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APRESENTAÇÃO 

 

A primeira edição deste Protocolo tem como objetivo atualizar os profissionais da enfermagem nas 

questões Técnicas, bem como nas rotinas de trabalho voltadas para Atenção Primária em Saúde 

do Município de Contagem – Secretaria Municipal da Saúde (SMS) / Contagem. 

 

A proposta deste instrumento é divulgar e alinhar orientações técnicas, como subsídio para a 

eficácia do processo de trabalho da enfermagem na Atenção Primária. Foram contemplados os 

procedimentos mais realizados na Atenção Primária. Além disso, serão revisados periodicamente 

de forma a garantir a atualização e adequação de seus processos e disponibilizados aos 

profissionais da Atenção Primária sempre que alterados e também serão referência para a 

capacitação dos profissionais. 

 

Ressalta-se que o conteúdo registrado neste Manual respalda algumas ações e serviços da 

equipe de enfermagem da Atenção Primária de Contagem, não sendo excluídos outros 

procedimentos e ações previstos em manuais e diretrizes Ministeriais e Municipais. 

 

A prática da Enfermagem exige a observância da legislação profissional, a execução de técnicas 

corretas e seguras e deve estar centrada no atendimento das necessidades dos pacientes.  

Distintamente do manejo de equipamentos e aparelhos, a tecnologia do cuidado envolve, além de 

saberes e habilidades, a escuta, o acolhimento e o estabelecimento de vínculos. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº01 Higienização Simples das Mãos 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 

 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Água; 

 Sabão Líquido; 

 Papel toalha. 

 

Descrição do Procedimento 

 

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos. 

 

 Retirar relógios, anéis e joias das mãos e braços; 

 Abrir a torneira tomando cuidado para não encostar as mãos na pia; 

 Molhar as mãos; 

 Colocar na palma da mão a quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir toda a superfície das 
mãos; 

 Ensaboar as palmas das mãos friccionando-as entre si; 

 Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa; 

 Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais; 

 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 auxílio da mão esquerda, utilizando o 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 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 com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos; 

 Utilizar o papel-toalha para fechar as torneiras com contato manual;  

 Desprezar o papel-toalha na lixeira para resíduos comuns.  
 

Cuidados 

Indicação do uso de água e sabão: 

 
 Ao iniciar o turno de trabalho; 
 Antes do preparo da manipulação de medicamentos; 
 Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros fluidos 

corporais; 
 As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo com o fluxo de 

cuidados assistenciais para prevenção de infecções causadas por transmissão cruzada pelas mãos: 
 Antes e após contato com o paciente; 
 Antes e após a remoção de luvas. 
 

Resultados Esperados 
 
 Interromper a cadeia de transmissão de infecções veiculadas ao contato 

 Prevenção e redução das infecções causadas pela transmissão cruzada 
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 Remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a 
oleosidade e as célulasmortas, retirando a sujidadepropícia à permanência e à proliferação de micro-
organismos 

 

Figura 1: Lavagem das Mãos 
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Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº02 Higienização das Mãos com Preparação Alcoólica 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 

 

Materiais/ Equipamentos 

 

 Álcool a 70%  

 

Descrição do Procedimento 

 
Duração do procedimento: 20 a 30 segundos. 

 

 Retirar relógios, anéis e joias das mãos e braços; 

 Colocar na palma da mão a quantidade suficiente da preparação alcoólica para cobrir toda a 
superfície das mãos; 

 Friccionar as palmas das mãos entre si; 

 Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e 
vice-versa; 

 Friccionar as palmas das mãos entre si com os dedos entrelaçados; 

 Friccionar os dorsos 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 mão direita, utilizando movimento circular e 
vice-versa; 

 Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo 
um movimento circular e vice-versa; 

 Friccionar os punhos com movimentos circulares; 

 Friccionar até secar;  
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Figura 2: Higiene das Mãos com Solução Alcóolica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Organização Mundial de Saúde 
 

Indicação do uso da preparação alcoólica: 

 
 Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas; 
 Na assistência ao paciente em precauções de contato, gotículas e/ou aerossóis deve ser realizada 

após higienização das mãos com água e sabão; 
 As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo com o fluxo de 

cuidados assistenciais para prevenção de infecções causadas por transmissão cruzada pelas mãos. 
 Ao entrar e sair da unidade; 
 Antes e após contato com paciente; 
 Antes e após contato com superfícies, objetos e equipamentos próximos ao paciente;  
 Antes e após uso de luvas; 
 Após contato com fluidos corpóreos, excretos, mucosas, feridas e curativos; 
 Antes e após procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos; 
 Ao mudar de sitio corporal, de um contaminado para outro limpo, durante o cuidado com o paciente;  
 Antes e após preparar e manipular medicamentos. 
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Cuidados 

 
 Sabonete líquido e preparação alcoólica para a higiene das mãos NÃO devem ser utilizados 

concomitantemente; 
 Manter as unhas sempre curtas; 
 Não utilizar papel-toalha.  

 
 

Resultados Esperados 
 
 Reduzir a carga microbiana das mãos podendo substituir a higienização com água e sabão 

quando as mãos não estiverem visivelmente sujas 

 Promover a remoção de sujidade e da microbiota transitória, reduzindo a microbiota residente 
das mãos, com auxílio de um antisséptico. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº03 Verificação de Temperatura Corporal Axilar 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 

 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja; 
 Termômetro; 
 Papel toalha; 
 Algodão; 
 Álcool a 70%. 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Promover a privacidade do paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Fazer a desinfecção do termômetro utilizando algodão embebido em solução alcoólica 70%com 

movimentos unidirecionais por 03 vezes; 
 Posicionar o paciente em decúbito dorsal ou sentado, expondo ombro e braço; 
 Verificar se as axilas estão íntegras e secas; 
 Enxugar a axila escolhida com papel toalha; 
 Ligar o termômetro e esperar o sinal sonoro; 
 Colocar o bulbo do termômetro na região côncavo axilar do paciente mantendo o braço encostado ao 

tórax com a mão tocando o ombro do lado oposto; 
 Manter nesta posição, aguardar de 3 a 5 minutos ou até ouvir o sinal sonoro do termômetro; 
 Verificar o valor obtido; 
 Desligar o termômetro; 
 Limpar o termômetro utilizando algodão embebido em solução alcoólica 70%; 
 Guardar o material em local próprio; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município;  
 

Cuidados 

 
 Em caso de crianças e bebês deve-se pedir para o responsável auxiliar; 
 Manter o braço na posição correta; 
 A medida da temperatura axilar está contra -indicada na presença de furunculose axilar; 
 Desinfetar o termômetro com algodão embebido em álcool 70 % antes e após o procedimento; 
 As temperaturas oral e retal são alternativas para verificação de temperatura corporal; 
 Verificação de temperatura oral: coloque o termômetro sob a língua do paciente, atendo a boca fechada 

até o sinal sonoro. O termômetro deve ser de uso individual; 
 Verificação da temperatura Retal: Calce as luvas de procedimento e coloque o paciente em decúbito 

lateral esquerdo com perna direita flexionada, (posição de Sims). Lubrifique a ponta do termômetro 
(utilizando xilocaína) e introduza no ânus na direção do umbigo (cerca de 1,5 com no lactante ,2 cm na 
criança e 4 cm no adulto). O termômetro deve ser uso individual. 

 Alguns fatores intrínsecos influenciam a temperatura, como ovulação, ritmo circadiano, idade, exercícios 
físicos, hormônios tireoidianos.  
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Resultados Esperados 
 
 
 Detectar de forma segura a temperatura do paciente; 
 Auxiliar no diagnóstico e na terapêutica a ser utilizada. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Se o valor da temperatura for >= a 37,5ºC ou <= a 35ºC, comunicar o enfermeiro; 
 Em casos de lesões na região axilar, utilizar outros meios de mensuração, tais com oral/retal, com a 

supervisão do enfermeiro; 
 Verificar se o termômetro se deslocou da posição inicial, em caso positivo, repetir o processo de 

aferição. 
 A temperatura aferida não será exata se o tempo adequado de 3 minutos não for respeitado e/ou não 

houver sinal sonoro indicativo do tempo do aparelho, nesses casos, deve-se repetir o processo de 
aferição. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº04 Verificação Pulso Periférico 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Relógio com ponteiro de segundos; 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Promover a privacidade do paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Deixar o paciente deitado ou sentado; 
 Iniciar a escolha da artéria pela radial, braquial, carotídeo e femoral; 
 Colocar o dedo médio e o indicador sobre a artéria escolhida, comprimindo-a levemente; 
 Procurar sentir bem o pulso antes de iniciar a contagem; 
 Contar os batimentos durante 1 (um) minuto; 
 Deixar o paciente confortável; 
 Manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município;  
 

Figura 3: Locais de verificação do pulso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:http://www.enfermagempiaui.com.br/post/sinaisvitais.html 

 
 
 
 
 

http://www.enfermagempiaui.com.br/post/sinaisvitais.html
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Cuidados 
 
 
 Observar tensão e ritmo do pulso. 
 Não usar o polegar para verificar o pulso, pois a própria pulsação pode ser confundida com a do 

paciente. 
 Não fazer pressão forte sobre a artéria, o que poderá impedir a percepção dos batimentos. 
 

Resultados Esperados 
 
 
 Obter parâmetros vitais do paciente auxiliando no diagnóstico e terapêutica a ser utilizada. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Se pulso < 60bpm ou > 100bpm comunicar o enfermeiro.   
 Em caso de dúvidas quanto à verificação, repita o procedimento  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº05 Verificação de Frequência Cardíaca 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Relógio com ponteiro de segundos; 
 Estetoscópio; 
 Algodão; 
 Álcool a 70%. 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Promover a privacidade do paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Deixar o paciente deitado ou sentado; 
 Realizar a antissepsia das olivas e do diafragma do estetoscópio com um algodão embebido em álcool a 

70%; 
 Colocar o estetoscópio nos ouvidos e posiciona-lo no tórax do paciente, no 5º espaço intercostal 

esquerdo da linha hemiclavicular; 
 Auscultar e contar os batimentos cardíacos por 1 minuto. Repita o procedimento, se necessário;  
 Deixar o paciente confortável; 
 Manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município;  
 

Cuidados 
 
 
 O paciente deve estar tranquilo, sem influência de fatores de estresse e ruídos que interfiram na 

contagem; 
 Em caso de dúvidas quanto à verificação, repita o procedimento. 
 Para ausculta cardíaca em crianças recomenda-se que seja feita na horizontal 
 

Resultados Esperados 
 
 
 Obter parâmetros vitais do paciente auxiliando no diagnóstico e terapêutica a ser utilizada. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Se frequência< 60 ou > 100 comunicar o enfermeiro. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº06 Verificação de Pressão Arterial 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja; 
 Estetoscópio; 
 Esfigmomanômetro; 
 Algodão; 
 Álcool a 70 %; 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Promover a privacidade do paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Realizar a antissepsia das olivais e diafragma do estetoscópio com algodão embebecido em álcool 70 %; 
 Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante e deixá-lo em repouso 5 a 10 minutos antes de 

realizar o procedimento; 
 Selecionar o manguito de acordo com o tamanho braço; se necessário remova a manga da blusa do 

braço do paciente na qual for colocado o manguito; 
 Posicionar o braço do paciente na altura do coração (nível do ponto médio do externo ou 4° espaço 

intercostal) sob uma mesa com a palma da mão para cima e o cotovelo levemente fletido; 
 Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital e centralizar o meio da parte 

compressiva do manguito sobre a artéria braquial; 
 Coloque o visor do manômetro aneroide de modo que fique fácil para visualizar;  
 Orientar o paciente para não conversar durante a medida; 
 Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula do estetoscópio sem compressão 

excessiva; 
 Estimar o nível da PAS (palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento, desinflar 

rapidamente e aguardar 1 minuto antes da medida);  
 Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mm Hg do nível estimado da pressão sistólica (obtido pela 

palpação); 
 Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mm Hg/s); 
 Determinar a PAS na ausculta do primeiro som, que é um som fraco (fase I de Korotkoff) seguido de 

batidas regulares, e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação; 
 Determinar a PAD no desaparecimento do som (fase V de Korotkoff); 
 Auscultar cerca de 20 a 30 mm Hg 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 PAD 
no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da sistólica/diastólica/zero; 

 Esperar 1 a 2 minutos antes de novas medidas; 
 Informar os valores de pressões arteriais para o paciente e/ou acompanhante; 
 Deixar o paciente confortável; 
 Manter o ambiente em ordem; 
 Fazer a desinfecção do material com solução alcoólica a 70% e guardá-lo em local apropriado. 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município;  
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Cuidados 

 
 Obter a circunferência do braço com fita métrica e utilizar a bolsa de borracha conforme tabela abaixo, 

pois existem dimensões da bolsa de borracha para diferentes circunferências de braço em 
crianças e adultos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O tamanho da braçadeira ideal é o que preenche 2/3 do braço do paciente; 

 O paciente deve aguardar 5 a 10 minutos antes de realizar o procedimento; 

 Evitar que o paciente esteja de bexiga cheia.  
 

