame e a quantidade de amostra correta; 

 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- 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; 

 

7- 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; 

 

Identificar o recipiente da coleta e não na tampa de 

acordo com a rotina de cada laboratório.  

 

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 

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 o procedimento; 

 

 

 

Reduzir a transmissão de microorganismos; 

 

Organizar o espaço facilitando a coleta do exame 

 

Assegurar a qualidade da amostra. 
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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.  

 

 

Orientar o cliente quanto ao procedimento da coleta: 

ao despertar pela manhã, lavar bem a boca, 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.  

 

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, protege-la da exposição à 

luz solar 

 

 

A 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 (2 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, 

em formulários próprios. Assinar e carimbar as 

anotações 

 

Evitar a transmissão de microorganismos e resguardar a 

privacidade do cliente; 

 

 

 

 

 

Evitar a transmissão de microorganismos e resguardar a 

privacidade do cliente; 

 

 

 

 

 

Garantir a adequabilidade da amostra, de acordo com o 

protocolo do Ministério da Saúde.  

 

 

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 
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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). 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 Dentro da unidade de saúde, durante todo o período de atendimento do sintomático respiratório 

(pessoa com tosse por 03 semanas ou mais) ou casos de tuberculose ainda com a baciloscopia do 

escarro positiva, o profissional deve usar a máscara de proteção respiratória (N95 ou PFF2);  

 

 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, 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. 

 

 

9-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. 
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

COLETA DE AMOSTRA DE FEZES 

 

Edição: 1ª  Ano: 2016 Data de aprovação: 

01/08/2016 

Data de Emissão: 26/08/2016 

Implantação: 

26/08/201 

Elaborado por:  

Mayara S. Loureiro 

Revisado por: 

Maria Inês Puccia; 

Magali Mota; 

Luciane M. Abreu; 

Edilânia A. Franca; 

Joceli Silva. 

Próxima revisão: 

26/08/2018 

1- DEFINIÇÃO: 

 

 Amostra fecal a ser analisada pelo setor de laboratório. 

 

2- FINALIDADE:  

 

 Diagnóstica. 

 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

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

sangramento gastrointestinal (pesquisa de sangue oculto nas fezes). 

 

 Contraindicação: Não há. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Equipe de Enfermagem. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Orientação inadequada ao cliente; 
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 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- 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. 

 

 

7- 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; 

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 
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Desprezar o restante das fezes no vaso sanitário, 

Recolher o material utilizado, descartar espátula e 

encaminhar o material ao CME;  

 

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. 

 

 

 

 

Reduzir a transmissão de microrganismos; 

 

 

Assegurar a qualidade da amostra; 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

 

8- RECOMENDAÇÕES: 

 

 Verificar entendimento do cliente sobre as orientações fornecidas; 

 

 Assegurar fluxo correto do procedimento.  

 

9-REFERÊNCIAS: 

 

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

Koogan, 2009. 

 

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

1. Rio de Janeiro: Interamericana, 2009. 
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

COLETA DE SANGUE ARTERIAL 

 

Edição: 1ª  Ano: 2016 Data de aprovação: 

01/08/2016 

Data de Emissão: 26/08/2016 

Implantação: 

26/08/2016 

Elaborado por:  

Juliana Thomaz 

Palladino 

Revisado por: 

Maria Inês Puccia; 

Magali Mota; 

Luciane M. Abreu; 

Edilânia A. Franca; 

Joceli Silva. 

Próxima revisão: 

26/08/2018 

1- 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.  

  

2- FINALIDADE: 

 

 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- 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).  
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4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 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- 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. 

 

7- 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; 

 

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; 
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Escolher o local da punção e aplicar um coxim por baixo 

do punho do cliente; 

 

 

Solicitar ao cliente que mantenha o 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 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; 

 

Ao hiperextender o punho do cliente sobre um coxim, a 

artéria radial se aproxima mais da superfície da pele, 

facilitando a punção; 

 

 

 

 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; 

 

 

 

Isso evitará vazamento da amostra e evitará entrada      de 

ar na seringa; 
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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. 

    

 

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). 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 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. 

 

9-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 enfermeiro e o conhecimento sobre punção arterial. Nursing, v.3, 

n.26, p. 27-24, 2000. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 
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1- DEFINIÇÃO: 

 

 Punção de um acesso venoso periférico para coleta de sangue. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Coletar amostra de sangue venoso para a realização de exames laboratoriais  

 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 Indicação: Realização de exames laboratoriais 

 

 Contraindicação: Não há. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro/ Técnico de Enfermagem/ Auxiliar de Enfermagem seguir padronização adotada nos demais 

POPs 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 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 
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inadequada para o exame, identificação incorreta, problemas no acondicionamento e transporte da 

amostra. 

6- MATERIAL:  

 

 Bandeja; 

 Etiqueta para identificação; 

 Luvas de procedimento ; 

 Luvas estéreis (para hemocultura); 

 Garrote;  

 Bolas de algodão ou gaze; 

 Clorexidina alcoólica a 0,5% (para hemocultura); 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), adequados a cada tipo de análise e devidamente identificados; 

 Micropore e/ou curativo adesivo. 

 

7- 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; 

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; 
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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 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 

 

 

Evitar risco de infecção e possível contaminação no local 

de coleta, evitar interferências nos resultados dos 

exames; 

 

 

 

 

 

 

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 

Enfermagem (Responsabilidades e Deveres); 

8- RECOMENDAÇÕES: 

 

 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 
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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);  

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). 

 

9- 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. 
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1- 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. 

  

 

2- FINALIDADE: 

 

 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- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 

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

 

 Contraindicação: Não há. 
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4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem Seguir padronização adotada nos demais POPs 

 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 

 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; 

 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- MATERIAL: 

 

 Sabão/álcool gel, frasco, etiqueta, luva de procedimento, água e sabão para higiene íntima, gaze e coletor 

urinário se necessário.  

 

 

7- 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 da amostra. 
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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: 

 

 

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; 

 

 

 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, 

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.  
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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). 

8- 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. 

 

 

 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. 

9-REFERÊNCIAS: 
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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:   http://www.unifesp.br/spdm/manual_hosp/arquivos/manuais/. Acesso em: 6 out. 2009.  

 

3- SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Manual de procedimentos do enfermeiro. 

Brasília, 2012. Disponível em:http://pt.slideshare.net/EnfermOn/manual-de-procedimentos-do-

enfermeiro. Acesso em: 10 out 2015. 
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1- 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. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 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- 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. 
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4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem Manter padronização adotada nos demais POPs 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 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; 

 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- 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. 

 

  

7- 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; 

 

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; 
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 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; 

 

 

 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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

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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8- 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. 

 

 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. 

 

 

9-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 6 out. 2009. 

 

       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: 6 out. 2009. 
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1- 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. 
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2- FINALIDADE: 

 

 É um 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- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

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

 

 Contraindicação: Para todas as feridas cirúrgicas que apresentem sinais de processo infeccioso 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Todos os curativos devem ser avaliados pelo Enfermeiro, podendo ser realizado pelo mesmo ou por 

técnico de enfermagem. 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Sangramentos 

 Contaminação do ferimento  

 Indicação de técnica inadequada 

 Alergias  

 

 

6- 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. 

 

7- 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 

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 

mailto:fmabc@fmabc.com


79 
 

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 
Sede: Avenida Lauro Gomes 2000 – Vila Sacadura Cabral  – Santo André – SP – CEP: 09060-870. 

Fone: (11) 4993-5439 - Caixa Postal 106 - e-mail: fmabc@fmabc.br 
 

 

produtos utilizados no procedimento 

 

Os curativos de feridas cirúrgicas até o 1°PO devem 

realizados pelo enfermeiro 

 

Evolução das feridas e reavaliação após 24h 

 

 

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. 

por meio da indicação terapêutica assertiva para 

favorecer um processo cicatricial efetivo e abreviado. 

A necessidade de raciocínio clinico para 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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8-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. 

 

 

9-REFERÊNCIAS: 

 

11- GLENN, L. Feridas: Novas abordagens, manejo clínico e atlas em cores. 2. ed. Rio de janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. 

 

12- JORGE, S.; DANTAS, S. Abordagem multiprofissional do tratamento de feridas. São Paulo: Editora Atheneu, 

2003 

 

13- POTTER, Patrícia A.; ANNE, G. P. Fundamentos de enfermagem. Rio de janeiro: Elsevier, 2005. 

 

14- NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL AND EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL . 

Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice Guidelines. Washington DC: National Pressure 

Ulcer Advisory Panel, 2009. 
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1- 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. 
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2- FINALIDADE: 

 

 É um 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- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 Indicação: Para todas as, feridas cirúrgicas ou não cirúrgicas que apresentem sinais processo infeccioso. 

 

 Contraindicação: Para todas as feridas limpas que não apresentem sinais de processo infeccioso. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Todos os curativos devem ser avaliados pelo Enfermeiro, podendo ser realizado pelo mesmo ou por 

técnico de enfermagem. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Sangramentos 

 Indicação de técnica inadequada 

 Alergias  

 

 

6- 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. 

 

 

7- 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 

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 
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produtos utilizados no procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

O enfermeiro deverá prescrever a tecnologia 

necessária, seguindo o protocolo de padronização da 

instituição e as recomendações anexas. 

 

 

 

 

Técnicos de enfermagem: 

Devem checar a prescrição de enfermagem para 

execução do procedimento 

 

 

 

Procedimentos  

Separar o material necessário 

Aquecer o SF 0,9% 

Lavar as mãos  

Abrir material: luva de procedimento, seringa e agulha 

Calçar as luvas  

Aspirar o SF com a seringa 

Irrigar a ferida, até que haja remoção de todo resíduos. 

Nos casos de fistulas ou sinus, utilizar sonda uretral 

para irrigação. 

Secar as bordas com gaze estéril, respeitando do leito 

da ferida para fora. 

Colocar cobertura prescrita como curativo primário e 

secundário cobertura de gases ou similar 

 Ocluir com fita colante ou faixa crepe 

 

 

por meio da indicação terapêutica assertiva para 

favorecer um processo cicatricial efetivo e abreviado. 

A necessidade de raciocínio clinico para 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). 

 

 

 

 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 Orientar ao usuário proteger a lesão para não entrar em contato com sujidades ou mesmo a água da 

higiene corporal; 

 

 Não lavar com água e sabão a ferida, pois a função catiônica dos sabões remove o neotecido; 
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 Descartar o lixo do curativo em local contaminado; 

 

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

 

 

9-REFERÊNCIAS: 

 

15- GLENN, L. Feridas: Novas abordagens, manejo clínico e atlas em cores. 2. ed. Rio de janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. 

 

16- JORGE, S.; DANTAS, S. Abordagem multiprofissional do tratamento de feridas. São Paulo: Editora Atheneu, 

2003 

 

17- POTTER, Patrícia A.; ANNE, G. P. Fundamentos de enfermagem. Rio de janeiro: Elsevier, 2005. 

 

18- NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL AND EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL . 

Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice Guidelines. Washington DC: National Pressure 

Ulcer Advisory Panel, 2009. 

mailto:fmabc@fmabc.com


85 
 

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 
Sede: Avenida Lauro Gomes 2000 – Vila Sacadura Cabral  – Santo André – SP – CEP: 09060-870. 

Fone: (11) 4993-5439 - Caixa Postal 106 - e-mail: fmabc@fmabc.br 
 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

ENTEROCLISMA 

 

Edição: 1ª  Ano: 2016 Data de aprovação: 

01/08/2016 

Data de Emissão: 26/08/2016 

Implantação: 

26/08/2016 

 

Elaborado por:  

Natália Cristina 

Liubartas 

Revisado por: 

Rosangela Filipini; 

Simone Camillo; 

Flaviane Rodrigues. 

Próxima revisão: 

26/08/2018 

1- 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. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Facilitar o esvaziamento da ampola retal por meio da evacuação; auxiliar no amolecimento do conteúdo 

fecal, viabilizando sua exteriorização e limpeza do canal retal. 

 

3- 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; Clientes com arritmia. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Equipe de Enfermagem e Médico 

 Profissionais de nível médio podem realizar o procedimento sob s supervisão do enfermeiro. 
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5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Alterações hidroeletrolíticas; 

 Irritação retal, 

 Colite, 

 Gangrena, 

 Diminuição do volume urinário; 

 Retenção de sódio; 

 Hemoconcentração; 

 Desidratação intensa; 

 Sangramento retal; 

 Fissura anal; 

 

6- 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. 

 

7- 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; 

 

 

 

Promover a segurança do cliente; 

 

 

 

 

Evitar erros, facilitar a organização e o controle eficiente 

do tempo; 
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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 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 45cm 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 ; 

 

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; 

 

 

 

 

 

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; 
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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 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; 

 

 

 

 

Para evitar contaminação; 

 

A infusão lenta do enteroclisma facilita o amolecimento 

das fezes; 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento;  

Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 Caso ocorram cólicas antes de fluir a maior parte da solução, feche o rolete do equipo e peça ao cliente que 

respire fundo e quando as cólicas cessarem recomece lentamente a administração; 

 

 Proporcionar o fechamento mecânico das nádegas, durante a retirada da sonda, impede que a solução 

retorne imediatamente; 
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 É importante auxiliar o cliente quanto a higiene intima após o procedimento, pois podem ocorrer 

constrangimentos; 

 

 Caso o cliente não seja colaborativo, colocar uma superfície impermeável embaixo do cliente antes do 

procedimento pode evitar que a cama seja molhada ou suja; 

 

 Não forçar a introdução da sonda, caso haja resistência, retire-a e verifique se a mesma não estava 

dobrada ou se há fecalomas no trajeto, caso contrário, troque-a por um numero menor e se a resistência 

persistir instale a solução lentamente e aos poucos tentar introduzir o restante; 
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1- DEFINIÇÃO: 

 

 Promover a higiene do couro cabeludo e cabelos para maior conforto do cliente. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Tem por finalidade prevenir lesões e infestações, estimular a circulação, promover a limpeza e o bem estar 

do cliente acamado ou que apresente limitações dos movimentos dos membros superiores e/ou 

inferiores.  

 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO:  

 

 Indicação: A higiene do cabelo e couro cabeludo deve ser feita de acordo com as preferências 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. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem. 
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5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 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; prevenção de 

queda. 

 

6- MATERIAL: 

 

 Xampu; 

 Condicionador; 

 Jarro com água morna; 

 Bacia; 

 Biombo; 

 Toalha de banho. 

 Equipamentos de proteção individual – EPI:  Luvas de procedimento; máscara; avental descartável. 

 

7- DESCRIÇÃO DA TÉCNICA: 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Higienize as mãos; 

 

Preparar o material e colocar sobre a mesa auxiliar;  

 

Identificar o cliente e o procedimento a ser realizado, 

explicar o procedimento ao cliente e confirmar a 

aceitação (esse procedimento é um passo do banho de 

aspersão com ajuda); 

 

Coloque as luvas de procedimento; 

 

Estimule/ realize a higiene dos cabelos e couro 

cabeludo com xampu e condicionador. Estimule/realize 

o enxágue dos cabelos e couro cabeludo com água 

morna até a remoção de resíduos do xampu; 

 

Ao término do banho de aspersão com ajuda seque os 

cabelos com toalha, penteando a seguir; 

Reduzir a transmissão de microorganismo; 

 

 

 

Resguardar a privacidade e a individualidade /cultura do 

cliente. Proporcionar confiança; 

 

 

 

Reduzir a transmissão de microorganismos; 

 

Removendo a sujidade e auxiliando para desembaraçar 

caso cabelo longo proporcionando conforto; 
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Higienize as mãos; 

 

Cheque e anote o procedimento realizado. 

 

 

Reduzir a transmissão de microorganismo; 

 

Documentar os cuidados de acordo com o Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem. 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 Ensaboar os cabelos e couro cabeludo com cuidado, para evitar escorrer espuma nos olhos; 

 

 No período pré- operatório, a higiene dos cabelos e couro cabeludo devem ser feita com antecedência, 

garantindo que os cabelos estejam completamente secos no momento da cirurgia. Caso o cliente tenha 

aplique, o mesmo deve ser retirado com autorização do cliente e/ou familiar. 

 

 Em caso de lesões ou cirurgias no couro cabeludo é recomendado utilizar clorexidina degermante 2% 

em substituição ao xampu; 

 

 Em cliente com pediculose, após a realização da higiene dos cabelos e couro cabeludo, aplique uma 

medicação especifica para eliminação do parasita, coloque um gorro e deixe agir pelo tempo indicado 

pelo fabricante. Após esse procedimento enxágue o cabelo abundantemente e passe o pente fino. 

Dentre os medicamentos mais usados, destacamos a permetrina, monossulfuram e o benzoato de 

benzila, que devem constar na prescrição médica e consultar um farmacêutico para verificar a 

disponibilidade do medicamento, apresentação e posologia; 

 

 Se houver necessidade de cortar os cabelos, certifique-se que o cliente e/ou familiar estejam cientes e 

de acordo; 

 

 Em caso do cliente não ter déficit no autocuidado, ofereça o material de higiene dos cabelos e couro 

cabeludo e supervisione. 
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1- DEFINIÇÃO:  

 É a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções 

relacionadas à assistência à saúde.  

 

2- FINALIDADE:  

• Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pêlos, células descamativas e da microbiota da pele, 

interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato. 

• Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. 

 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

Indicação:  

Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. 

• Ao iniciar o turno de trabalho; 

• Após ir ao banheiro; 

• Antes e depois das refeições; 

• Antes de preparo de alimentos; 

• Antes de preparo e manipulação de medicamentos; 

• Antes de contato com o paciente; 

• Após contato com o paciente; 

• Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos; 

• Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico; 

• Após risco de exposição a fluidos corporais; 

• Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado ao paciente; 
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• Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente; 

• Antes e após remoção de luvas; 

• Antes da manipulação de invólucros de material estéril. 

 

Contra-indicação: Não há 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 Todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde, que mantém contato direto ou indireto com 

os pacientes, que atuam na manipulação de medicamentos, alimentos e material estéril ou contaminado. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS:  

 A eficácia da higienização das mãos depende da duração e da técnica empregada; 

 É necessário retirar jóias (anéis, pulseiras, relógio), pois sob tais objetos podem acumular-se 

microorganismos; 

Deve-se evitar água muito quente ou muito fria na higienização das mãos, a fim de prevenir o ressecamento da 

pele. 

 

6- MATERIAL:  

• Água 

• Sabão 

• Agente anti-séptico 

• Papel toalha 

• Lixeira para descarte do papel toalha 

• Lavatório 

 

7- DESCRIÇÃO DA TÉCNICA:  

As técnicas de higienização das mãos podem variar, dependendo do objetivo ao qual se destinam. Podem ser 

divididas em: 

• Higienização simples das mãos; 

• Higienização anti-séptica das mãos; 

• Fricção de anti-séptico nas mãos; 

• Anti-sepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos; 

A eficácia da higienização das mãos depende da duração e da técnica empregada. 
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Ação da Enfermagem                                                      Justificativa 

HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 

Retirar jóias (anéis, pulseiras, relógio); 

 

Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se 

a pia; 

 

Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de 

sabão líquido para cobrir todas as superfícies das 

mãos (seguir a quantidade recomendada pelo 

fabricante); 

 

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-as entre si; 

 

Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma 

da mão oposta, segurando os dedos, com movimento 

de vai-e-vem e vice-versa; 

 

Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da 

mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-

versa; 

 

Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda 

contra a palma da mão direita, fechada em concha, 

fazendo movimento circular e vice-versa; 

 

Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da 

mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa; 

 

Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da 

mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa; 

 

Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. 

Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a 

torneira; 

 

Secar as mãos com papel-toalha descartável, iniciando 

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos                                                                                                                        

Tais objetos podem acumular microrganismos; 
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pelas mãos e seguindo pelos punhos. Desprezar o 

papel-toalha na lixeira para resíduos comuns. 

 

HIGIENIZAÇÃO ANTI-SÉPTICA DAS MÃOS 

 

Retirar jóias (anéis, pulseiras, relógio); 

 

A técnica de higienização anti-séptica é igual àquela 

utilizada para higienização simples das mãos,  

substituindo-se o sabão por um anti-séptico. Exemplo: 

anti-séptico degermante.                                                                                                         

 

 

FRICÇÃO ANTI-SÉPTICA DAS MÃOS (COM 

PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS) 

 

Retirar jóias (anéis, pulseiras, relógio); 

 

Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do 

produto para cobrir todas as superfícies das mãos 

(seguir a quantidade recomendada pelo fabricante); 

 

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 a palma 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 o auxílio da palma 

da mão direita, utilizando-se movimento circular 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. 

 

 

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos.    

 

Tais objetos podem acumular microrganismos; 

 

 

 

 

 

 

 

Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos.  

 

 

Tais objetos podem acumular microorganismos; 
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ANTI-SEPSIA CIRÚRGICA OU PREPARO PRÉ- 

OPERATÓRIO DAS MÃOS 

 

 

 

Retirar jóias (anéis, pulseiras, relógio); 

 

Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e 

cotovelos; 

 

Recolher, com as mãos em concha, o anti-séptico e 

espalhar nas mãos, antebraço e cotovelo; 

 

No caso de escova impregnada com anti-séptico, 

pressione a parte da esponja contra a pele e espalhe 

por todas as partes; 

 

Limpar sob as unhas com as cerdas da escova ou com 

limpador de unhas; 

 

Friccionar as mãos, observando espaços interdigitais e 

antebraço por no mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as 

mãos acima dos cotovelos;  

 

Enxaguar as mãos em água corrente, no sentido das 

mãos para cotovelos, retirando todo resíduo do 

produto;  

 

Fechar a torneira com o cotovelo, joelho ou pés, se a 

torneira não possuir fotosensor; 

 

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/compressa para 

regiões distintas. 

 

 

Para este procedimento, recomenda-se: Anti-sepsia 

cirúrgica das mãos e antebraços com anti-séptico 

degermante. Duração do Procedimento: de 3 a 5 

minutos para a primeira cirurgia e de 2 a 3 minutos para 

as cirurgias subseqüentes (sempre seguir o tempo de 

duração recomendado pelo fabricante). 

 

8- RECOMENDAÇÕES: 

• Mantenha as unhas naturais, limpas e curtas; 

• Não use unhas postiças quando entrar em contato direto com os pacientes; 

• Evite utilizar anéis, pulseiras e outros adornos quando assistir ao paciente; 

• Aplique creme hidratante nas mãos, diariamente, para evitar ressecamento na pele. 

mailto:fmabc@fmabc.com


98 
 

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 
Sede: Avenida Lauro Gomes 2000 – Vila Sacadura Cabral  – Santo André – SP – CEP: 09060-870. 

Fone: (11) 4993-5439 - Caixa Postal 106 - e-mail: fmabc@fmabc.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- REFERÊNCIAS: 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Higienização das Mãos em Serviços de Saúde. Brasília, 2007.  

Disponível em:  www.anvisa.gov.br/ áreas de atuação/serviços de saúde/publicações/higienização das mãos em 

serviços de saúde. Acesso em 24/10/15. 
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1- DEFINIÇÃO: 

 

 Prática de limpeza destinada à remoção da flora transitória da região da genitália masculina e feminina.    

 

2- FINALIDADE: 

 

 Promover a limpeza da genitália; 

 Proporcionar conforto e segurança; 

 Promover a integridade dos tecidos corporal; 

 Manter padrões de higienização; 

 Prevenir infecções; 

 Promover boa imagem corporal; 

 Eliminar mau odor. 

 

3- 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. 

 
4- RESPONSABILIDADE: 
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 Enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem. 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 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- MATERIAL: 

 

 Bandeja; 

 Carrinho de banho; 

 Biombo; 

 Comadre; 

 Jarro com água morna; 

 Sabonete; 

 Lençol; 

 Forro; 

 Compressa; 

 Toalha; 

 Fralda geriátrica. 

 Equipamento de proteção individual – EPI: Luvas de procedimento; máscara; avental descartável. 

 

 

7- 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 

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 
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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; 

 

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; 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
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Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel 

toalha e passe álcool à 70%; 

 

Higienize as mãos; 

 

 

Cheque e anote o procedimento realizado. 

 

Remover os resíduos não esporulados da superfície; 

 

 

 

 

 

Documentar os cuidados de acordo com o Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem. 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 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;  
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 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. 

 

9-REFERÊNCIAS: 

 

1- POTTER, P. A., PERRY A G., [tradução Gomes Luciana T. et al], Fundamentos de Enfermagem Rio de 

Janeiro, Elsevier, 2005. 

 

2- CARMAGNANI M.I. S et al. Procedimentos de Enfermagem- guia Prático. Guanabara Koogan. RJ.2009. 

 

3- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. 10 Passos para a segurança do Cliente. São 

Paulo, 2010. 
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1- 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 microorganismos patogênicos 

com efeitos sistêmicos, especialmente em pessoas com a saúde comprometida. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Prevenir e evitar a formação da indesejada placa bacteriana, que é uma película pegajosa de açúcares e 

bactérias, que se forma sobre as superfícies duras dos dentes. A placa bacteriana pode levar a mais 

problemas de saúde bucal, como o tártaro, as cáries, a gengivite e periodontite ou doença periodontal.  

 Combater e prevenir infecções gengivais. 

 Prevenir o avanço de infecções da cavidade bucal para o trato respiratório. 

 Manter a mucosa oral limpa, úmida, com ph adequado e bom hálito. 

 Remover resíduos alimentares e secreções. 

 Instruir para o auto-cuidado. 
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3- 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. 

 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Inflamação gengival;  

 Ulcerações; 

 Engasgos. 

 

6- 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 toalha); 

 Bandeja; 

 Papel toalha; 

 Copo descartável com água filtrada (pois existem clientes que acabam engolindo resíduos da água); 

 Cuba rim; 

 Saco plástico para resíduos. 

 

7- 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; 

Reduzir transmissão de microrganismos; 

 

Otimização do tempo e organização 

 

 

Resguardar a segurança do cliente 

 

Promover infomações a respeito de saúde e bem estar, 

bem como estimular a participação do cliente e 
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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 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; 

 

 

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 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 
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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 enfermagem 

e realize as anotações de enfermagem. 

 

 

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;       

Artigos 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais       de 

Enfermagem (Responsabilidades e Deveres). 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 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. 

9-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. 
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1- DEFINIÇÃO: 

 

 A lavagem gástrica é a drenagem do conteúdo gástrico por meio da introdução de um tubo flexível pela 

boca ou nariz (naso ou orogástrica) até o estômago, utilizando solução salina ou águia como veículo 

removedor, bem como somente a própria sonda, caso o conteúdo seja excessivo. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Remover o conteúdo gástrico do paciente o mais rápido possível, a fim de diminuir a exposição e absorção 

do conteúdo em questão. 

 

3- 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 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; 

mailto:fmabc@fmabc.com


109 
 

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 
Sede: Avenida Lauro Gomes 2000 – Vila Sacadura Cabral  – Santo André – SP – CEP: 09060-870. 

Fone: (11) 4993-5439 - Caixa Postal 106 - e-mail: fmabc@fmabc.br 
 

 

 

4- 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 . 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Traumas nasais; 

 Sangramento; 

 Obstrução da sonda; 

 Pneumonia aspirativa; 

 Vômitos. 

 

6- 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. 

 

7- 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; 

 

 

 

 

Isolar a cama com um biombo; 

 

Posicionar o paciente em posição “Fowler” alta, a 

menos que haja contraindicação. Caso o paciente não 

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; 

 

 

Resguardar a privacidade do paciente; 

 

Facilitar a inserção da sonda; 
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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 xifóide, marcando  com 

fita adesiva;  

A distância entre o lóbulo da orelha ao apêndice xifóide 

(0.75) e a distância entre o lóbulo da orelha ao 

apêndice xifóide 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 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 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; 

 

 

 

 

Neste caso, retirar a sonda e reiniciar todo o 

procedimento.  

 

 

 

 

 

 

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; 

 

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; 
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Realizar 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). 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 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). 

 

 

9-REFERÊNCIAS: 
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1-  DEFINIÇÃO:  

 Remoção de sujidade e coleta de resíduos do ambiente realizada diariamente, em todas as unidades dos 

estabelecimentos de saúde, inclusive na presença de clientes. 
 

2- FINALIDADE: 

 Controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, por garantir um ambiente com superfícies 

limpas, com redução do número de microrganismos, e apropriadas para a realização das atividades 

desenvolvidas nesses serviços. 
 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 Indicação: Deve ser realizada na unidade do cliente no período da internação. 

 Contraindicação: por ocasião de óbito, alta, transferência ou permanência prolongada do cliente. 
 

4- RESPONSABILIDADE:  

 A limpeza concorrente é de responsabilidade do serviço de higiene e enfermagem dependendo do local, 

equipamentos a serem limpos e rotina do serviço. 

Responsabilidade do Serviço de Higiene: 

 Campainha; 

 Interruptores de luz; 

 Portas e maçanetas; 

 Parapeitos de janelas; 

 Pisos; 

 Instalações sanitárias; 
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 Cortinas vinílicas/plásticas;  

 Painel de gases; 

  Lixeira; 

 Geladeira e frigobar somente parte externa; 

 Televisão; 

 Outros mobiliários que podem ser utilizados durante internação. 