Resultados Esperados 
 
 
 Verificar os valores corretos da pressão sistólica e diastólica, detectando possíveis alterações e 

auxiliando na terapêutica. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Se a pressão arterial estiver alterada, repita o procedimento e comunique ao enfermeiro, caso persista a 

alteração; 
 Caso o aparelho esteja descalibrado, acionar a manutenção e providenciar a substituição do mesmo; 
 Caso não haja possibilidade de verificação nos MMSS, adaptar a técnica para os MMII; 
 Em gestantes, a pressão arterial (PA) deve ser obtida com os mesmos equipamentos e com a mesma 

técnica recomendada para adultos, entretanto a PA também pode ser medida no braço esquerdo na 
posição de decúbito lateral esquerdo em repouso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominação do 
manguito 

Circunferência do braço 
(cm) 

Bolsa de borracha (cm) 

Largura Comprimento 

Recém-nascido ≤ 10 4 8 

Criança 11–15 6 12 

Infantil 16–22 9 18 

Adulto Pequeno 20–26 10 17 

Adulto 27–34 12 23 

Adulto grande 35–45 16 32 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº07 Verificação de Frequência Respiratória 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Relógio com marcação de segundos ou cronômetro. 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Promover a privacidade do paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Colocar o paciente em posição deitada ou sentada; 
 Observar e contar os movimentos do tórax durante 1 minuto; 
 O controle pode ser feito de forma visual observando o movimento respiratório, ou ainda colocando uma 

das mãos sobre o tórax sentindo o movimento respiratório; 
 No caso de RN, observar o movimento do abdome, evitando o manuseio do RN a fim de obter um padrão 

mais fidedigno; 
 O paciente deve estar em repouso, por pelo menos 5 a 10 minutos antes de iniciar a contagem das 

respirações; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município;  
 

Cuidados 

 
 Aferir a frequência respiratória durante os 60 segundos completos, pois pode haver alterações de 

frequência ou ritmo; 
 Crianças deve-se avaliar a respiração sem que esteja chorando, pois isso altera a condição respiratória; 
 
Valores de referência: 
 Adulto: 12 a 20 incursões por minuto (irpm); 
 Crianças: 20 a 25irpm; 
 Recém-nascido: 30 a 60 irpm. 

 

Resultados Esperados 

 
 Obter parâmetros respiratórios do paciente auxiliando no diagnóstico e terapêutica a ser utilizada. 

 

Ações nas Anormalidades 

 

 Comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável, caso o paciente apresente: 
 Dispnéia: Dificuldade de respirar, caracterizada por respiração rápida e curta; 
 Taquipnéia; Aumento da frequência respiratória; 
 Bradpnéia: Redução da frequência respiratória; 
 Apnéia: Ausência de movimentos respiratórios; 
 Hiperpnéia: Respiração profunda, rápida e anormal; 
 Hiperventilação: Respiração excessiva, com ou sem a presença de dispnéia; presente nos quadros 

de ansiedade. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº08 Aferição de Glicemia Capilar 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Sabonete líquido; 
 Álcool a 70%; 
 Algodão; 
 Luva de procedimento; 
 Lanceta específica ou agulha 13 x 4,5; 
 Aparelho de leitura glicêmica; 
 Fita reagente para glicose compatível com o aparelho. 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Promover a privacidade do paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Calçar as luvas de procedimento; 
 Limpar a polpa digital do paciente ou o calcâneo, em caso de RN, com álcool a 70% e aguardar secar; 
 Aquecer o pé do RN, se necessário; 
 Colocar a fita reagente no aparelho; 
 Introduzir de forma firme e rápida a ponta do bisel da lanceta ou agulha na polpa digital ou lateral do 

calcâneo; 
 Ordenhar e esperar que se forme uma gota grande; 
 Encostar a região da fita indicada, na gota de sangue de forma que a gota seja absorvida e preencha 

todo o espaço; 
 Aguardar o tempo necessário para que o aparelho faça a leitura; 
 Pressionar o local da punção até que haja a suspensão do sangramento; 
 Realizar a leitura da glicemia no aparelho; 
 Desprezar o material no lixo infectante; 
 Desprezar o material perfurocortante na caixa própria; 
 Retirar as luvas de procedimento; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município;  
 

Cuidados 

 
 Situações que apresentam maior risco de hipoglicemia: 

 Infecção; 

 Hipotermia; 

 Policitemia; 

 Filho de mãe diabética; 

 Prematuridade; 

 Recém-nascidos PIG OU GIG; 

 CIUR; 

 Apgar menor que 7 no 5º minuto de vida. 
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Resultados Esperados 

 
 
 Obter parâmetros glicêmicos do paciente auxiliando no diagnóstico e terapêutica a ser utilizada. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
 Resultados baixos ou elevados de glicemia podem indicar problemas de saúde potencialmente graves; 
 O aparelho exibe resultados de 20mg/dl a 500mg/dl; 
 Se o resultado for abaixo de 20mg/dl, a mensagem LO (baixo) será exibida na tela do visor; este 

resultado indica hipoglicemia grave; 
 Resultado LO com presença de sintomas como fraqueza, sudorese, nervosismo, dor de cabeça ou 

confusão, comunicar imediatamente ao enfermeiro e/ou médico; 
 Resultado LO sem presença de sintomas, repetir o exame, comunicar imediatamente ao enfermeiro; 
 Se o resultado do teste for superior a 500mg/dl, a mensagem HI (elevado) será exibida na tela do visor. 

Este resultado indica hiperglicemia; 
 Resultado HI com presença de sintomas como fadiga, sede, excesso de urina ou visão turva, comunicar 

imediatamente ao enfermeiro e/ou médico; 
 Resultado HI sem presença de sintomas, repetir o exame; 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº09 Monitorização comOximetria de Pulso 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 

 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Aparelho de Oximetria; 
 Algodão; 
 Luvas de procedimento; 
 Solução Alcoólica a 70%. 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Promover a privacidade do paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Realizar a antissepsia do dedo do paciente em álcool embebido em solução alcoólica a 70%, se 

identificado sujidade; 
 Ligar o monitor do oxímetro ao dedo no paciente; 
 Ajustar alarmes e parâmetros do monitor; 
 Observar, no monitor, a onda e a porcentagem da saturação de oxigênio; 
 Verifique o pulso radial do paciente e compare com a frequência do pulso no monitor (se houver 

diferença, reavalie a posição do sensor); 
 Colocar o paciente em posição segura e confortável; 
 Manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município;  

 

Resultados Esperados 

 
 Obter parâmetros vitais do paciente auxiliando no diagnóstico e terapêutica a ser utilizada. 

 

Cuidados 

 
 Monitorizar os parâmetros da saturação de oxigênio do paciente de forma segura e eficaz; 
 Em casos de extremidades frias, aquecê-las antes de verificar a saturação oxigênio; 
 Se o paciente tiver doença vascular periférica, escolha o lóbulo da orelha ou a crista do nariz; 
 Unhas pintadas com esmalte podem provocar alteração na leitura e, portanto, não deve ser feita.               

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Em caso de diminuição do pulso periférico e pressão arterial, cianose periférica, comunicar o enfermeiro. 
 Em casos de alteração de saturação (<90%), comunicar enfermeiro. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº10 Verificação de Peso 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Balança manual ou digital; 
 Papel toalha; 
 Álcool a 70% 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Promover a privacidade do paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Avaliar as condições clínicas do paciente quanto sua locomoção até a balança ou encaminhar o 

equipamento próximo ao leito; 
 Realizar a desinfecção da balança com solução alcoólica a 70%; 
 Certificar se a balança está em piso plano e seco; 
 Tarar a balança (zerar valores);  
 Orientar o paciente a usar roupas leves e esvaziar a bexiga; 
 Proteger a balança com papel toalha; 
 Auxiliar o paciente adulto a subir na balança, colocando-o ereto no centro da mesma, com os pés unidos, 

os braços soltos ao longo do corpo e de costas voltados para a escala graduada; crianças, colocá-las 
deitadas sem roupa sobre a balança; prematuros mantê-los envolvidos com tecido e descontar o peso do 
mesmo; 

 Obter o valor destravando o pino da balança, colocando o contrapeso de quilos no valor correspondente 
ao peso estimado (perguntar ao paciente) e o contrapeso de gramas até ocorrer o equilíbrio do fiel; 

 Ler o valor obtido no visor da balança digital; 
 Auxiliar o paciente a descer da balança; 
 Desprezar o material utilizado em local próprio; 
 Encaminhar o paciente ao local de origem; 
 Realizar a desinfecção da balança com solução alcoólica a 70%; 
 Manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado e o valor mensurado, conforme “POP SMS-

AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 

 
Criança menor de dois anos ou até 16 kg:  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB Nº01- SMS-AB - Nº02”; 
 Limpar o prato da balança pediátrica com compressa e álcool a 70%;  
 Proteger a balança com papel toalha; 
 Destravar e calibrar a balança (quando a agulha do braço e o fiel estiver em linha horizontal - nivelados); 
 Travar a balança;  
 Pedir para o acompanhante despir completamente a criança;  
 Colocar a criança sentada ou deitada no centro do prato;  
 Destravar a balança;  
 Mover o cursor maior sobre a escala numérica para marcar os quilos; - Mover o cursor menor para 

marcar as gramas;  
 Esperar até que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados;  
 Travar a balança;  
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 Realizar a leitura de frente para o equipamento;  
 Retirar a criança e pedir o acompanhante vestir a criança completamente; - Anotar na Caderneta de 

Saúde da criança;  
 Retornar os cursores ao zero na escala numérica.  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado e o valor mensurado, conforme “POP SMS-

AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/album_seriado_de_antropometria.pdf 

 

Cuidados 

 
 Se a balança for digital deve-se zerar a mesma; caso seja mecânica deve-se tarar o fiel com os 

contrapesos na posição zero antes de realizar a pesagem; 
 

Resultados Esperados 
 
 
 Obter o valor exato do peso do paciente. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Em casos de crianças com dificuldade de permanecerem sozinhas na balança ou agitadas, pode-se 

pesar a criança e acompanhante juntos e excluir o peso do mesmo para se obter o peso da criança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Balança para pesagem de crianças 

menores de 2 anos 

Figura 5: Balança para pesagem de 
crianças maiores de 2 anos, adolescentes e 

adultos 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/sms/usu_doc/album_seriado_de_antropometria.pdf
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº11 Verificação de Altura 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Balança antropométrica ou estadiômetro; 
 Fita métrica ou régua antropométrica pediátrica. 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Promover a privacidade do paciente; 

 Avaliar as condições clínicas quanto à locomoção do paciente, caso utilize balança antropométrica ou 
estadiômetro 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Orientar o paciente para retirar os sapatos ou chinelos. 
 Posicionar o paciente descalço e com a cabeça livre de adereços, no centro do equipamento, mantê-lo 

em pé, ereto, com os braços estendidos ao longo do corpo, com a cabeça erguida, olhando para um 
ponto fixo na altura dos olhos. 

 Manter as pernas paralelas, mas não é necessário que as partes internas das mesmas estejam 
encostadas. Os pés devem formar um ângulo reto com as pernas. 

 Orientar o paciente encostar os calcanhares, as panturrilhas, os glúteos, as escápulas e parte posterior 
da cabeça (região do occipital) no estadiômetro ou parede. Quando não for possível encostar esses 
cinco pontos, devem-se posicionar no mínimo três deles. 

 Abaixar a parte móvel do equipamento, fixando-a contra a cabeça, com pressão suficiente para 
comprimir o cabelo. 

 Retirar o paciente, quando tiver certeza de que o mesmo não se moveu. 
 Realizar a leitura da estatura em centímetros, sem soltar a parte móvel do equipamento. 
 Fazer desinfecção do aparelho ou da fita após o uso com solução alcoólica a 70%. 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado e o valor mensurado, conforme “POP SMS-

AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 
Avaliação da Estatura de Crianças menores de dois anos:  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Promover a privacidade do paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Pedir ao acompanhante para retirar sapatos e adereços da criança;  
 Deitar a criança no centro da régua antropométrica ou fita métrica;  
 Pedir ao acompanhante para ajudar a manter a criança com a cabeça apoiada firmemente contra a parte 

fixa do equipamento, com pescoço reto e o queixo afastado do peito. Os ombros, as nádegas e os 
calcanhares devem estar em contato com a superfície que apoia a régua, e os braços estendidos ao 
longo do corpo;  

 Pressionar, cuidadosamente, os joelhos da criança para baixo, com uma das mãos, de modo que eles 
fiquem estendidos;  

 Juntar os pés, fazendo um ângulo reto com as pernas;  
 Levar a parte móvel do equipamento até as plantas dos pés, com cuidado para que não se mexam;  
 Realizar a leitura do comprimento;  
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 Solicitar ao acompanhante que retire a criança; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51” e na 

Caderneta de Saúde da Criança.  
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidados 

 
 Para pacientes que possam permanecer em pé a mensuração da estatura será utilizado o estadiômetro 

portátil ou balança antropométrica, já para acamados e crianças que não ficam em pé a fita métrica ou 
régua antropométrica deverá ser utilizada; 
 

Resultados Esperados 
 
 Mensurar os valores exatos da altura do paciente. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Na impossibilidade de realizar a mensuração da altura do paciente, comunicar ao enfermeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Mensuração do comprimento 

em crianças menores de 2 anos 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº12 Medida de Circunferência Abdominal 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Fita métrica; 
 Algodão; 
 Solução alcoólica a 70%. 

 

Descrição do Procedimento 

 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Promover a privacidade do paciente; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Solicitar ao paciente que fique em pé, ereto, abdômen relaxado, braços estendidos ao longo do corpo e 

as pernas paralelas, ligeiramente separadas. 
 Expor a região abdominal, de forma que a cintura fique despida; 
 Mantenha-se de frente para o paciente, segure o ponto zero da fita métrica em sua mão direita e, com a 

mão esquerda, passar a fita ao redor da cintura ou na menor curvatura localizada entre as costelas e o 
osso do quadril (crista ilíaca). 

 Ajustar a fita métrica no mesmo nível em todas as partes, em seguida, solicite que o paciente expire 
totalmente; 

 Realizar a leitura imediata antes que a pessoa inspire novamente. 
 Deixar o paciente confortável; 
 Realizar a desinfecção da fita métrica com solução alcoólica a 70%; 
 Guardar o material utilizado em local próprio. 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado e o valor mensurado, conforme “POP SMS-

AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 
 
 Verificar se a fita está ajustada e nivelada em todas as partes da cintura. 
 Mensurar o valor correto da circunferência abdominal, a fim de auxiliar na conduta terapêutica do 

paciente. 
 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Na impossibilidade do paciente em permanecer em pé, adaptar a técnica com o paciente deitado ou 

sentado. Em casos de estomas na região da cintura, posicionar a fita imediatamente acima dos mesmos. 
 Nos casos dos valores alterados (< 102 cm para os homens e < 88 para as mulheres), comunicar o 

enfermeiro. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº13 Medida de Circunferência do Quadril 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Fita métrica; 
 Algodão; 
 Solução alcoólica a 70%. 

 

Descrição do Procedimento 

 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Promover a privacidade do paciente; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Solicitar ao paciente que fique em pé, ereto, abdômen relaxado, braços afastados do corpo e as pernas 

paralelas, unidas; 
 Expor a região abdominal, de forma que a cintura fique despida; 

 Colocar a fita métrica ao redor do quadril, ao nível das espinhas ilíacas anteriores, sem comprimir a pele, 
levando em consideração a porção mais volumosa do glúteo; 

 Manter a fita métrica ajustada no mesmo nível em todas as partes;   
 Solicitar ao paciente que expire totalmente e, neste momento, realize a leitura. 
 Realizar a desinfecção da fita métrica com solução alcoólica a 70%. 
 Guardar o material utilizado em local próprio. 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado e o valor mensurado, conforme “POP SMS-

AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 
 
 
 Verificar se a fita está ajustada e nivelada em todas as partes do quadril. 

 

Resultados Esperados 
 
 
 Indicar indiretamente a quantidade de gordura visceral no corpo quando relacionada com a 

circunferência abdominal do indivíduo. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº14 Medida de Perímetro Cefálico 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Fita métrica; 
 Algodão; 
 Solução alcoólica a 70%. 

 

Descrição do Procedimento 

 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Promover a privacidade do paciente; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 

 Deitar a criança na maca e posicioná-la em decúbito dorsal;  

 Passar a fita métrica por baixo da cabeça da criança posicionando-a sobre as proeminências occipital, 
parietal e frontal, para determinar a circunferência máxima;  

 Manter a fita ajustada no mesmo nível em todas as partes da cabeça;  

 Realizar a leitura;  
 Realizar a desinfecção da fita métrica com solução alcoólica a 70%; 
 Guardar o material utilizado em local próprio; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado e o valor mensurado, conforme “POP SMS-

AB nº51” e na caderneta de Saúde da Criança; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 
 
 Não incluir pavilhão auricular;   
 Podem ser necessárias várias medidas, selecionando-se a maior 

 
Figura 7: Exemplo utilizando a fita métrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_6z0h5vq2G00/TPgZmGUl43I/AAAAAAAAAHA/BcnHGYtxiBw/s1600/PC.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/_6z0h5vq2G00/TPgZmGUl43I/AAAAAAAAAHA/BcnHGYtxiBw/s1600/PC.jpg
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Resultados Esperados 
 
 
 Avaliar o desenvolvimento cerebral e detectar precocemente anomalias. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº15 Administração de Medicação - Via ORAL 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Copo descartável de 200ml ou 50 ml com água filtrada; 
 Seringa 10 ou 20 ml, se necessário; 
 Medicamento Prescrito.  

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 

 1º CERTO: Paciente Certo 

 2º CERTO: Medicamento Certo 

 3º CERTO: Via Certa 

 4º CERTO: Dose Certa 

 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certos 

 6º CERTO: Registro Certo 

 7º CERTO: Ação Certa 

 8º CERTO: Forma Certa 

 9º CERTO: Resposta Certa 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Promover a privacidade do paciente; 

 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 

 Colocar o paciente sentado; 

 Colocar o medicamento no copo (ou seringa em caso de medicação em gotas) com um pouco de água, 
ou abrir o blister e colocar na mão do paciente em caso de comprimido; 

 Supervisionar a tomada do medicamento, oferecendo água para ajudar na deglutição, no caso de 
comprimidos; 

 Manter o ambiente em ordem. 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 

 
 Certificar-se que o paciente ingeriu a medicação. 
 Em caso de paciente com dificuldade de deglutição de comprimidos, recomenda-se orientação 

específica com médico ou farmacêutico de referência da Equipe.  

 

 Administração do medicamento via oral de forma segura. 

 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 

Descrição do Procedimento 

Resultados Esperados 

Ações nas Anormalidades 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº16 Administração de Medicação - Via SUBLINGUAL 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Medicamento Prescrito.  

 

Descrição do Procedimento 

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 

 1º CERTO: Paciente Certo 

 2º CERTO: Medicamento Certo 

 3º CERTO: Via Certa 

 4º CERTO: Dose Certa 

 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certos 

 6º CERTO: Registro Certo 

 7º CERTO: Ação Certa 

 8º CERTO: Forma Certa 

 9º CERTO: Resposta Certa 

 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Promover a privacidade do paciente; 

 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 

 Abrir o blister do comprimido na mão do paciente; 

 Orientar o paciente quanto a colocação do comprimido sob a língua; 

 Certificar que o medicamento está sob a língua e orientar manter o comprimido até ser dissolvido; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 

 
 Certificar-se que o paciente ingeriu a medicação de forma adequada conforme prescrito. 

 

Resultados Esperados 

 

 Administração do medicamento via sublingual de forma segura. 

 Propiciar absorção rápida de pequenas doses de alguns fármacos, devido ao suprimento sanguíneo e a 
pouca espessura da mucosa absortiva, permitindo a absorção direta na corrente sanguínea.  

 As formas farmacêuticas que são geralmente comprimidos, devem ser dissolvidas inteiramente pela 
saliva, não devendo ser deglutidos. 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 

Ações nas Anormalidades 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº17 Preparo e Administração de Terapia de Reidratação Oral 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Envelope de Soro de Reidratação Oral – SRO;  
 Água filtrada ou fervida (fria); 
 Jarra de 1 litro (vidro ou plástico com tampa); 
 Copo descartável; 
 

Descrição do Procedimento 

 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Conferir prescrição de enfermagem ou médica;  
 Diluir um envelope de SRO em 1 litro de água;  
 Ofertar ao paciente conforme prescrição; 
 Solicitar reavaliação do paciente após o término da terapia;  
 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados; 
 Manter ambiente de trabalho limpo e organizado.  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 
 
 
 Crianças poderão receber o SRO no volume de 50 a 100 ml/kg de peso, por um período máximo de 4 a 

6h;   
 

Resultados Esperados 
 
 
 Corrigir o desequilíbrio hidroeletrolítico pela reidratação oral, prevenindo a desidratação e os seus 

agravos. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Não apresentando melhoras, comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº18 Administração de Medicação Via RETAL 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja; 
 Gaze estéril; 
 Camisola; 
 Lençol;  
 Luvas de procedimento; 
 Medicamento Prescrito; 
 Ampola de SF 0,9 % (10 ml). 

 

Descrição do Procedimento 

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 

 1º CERTO: Paciente Certo 

 2º CERTO: Medicamento Certo 

 3º CERTO: Via Certa 

 4º CERTO: Dose Certa 

 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certos 

 6º CERTO: Registro Certo 

 7º CERTO: Ação Certa 

 8º CERTO: Forma Certa 

 9º CERTO: Resposta Certa 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Promover a privacidade do paciente; 

 Orientar que o paciente retire a roupa e vista uma camisola com abertura para traz;  

 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Deitar o paciente em decúbito lateral, preferencialmente, esquerdo e cobri da cintura para baixo com um 
lençol; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 

 Calçar as luvas de procedimento; 

 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  

 Descobrir a região das nádegas e realizar a limpeza anal com gaze embebida no SF0,9 % e cobrir 
novamente com um lençol; 

 Solicitar que o paciente respire lentamente e profundamente e que relaxe o esfíncter anal durante a 
aplicação do medicamento; 

 Descobrir a região das nádegas;  

 Segurar o supositório de pomada com gaze e introduzi-lo no ânus delicadamente; 

 Afastar com a mão as nádegas para evitar a expulsão do supositório; 

 Introduzir a extremidade afilada no supositório do ânus do paciente, use o dedo indicador para direcionar 
o supositório até que ele ultrapasse esfíncter anal interno; 

 Cobrir com um lençol;  

 Oriente o paciente permanecer deitado e aguardar por 5 minutos, ajude o paciente a ir no banheiro; 

 Retirar as luvas; 
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 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 

 
 Solicitar ao paciente para tentar reter o supositório ou liquido por maior tempo possível, favorecendo 

a maximização do efeito.  
 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Administração do medicamento via retal de forma segura. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº19 Administração de Medicação Via VAGINAL 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Luvas de procedimento; 
 Medicamento prescrito (bisnaga); 
 Aplicador descartável. 
 Camisola; 
 Lençol. 

 

Descrição do Procedimento 

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 

 1º CERTO: Paciente Certo 

 2º CERTO: Medicamento Certo 

 3º CERTO: Via Certa 

 4º CERTO: Dose Certa 

 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certos 

 6º CERTO: Registro Certo 

 7º CERTO: Ação Certa 

 8º CERTO: Forma Certa 

 9º CERTO: Resposta Certa 

 
   Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Promover a privacidade do paciente; 

 Solicitar que a paciente esvazie a bexiga, faça higiene íntima no banheiro e que retire a roupa e vista 
uma camisola com abertura para a frente;  

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 

 Abrir a embalagem do aplicador, deixando-o protegido;  
 Remover a tampa da bisnaga e rosquear o aplicador no bico da bisnaga; 
 Pressionar a base da bisnaga até encher completamente o aplicador, excedendo apenas um pouco na 

ponta para facilitar a aplicação; 
 Retirar a bisnaga do aplicador e fechá-la novamente; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Solicitar que a paciente deite em decúbito dorsal com as pernas elevadas; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 
 Calçar as luvas de procedimento; 
 Abrir os grandes lábios, para visualizar o canal vaginal; 
 Introduzir o aplicador profundamente na cavidade vaginal e empurrar o êmbolo até esvaziar 

completamente o aplicador; 
 Solicitar a paciente que permaneça deitada para maximizar a permanência da medicação na cavidade 

vaginal, por 15 minutos; 
 Retirar e desprezar as luvas; 
 Manter o paciente confortável e o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51”; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
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Orientações à paciente para autoaplicação no domicílio:  
 

 Lavar as mãos antes e após o uso da pomada ginecológica;  
 Retirar a tampa da bisnaga e perfure o lacre da bisnaga, introduzindo o pino perfurante da tampa. 
 Adaptar o aplicador ao bico da bisnaga. 
 Apertar a base da bisnaga com os dedos, de maneira a forçar a entrada do creme no aplicador, 

preenchendo todo o espaço vazio, com cuidado para que o creme não extravase o êmbolo. 
 Retirar o aplicador e fechar novamente a bisnaga. 
 Posicionar deitada de costas, com as pernas dobradas; 
 Aplicar a medicação preferencialmente à noite ao deitar;  
 Introduzir delicadamente o aplicador na vagina, o mais profundamente possível, e empurrar o êmbolo 

para dentro, até esvaziar o aplicador. 
 Quando utilizado seguindo as instruções, o aplicador cheio contém a dose adequada (5g de creme), 

considerando ainda o resíduo que permaneceu no aplicador. 
 Utilizar um aplicador completamente preenchido com aproximadamente 5g, inserido o mais 

profundamente possível na vagina. 
 