Responsabilidade da Enfermagem: 

 Equipamentos utilizados pelo cliente; 

 Todos os mobiliários (mesa de refeição, cadeira, suporte de soro, mesa de cabeceira, cama e  escadinha). 
 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 Seguir as recomendações no caso de precauções/isolamento.  
 

6-  MATERIAL: 

 Equipamentos de proteção individual (Óculos de proteção e luva resistente ao produto de punho longo);  

 Balde; 

        Bandeja contendo: 

 Panos de limpeza descartáveis; 

 Recipiente contendo água; 

 Recipiente contendo detergente;  
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7- DESCRIÇÃO DA TÉCNICA 

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; 

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 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; 

Retirar os EPI; 

Lavar a mãos 

 

 

Evitar proliferação de microrganismo; 

 

Otimizar o tempo; 

 

 

 

 

 

Evitar risco de contaminação ao ambiente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitar proliferação de microrganismo; 

 

8-RECOMENDAÇÕES:  

 

 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; 
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 Após a limpeza realizar a desinfecção do mobiliário, por fricção (3 vezes) com pano descartável umedecido 

em álcool a 70%. 

 

9-REFERÊNCIAS: 

 

1- 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. 

 

2- BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Cliente em Serviços de 

Saúde: Limpeza e Desinfecção de Superfícies. Brasília: ANVISA, 2010. 

 

3- GARGIONE A L et al. Procedimentos de Enfermagem. Fundação Escola de Enfermagem Robert Wood 

Johnson. 2 ed. São José dos Campos, SP:2002. 

 

4- 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: 

http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_32.pdf. 
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1- 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). 

 

2-  FINALIDADE: 

 

 Redução da contaminação do ambiente, bem como a preparação segura e adequada para receber um 

novo cliente. 

 

3-  INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 Indicação: Deve ser realizada na unidade do cliente por ocasião de óbito, alta, transferência ou 

permanência prolongada do cliente. 

 Contraindicação: não há. 

 

4- 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. 
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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. 

 

Responsabilidade da Engenharia: 

 Limpeza do ar condicionado, luminárias. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Comunicar a Central de Equipamentos se o cliente estava em precauções de contato por microrganismo 

multirresistente. 

 

6-  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; 

 Recipiente contendo detergente;  
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7- 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 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; 

 

 

 

Otimizar o tempo; 

 

 

 

Reduzir a transmissão de microorganismos; 

 

 

Evitar proliferação de microrganismo; 
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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 superior até os pés; 

Encaminhar o material utilizado ao expurgo; 

Retirar os EPI; 

Lavar a mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitar proliferação de microrganismo; 

 

 

 

 

 

Evitar risco de contaminação ao ambiente. 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 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%. 

 

9-REFERÊNCIAS: 
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2013. 

 

3- GARGIONE AL et al. Procedimentos de Enfermagem. Fundação Escola de Enfermagem Robert Wood 

Johnson. 2 ed. São José dos Campos, SP:2002. 
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA FUNDAÇÃO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

MEDICAÇÃO VIA INTRADÉRMICA 

 

Edição: 1ª  Ano: 2016 Data de aprovação: 

01/08/2016 

Data de Emissão: 26/08/2016 

Implantação: 

26/08/2016 

 

Elaborado por:  

Gladis Tenenbojm 

Revisado por: 

Rosangela Filipini; 

Simone Camillo; 

Flaviane Rodrigues. 

Próxima revisão: 

26/08/2018 

1- DEFINIÇÃO: 

 

 Via utilizada para administração de pequenos volumes na camada superficial da pele, denominada derme. 

É uma via de absorção muito lenta. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Administração de soluções com absorção lenta; fins diagnósticos. 

 

 

3- 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. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem; 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Aparecimento de edema, rubor e dor; lesão da derme, se técnica incorreta. 
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6- MATERIAL: 

 

 Bandeja; seringa de 1 ml; luvas de procedimento; agulha (13x4,5); medicamento prescrito; algodão; álcool 

a 70%. 

  

7- 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 

 

Introduzir somente o bisel para cima em um ângulo de 

15º. Não aspirar;  

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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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) 
 

 

8- RECOMENDAÇÕES: 

 Para testes de alergias e reações de hiperssenbilidade, o local utilizado é face ventral do antebraço (por ser 

pobre em pêlos e local da pele mais claro). Escolher o local da administração (pouca pigmentação, pouco 

pelo, pouca vascularização, fácil acesso para leitura): a face anterior do antebraço é o local mais utilizado; 

 

 Vacina BCG – inserção inferior do músculo deltóide do braço direito; 

 

 Agulha 13 X 4,5 ou 13 X 3,8; 

 

 Grupo etário: qualquer idade; 

 

 Administre um volume máximo de 0,5 ml; 

 

 Fazer a antissepsia da pele com água e sabão caso seja necessário. O álcool 70% não é indicado, para não 

interferir na reação da droga. 

 

9- REFERÊNCIAS: 

1- Soares, B et al Manual de Normas de Enfermagem: Procedimentos técnicos. São Paulo, 2011. 

 

2- Governo do Distrito Federal. Secretaria de Estado de Saúde, Subsecretaria de Atenção á Saúde, Gerencia de 

Enfermagem. Manual de Procedimentos do Enfermeiro. Brasília, 2012. 

 

3- Hospital Getúlio Vargas. Procedimento Operacional Padrão: Enfermagem. Recife, 2014. 
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DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

MEDICAÇÃO VIA INTRAMUSCULAR 

 

Edição: 1ª  Ano: 2016 Data de aprovação: 

01/08/2016 

Data de Emissão: 26/08/2016 

Implantação: 

26/08/201 

Elaborado por:  

Gladis Tenenbojm 

Revisado por: 

Rosangela Filipini; 

Simone Camillo; 

Flaviane Rodrigues. 

Próxima revisão: 

26/08/2018 

1- DEFINIÇÃO: 

 

 É a administração de medicamentos no tecido muscular  

 

2- FINALIDADE: 

 

 Obter ação mais rápida do que por via oral. 

 Administrar solução medicamentosa por via intramuscular que não possa ser absorvida diretamente pela 

mucosa gástrica.  

 

       3 – INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 Indicação: Esta 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. 

 

        4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro, técnico e auxiliar de Enfermagem. 

 

         5- RISCOS/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Lesões no músculo, nervos e vasos por falha técnica; 
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 Administração de substâncias irritantes ou com uso de diluente inadequado; 

 Alterações orgânicas por reação do medicamento; 

 Infusão de volume maior que o indicado. 

 

         6- 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) 

 

7- 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 contéudo do frasco e/ou ampola com agulha 

40x12 retirando o ar da seringa; 

 

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; 
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Trocar a agulha, após aspiração,  colocando a agulha de 

calibre específico para via IM, de acordo com a faixa 

etária ou massa muscular; 

 

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 anti-sepsia 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; 

 

 

 

 

 

 

O calibre adequado da agulha está associado com 

redução de complicações como: abcesso e nódulo; 

 

 

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.  
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Injetar lentamente o conteúdo da seringa, com exeção 

na administração da Penicilina Benzatina; 

 

 

 

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 

 

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; 

 

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 de Enfermagem) 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 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. 

 

Idade Deltóide Ventroglúteo Dorsoglúteo Vasto Lateral da 

coxa 

Adultos 1,0 ml 4,0 ml 4,0 ml 4,0 ml 
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 Seleção do local de aplicação de IM e calibre da agulha 

 

Calibre da agulha Local 

30 x 7 mm Ventroglúteo 

Dorsoglúteo 

25 x 7 mm Deltóide 

Vasto lateral da coxa 

 

 

 

9-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 medicamentos por via intramuscular. 

São Paulo, 2010. 
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Edição: 1ª  Ano: 2016 Data de aprovação: 
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Elaborado por:  
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Revisado por: 
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Próxima revisão: 

26/08/2018 

1- DEFINIÇÃO: 

 

 É a introdução de um medicamento no tecido subcutâneo. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Administração de soluções que exigem absorção lenta. 

 

3- 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. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro, técnico e auxiliar de Enfermagem. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Aparecimento de edema, rubor e dor; 

 Abscessos; 

 Lipodistrofia provocada por injeções repetidas no mesmo local. 
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6- 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.  

 

7- 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 contéudo 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 

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 
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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 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 liquido 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 

 

     

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evita riscos de acidentes ocupacionais; 

 

 

 

Reduzir a transmissão de micro-organismos. 

 

  

 

Organização do espaço de trabalho 
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Checar o procedimento e realizar a anotação no 

prontuário 

 

 

Documentar o cuidado e subsidiar o tratamento( artigo 71 

e 72 do código de ética dos profissionais de Enfermagem). 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 Os locais mais apropriados para a injeção SC são: face anterior lateral e posterior do braço, abdome 5 cm 

distante da região umbilical, face anterior da coxa e parte superior do quadril;  

 

 O volume máximo que pode ser administrado é de 1 ml; 

 

 Realizar rodízio do local de aplicação para evitar lipodistrofia; 

 

 Locais de aplicação:  

 
 

 

9-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. 
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1- DEFINIÇÃO: 

 

 É a administração de oxigênio através de via inalatória. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Fornecer concentração adicional de oxigênio para facilitar adequada oxigenação tecidual. 

 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 Indicação: Sempre que existir uma deficiência no aporte de oxigênio aos tecidos, como nos casos de:   

Saturação de O2 < que 94%; Hipóxia evidenciada por sinais respiratórios: taquipnéia, retração intercostal, 

batimento de asa de nariz, cianose progressiva; Hipóxia evidenciada por sinais cardíacos: taquicardia, 

bradicardia, hipotensão e parada cardíaca; Hipóxia evidenciada por sinais neurológicos: inquietação, 

confusão, prostração, convulsão e coma. 