 

 
 
 

Cuidados 

 
 Certificar-se que o produto não é contraindicado, para pacientes grávidas; 
 Cuidados higiênicos como enxugar a vulva sem friccioná-la com papel higiênico, asseio correto para 

evitar a propagação de germes do reto para a vagina não permitindo que fezes, durante a limpeza 
anal entrem em contato com a vagina; 

 O Tratamento não deve ser interrompido durante o período menstrual. 
 Em caso de aplicação de óvulos vaginais, orienta-se a mesma técnica com a utilização de um 

aplicador.  
 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Tratamento tópico como adjuvante ou devido à intolerância ao tratamento oral. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Em casos de ardor, prurido, queimação comunicar ao médico responsável; 
 Em casos de resistência da paciente ao tratamento comunicar ao médico / enfermeiro (a) responsável 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº20 Administração de Medicação Via INTRADÉRMICA 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Prescrição médica; 
 Bandeja ou cuba rim; 
 Medicamento conforme prescrito; 
 Agulha 13X4,5; 
 Agulha 25X7, 25x8 ou 40x12 (aspiração); 
 Seringa de 1 ml; 
 Algodão;  
 Solução Alcoólica a 70%. 
 

Descrição do Procedimento 

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 

 1º CERTO: Paciente Certo 

 2º CERTO: Medicamento Certo 

 3º CERTO: Via Certa 

 4º CERTO: Dose Certa 

 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certos 

 6º CERTO: Registro Certo 

 7º CERTO: Ação Certa 

 8º CERTO: Forma Certa 

 9º CERTO: Resposta Certa 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Informar ao paciente o nome do medicamento, explicando em linguagem acessível, sua ação (quando for 
a primeira vez em que estiver fazendo uso);  

 Promover a privacidade do paciente 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 

 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  

 Fazer antissepsia na ampola com álcool a 70%;  

 Quebrar e aspirar a medicação utilizando agulha 25x7 ou 40x12;  

 Desconecte a agulha e descarte em local adequado; 

 Conecte a outra agulha 13 x 4.5 na seringa; 

 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Escolher o local de aplicação e posicionar o paciente de acordo com a região escolhida;  

 Realize a antissepsia do local com algodão e álcool a 70 % em único sentido e direção. Friccione o 
algodão embebido por 30 segundos e, em seguida, espere mais 30 segundos para permitir a secagem da 
pele, deixando-a sem vestígios do produto, de modo a evitar qualquer interferência do álcool no 
procedimento; 

 Retire a proteção da agulha;  

 Distender a pele da região, utilizando os dedos polegar e indicador da mão esquerda; mantendo sempre 
o bisel para cima, com um ângulo de aproximadamente 10 a 15 graus;  

 Introduzir cerca de 1/3 da agulha, mantendo-a paralela a região de aplicação, de maneira 
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superficializada; 

Figura 8: Posição da agulha para administração intradérmica 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.soenfermagem.net/farmacologia/ 

 

 Aspirar e injetar a solução, devendo então formar uma pápula.  

 Ao retirar a agulha, não massagear o local. Se houver sangramento, comprimir suavemente com algodão 
seco.  

 Desprezar o material perfuro-cortante em recipiente rígido e demais materiais no lixo;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51. Em caso de 

vacinação registrar no sistema vigente e caderneta da criança ou cartão de vacina; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 

 
 Trocar sempre a agulha usada na aspiração pela agulha a ser usada na administração, para evitar 

irritação de tecidos; 
 O Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação – Ministério da Saúde – 2014, página 45 enuncia: 

“Para a administração de vacinas, não é recomendada a assepsia da pele do usuário. Somente quando 
houver sujidade perceptível, a pele deve ser limpa utilizando-se água e sabão ou álcool a 70%, no caso 
de vacinação extramuros (fora das unidades de saúde) e em ambiente hospitalar”. 

 Aspirar o local da punção para certificar-se que não houve lesão de pequenos vasos;  
 Revezar os locais de administração de medicação para evitar lesão; 
 O volume máximo administrado por esta via é 0,5 ml. 
 Locais indicados para aplicação são a face anterior do antebraço e a região subescapular;  
 Em caso de PPD é necessário demarcar a área da aplicação com régua, a fim de medir-se reação 

local posteriormente; 
 É importante monitorar o paciente cerca de 30 minutos após a aplicação da ID, para constatar 

reações alérgicas graves. 
 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Administração do medicamento pela via intradérmica de forma segura. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soenfermagem.net/farmacologia/
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº21 Administração de Medicação Via SUBCUTÂNEA 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja; 
 Algodão;  
 Álcool 70 %; 
 Agulha 13 x 4,5; 
 Agulha 25X7, 25x8 ou 40x12 (aspiração); 
 Seringa de 1ml; 
 Medicamento Prescrito.  
 

Descrição do Procedimento 

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 

 1º CERTO: Paciente Certo 

 2º CERTO: Medicamento Certo 

 3º CERTO: Via Certa 

 4º CERTO: Dose Certa 

 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certos 

 6º CERTO: Registro Certo 

 7º CERTO: Ação Certa 

 8º CERTO: Forma Certa 

 9º CERTO: Resposta Certa 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Informar ao paciente o nome do medicamento, explicando em linguagem acessível, sua ação (quando for 
a primeira vez em que estiver fazendo uso);  

 Promover a privacidade do paciente 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 

 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  

 Fazer antissepsia na ampola com álcool a 70%;  

 Quebrar e aspirar a medicação utilizando agulha 25x7 ou 40x12;  

 Desconecte a agulha e descarte em local adequado; 

 Conecte a outra agulha 13 x 4.5 na seringa; 

 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Escolher o local de aplicação e posicionar o paciente de acordo com a região escolhida;  

 Realize a antissepsia do local com algodão e álcool a 70 % em único sentido e direção. Friccione o 
algodão embebido por 30 segundos e, em seguida, espere mais 30 segundos para permitir a secagem da 
pele, deixando-a sem vestígios do produto, de modo a evitar qualquer interferência do álcool no 
procedimento; 

 Retire a proteção da agulha;  

 Escolher o local de aplicação no tecido subcutâneo e fazer antissepsia, conforme Figura 9; 
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Figura 9: Locais para aplicação Subcutânea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://www.diabretes.pt/tag/administracao/ 

 

 Pince-a pele do local selecionado com os dedos indicador e polegar da mão oposta é segura a 
seringa;           

 Introduzir a agulha com um ângulo de 90º ou 45º (em crianças ou pacientes adultos muitos magros, 
conforme Figura 10);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Figura 10: ângulos para inserção a agulha 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.diabretes.pt/dicas-para-administrar-insulina/ 

 Aspirar para verificar se não há retorno de sangue e injetar a solução lentamente; 

 Comprimir com algodão o local e exercer leve pressão, retirando a agulha; 

 Descartar agulha/seringa em recipiente de perfuro –cortante e o restante do material no lixo. 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51. Em caso de 
vacinação, registrar no sistema vigente e caderneta da criança ou cartão de vacina; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 

 
 O Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação – Ministério da Saúde – 2014, página 45 enuncia: 

“Para a administração de vacinas, não é recomendada a assepsia da pele do usuário. Somente quando 
houver sujidade perceptível, a pele deve ser limpa utilizando-se água e sabão ou álcool a 70%, no caso de 
vacinação extramuros (fora das unidades de saúde) e em ambiente hospitalar”. 

 Evitar massagear o local da aplicação; 
 Revezar os locais de aplicação para evitar abscessos e lipodistrofia; 
 Trocar sempre a agulha usada na aspiração, para evitar irritação de tecidos; 
 Observar o limite máximo de líquido que o tecido subcutâneo suporta: de 0,5 ml a no máximo 1,0ml. 

Ultrapassando-se esses limites, administrar em locais distintos; 
 Locais de aplicação: Braços, abdome, nádegas e coxa (conforme Figura 1 acima).  
 Para aplicação de insulina injete uma pequena quantidade de ar no frasco antes de aspirar,  para 

facilitar a aspiração da dose correta; 

https://www.diabretes.pt/tag/administracao/
https://www.diabretes.pt/dicas-para-administrar-insulina/
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 Não devolver a insulina já aspirada ao frasco. 
 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Administração do medicamento via subcutânea de forma segura. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRELIMINAR 

   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM 
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE  

COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA 

ELABORADO/ APROVADO POR: 

EQUIPE TÉCNICA 
IDENTIFICAÇÃO: 

SMS-AB 

REVISADO POR: 

EQUIPE DE 
REVISÃO 

ULTIMA REVISÃO: 

02/2020 
EDIÇÃO:  

1ªedição 

 

  Página 41 de 166 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº22 Administração de Medicação Via INTRAMUSCULAR 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja;  
 Álcool a 70%; 
 Algodão; 
 Agulha 40 x 12 ou 25x 08 (para aspiração); 
 Agulha 25 x 07 ou 25 x 08; 
 Seringa de 5ml/3ml; 
 Medicamento Prescrito.  
 

Descrição do Procedimento 

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 
 1º CERTO: Paciente Certo 
 2º CERTO: Medicamento Certo 
 3º CERTO: Via Certa 
 4º CERTO: Dose Certa 
 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certos 
 6º CERTO: Registro Certo 
 7º CERTO: Ação Certa 
 8º CERTO: Forma Certa 
 9º CERTO: Resposta Certa 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Informar ao paciente o nome do medicamento, explicando em linguagem acessível, sua ação (quando for 
a primeira vez em que estiver fazendo uso);  

 Promover a privacidade do paciente 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02 

 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  

 Fazer antissepsia na ampola com álcool a 70%;  

 Quebrar e aspirar a medicação utilizando agulha 25x7 ou 40x12;  

 Desconecte a agulha e descarte em local adequado; 

 Conecte a outra agulha 25x 7 na seringa; 

 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Escolher o local de aplicação e posicionar o paciente de acordo com a região escolhida;  

 Realize a antissepsia do local com algodão e álcool a 70 % em único sentido e direção. Friccione o 
algodão embebido por 30 segundos e, em seguida, espere mais 30 segundos para permitir a secagem da 
pele, deixando-a sem vestígios do produto, de modo a evitar qualquer interferência do álcool no 
procedimento; 

 Retire a proteção da agulha;  

 Administrar a medicação posicionando a seringa/agulha em um ângulo de 90º com a pele.  

 Aspirar e injetar a medicação lentamente 

 Comprimir o local levemente com algodão, sem massagear; 

 Desprezar o material perfuro-cortante em recipiente rígido e demais materiais no lixo;  

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
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Figura 11- Posição da Agulha 

 

Figura 12-Regiões Indicadas para 
Aplicação 

 

 

 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51. Em caso de 
vacinação registrar no sistema vigente e na caderneta da criança ou cartão de vacina; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 

 
 O Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação – Ministério da Saúde – 2014, página 45 enuncia: 

“Para a administração de vacinas, não é recomendada a assepsia da pele do usuário. Somente quando 
houver sujidade perceptível, a pele deve ser limpa utilizando-se água e sabão ou álcool a 70%, no caso 
de vacinação extramuros (fora das unidades de saúde) e em ambiente hospitalar”; 

 Trocar sempre a agulha usada na aspiração, para evitar irritação de tecidos; 
 Revezar os locais de administração de medicação para evitar lesão de músculo;  
 Observar o limite máximo de líquido que o músculo suporta: 5ml em região glútea ,4ml ventre glútea 

2ml em deltóide,4 ml vasto lateral da coxa. Ultrapassando-se esses limites, administrar em locais 
distintos. 

 Avalie a massa muscular e a composição do corpo do paciente, a fim de escolher o comprimento e 
o calibre da agulha mais adequado; 

 A administração de medicamento no músculo dorsoglúteo deverá ser avaliada em função da variação da 
localização do nervo ciático de pessoa para pessoa. Se uma agulha atingir esse nervo, o paciente poderá 

apresentar paralisia permanente ou parcial da perna envolvida.  

 Para localizar o músculo deltóide exponha completamente o braço e o ombro do paciente. Não se deve 
enrolar a manga de uma camiseta justa. O paciente deve relaxar o braço ao lado do corpo e flexionar o 

cotovelo. Palpe a borda inferior do processo acrômio, o qual forma a base de um triângulo alinhado com o 
ponto médio da face lateral do braço, sendo o centro do triângulo formado, o local para administração da 
injeção, aproximadamente 3 a 5 cm (1 a 2 polegadas) abaixo do processo acrômio. Pode-se também 

localizar a região colocando-se quatro dedos atravessados sobre o músculo deltóide, com o dedo 
superior ao longo do processo acromial, sendo o local da injeção, três dedos abaixo do processo acromial 

 O músculo deltóide é um músculo de fácil acesso, entretanto, não é bem desenvolvido em muitos adultos 
e, apresenta um grande risco de lesões pela presença dos nervos axilares, radial, braquial e ulnar e da 
artéria braquial no braço ao longo do úmero. 

 Localizado na face ântero-lateral da coxa, o músculo vasto lateral se estende, em um adulto, de um 
palmo acima do joelho a um palmo abaixo do trocanter maior do fêmur. Utilize o terço médio do músculo 
para injeção. Nas crianças pequenas ou em indivíduos caquéticos, deve-se segurar a massa muscular. 

Esse músculo é utilizado em bebês (menores do que 12 meses) e, crianças entre 1 a 3 anos de idade 
que estão recebendo imunizações. Para auxiliar no relaxamento do músculo, o paciente poderá deitar em 
decúbito dorsal com o joelho ligeiramente flexionado ou ficar na posição sentada. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: https://2.bp.blogspot.com/-7iYx-537U-Y/UveyPWc6dVI/AAAAAAAACGA/ghk0gEup9Sc/s1600/intramuscular.jpg 

 
 
 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-7iYx-537U-Y/UveyPWc6dVI/AAAAAAAACGA/ghk0gEup9Sc/s1600/intramuscular.jpg
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Figura 13- Técnica em z 

Técnica em Z: 
 É recomendado principalmente para medicamento em que o refluxo pode causar danos a pele, 

como anticoncepcionais e medicamentos à base de ferro; 
 Com os dedos da mão espalmados (sobre a pele e pouco abaixo da região de aplicação, segure 

firmemente a pele mantendo esticada; 
 Após a aplicação da medicação conforme descrição anterior, aguarde 10 segundos, retire a seringa, 

solte a pele simultaneamente; 
 Essa técnica é contraindicada para menores de 02 anos e para indivíduos debilitados; 
 Locais de aplicação: deltoides, quadrante superior externo (glúteo), face anterolateral da coxa 

(conforme figura abaixo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://pt.wikihow.com/Aplicar-uma-Inje%C3%A7%C3%A3o-Intramuscular#/Imagem:Give-an-Intramuscular-Injection-Step-16.jpg 

 
Técnica de Hochstetter: 
 O músculo ventro-glúteo corresponde ao glúteo médio e situa-se em local profundo e afastado de nervos 

e vasos sanguíneos importantes, sendo um local seguro por ser um músculo largo e bem desenvolvido 
em crianças jovens, incluindo os indivíduos com dificuldade de locomoção e adultos.  

 A localização do músculo representa uma menor chance de contaminação em pacientes incontinentes 
ou crianças, sendo a região facilmente identificada por uma região óssea. 

 A região tem sido considerada a opção mais segura para injeção na região glútea, sendo recomendada 
como local de primeira escolha para injeções IM, uma vez que evita a punção acidental de vasos 
sanguíneos e nervos, com incidência reduzida de complicações; 

 Para localizar o músculo deve-se colocar a palma da mão sobre o trocanter maior do quadril do paciente, 
com o punho perpendicular ao fêmur. Use a mão direita para o quadril esquerdo e a mão esquerda para 
o quadril direito. Aponte o polegar no sentido da virilha do paciente e o dedo indicador no sentido da 
espinha ilíaca ântero-superior e estenda o dedo médio para trás, ao longo da crista ilíaca, no sentido da 
nádega. O dedo indicador, o dedo médio e a crista ilíaca formam um triângulo em forma de V, e o local 
da injeção localiza-se no centro desse triângulo. O paciente pode ficar posicionado em decúbito lateral 
ou dorsal e, a flexão do joelho e do quadril ajuda ao indivíduo a relaxar esse músculo. 

 
Figura 14- Técnica de Hochstetter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: https://document.onl/documents/preparo-e-administracao-de-medicamentos.html 

 
 
 

https://pt.wikihow.com/Aplicar-uma-Inje%C3%A7%C3%A3o-Intramuscular#/Imagem:Give-an-Intramuscular-Injection-Step-16.jpg
https://document.onl/documents/preparo-e-administracao-de-medicamentos.html
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Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº23 Administração de Medicação Via INTRAVENOSA 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja;  
 Luvas de procedimento; 
 Algodão; 
 Álcool a 70%; 
 Garrote; 
 Agulha 40/12 para aspiração/preparo do medicamento; 
 Medicamento/solução prescrita; 
 Solução prescrita para diluição do medicamento; 
 Equipo micro ou macrogotas (se necessário); 
 Cateter intravenoso periférico ou dispositivo de infusão intravenoso adequado para quantidade e 

velocidade de infusão; 
 Esparadrapo ou micropore, para fixação; 
 

Descrição do Procedimento 

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 

 1º CERTO: Paciente Certo 

 2º CERTO: Medicamento Certo 

 3º CERTO: Via Certa 

 4º CERTO: Dose Certa 

 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certas 

 6º CERTO: Registro Certo 

 7º CERTO: Ação Certa 

 8º CERTO: Forma Certa 

 9º CERTO: Resposta Certa 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição ou solução, dosagem, via de 
administração frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Informar ao paciente o nome do medicamento ou solução, explicando em linguagem acessível, sua ação 
(quando for a primeira vez em que estiver fazendo uso);  

 Promover a privacidade do paciente; 

 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02 

 Calçar luvas de procedimento;  

 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  

 Verificar o local onde será realizada a punção venosa, atentar para possíveis restrições de local 
(mastectomia, distúrbios de coagulação, cateterismo e fístulas);  

 Realizar punção venosa conforme POP SMS-AB - Nº28; 
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/785174516262396206/ 

Tempos e modos de administração de medicamentos IV 

 Bolus: realizada em até 1 Minutos; 

 Infusão rápida: realizada entre 1 e 30 Minutos; 

 Infusão lenta; realizada entre 30 e 60 minutos; 

 Infusão contínua: realizada em tempo superior a 60 minutos ininterrupto; 

 Infusão intermitente; realizada em tempo superior, não contínua. 

 
Após a finalização do procedimento:  

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Calçar luvas de procedimento; 

 Retirar o dispositivo escolhido para punção e pressionar o local com algodão; 

 Desprezar o material perfuro-cortante em recipiente rígido e demais materiais no lixo apropriado;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 

 

Cuidados 

 

 Observar sempre o posicionamento correto do acesso; 
 Em casos de dúvidas na administração dos medicamentos estas devem ser esclarecidas com o 

enfermeiro ou médico prescritor previamente à execução da mesma; 
 Em casos de incidentes na administração de medicamentos e/ou reações adversas, comuniquem-nas ao 

enfermeiro e médico imediatamente; 
 No caso de recusa do medicamento pelo paciente ou cuidador/familiar, registrar no prontuário do 

paciente e comunicar ao enfermeiro e médico; 

Figura 15:   Veias do membro superior 

https://br.pinterest.com/pin/785174516262396206/
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 Quando encontrar prescrição médica sem a identificação completa do paciente, ilegível, sem data, 
assinatura e carimbo do médico, rasurada e/ou vencida, comunicar ao enfermeiro ou ao médico 
prescritor; 

 Na ausência do nome do medicamento, volume, dosagem, tempo de infusão e via de administração 
comunicar ao enfermeiro ou ao médico prescritor; 

 Em caso de medicamento fora do prazo de validade, não o administrar e comunicar ao enfermeiro; 
 Em caso de duplicidade do item prescrito, doses excessivas, via de administração inadequada, 

medicamentos incompatíveis, infusão venosa sem complemento de posologia e medicação inadequada 
para a condição clínica, comunicar ao enfermeiro ou acionar o médico prescritor; 
 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Administração do medicamento pela via intravenosa ou solução de forma segura. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
 Em casos de dúvidas na administração dos medicamentos estas devem ser esclarecidas com o 

enfermeiro ou médico prescritor previamente à execução da mesma; 
 Em casos de incidentes na administração de medicamentos e/ou reações adversas, comuniquem-nas ao 

enfermeiro e médico imediatamente; 
 No caso de recusa do medicamento pelo paciente ou cuidador/familiar, registrar no prontuário do paciente 

e comunicar ao enfermeiro e médico; 
 Na ausência do nome do medicamento, volume, dosagem, tempo de infusão e via de administração 

comunicar ao enfermeiro ou ao médico prescritor; 
 Em caso de medicamento fora do prazo de validade, não administrá-lo e comunicar ao enfermeiro; 
 Em caso de resistência/dor/sinais flogísticos locais, interrompa a infusão do medicamento e comunique 

ao enfermeiro ou ao médico prescritor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº24 Administração de Medicação Via DERMATOLÓGICA 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Prescrição médica ou de Enfermagem; 
 Medicamento prescrito; 
 Gaze estéril ou não, dependendo do procedimento a ser realizado;  
 Luvas de procedimento, se necessário; 
 Espátula ou gaze; 
 Máscara, se o procedimento necessitar; 
 

Descrição do Procedimento 

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 

 1º CERTO: Paciente Certo 

 2º CERTO: Medicamento Certo 

 3º CERTO: Via Certa 

 4º CERTO: Dose Certa 

 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certas 

 6º CERTO: Registro Certo 

 7º CERTO: Ação Certa 

 8º CERTO: Forma Certa 

 9º CERTO: Resposta Certa 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Informar ao paciente o nome do medicamento, explicando em linguagem acessível, sua ação (quando for 
a primeira vez em que estiver fazendo uso);  

 Promover a privacidade do paciente; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02; 

 Colocar a máscara cirúrgica e a luva de procedimento, se necessário; 

 Posicionar o paciente de forma confortável, expondo apenas a área delimitada para administração do 
medicamento. 

 Verificar a limpeza da área delimitada. Na presença de sujidade realizar a limpeza da área com água e 
sabão; 

 Em caso de bisnaga de cremes e pomadas, despreze uma pequena porção (cerca de 1 cm) e aplique a 
segunda porção sobre gaze ou espátula; 

 Retirar a pomada aplicando uma quantidade de escápula ou gaze; 

 Aplicar a medicação no paciente na área delimitada conforme a prescrição médica, espalhando 
suavemente de maneira uniforme e sem excessos; 

 Desprezar o material utilizado nos locais apropriados; 

 Retirar a máscara e a luva de procedimento; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
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Cuidados 

 
 Aplicar o medicamento com gaze ou espátula, com uma camada fina para facilitar a absorção;  
 Não encostar a abertura do frasco ou pomada na pele do paciente; 
 Na aplicação de linimento (líquidos aplicados à pele por meio de fricção, usados com frequência 

para aquecer a área afetada, dilatando os vasos sanguíneos superficiais e ajudando a relaxar os 
músculos tensos), aquecer a área, se indicado; 

 Agitar os frascos com loções antes da aplicação, para distribuir bem os ingredientes; 
 Realizar técnica asséptica na manipulação de frascos e tubos de medicações. 

 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Administração do medicamento pela via dermatológica de forma segura. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor; 
 Observar sinais de alteração de alteração de cor, tumefação (aumento de área), exantema (erupção 

cutânea) ou outros sinais visíveis, comunicar ao enfermeiro. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº25 Administração de Medicação Via OFTÁLMICA 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem.                       

Materiais/ Equipamentos 

 
 Gaze estéril; 
 Luvas de procedimento; 
 Algodão; 
 Ampola de soro fisiológico 0,9 % 10 ml; 
 Medicação prescrita.  

 

Descrição do Procedimento 

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 

 1º CERTO: Paciente Certo 

 2º CERTO: Medicamento Certo 

 3º CERTO: Via Certa 

 4º CERTO: Dose Certa 

 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certas 

 6º CERTO: Registro Certo 

 7º CERTO: Ação Certa 

 8º CERTO: Forma Certa 

 9º CERTO: Resposta Certa 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Informar ao paciente o nome do medicamento, explicando em linguagem acessível, sua ação (quando 
for a primeira vez em que estiver fazendo uso);  

 Promover a privacidade do paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02; 
 Calçar as luvas de procedimento; 
 Solicitar ao paciente que levante ligeiramente a cabeça e olhe para cima; 
 Realizar limpeza externa do olho com gaze embebida no Soro Fisiológico; 
 Secar com gaze; 
 Abrir com a mão não dominante a pálpebra do olho a ser medicado; 
 Pingar a quantidade de gotas prescrita no medicamento com a mão dominante, cerca de 1 a 2 cm acima  
 Do saco conjuntival, tendo cuidado para não tocar na conjuntiva, na pálpebra ou nos cílios do paciente; 
 Em caso de pomada ou gel aplicar uma camada fina em toda a extensão do saco conjuntival, sem 

encostar a ponta da bisnaga na conjuntiva, pálpebra ou nos cílios do paciente; 
 Secar o medicamento gaze, se escorrer pelo rosto; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 

 

Cuidados 

 
 Se o paciente piscar ou fechar os olhos ou se a gota cair fora, o procedimento deve ser repetido;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Pingar nos olhos somente o número de gotas prescrito; 
 O frasco deve ser de uso exclusivo do paciente. 
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Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Administração do medicamento via oftálmica de forma segura. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº26 Administração de Medicação Via NASAL 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem.                       

Materiais/ Equipamentos 

 
 Gaze estéril; 
 Luvas de procedimento, se necessário; 
 Medicamento Prescrito.  
 Ampola de soro fisiológico 0,9 % (10 ml). 

 

Descrição do Procedimento 

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 

 1º CERTO: Paciente Certo 

 2º CERTO: Medicamento Certo 

 3º CERTO: Via Certa 

 4º CERTO: Dose Certa 

 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certas 

 6º CERTO: Registro Certo 

 7º CERTO: Ação Certa 

 8º CERTO: Forma Certa 

 9º CERTO: Resposta Certa 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Informar ao paciente o nome do medicamento, explicando em linguagem acessível, sua ação (quando for 
a primeira vez em que estiver fazendo uso);  

 Promover a privacidade do paciente; 

 Acomodar o paciente conforme a necessidade de acesso medicamento: 

 Faringe posterior: solicite que o paciente incline a cabeça para traz; 

 Seio etmoidal ou esfenoidal:  coloque uma almofada sob os ombros e incline a cabeça do paciente 
para trás; 

 Seios frontais e maxilares: solicite ao paciente que incline a cabeça para traz e para o lado que deve 
ser tratado; 

   Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02; 

 Calçar luvas de procedimento, se necessário;  

 Instilar o número de gotas prescrito, não introduzir o conta-gotas na narina; 

 Manter o paciente na mesma posição por 2 minutos e respirar pela boca; 

 Manter o ambiente em ordem; 

 Retirar as luvas de procedimento; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

 
 Utilizar o conta-gotas se a solução prescrita não for embalada em frasco de gotas; 
 Pingar na narina somente o número de gotas prescrito o restante que exceder deve ser 

Cuidados 
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desprezado; 
 O frasco deve ser de uso exclusivo do paciente. 