 Contraindicação: não há. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

        Enfermeiros, Técnicos / Auxiliares de Enfermagem. 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS:  
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 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 

 

       6- 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; 

 

7- 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 

umificador; 

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; 
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Calçar as luvas; 

 

Realizar higienização das cavidades nasais 

 

 

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 extenção do cateter ao redor da orelha do 

cliente e sob o queixo; utilizar proteção com algodão 

entre a extenção 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 

 

Proporcionar barreira física entre o profissional e os       

fluidos corporais do cliente; 

Reduzir transmissão de microrganismos; 

 

 

Realizar procedimento segundo técnica adequada; 
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cabeça e do pescoço e ajustá-la na 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 disposistivo instalado: Cateter nasal tipo oculos 

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 

71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (Responsabilidades e Deveres); 

 

 

 

 

 

 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 Trocar o cateter de narina a cada 12 horas evitando ferimentos na mucosa nasal e obstrução do cateter por 

secreção;  

 

 Observar desconforto ou lesões na orelha, devido a uma fixação inadequada;        

                                                                                                        

 Quando possível, manter monitorização de oximetria digital; 

 

 Até 1l O2/min de fluxo em cateter nasal não é necessária a humidificação; 

 

 Clientes que apresentem DPOC devem receber oxigenioterapia em baixa concentração e com atenção, pois 

a administração de uma alta concentração pode provocar depressão do centro respiratório e conduzir a 

uma insuficiência respiratória aguda por diminuição do CO2 a que o cliente está habituado. 
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

PREPARO DE MATERIAL PARA INTUBAÇÃO 

 

Edição: 1ª  Ano: 2016 Data de aprovação: 

01/08/2016 

Data de Emissão: 26/08/2016 

Implantação: 

26/08/2016 

Elaborado por:  

Laerte Morassi 

Revisado por: 

Ana M. M. Fiorano; 

Erica Chagas; 
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Próxima revisão: 

26/08/2018 

1- DEFINIÇÃO: 

 

 Intubação endotraqueal envolve a inserção oral ou nasal de um tubo flexível através da laringe, até o 

interior da traquéia.  

 

2- FINALIDADE: 

 

 A intubação endotraqueal permite a assistência ventilatória em clientes incapazes de manterem a troca 

gasosa de maneira adequada expontâneamente, submetidos a anestesias gerais ou sob ventilação 

mecânica, podendo ser de curta ou longa duração. 

 

3- 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. 

 Contraindicações: 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. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro/ Técnico de Enfermagem/ Auxiliar de Enfermagem  
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5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Fraturas ou luxações da coluna cervical; 

 Deslocamento de mandíbula; 

 Traumas dentários; 

 Lesões de lábios, língua e mucosa oral; 

 Lesões nasais; 

 Lesões ou perfurações das vias aéreas e esôfago; 

 Erro de técnica levando à hipoxemia; 

 Intubação esofágica; 

 Intubação brônquica; 

 Reflexos provocados pela Iaringoscopia e intubação; 

 

6- 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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7- 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; 

 

 

 

Hiperoxigenar entre as tentativas de realização do 

procedimento com ambu+mascara; 

 

Confirmar local do tubo endotraqueal, auscultando a 

região hipogástrica, hemitórax direito e esquerdo, por 

meio do estetoscópio e da ventilação com o ambú em 

100 % de O2;  

 

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 oreotraquel (TOT), pelo 

profissional médico; 

 

 

Evitar hipóxia e/ou hipóxemia, 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; 
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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;  

 

 

 

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). 

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 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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8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 Em clientes com suspeita de trauma de coluna cervical, não elevar o decúbito, manter cervical alinhada 

evitar movimentação brusca; 

 

 Conferir diariamente, laringoscópio da unidade e observar se todas as lâminas estão funcionando, e se há 

lâminas de todos os tamanhos; 

 

 Realizar se possível, rigorosa higiene oral antes da intubação; 

 

 Atentar para os parâmetros ventilatórios adequados a fim de evitar barotrauma e/ou volutrauma. 
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INTRAVENOSA 
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Data de Emissão: 26/08/2016 
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Elaborado por:  

Mayara S. Loureiro 

Revisado por: 

Ana M. M. Fiorano; 
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1- DEFINIÇÃO: 

 

 Sistematização do preparo e administração de fármaco e/ou solução diretamente na veia, garantindo a 

segurança do cliente. 

 

2- FINALIDADE:  

 

 Assegurar técnica asséptica e as barreiras para prevenção de erros no preparo e administração de 

fármacos e soluções intravenosa. 

 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 Indicação: clientes em condições clínicas que necessitem da infusão intravenosa de fármacos e/ou 

soluções, segundo prescrição médica. 

 Contraindicações: Inaptidão na realização do preparo da medicação intravenosa prescrita. Preparo de 

medicações que não são de competência técnica da equipe de enfermagem. Administrar fármacos e 

soluções, através de dispositivos intravenosos impérvios e/ou locais inapropriados  (membros paréticos 

ou plégico, membro ipsi lateral a mastectomia, presença de sinais flogísticos na inserção do cateter, 

membro com fístula arteriovenosa, membros submetidos a amputação parcial). 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 Equipe de Enfermagem. 
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5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Administração não autorizada da medicação 

 Atraso na administração 

 Ausência de registro 

 Diluição/dose/cliente/medicamento errado 

 Velocidade/via de administração/técnica de administração errada 

 Preparo e administração de fármacos e soluções com prazo de validade vencido,  

 Preparo e administração de fármacos e soluções em más condições de armazenamento 

 Preparo e administração de fármacos e soluções que apresentem violação da embalagem e alteração de 

conteúdo 

 Preparo e administração de fármacos e soluções não respeitando a recomendações do fabricante 

 Efeitos colaterais a administração dos fármacos e soluções 

 

6- MATERIAL: 

 

 Seringa 

 Agulha para aspiração de medicação  

 Bandeja 

 Fármacos e solução prescrita 

 Algodão  

 Álcool 70% 

 Luva de procedimento 

 Etiqueta para identificação 

 Máscara 

 Equipo adequado a solução em caso de instalação de soro 

 Copo descartável pequeno 
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7- DESCRIÇÃO DA TÉCNICA: 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Antes de iniciar o preparo do medicamento ler 

atentamente a prescrição médica 

 

Verificar os 10 Certos:  

1)  Cliente Certo 

2) Medicação Certa  

3) Forma farmacêutica Certa 

4) Dose Certa 

5) Diluição Certa 

6) Via Certa 

7) Horário Certo 

8) Ação Certa 

9) Resposta Certa 

10) Registro Certo 

 

                          

Reunir o material necessário; 

 

Higienizar as mãos; 

 

 

 

Conferir os dados do rótulo do fármaco com os da 

prescrição 

 

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 com algodão 

embebido com álcool 70%), exceto em medicações 

com recomendações protocolares do ministério da 

saúde de não desinfecção; 

 

Uso de EPI : colocar máscara, e no caso de preparo de 

antibiótico e/ou lesão nas mãos do colaborador, 

calçar luvas de procedimento  

 

Para o preparo de medicação: 

Evitar erros e garantir a segurança do cliente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização e otimização do tempo; 

 

Reduzir a transmissão de microrganismos e evitar 

contaminação da medicação; 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

Garantir a integridade do colaborador; 
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Retirar a seringa e a agulha da embalagem em 

técnica estéril e conectar a agulha na seringa com 

cuidado, evitando contaminar a agulha, o êmbolo 

que entra em contato com a parte interna do corpo 

da seringa e sua ponta; 

 

Introduzir a agulha na ampola e ergue-la 

verticalmente na altura dos olhos, aspirando.  

No caso de frasco-ampola, aspirar o diluente e 

homogeneizar o pó com o líquido, sem sacudir, 

realizando movimentos leves e circulares; 

 

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; 

 

Para o preparo de 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 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. 

Utilizar o copo descartável pequeno para armazenar 

o conteúdo do equipo que possa vir a extravasar. 

À necessidade de acrescentar fármacos a solução, 

identificar a via de introdução de fármacos. 

Realizar desinfecção com álcool a 70% em casos de 

ausência de lacre. 

Introduzir o fármaco prescrito e calcular o 

gotejamento segundo prescrição. 

 

Identificar o fármaco/solução preparado com o nome 

do cliente, horário, via, nome do fármaco ou solução 

e o número do prontuário; 

 

Dirigir-se ao cliente com o material e a prescrição 

médica em mãos. 

Evitar acidente com perfuro-cortante e contaminação do 

material; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitar transmissão de microrganismos e acidente com 

perfuro cortante; 

 

 

 

Evitar transmissão de microrganismos e acidente com 

perfuro cortante; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir a segurança do cliente; 

 

 

 

Garantir a segurança do cliente; 
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Identificar-se como membro da equipe da 

enfermagem, conferir a identificação do cliente e da 

prescrição (nome completo e data de nascimento). 

Explicar o procedimento ao cliente e o 

fármaco/solução que será administrado. 

Confirmar se há referência de alergia a 

medicamentos. 

Verificar o dispositivo, desde a inserção até a 

conexão antes de administrar fármacos e/ou 

soluções. 

Realizar desinfecção da conexão do cateter com 

álcool 70% e gaze por três vezes com movimentos 

circulares e administrar a medicação. 

OBS: Em caso de dispositivo intravenoso salinizado, 

previamente a administração do fármaco/solução, 

realizar a lavagem do mesmo com SF 0,9%, utilizando 

a técnica do preparo da medicação e verificar a 

perviabilidade do dispositivo. 

Salinizar após administração do fármaco/solução, 

segundo protocolo. 