 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Administração do medicamento via nasal de forma segura. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº27 Administração de Medicação Via OTOLÓGICA 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja; 
 Pacote de gaze estéril; 
 Luvas de procedimento; 
 Medicamento Prescrito; 
 Solução fisiológica 0,9% 10 ml; 
 Algodão; 

 

Descrição do Procedimento 

 

 Implementar sempre a prática dos nove certos da terapia medicamentosa, antes de iniciar o 
procedimento: 

 1º CERTO: Paciente Certo 

 2º CERTO: Medicamento Certo 

 3º CERTO: Via Certa 

 4º CERTO: Dose Certa 

 5º CERTO: Hora e intervalo entre as doses certas 

 6º CERTO: Registro Certo 

 7º CERTO: Ação Certa 

 8º CERTO: Forma Certa 

 9º CERTO: Resposta Certa 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Informar ao paciente o nome do medicamento, explicando em linguagem acessível, sua ação (quando 
for a primeira vez em que estiver fazendo uso);  

 Promover a privacidade do paciente; 

 Colocar o paciente sentado ou deitado, com a cabeça inclinada lateralmente;  

   Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02; 

 Calçar luvas de procedimento, se necessário;  

 Higienizar o ouvido com gaze embebida em solução fisiológica; 

 Abrir a tampa do frasco, sem tocar o bico dosador; 

 Em adultos: segure a porção superior do pavilhão auricular e puxe-a suavemente para cima e para trás; 

 Em crianças: segure a porção superior do pavilhão auricular e puxe-a suavemente para baixo e para 
trás; 

 Instilar o número de gotas prescrito, mantendo o bico dosador do frasco a 1cm, no mínimo, acima do 
canal auditivo, sem toca-lo no paciente; 

 Pedir ao paciente para permanecer em decúbito lateral por 2 a 3 minutos; 

 Se prescrito, oclua o canal auditivo com algodão, sem comprimir o canal 

 Repita o procedimento do lado oposto, se estiver prescrito;  

 Retirar as luvas de procedimento; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
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 Utilizar o conta-gotas se a solução prescrita não for embalada em frasco de gotas; 
 Instilar no ouvido somente o número de gotas prescrito; 
 Recomenda-se que o frasco seja de uso exclusivo do paciente; 
 Para aplicações de cremes, faça um fuso de gaze, coloque o creme na extremidade e introduza-o 

no ouvido com o auxílio de uma pinça; 
 Quando for o conta-gotas, não devolva o excedente de medicamento aspirado no frasco;  

 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Administração do medicamento via otológica de forma segura. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 

Cuidados 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº28 Punção Venosa Periférica 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 

 Bandeja;  

 Algodão; 

 Álcool a 70%; 

 Esparadrapo ou fita de micropore; 

 Cateter intravenoso (Jelco ou Scalp); 

 Garrote; 

 Luvas de procedimento; 

 Dispositivo a ser conectado no cateter (torneira de três vias ou extensor); 

 Soro ou medicação previamente preparado conforme prescrição. 
 

Descrição do Procedimento 

 
Punção com Scalp: 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Informar ao paciente o nome do medicamento, explicando em linguagem acessível, sua ação (quando 
for a primeira vez em que estiver fazendo uso);  

 Promover a privacidade do paciente; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Posicionar o paciente confortavelmente; 

 Inspecionar membros superiores e escolher o acesso venoso adequado; 

 Escolher o dispositivo mais adequado para infusão do medicamento conforme o calibre da veia;  

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 

 Calçar luvas de procedimento; 

 Abrir a embalagem do scalp de forma estéril, deixando-o protegido;  
 Garrotear o membro a 5 cm a 10 cm acima do local escolhido para punção; 

 Selecionar a veia a ser puncionada; 

 Fazer antissepsia do local com algodão embebido em álcool a 70%; 

 Tracionar a pele para baixo, com o polegar, abaixo do local a ser puncionado; 

 Introduzir o Scalp na pele com o bisel voltado para cima, no ângulo aproximadamente de 30 a 45°; 

 Realizar a punção com o bisel do Scalp voltado para cima; 

 Observar se há retorno venoso, se sim, soltar o garrote; 

 Conectar o equipo ou seringa, e iniciar a infusão; 

 Controlar o gotejamento/infusão de acordo com o tempo em que a solução deve ser administrada; 

 Fixar o scalp com esparadrapo ou micropore;  

 Registrar calibre do cateter, data, hora e inicial do profissional que executou o procedimento conectar a 
seringa; 

 Desprezar os materiais nos locais adequados, 

 Retirar as luvas; 

 Organizar o ambiente; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado e o valor mensurado, conforme “POP SMS-
AB nº51; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
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Punção com cateter intravenoso periférico (Jelco):  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Verificar a prescrição: data, nome do paciente, nome da medição, dosagem, via de administração 
frequência, assinatura e carimbo médico; 

 Informar ao paciente o nome do medicamento, explicando em linguagem acessível, sua ação (quando 
for a primeira vez em que estiver fazendo uso);  

 Promover a privacidade do paciente; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Posicionar o paciente confortavelmente; 

 Inspecionar membros superiores e escolher o acesso venoso adequado; 

 Escolher o dispositivo mais adequado para infusão do medicamento conforme o calibre da veia (nº24 e 
22 neonatologia/idosos/pediatria, nº 20 a 14 adultos/adolescentes/crianças) 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01 ou POP SMS-AB nº02”; 

 Calçar luvas de procedimento; 

 Abrir a embalagem do cateter de forma estéril, deixando-o protegido;  
 Selecionar a veia a ser puncionada; 

 Garrotear o local para melhor visualizar a veia, 4 a 6 polegadas (10 a 15 cm) acima do local de inserção 
proposto;  

 Fazer a antissepsia do local com algodão embebido em álcool à 70%, no sentido do proximal para distal, 
três vezes;  

 Tracionar a pele para baixo, com o polegar, abaixo do local a ser puncionado; 

 Realizar punção com o cateter escolhido, sempre com o bisel voltado para cima, introduzir a agulha no 
ângulo de 30 a 45º.  

 Visualizar o refluxo sanguíneo, estabilizar o cateter com uma mão e soltar o garroteamento com a outra 
mão. Aplique uma leve pressão com o dedo médio da mão não dominante 3 cm acima do local de 
inserção;  

 Retirar o guia do dispositivo sobre agulha (jelco); 
 Fixar o cateter venoso com esparadrapo, micropore, registrar calibre do cateter, data, hora e inicial do 

profissional que executou o procedimento conectar a seringa; 

 Caso seja utilizado um extensor, o mesmo deverá ser previamente preenchido com solução fisiológica 
ou medicamento antes de conectar no cateter; 

 Caso o paciente precise ser mantido no paciente após administração do medicamento, realize a 
permeabilização do acesso conforme POP SMS-ABNº30. 

 Orientar o paciente sobre os cuidados para manutenção do cateter, evitar atrito, molhar e tracionar o 
cateter e não pressionar o membro puncionado; 

 Desprezar os materiais nos locais adequados, 

 Retirar as luvas; 

 Organizar o ambiente; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 
 
 Não puncionar membro correspondente que foi submetido à mastectomia, esvaziamento axilar ou 

que possua fístula arteriovenosa em atividade; 

 Datar e assinar rigorosamente o equipo e cateter venoso; 

 Atentar para o descarte de perfuro cortante em caixa rígida; 

 Em caso de acesso venoso difícil, com várias tentativas de punção, registrar em prontuário como 
intercorrência, justificando o uso de vários materiais no procedimento. 

 Não encapar novamente as agulhas utilizadas; 

 O tempo do cateter periférico não deve exceder 96 horas, dependendo do tipo de cateter; 

 Podem ocorrer em função da má realização da técnica, hematomas, injeção para vascular, flebites e 
esclerose, devendo ser retirado imediatamente; 

 Na retirada do cateter venoso, pressione o local da punção com bola de algodão por 1 minuto ou até 
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passar o sangramento e aplique um curativo oclusivo no local.                                                                                                                                                                                                  
 

Resultados Esperados 
 

 Executar corretamente a técnica, proporcionando conforto e segurança ao cliente.  
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº29 Controle de punção Venosa Periférica e Troca de Equipo 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 

 Caneta;  

 Etiquetas; 
 

Descrição do Procedimento 

 

 Explicar ao paciente o procedimento a ser realizado; 

 Preencher as etiquetas ou um pedaço de fita adesiva com a data do dia da punção e instalação do 
equipo; 

 

Cuidados 
 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Preencher corretamente (data, hora, nome com letra legível); 

 Utilizar a etiqueta corretamente, de acordo com a troca; 
 Atentar para as datas de troca do equipo e punção venosa: 

 Sítio de punção venosa = recomenda-se a troca do cateter periférico em adultos em 72 horas 
quando confeccionado com teflon e 96 horas quando confeccionado com poliuretano. Nas 
situações em que o acesso periférico é limitado, a decisão de manter o cateter além das 72-96 
horas depende da avaliação do cateter, da integridade da pele, da duração e do tipo da terapia 
prescrita e deve ser documentado nos registros do paciente. Pediatria e Neonatal não há rotina 
de troca preestabelecida. Acompanhar a punção diariamente e trocar na presença de sinais 
flogísticos. A mesma recomendação poderá ser aplicada a um paciente adulto com difícil acesso 
vascular periférico (ex: idoso, longo tempo de internação); 

 Equipo de soroterapia =Trocar a cada 96 horas de poliuretano e 72 horas teflon; 

 Equipo de dieta enteral = a cada troca de sistema; 

 Equipo de nutrição parenteral = a cada troca da NPT(nutrição parenteral) 
 Organizar o ambiente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 

 

Resultados Esperados 
 
 Identificar corretamente os equipos e fixação da punção venosa; 
 Prevenir complicações nos sítios de punção.  
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº30 Salinização do Acesso Venoso Periférico 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 Seringa 10 ml ; 

 Luvas de procedimento; 

 Algodão; 

 Álcool a 70%. 

 Ampola de SF 09 % (10 ml). 
 Agulha 25X7, 25x8 ou 40x12 (aspiração); 
 

Descrição do Procedimento 

 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Posicionar o paciente confortavelmente; 
 Calçar as luvas de procedimento; 
 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  

 Aspirar solução fisiológica na seringa, com a agulha 40x12 

 Avaliar local de inserção do acesso quanto a sinais flogísticos ou infiltração; 

 Limpar porta do extensor com algodão embebido em álcool a 70%; 
 Conectar a seringa com o soro fisiológico ao extensor do acesso e aspirar um pouco para 

verificar retorno sanguíneo; 

 Caso haja retorno, injetar lentamente solução fisiológica a 0,9% para retirar restos de soluções, 

medicações ou hemoderivados; 

 Perguntar ao paciente se ele sente dor ou incômodo durante a irrigação; 

 Verificar se ocorre infiltração no local onde está à ponta da agulha; 

 Manter a pressão no embolo e a injeção de solução enquanto desconecta a seringa ou pode-se 
dobrar a parte distal do extensor, para manter pressão positiva na luz da cânula durante e após 

a irrigação, evitando o refluxo de sangue; Fechar o extensor; 

 Descartar seringas e retirar luvas; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 
 

 Manter procedimento estéril; 

 Datar e assinar rigorosamente o cateter venoso; 

 Verificar a fixação do cateter, e se houver necessidade realize a troca. 
 

Resultados Esperados 

 Permitir a administração endovenosa periódica de medicamentos, sem a aplicação contínua de 
soluções.  

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº31 Preparo e Administração de Soroterapia Endovenosa 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja; 
 Prescrição médica; 
 Frasco de soro conforme prescrito; 
 Dispositivo para infusão endovenosa (Jelco ou Scalp); 
 Algodão; 
 Álcool a 70 %; 
 Equipo simples; 
 Esparadrapo/Micropore. 
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  

 Remover a tampa do equipo e conectar ao frasco de soro; 

 Inverter o frasco de soro, preencher metade da câmara de gotejamento com a solução e retirar o ar do 
equipo; 

 Fixar o rótulo do soro ao frasco, após preenchimento correto; 

 Transportar o frasco de soro até o paciente; 

 Realizar a punção venosa, conforme POP SMS-AB - Nº28; 

 Adaptar a extremidade do equipo ao cateter venoso, ajustar a velocidade do gotejamento controlando no 
relógio conforme prescrição médica; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 

Cuidados 
 

 Observar o volume que será acrescentado ao frasco de soro e desprezar o restante. 

 Observar sinais de extravasamento local (dor, rubor, edema). 
 Controlar a infusão do soro atentando para previsão de término evitando perder o acesso 

venoso. 