 

Após administração fármaco ou solução: 

Recolher material 

 Desprezar no lixo adequado a cada material 

 Realizar desinfeção da bandeja 

 Realizar higienização das mãos  

 Registrar em prontuário a ação desenvolvida 

 Verificar a resposta ao fármaco/solução, 

segundo plano de cuidados de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir a efetividade do dispositivo e a segurança do 

cliente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 Preparar a medicação em ambiente claro e evitar conversas paralelas e distrações; 

 

 Nunca coloque sobre a bancada de diluição mais de um produto, evitando dessa forma que 

ocorram erros e troca de medicamentos; 

 

 Reconstitua e dilua os medicamentos, de preferência, imediatamente antes do uso; 

 

 Medicamentos incompatíveis não devem ser misturados entre si ou em solução, devendo 

também ser evitada a administração simultânea no mesmo horário ou via; 

 

 Antes de administrar qualquer medicamento, assegure-se de que ele está na temperatura 

ambiente, evitando dessa forma a ocorrência de hipotermia;  
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 Durante a reconstituição, diluição e administração dos medicamentos, observe qualquer 

mudança de coloração e formação de precipitado ou cristais. Caso ocorra um desses eventos, 

interrompa o processo, procure a orientação do Farmacêutico; 
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1- DEFINIÇÃO: 

 

 Lesão por pressão (LPP): lesão localizada na pele e/ou tecido subjacente, geralmente sobre uma 

proeminência óssea, resultante da pressão ou da combinação entre pressão e cisalhamento, causado 

pela fricção.  

 

2- FINALIDADE: 

 

 Promover a prevenção da ocorrência de lesão por pressão (LPP) e outras lesões da pele. 

 

3- 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 clientes e de pessoas vulneráveis, que estejam em risco de desenvolver lesões 

por pressão e que se encontrem em ambiente hospitalar, em cuidados continuados, em lares, 

independentemente de seu diagnóstico ou das necessidades de cuidados de saúde. 

 Contraindicação: Não há. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem. 
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5- 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. 

 

 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- MATERIAL: 

 

 Placa de hidrocolóide; 

 Óleos hidratantes; 

 Coxins;  

 Colchão especial (Piramidal e D`agua ).  

 

7- DESCRIÇÃO DA TÉCNICA: 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

A maioria dos casos de UPP 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 seis etapas essenciais de uma estratégia de prevenção de 

UPP são: 

 

ETAPA 01 

 

Avaliação de risco para de lesão por pressão na admissão de 

todos os clientes; 

 

A avaliação na admissão dos clientes apresenta dois 

componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenção primária para risco de lesão por pressão, 

amenizar sofrimento físico, psíquico e social ao 

cliente; 

 

 

 

mailto:fmabc@fmabc.com


152 
 

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 
Sede: Avenida Lauro Gomes 2000 – Vila Sacadura Cabral  – Santo André – SP – CEP: 09060-870. 

Fone: (11) 4993-5439 - Caixa Postal 106 - e-mail: fmabc@fmabc.br 
 

 

1- A avaliação do risco de desenvolvimento de UPP. 

Utilizando instrumento como a escala de Braden. 

 

2- A avaliação da pele para detectar a existência de UPP ou 

lesões de pele já instaladas. 

 

A identificação de clientes em risco para o desenvolvimento 

de UPP, por meio da utilização de ferramenta validada, 

permite a adoção imediata de medidas preventivas. A 

avaliação de risco deve contemplar os seguintes fatores: 

Mobilidade; incontinência; déficit sensitivo; estado 

nutricional (incluindo desidratação). 

 

ETAPA 02 

 

Reavaliação diária de risco de desenvolvimento de UPP de 

todos os clientes internados 

 

ATENÇÃO: As etapas subsequentes (etapas 3 a 6), descritas 

a seguir, deverão ser utilizadas em todos os clientes 

classificados como de risco nas etapas de avaliação 

anteriormente descritas (etapas 1 e 2). 

 

ETAPA 03 

 

Inspeção diária da pele 

 

Áreas corporais de maior risco para UPP: 

Regiões: sacral, calcâneo, ísquio, trocanter, occipital, 

escapular, maleolar e regiões corporais submetidas à 

pressão por dispositivos como a presença de cateteres, 

tubos e drenos; 

 

A inspeção da pele deve ocorrer em intervalos pré-

definidos, cuja periodicidade é proporcional ao risco 

identificado.  

 

ETAPA 04 

 

Manejo da Umidade: manutenção do cliente seco e com a 

pele hidratada. 

 

A pele deve ser limpa, sempre que apresentar sujidade e em 

intervalos regulares. O processo de limpeza deve incluir a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenizar os fatores complicadores de risco e 

estabelecer condições favoráveis para preservar a 

integridade da pele; 

 

 

 

 

 

 

Deterioração da integridade da pele em questão de 

horas; 

 

 

 

 

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.  
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utilização cuidadosa de um agente de limpeza suave que 

minimize a irritação e a ressecamento da pele. 

 

Deve-se tomar cuidado para minimizar a exposição cutânea 

à umidade decorrente de incontinência, transpiração ou 

exsudato de feridas. 

 

 

Use 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 05 

 

Otimização da nutrição e da hidratação. 

 

A avaliação de clientes com possível risco de 

desenvolvimento de UPP deve incluir a revisão de fatores 

nutricionais e de hidratação;  

 

Clientes 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 importantes 

aspectos para a manutenção de um estado nutricional 

adequado;  

 

Avaliar e comunicar o nutricionista e a equipe médica sobre 

a presença de sinais clínicos de desnutrição ou que podem 

predispor alterações no estado nutricional: edema, perda de 

peso, disfagia, inapetência, desidratação, entre outros.  

 

 

 

 

 

Quando estas fontes de umidade não puderem ser 

controladas, a utilização de fraldas e absorventes é 

recomendada. Agentes tópicos que atuam como 

barreiras contra a umidade e hidratam a pele 

também podem ser utilizados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes mal nutridos 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 UPP; 

 

 

 

 

 

Avaliar junto ao nutricionista e à equipe médica a 

necessidade de oferecer suplementos nutricionais, 

com alto teor proteico, além da dieta habitual, a 

indivíduos em risco nutricional e de lesão por 

pressão; 
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ETAPA 6 

 

Minimizar a pressão 

A redistribuição da pressão, especialmente sobre as 

proeminências ósseas, é a preocupação principal;  

 

 

Realizar reposicionamento a cada 2 horas é redistribuir a 

pressão e, consequentemente, manter a circulação nas 

áreas do corpo com risco de desenvolvimento de UPP;   

 

 

Utilizar travesseiros e coxins para auxiliar a redistribuição da 

pressão; 

 

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; 

 

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;  

 

Quando sentado, se os pés do cliente não chegam ao chão, 

coloque-os sobre um banquinho ou apoio para os pés;  

 

 

 

 

 

 

 

Amenizar os fatores complicadores de risco e 

estabelecer condições favoráveis para preservar a 

integridade da pele;   

 

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;  

 

Quando utilizados de forma apropriada, podem 

expandir a superfície que suporta o peso; 

 

O rubor indica que o organismo ainda não se 

recuperou da carga anterior e exige um intervalo 

maior entre cargas repetidas; 

 

 

Evitar posturas que aumentem a pressão, tais 

como o Fowler acima dos 30º, a posição de deitado 

de lado a 90º, ou a posição de semi-deitado; 

 

 

 

Evitar a centralização e o aumento da pressão no 

sacro e no cóccix; 

 

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. 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 A escala de Braden é a ferramenta mais 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. 
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 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, a avaliação clínica deverá 

ser soberana perante a existência de fatores de risco para UPP 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 

a prescrição e no planejamento dos cuidados com o cliente 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 cliente quanto para o hospital, no que se refere 

a custos; 

 

 As ações preventivas dos cuidados referem-se à atenção constante às alterações da pele; identificação 

dos clientes de alto risco; manutenção da higiene do cliente e leito; atenção a mudança de decúbito, 

aliviando a 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 

cliente, dieta e controle de ingestão líquida e orientação ao cliente 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 clientes de cor parda e negra, diferente dos clientes brancos ou amarelos, exigindo 

assim maior atenção da equipe de enfermagem. 
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1- 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 indicadas. 

 Manutenção do acesso venoso pérvio para a administração de líquidos, medicamentos, hemoderivados e 

coleta de exames. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Proporcionar acesso venoso pérvio para a infusão intermitente de líquidos, medicamentos,  

hemoderivados e coleta de sangue para exames. 

 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 Indicação: Situações de emergência, procedimento cirúrgico e coleta de sangue para exames. 

 Contraindicações: 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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4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Equimose/ hematoma 

 Oclusão venosa 

 Trauma na parede da veia 

 Flebite 

 Tromboflebite 

 Infiltração 

 Extravasamento 

 Infecção local  

 Espasmo venoso 

 

6- 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%; 

 

7- DESCRIÇÃO DA TÉCNICA: 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

Higienizar as mãos;  

Reunir o material na bandeja previamente limpa e 

desinfetada; 

 

 Reduzir transmissão de microrganismos; 

Evitar erros, facilitar a organização e o controle  

eficiente do tempo; 
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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 sequencia: 

 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; 

 

 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;  

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, 

 

 

Prevenir infecção; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegurar a eficácia do procedimento, evitando lesões 

e traumas à saúde do cliente; 
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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;  

 

 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 71 e 72 do Código de Ética dos Profissionais   de 

Enfermagem (Responsabilidades e Deveres); 

8- RECOMENDAÇÕES: 

 

 Os locais preferidos para a punção venosa periférica são a veia cefálica e basílica no antebraço; os locais 

que devem ser evitados são as veias da perna e do pé, por causa do maior risco de tromboflebite e 

infecção. As veias antecubitais podem ser utilizadas se não existir outro acesso venoso disponível;  

 

 As venopunções subsequentes não devem ser realizadas proximalmente a uma veia previamente utilizada, 

ou lesionada;  

 

 Ao perfurar a veia deve-se inserir o cateter por método direto (diretamente sobre a veia) para agulha de 

pequeno calibre, veias frágeis e ou tortas, além de veias com risco aumentado de hematoma. O método 

indireto (na pele ao longo do lado da veia inserindo o cateter em seu ponto distal) pode ser usado em 

todas as punções;  
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 Pode-se proteger a área do garroteamento com gaze não estéril ou tecido fino (ex. manga da camisola) 

para proteção da pele frágil em clientes pediátricos e idosos ou com excesso de pelos;  

 

 Os últimos estudos científicos preconizam o uso de coberturas estéreis com membrana transparente 

semipermeável; quando não é possível indica-se o uso do adesivo hipoalêrgenico de papel (micropore);  

 

 Quando utilizada cobertura não impermeável deve-se proteger o sítio de inserção do cateter com plástico 

durante o banho;  

 

 Deve-se escolher um local de punção que não interfira nas atividades diárias do cliente ou procedimentos 

planejados, como exemplo preservar o membro com plegia para a realização da fisioterapia motora em 

clientes hemiplégicos; 

 

 Investigar a presença de alergia ao látex do cliente;  

 

 Investigar a presença de sinais flogísticos ( dor, calor, eritema e edema) no local de inserção do cateter ou 

no trajeto. 