 Trocar o equipo ou frasco de soro em caso de contaminação durante a infusão. 
 

Resultados Esperados 
 

 Execução correta da técnica, mantendo a solução estéril até o momento da infusão no paciente  
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº32 Administração de Oxigênio por Cateter tipo Óculos ou Cânula Nasal 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Fluxômetro para oxigênio; 
 Cateter nasal tipo óculos (nº 8 a 10, de acordo com o paciente); 
 Umidificador; 
 Extensão (mangueira) de silicone estéril; 
 Soro Fisiológico 0,9 % ou água destilada; 
 Bandeja; 
 Oxigênio canalizado ou cilindro com válvula reguladora; 
 Luvas de procedimento; 
 Gaze estéril; 
 Micropore ou esparadrapo; 
 Prescrição Médica. 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Verificar a prescrição médica; 
 Manter o paciente com cabeceira elevada entre 30º e 45º; 

 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  
 Testar o cilindro ou concentrador de oxigênio; 
 Montar o umidificador, colocando   SF 0,9 % ou água destilada no umidificador observando o nível entre o 

mínimo e o máximo e conectar o cateter ao extensor de PVC, se concentração de O2/minuto> 4 litros por 
minuto; 

 Conectar o umidificador ao cilindro ou concentrador de oxigênio através do Fluxômetro; 
 Calçar luvas de procedimento, se necessário; 
 Conectar o cateter nasal no extensor; 
 Posicionar as extremidades da cânula no nariz do paciente e ajustar sua passagem por trás das orelhas 

confortavelmente; 

 Proteger a região auricular com gazes na região lateral da face; 
 Certifique se não há vazamento de oxigênio pela conexão; 
 Abrir a válvula da fonte de oxigênio e, então abre o fluxometro, regulando o oxigênio ( l/min),conforme 

prescrição médica;  
 Verifique se há borbulhamento do liquido no interior do frasco do umidificador; 
 Retirar luvas de procedimento;  
 Deixar paciente confortável; 
 Desprezar o material utilizado em local próprio; 
 Manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
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Figura 16: Cateter tipo óculos ou Cânula Nasal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://monkeyem.com/2019/03/06/dispositivos-para-oxigenoterapia/ 

 

Cuidados 

 

 A equipe de enfermagem deve observar os seguintes sinais em pacientes que estão recebendo oxigênio: 
perfusão periférica, frequência respiratória e cardíaca, alterações de pressão sanguínea, alteração 
mental e rebaixamento do nível de consciência; 

 O oxigênio deve ser administrado umidificado, para prevenir o ressecamento das vias aéreas e das 
secreções para concentração de 02 > 4 litros por minuto; 

 Os umidificadores de extensores deverão ser trocados, obrigatoriamente, a cada utilização; 

 A solução fisiológica para umidificação deverá ser trocada na sua totalidade e não apenas ser 
completada  

 O Volume máximo para este tipo de dispositivo é de 1 a 5 litros/Min; 

 O aumento do fluxo poderá causar desconforto e cefaleia; 

 Para volumes entre 6 a 10 litros/min deve ser utilizado a máscara facial simples ou de reinalação parcial. 
 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Fornecer oxigênio na concentração adequada às necessidades do paciente sem risco para o 
mesmo e para o meio ambiente. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://monkeyem.com/2019/03/06/dispositivos-para-oxigenoterapia/
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº33 Administração de Oxigênio por Máscara Facial 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 

 Fluxômetro para oxigênio; 

 Máscara facial simples ou máscara facial com reservatório, 

 Frasco umidificador; 

 Extensão (mangueira) de silicone estéril; 

 Bandeja; 

 Oxigênio canalizado ou cilindro com válvula reguladora; 

 Frasco de água bidestilada estéril ou SF 09 %; 

 Luvas de procedimento; 
 Gaze estéril; 

 Prescrição Médica; 
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Verificar a prescrição médica; 

 Testar a fonte de oxigênio (cilindro ou concentrador); 

 Calçar luvas de procedimento; 

 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  

 Montar o umidificador, colocando água destilada ou SF 09 % no umidificador observando o nível entre o 
mínimo e o máximo e conectar o cateter ao extensor de PVC; 

  Estabelecer a velocidade do fluxo de acordo com a prescrição médica; 

 Conectar o umidificador à rede de oxigênio através do Fluxômetro; 

 Conectar a extensão do umidificador à máscara; 

 Regular a quantidade de oxigênio em litros por minuto (L/min), de acordo com a indicação do conector da 
máscara, conforme prescrição médica; 

 Colocar a máscara no paciente, ajustar a faixa elástica/ cordão em torno da cabeça para prender 
firmemente, mas de maneira confortável; 

 Permanecer junto ao paciente, enquanto se adapta ao tratamento, observando suas reações; 

 Verificar pressão arterial, pulso, frequência respiratória e solução de 02; 

 Retirar luvas de procedimento; 

 Deixar paciente confortável; 

 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
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Figura 17: Dispositivos mais usados para Oxigenoterapia (terapia não invasiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fonte: https://www.cpaps.com.br/mascara-de-alta-concentrac-o-de-oxigenio-com-reservatorio 

 

Cuidados 

 

 A equipe de enfermagem deve observar os seguintes sinais em pacientes que estão recebendo oxigênio: 
perfusão periférica, frequência respiratória e cardíaca, alterações de pressão sanguínea, alteração 
mental e rebaixamento do nível de consciência; 

 O oxigênio deve ser administrado umidificado, para prevenir o ressecamento das vias aéreas e das 
secreções para concentração de 02 > 4 litros por minuto 

 A água destilada ou solução fisiológica para umidificação deverá ser trocada na sua totalidade e não 
apenas ser completada; 

 Observar a verificação da permeabilidade do circuito, ou seja, sem dobras, fixação do Fluxômetro de 
oxigênio, fluxo de saída de oxigênio; 

 Verificar se a fonte de oxigênio contém oxigênio suficiente para liberar a quantidade prescrita; 
 Observar estado das mucosas e vias aéreas superiores do paciente a fim de evitar ressecamento das 

mesmas; 
 Ajustar corretamente e frequentemente a força da fita elástica e/ou outros dispositivos para fixação, 

fazendo o uso de protetores, se necessário, para evitar lesões; 
 O volume médio de oxigênio a ser administrado na máscara facial simples é de 10 L/Min; 
 O volume de oxigênio a ser administrado na máscara facial com reservátorio, sistema de reinalação 

parcial de estar entre 7 e 10 l/Min. 
 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Fornecer oxigênio na concentração adequada às necessidades do paciente sem risco para o 
mesmo e para o meio ambiente. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máscara Facial Simples Máscara Facial com Reservatório 

https://www.cpaps.com.br/mascara-de-alta-concentrac-o-de-oxigenio-com-reservatorio
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº34 Administração de Nebulização / Micronebulização 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 

 Fluxômetro para oxigênio; 

 Kit de micronebulização ou nebulizador com máscara; 

 Medicamento prescrito; 

 Oxigênio canalizado ou cilindro com válvula reguladora; 

 Frasco de água bidestilada estéril ou SF 09 %; 

 Bandeja ; 

 Luvas de procedimento; 

 Papel toalha; 
 

Descrição do Procedimento 

 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Verificar a prescrição médica; 
 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  
 Calçar as luvas de procedimento, se necessário;  
 Testar a fonte de oxigênio (cilindro ou concentrador); 
 Conectar o fluxômetro à saída de oxigênio; 
 Colocar o soro e o medicamento prescrito no copo do micronebulizador. Usar somente fluidos 

estéreis para micronebulização manipulando-os assepticamente e ao usar frascos de 
medicamentos multidose, manusear e guardar de acordo com instruções do fabricante;  

 Em caso de nebulizador, colocar o medicamento, na dose prescrita, no reservatório; 
 Rosquear a tampa do frasco de micronebulizador com máscara; 
 Adaptar a extensão do micronebulizador ao Fluxômetro; 
 Colocar o paciente em posição confortável e segura, preferencialmente sentado; 
 Ligar o oxigênio entre 3 a 5 litros/minuto, observando a formação do vapor; 
 Regular o fluxo mantendo a formação de vapor; 
 Adaptar a máscara às vias aéreas do paciente (nariz / boca / traqueostomia / tubo endotraqueal);  
 Explicar ao paciente para inspirar profundamente e expirar lentamente permanecendo com a boca 

semi-aberta sem conversar; 
 Manter a nebulização até o término da solução; 
 Retirar as luvas de procedimento;  

 Deixar paciente confortável; 

 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
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Figura 18: Dispositivos para Nebulização / Micronebulização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://www.medicalfast.com.br/conjunto-nebulizacao-continua-oxigenio-com-traqueia-em-pvc-e-mascara-infantil 

 

Cuidados 

 

 A equipe de enfermagem deve observar os seguintes sinais em pacientes que estão recebendo oxigênio: 
perfusão periférica, frequência respiratória e cardíaca, alterações de pressão sanguínea, alteração 
mental e rebaixamento do nível de consciência; 

 O oxigênio deve ser administrado sempre umidificado, para prevenir o ressecamento das vias aéreas e 
das secreções; 

 O kit da máscara de nebulização é composto por: máscara facial, traqueia, cadarço e umidificador; 
 O kit de micronebulização é composto por: máscara facial, reservatório e extensor; 
 Observar a verificação da permeabilidade do circuito, ou seja, sem dobras, fixação do fluxômetro de 

oxigênio, fluxo de saída de oxigênio; 
 Verificar se a fonte de oxigênio contém oxigênio suficiente para liberar a quantidade prescrita; 
 Observar estado das mucosas e vias aéreas superiores do paciente a fim de evitar ressecamento das 

mesmas; 
 Fornecer cuidados orais de higiene ao paciente frequentemente; 
 Ajustar corretamente e frequentemente a força da fita elástica e/ou outros dispositivos para fixação, 

fazendo o uso de protetores, se necessário, para evitar lesões; 
 Registrar a liberação de oxigênio e o fluxo em litros, relatando a resposta do paciente à terapia e 

instruções dadas ao paciente e familiar. 
 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máscara de Nebulização  Máscara de Micronebulização 

https://www.medicalfast.com.br/conjunto-nebulizacao-continua-oxigenio-com-traqueia-em-pvc-e-mascara-infantil
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº35 Cuidados com a Cânula de Traqueostomia 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 

 Cuba rim; 

 Oxímetro de Pulso; 

 Luvas de Procedimento; 

 Luva Estéril; 

 Sabão liquid neutro;  

 Bandeja; 

 Gaze estéril; 

 Solução fisiológica a 0,9%-250ml;  

 EPIS (capote, máscara, gorro, óculos e luvas de procedimento). 
 

Descrição do Procedimento 

 
Aspiração:  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  

 Realizar a aspiração da Traqueostomia, conforme “Instrução Normativa SMS-AB - Nº36”, sempre que 

necessário ou seguindo prescrição médica.  

 Manter a cabeceira elevada a 30º ou mais (posição de Fowler) 

 Manter a área da traqueostomia limpa e seca evitando infecções, trocar o curativo sempre que necessário. 

 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 

 

Fixação: 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Abrir as embalagens, deixando os materiais protegidos;  

 Umedecer uma gaze com água e sabão, e inicie a retirada das sujidades ou oleosidade da região perioral 

do paciente com movimentos unidirecionais.  

 Passar o cadarço na parte posterior do pescoço e deixar centralizado;  

 Colocar uma ponta do cadarço na fenda lateral da cânula de ambos os lados, entrando pela parte 

posterior da fenda e puxando pela anterior;  

 Ajustar o cadarço deixando cerca de 1 cm de folga (ou um dedo);  

 Juntar as duas pontas e fazer um laço firme (lateral e posterior da região cervical). 

 Trocar a fixação diariamente, dando um nó no gancho lateral da cânula para evitar que a mesma saia 

acidentalmente. É prudente remover a fixação antiga apenas depois que a nova estiver amarrada. Durante 

a troca, a cânula deve ser mantida firmemente na abertura da traqueostomia.  

 Após a troca, colocar uma gaze dobrada debaixo das abas da traqueostomia, para proteger a pele;  

 Evitar deixar a fixação frouxa para evitar que a cânula saia ou fique movimentando e machuque a pele e 

nem apertado demais para não incomodar ou prejudicar a circulação e lesar a pele. Deve-se deixar um 

espaço que possibilite a passagem do dedo indicador entre a fixação e o pescoço.  

 Observar o local da traqueostomia se há presença de secreção, escoriações, rupturas, sinais de 
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inflamação ou infecção.  

 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 

 

Lavagem da cânula interna (macho): 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Calçar as luvas de procedimento 

 Abrir o pacote de gaze sem contamina-lo 

 Retirar a cânula interna e colocar sobre uma gaze 

 Utilizar gaze com soro fisiológico para limpar a parte interior da cânula removendo as secreções e crostas 

aderidas. Repita o procedimento até que a cânula fique limpa e seca.  

 Se houver secreção aderida no interior da cânula, deixá-la submersa em água filtrada morna por 5 a 10 

minutos (se for cânula metálica).  