 

 O uso de cateter com agulha de aço deve ser limitado à administração de dose única e coleta de amostra 

de sangue para análise clínica;  

 

 Quando utilizado o cateter com agulha de aço não é necessário do uso de polifix. 
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1- DEFINIÇÃO: 

 

 Sequência de procedimentos e técnicas destinadas a manter vias aéreas pérvias, ventilação e circulação 

sanguínea mínima com a utilização de equipamentos e medicamentos. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Promover condições vitais mínimas através da ventilação e compressão cardíaca externa, utilizando 

manobras do suporte avançado de vida. 

 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 Indicação: É indicado em situações de emergência quando há necessidade de restabelecimento da 

respiração e circulação, considerado uma Parada Cardiopulmonar – PCR. 

 Contraindicação: não há. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Médico, enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem e fisioterapeuta.  

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Sequela por hipóxia; 
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 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; 

 Estenose de laringe 

 Erosão e necrose traqueais; 

 Laringoespasmo; 

 Barotrauma; 

 Oclusão do tubo; 

 Arritmias; 

 Aumento da pressão intracraniana. 

 

6- MATERIAL: 

 

 Equipamentos de proteção individual (Luva de procedimento e óculos de proteção) Carrinho 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); 

 Tábua (prancha rígida) para compressão cardíaca; 

 Desfibrilador/ monitor cardíaco e eletrodos; 

 Gel condutor; 

 Medicamento (adrenalina, amiodarona (ancoron) e SF 0,9%); 

 Seringas de 20 ml, 10ml e 05 ml. 

 Agulhas (40x12 e 30x8); 

 Equipo de macrogotas; 

 Luva estéril nº 7.0, 7.5, 8.0 e 8.5; 

 Luvas de procedimento; 

 Cadarço para fixação do tubo; 

 Dispositivos intravenoso (jelco nº 14, 16 ou 18; scalp nº 19); 

 Capnografo (se houver o equipamento).  
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7- DESCRIÇÃO DA TÉCNICA: 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

 

Reconhecer os sinais imediatos da parada 

cardiopulmonar – pcr. Verificar a responsividade do 

cliente e se não responde continuar a avaliar a 

respiração e o pulso carotídeo simultaneamente em 

até 10 segundos. Antes de acionar totalmente a 

equipe.  

 

Acionar e solicitar ajuda da equipe; 

 

 

 

Posicionar o cliente em decúbito dorsal sobre uma 

superfície plana e rígida (tábua rígida colocar embaixo 

do cliente), retirar prótese dentária, se houver e 

aspirar vias aéreas se necessário; 

 

 

 

Iniciar imediatamente as compressões torácicas 

respeitando a sequência de atendimento c-a-b; 

 

 

 

 

Promover compressões torácicas com qualidade: 

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 toráx do cliente entre as 

compressões e devem-se minimizar as interrupções 

nas compressões torácicas (figura 1). Alternar o 

profissional que aplica as compressões a cada 2 

minutos; 

 

figura 1 - posicionamento para realização das compressões torácicas. 

 

 

Minimizar atrasos e incentivar a rapidez e a eficiência na 

avaliação e nas respostas simultâneas, em vez de uma 

abordagem lenta e metódica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar a efetividade das compressões cardíacas e 

evitar broncoaspiração; 

 

 

 

 

 

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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fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 

 

Abrir as vias aéreas: para não retardar o início das 

compressões torácicas, a abertura das vias aéreas 

deve ser realizada somente depois de aplicar trinta 

compressões. 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); 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SME e aplicar as compressões torácicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 6 cm 
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fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 

 

 

promover 02 ventilações: as ventilações devem ser 

realizadas em uma proporção de 30 compressões para 

2 ventilações, com apenas um 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomenda-se o suporte ventilatório durante as 

manobras de RCP com o intuito de manter uma 

adequada oxigenação do cliente. Ventilação e 

compressões torácicas são medidas importantes para as 

vítimas de PCR em FV/TV sem pulso e AESP/assistolia. 
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  fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 

 

Promover via aérea avançada, por meio do tubo 

orotraqueal ou máscara laríngea (procedimento 

médico). 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 uma ventilação a cada 6  

segundos, cerca de 10 respirações por minuto com 

oxigênio 15l/min, em vítimas de qualquer idade (figura 

5). não se devem pausar as compressões para aplicar 

as ventilações, no caso de via aérea avançada 

instalada. 

 

figura 5 – demonstração da ventilação com via aérea avançada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dispositivo bolsa-válvula-máscara (Figuras 24 e 25) 

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). 
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 fonte: arq bras cardiol: 2013; 101, (2 supl. 3): 1-221. 

 

Considerar monitorização pelo capnografo (se houver 

o equipamento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover acesso venoso calibroso; 

 

 

Promover a monitorização cardíaca;  

 

 

 

 

Administrar os medicamentos prescritos e solicitados 

pelo médico e logo após fazer um bolus de 20 cc de sf 

0,9% e elevar o membro (braço).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Otimizar a administração dos medicamentos; 

 

 

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).  

 

 Conforme recomendações da American Heart 

Association. Em ritmos chocáveis como FV e TVSP a 

adrenalina deverá ser administrada após o segundo 

choque recomendado, sendo 1 mg/1ml 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, respostando a dose de 1 mg/1ml a cada 3 a 5 

minutos. A administração da amiodarona é indicada em 

casos de FV e TVSP refratárias, iniciando com a primeira 

dose de 300 mg e a segunda dose 150 mg. 

 

 

Todas essas manobras de confirmação na avaliação de 

uma linha reta 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 
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Analisar o ritmo cardíaco e pulso por 10 segundos a 

cada 2 minutos.  

 

 

 

 

Ligar e preparar o desfibrilador para administração do 

choque elétrico. 

 

 

 

 

Preparar a carga do desfibrilador.  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. 

 

Carregar carga selecionada; 

 

Aplicar/ disparar rapidamente o choque elétrico se 

indicado e prescrito pelo médico;  

 

Reiniciar a rcp com compressões e ventilações 

imediatamente após cada choque recomendado pelo 

profissional médico; 

 

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 6). 

 

figura 6 – representação dos “5hs e 5ts”. 

 

situações compatíveis com parada cardiorrespiratória. 

Na desfibrilação, a corrente elétrica é aplicada em 

qualquer momento do ciclo cardíaco.  ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os “5Hs e 5Ts” são consideradas possíveis principais 

causas de PCR. 
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Realizar cuidados pós- parada cardiopulmonar logo 

que retorne a circulação espontânea;  

 

Registrar os procedimentos no prontuário do cliente; 

 

Organizar o ambiente onde o cliente está presenta; 

realizar a reposição de materiais e medicamentos após 

ressuscitação. 

 

 

 

 

  

8- RECOMENDAÇÕES: 

 

 Verifique se a vítima não responde, não respira ou apresenta gasping.  Sempre avaliar a respiração e 

pulso simultaneamente em até 10 segundos.  

 

 Uma RCP de boa qualidade inclui: fazer compressões fortes de 5 a 6 cm e rápidas em frequência de 100 a 

120/min, 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; 

 

 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 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 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 clientes 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 melhorar a qualidade da RCP, melhorando 

as compressões torácicas e as drogas vasoativas (Classe IIb Nível de evidência C). Vale ressaltar que a 
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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 administra 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. 

 

 

9-REFERÊNCIAS: 

 

1- AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques da American Heart Association 2015. Atualização das 

Diretrizes de RCP e ACE. Disponível em: http://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015-AHA-

Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf. 

 

2- GONZALEZ MM, et al.  I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de 

Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia.  Arq Bras Cardiol: 2013; 101, (2 Supl. 3): 1-221. 
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR – SUPORTE BÁSICO 
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1- 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. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Promover condições vitais mínimas através da ventilação e compressão cardíaca externa, utilizando 

manobras do suporte básico de vida. 

 

3- INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO: 

 

 Indicação: É indicado em situações de emergência quando há necessidade de restabelecimento da 

respiração e circulação, considerado uma Parada Cardiopulmonar – PCR. 

 Contraindicação: não há. 

 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Médico, enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem e fisioterapeuta.  
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5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 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- 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.   

 

7- DESCRIÇÃO DA TÉCNICA: 

 

Ação da Enfermagem Justificativa 

 

 

Reconhecer os sinais imediatos da Parada 

Cardiopulmonar – PCR, verificando a responsividade 

do o paciente: 

Se responsivo: perguntar o nome, o que aconteceu e 

onde está (localização pessoa, tempo e espaço);  

Se não responsivo: Verificar a respiração e o pulso 

carotídeo simultaneamente em até 10 segundos, 

antes de acionar totalmente o serviço médico de 

emergência - SME. 

 

Solicitar ajuda e o DEA; 

 

Posicionar o paciente em decúbito dorsal sobre uma 

superfície plana e rígida (tábua rígida colocar embaixo 

do paciente); 

 

 

Iniciar imediatamente as compressões torácicas 

respeitando a sequência de atendimento C-A-B; 

 

 

 

 

Minimizar atrasos e incentivar a rapidez e a eficiência na 

avaliação e nas respostas simultâneas, em vez de uma 

abordagem lenta e metódica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aumentar a efetividade das compressões cardíacas; 

 

 

 

 

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; 
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Promover compressões torácicas com qualidade: 

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 toráx do paciente entre as 

compressões e devem-se minimizar as interrupções 

nas compressões torácicas (Figura 1);  

 

Figura 1 - Posicionamento para realização das compressões torácicas. 

 

 

 
 

Fonte: Arq Bras Cardiol: 2013; 101, (2 Supl. 3): 1-221. 

 

Abrir as vias aéreas: Para não retardar o início das 

compressões torácicas, a abertura das vias aéreas 

deve ser realizada somente depois de aplicar trinta 

compressões. 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); 

 

Figura 2- Manobra da inclinação da cabeça e elevação do queixo. 

 

Aumentar a efetividade das compressões torácicas/ 

cardíacas. Compressões torácicas efetivas são essenciais 

para promover o fluxo de sangue, otimizando o desfecho 

de sobrevivência; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É sensato que os profissionais de saúde apliquem 

compressões torácicas e ventilação em todos os 

pacientes 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 SME e aplicar as compressões torácicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 6 cm 
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Fonte: Arq Bras Cardiol: 2013; 101, (2 Supl. 3): 1-221. 

 

 

Figura 3- Manobra de elevação do ângulo da mandíbula. 

 

 
 

 

Fonte: Arq Bras Cardiol: 2013; 101, (2 Supl. 3): 1-221. 

 

Promover 02 ventilações utilizando reanimador 

manual  bolsa-válvula-máscara: As ventilações devem 

ser realizadas em uma proporção de 30 compressões 

para 2 ventilações, com apenas um segundo cada, 

com uma pausa de 3 a 4 segundos entre uma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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ventilação e outra, fornecendo a quantidade de ar 

suficiente para promover a elevação do tórax (Figura 

4). 

 

Figura 4 - Realização de compressões e ventilações. 

 

   

 
 

.

 

gástrica, podendo causar regurgitação e aspiração.  
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Fonte: Arq Bras Cardiol: 2013; 101, (2 Supl. 3): 1-221. 

 

Aplicar as pás do DEA sobre o tórax do paciente 

(Figura 5). Assim que o DEA estiver disponível, se o 

mesmo 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 

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).  

2. Conecte as pás (eletrodos) no tórax da vítima, 

observando o desenho contido nas próprias pás, 

mostrando o posicionamento correto das mesmas 

(Figura 6).  

3. Encaixe o conector das pás (eletrodos) ao 

aparelho. Em alguns aparelhos, o conector do 

cabo das pás já está conectado.  

 

Figura 5- Ilustração de um DEA. 

 

 
Fonte: Arq Bras Cardiol: 2013; 101, (2 Supl. 3): 1-221. 

 

 

Figura 6 - Posicionamento das pás do DEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfibrilação precoce é o tratamento de escolha para 

vítimas em Taquicardia Ventricular – TV e Fibrilação 

Ventricular - FV de curta duração, como vítimas que 

apresentaram colapso súbito em ambiente extra-

hospitalar, sendo este o principal ritmo de parada 

cardíaca nesses locais.  
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Fonte: Arq Bras Cardiol: 2013; 101, (2 Supl. 3): 1-221. 

 

Aplicar rapidamente o tratamento elétrico conforme 

indicação do DEA (repetir a cada 2 minutos de 30 

compressões e 2 ventilações. Quando o DEA disser 

“analisando o ritmo cardíaco, não toque no paciente”, 

solicite que todos se afastem e observe se há alguém 

tocando na vítima, inclusive se houver outro socorrista 

aplicando RCP.  

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.  

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 
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chegue (Figura 7).  

 

Figura 7 – Posição de recuperação. 

 

 
Fonte: Arq Bras Cardiol: 2013; 101, (2 Supl. 3): 1-221. 

 

8- RECOMENDAÇÕES: 

 

 Verifique se a vítima não responde, não respira ou apresenta gasping.  Sempre avaliar a respiração e 

pulso simultaneamente em até 10 segundos. 

  

 Uma RCP de boa qualidade inclui: fazer compressões fortes de 5 a 6 cm e rápidas em frequência de 100 a 

120/min, permitir que o tórax retorne completamente após cada compressão, minimizar as interrupções 

nas compressões torácicas, não apoia- se sobre a parede do tórax do paciente entre as compressões e 

evitar a hiperventilação; 

 

 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 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 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. 

 

 

8-REFERÊNCIAS: 

 

1- AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques da American Heart Association 2015. Atualização das 

Diretrizes de RCP e ACE. Disponível em: http://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015-AHA-

Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf. 

2- GONZALEZ MM, et al.  I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de 

Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia.  Arq Bras Cardiol: 2013; 101, (2 Supl. 3): 1-221. 
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1-  DEFINIÇÃO: 

 

 É a irrigação com solução salina, sob pressão positiva, dos dispositivos vasculares periféricos em períodos 

regulares.  

 

2- FINALIDADE: 

 

 Proporcionar acesso venoso periférico (AVP) pérvio para a administração de líquidos, medicamentos, 

hemoderivados e coleta de exames. 

 

3- 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. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 
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5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Não se aplica. 

 

6- 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; 

 Clorexidina alcoólica 0,5% 

 

7- 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 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 

Reduzir transmissão de microorganismos; 

 

 

 

 

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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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 transmissão de microorganismos 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

   Em caso de resistência, não forçar a injeção da solução salina no cateter; 

 

 As tampas das conexões devem ser trocados 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 objetivo de lavar o cateter com SF 0,9%, entre a administração de cada solução e/ou medicação, é de 

reduzir o risco de incompatibilidade; 

 

 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; 

 

 

9- REFERÊNCIAS: 
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Infecção Primária de Corrente Sanguínea. Agosto, 2010. 
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 BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S. Tratado de enfermagem Médico-Cirúrgica. 11ª ed. Guanabara Koogan: Rio de 

Janeiro, 2009. 

 

 OLIVEIRA, F. T.; SILVA, L. D. Uso da solução salina par a manutenção de acessos venosos em adultos: uma revisão. 

Brasília: Rev. Bras. Enferm. nov-dez; 59(6):787-90; 2006.  Disponível em: 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base= 

LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=480314&indexSearch=ID. 

 

 OLIVEIRA, F. T.; SILVA, L. D. Recomendações para o uso de solução salina 0,9% em cateteres venosos periféricos. 

Enfermería Global. [periódico na Internet] 2007; [citado 2010 Nov 09]; 6(11):1-9. Disponível em: 

http://revistas.um.es/eglobal/article/view/427/513 

 

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: 

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

mailto:fmabc@fmabc.com


184 
 

FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 
Sede: Avenida Lauro Gomes 2000 – Vila Sacadura Cabral  – Santo André – SP – CEP: 09060-870. 

Fone: (11) 4993-5439 - Caixa Postal 106 - e-mail: fmabc@fmabc.br 
 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

PADRÃO DE ENFERMAGEM DA FACULDADE DE 

MEDICINA DO ABC 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

SONDAGEM NASOENTÉRICA 

 

Edição: 1ª  Ano: 2016 Data de 

aprovação: 

01/08/2016 

Data de Emissão: 

26/08/2016 

Implantação: 

26/08/2016 

Elaborado por:  

Natália Cristina 

Liubartas 

Revisado por: 

Rosangela Filipini; 

Simone Camillo; 

Flaviane 

Rodrigues. 

Próxima revisão: 

26/08/2018 

1- 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. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 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- 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 
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em base de crânio e fratura de via nasal; Clientes com fraturas de face, fístulas nasais ou cirurgias 

nasais. 

 

4- 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. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 Traumas nasais; 

 Sangramentos nasais; 

 Obstrução da sonda; 

 Pneumonia aspirativa. 

 

6- 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. 
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7- 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 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; 

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; 

 

 

 

 

 

 

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; 
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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, 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 máscara descartável e 

higienizar as mãos; 

 

  

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; 

 

 

 

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  
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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; 

 

 

preocupação com o bem estar do cliente; 

Reduzir transmissão de microrganismo; 

 

 

 

 

 

 

 

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); 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 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 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; 
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 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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1- DEFINIÇÃO: 

 Restaurar e manter o equilíbrio hidroelétrico, e/ou o volume e a composição normal dos líquidos 

corporais. 

 

2- FINALIDADE: 

 

 Sistematizar o preparo e instalação de soro.  

 Manter e repor reservas orgânicas de água, eletrólitos e nutrientes 

 Restaurar  o equilíbrio ácido-básico e estabelecer o volume sanguíneo.  

 

3- 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. 

 

4- RESPONSABILIDADE: 

 

 Enfermeiro/ Técnico de Enfermagem/ Auxiliar de Enfermagem. 

 

5- RISCO/PONTOS CRÍTICOS: 

 

 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- MATERIAL: 

 

 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.      

 

7- 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%; 

 

Conectar o equipo de soro no frasco, retirar o ar do 

equipo, escorrendo o soro até a extremidade livre do 

equipo; 

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; 
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Proteger a extremidade livre do equipo, fazer nível 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; 

 

 

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; 

 

 

Evitar contaminação, do sistema estéril, evitar 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; 

 

 

Controlar infusão de acordo com o preconizado, evitar 
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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. 

 

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); 

 

8-RECOMENDAÇÕES: 

 

 Em cliente com sinais de hipotensão; 

 

 Em clientes com sinais de desidratação; 

 

 Clientes com evidencias de sangramento ativo e/ou hipovolemia. 
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