 Se acidentalmente a cânula interna cair no chão, e se ela for metálica, lave com detergente e água 

corrente e ferva por 5 minutos, antes de utilizá-la novamente. Se for de plástico, lave somente com 

detergente e água corrente, usando álcool a 70% antes de reutilizá-la. Deixe o álcool evaporar antes de 

reintroduzi-la. Esse material não pode ser fervido.  

 Deixar o paciente seguro, confortável e a unidade em ordem; 

 Retirar as luvas de procedimento; 

 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 

 

Cuidados 

 

 A aspiração constante pode resultar em irritação das vias aéreas, provocando aumento da quantidade de 

secreção. 

 Observar o tamanho da sonda de aspiração. A mesma não deve ser muito maior que a metade do 

diâmetro da cânula para evitar atelectasia.  

 Conforme resolução do COFEN nº 557/2017, os pacientes crônicos, em uso de traqueostomia de longa 

permanência ou definitiva em ambiente hospitalar, de forma ambulatorial ou atendimento domiciliar, 

poderão ter suas vias aéreas aspirada pelo Técnico de Enfermagem, desde que devidamente avaliado e 

prescrito pelo Enfermeiro, como parte integrante do Processo de Enfermagem. 

 Para os usuários que possuem aspirador no domicílio, a aspiração deve ser realizada sempre que 
necessário (sinais de obstrução, respiração ruidosa, secreção visível na saída da cânula, desconforto do 
paciente, achados na ausculta respiratória, expansibilidade torácica reduzida e sinais de hipoxemia), 
segundo as orientações do POP SMS-AB - Nº37” 

 Atentar sobre os sinais de obstrução, realizar vaporização e aumentar a ingestão de líquidos, se não 
houver contra-indicação.  

 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 

Ações nas Anormalidades 

 Em caso de obstrução da cânula, deve ser realizada limpeza da mesma, o mais rápido possível 
utilizando o soro fisiológico. Se houver disponibilidade de aspirador a aspiração também deve ser 
realizada. Caso estas técnicas não solucionem o problema, recomenda-se ligar para o SAMU (192).  

 Em caso de decanulação acidental, a mesma cânula pode ser inserida desde que a estomia esteja 
cicatrizada (madura). A cânula deverá ser inserida virada lateralmente e, após entrada da ponta da 
traquéia, e rodada para a posição normal. Caso essa técnica não solucione o problema, recomenda-se 
encaminhar o usuário para o serviço de referência ou ligar para o SAMU (192), em caso de sinais de 
asfixia  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº36 Aspiração de Vias Aéreas 

 

Executante 

 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem. 

Materiais/ Equipamentos 

 

 Luvasestéril; 

 Luva de Procedimento; 

 Òculos de proteção, máscara descartavel e gorro (EPI); 

 Aspiradorportátil (do paciente); 

 Extensão de silicone; 

 Sonda de aspiração de tamanho adequado (nº 8,10,12 ou 14); 

 Ampola de SF 0,9%; 

 Gaze estéril; 

 Oxímetro de pulso; 
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Utilizar o EPI de Precaução Padrão (Gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção e luvas de 

procedimento);  
 Colocar o paciente na posição Fowler ouSemi-Fowler, se não for contraindicado, promovendo o conforto, 

oxigenação, reduzindo o esforço para ventilação e prevenindo vômitos e a aspiração.  
 Abrir o pacote da sonda de aspiração e conectá-la ao aspirador (mantendo-a dentro do invólucro);  
 Calçar as luvas de procedimento;  
 Instalar o oxímetro de pulso;  
 Retirar a sonda do pacote com a mão dominante;  
 Pinçar o intermediário do vácuo ou a sonda de aspiração  
 Em aspiração nasotraqueal, passar na ponta da sonda de aspiração pomada de xilocaína, se possível;  
 Avisar ao paciente que irá iniciar o procedimento;  
 No caso de aspiração nasotraqueal: Introduzir lentamente a sonda por uma das narinas, aguardar por 

uma tosse ou por uma inspiração do paciente para introduzir a sonda até atingir a traquéia do paciente; 
realizar movimentos lentos de vai e vem; pinçar o intermediário do vácuo ou desconectar a sonda do 
vácuo mantendo-a dentro da via aérea do paciente com o objetivo de proporcionar um descanso ao 
paciente e recuperação dos sinais vitais e SpO2;  

 No caso de aspiração oral: Introduzir lentamente a sonda na cavidade oral do paciente provocando uma 
tosse e aspirar as secreções;  

 Repetir o procedimento quantas vezes for necessário;  
 Enrolar a sonda de aspiração na mão e retirar a luva de modo que a sonda fica dentro da luva;  
 Lavar o intermediário de aspiração com um frasco de 10 ou 20 ml de água estéril;  
 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados, realizando a correta segregação e 

acondicionamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde;  
 Desligar o aspirador portátil;  
 Realizar a ausculta pulmonar;  
 Retirar os EPIs;  
 Deixar o paciente confortável;  
 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem 
 Manter o ambiente limpo e organizado;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
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Aspiração traqueal  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Utilizar o EPI de Precaução Padrão (Gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção e luvas de 

procedimento);  
 Posicionar o paciente com em posição semi-Fowler, promovendo o conforto, oxigenação, reduzindo o 

esforço para ventilação e prevenindo vômitos; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Calçar luvas de procedimento;  
 Instalar o oximetro de pulso;  
 Desconectar o ventilador e conectar o ressuscitador manual para realização de seis ventilações em 30 

segundos, prevenindo hipoxemia;  
 Calçar as luvas estéreis na mão dominante por cima da luva de procedimento;  
 Retirar a sonda do pacote com a mão dominante;  
 Desconectar a traqueia do respirador com a mão não dominante ou solicitar a outra pessoa para 

desconectar (deixar a extremidade distal suspensa – sem contato com o paciente ou roupas de cama do 
mesmo);  

 Pinçar a borracha do vácuo ou a sonda de aspiração;  
 Avisar ao paciente que irá iniciar o procedimento;  
 Introduzir a sonda de aspiração no tubo orotraqueal ou nasotraqueal ou traqueostomia, quando perceber 

uma resistência (carina) elevá-la 1 ou 2 cm e então liberar o vácuo de aspiração, realizar movimentos 
lentos de vai e vem e retirar lentamente a sonda. Não ultrapassar 10 segundos devido ao risco de 
hipoxemia;  

 Conectar a traqueia do ventilador novamente e aguardar o paciente se recuperar;  
 Repetir o procedimento, quantas vezes for necessário;  
 Aspirar as vias aéreas superiores, primeiro introduzir a sonda pinçada na cavidade nasal, liberar o vácuo 

e aspirar; na sequência introduzir a sonda pinçada na cavidade oral, liberar o vácuo e aspirar;  
 Enrolar a sonda de aspiração na mão e retirar a luva de modo que a sonda fica dentro da luva;  
 Desprezá-las no lixo;  
 Lavar a borracha de aspiração com um frasco de 10 ou 20 ml de água estéril;  
 Desligar o aspirador portátil e proteger sua ponta;  
 Realizar a ausculta pulmonar;  
 Realizar limpeza de secreções, caso existam, ao redor do óstio da TQT com gaze estéril;  
 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados realizando a correta segregação e 

acondicionamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde;  
 Retirar os EPIs;  
 Deixar o paciente confortável;  
 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem; 
 Manter ambiente limpo e organizado.  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 

 

Cuidados 

 
 Aspirar o paciente de acordo com normatização padrão sempre que necessário. 
 Recomenda-se injetar soro fisiológico ou água destilada pelas narinas na presença de sinusite, 

secreções espessas e sangramento ativo, aspirar simultaneamente;  
 Aspirar sempre na ordem: narina primeiramente e após cavidade oral, nunca ao contrário.  
 Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante e após o 

procedimento;  
 Monitorizar os sinais vitais, SpO2 e sinais de desconforto respiratório antes, durante e após o 

procedimento;  
 No caso de aspirar pacientes com TQT sem suporte ventilatório, afastar o dispositivo de oxigenoterapia 

ou nebulização, se presente antes de aspirar.  
 Se necessário, recomenda-se a instilação de 2 ml de solução seguida de aspiração com o objetivo de 

facilitar a introdução da sonda, estimular a tosse e ajudar na remoção de secreções espessas ou 
“rolhas”. 
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 A sequência para aspiração deverá seguir a seguinte ordem: traqueostomia, nariz e boca. Quando 
aspirar a boca, introduza a sonda nos cantos (bochechas) para não provocar vômitos;  

 Se o paciente utilizar algum aparelho eletrônico, como BIPAP, antes de iniciar a aspiração, desconectar 
o circuito do BIPAP da traqueostomia reconectando o circuito logo que acabar a aspiração.  
 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Fornecer oxigênio na concentração adequada às necessidades do paciente sem risco para o 
mesmo e para o meio ambiente. 
 

Ações nas Anormalidades 
 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável. 
 Conforme resolução do COFEN nº 557/2017, os pacientes em unidades de repouso/observação, 

unidades de internação e em atendimento domiciliar, considerados não graves, poderão ter esse 
procedimento realizado por Técnico de Enfermagem, desde que avaliado e prescrito pelo Enfermeiro, 
como parte integrante do Processo de Enfermagem. 

 Remoção acidental da cânula – chamar médico responsável em caráter de emergência. 
 Em caso de sangramento pela cânula, orienta-se a realização de aspiração suave, observando a 

intensidade do sangramento, espaçando as aspirações. Se o sangramento for persistente ou intenso, 
recomenda-se acionar o SAMU;  

 Caso o paciente apresente alteração no comportamento após o procedimento (agitado, pálido, suando, 
com os lábios arroxeados, esforço respiratório, respiração rápida e ofegante) deve-se entrar em contato 
com o SAMU (192).  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº37 Orientações ao cuidador do Paciente Traqueostomizado 

 

Executante 

 Enfermeiro 

Materiais/ Equipamentos 

Materiais para Aspiração:  
 Luva Plástica estéril  
 Aspirador elétrico portátil domiciliar 
 Sonda de aspiração 
 Solução fisiológica 0,9% de 10ml (soro) 
 Frasco limpo com água 
 Extensão de aspiração. 

 
 
 

 

Materiais para Higienização:  
 Luva de procedimento 
 Solução fisiológica 0,9% de 10ml (soro) 
 Cotonetes 
 Frasco limpo com água morna 
 Gaze. 

 
Materiais para Fixação:  
 Gaze ou cadarço 
 Solução fisiológica 0,9% de 10ml (soro) 

Descrição do Procedimento 

 
Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com a Equipe de Saúde. O enfermeiro da Equipe deve estar sempre por perto para 
apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. A seguir estão a orientações e cuidados que devem ser 
feitos pelo Enfermeiro ao cuidador para que o desafio de ter um familiar traqueostomizado seja feito da 
melhor forma possível:  

 
Aspiração da traqueostomia 
 Deixe o paciente bem posicionado, com a cabeça elevada.  
 Antes de aspirar pode ser feita uma inalação (através da cânula de traqueostomia) usando água destilada 

3 a 5ml para crianças menores de 5 anos de idade, 5 a 7ml para crianças até 5 anos de idade e 10ml para 
crianças maiores ou para adultos. Pode também jogar a mesma quantidade dentro da cânula utilizando 
um conta gotas. Assim as secreções ficarão mais fluídas e ficará mais fácil a aspiração;  

 Lavar as mãos; 
 Ligar o aspirador; 
 Abrir o soro; 
 Conectar a sonda no extensor do aspirador; 
 Colocar a luva; 
 Colocar um pouco de soro na traqueostomia; 
 Colocar bem de leve a sonda na traqueostomia, aspirando as secreções. Ao iniciar o ato de aspiração 

sempre introduzir a sonda fechada (dobrada); 
 Após introduzir no local adequado, abrir a sonda e aspirar o suficiente para que passe toda a extensão da 

cânula, parando quando sentir resistência para não machucar. Introduza e retire aspirando rapidamente, 
cerca de 3 segundos (evite aspiração que dure mais de 5 segundos por causa da perda de oxigênio); 

 Deixe a criança ou adulto respirar várias vezes (descansar) entre uma e outra aspiração;  
 Se tiver muita secreção, repetir; 
 Se estiver difícil de colocar a sonda na traqueostomia, colocar mais soro e tentar novamente (nunca 

coloque água); 
 A sequência da aspiração com a mesma sonda, deve ser sempre TRAQUEOSTOMIA –> NARIZ –> 

BOCA, depois jogar fora a sonda; 
 Quando for reutilizar a sonda, a que for usada na traqueostomia somente poderá ser utilizada na 

traqueostomia, colocando a sonda na água limpa para lavar o extensor; 
 Ao final da aspiração, aspire bastante água da torneira de sua casa para que dessa maneira fique limpa a 

mangueira de sucção de sua máquina de aspiração e despreze o conteúdo do frasco de aspiração no 
vaso sanitário. Lave com água corrente e sabão; 
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 Após a lavagem da sonda, colocá-la no mesmo plástico queestava. Essa sonda pode ser usada mais de 
uma vez. 

 O vidro do aspirador e o extensor devem ser lavados todos osdias com água e sabão. 
 

Higienização da traqueostomia 
 Se a cânula for de plástico, a limpeza deve ser feita com um cotonete umedecido com soro fisiológico. 
 Se a cânula for de metal deve-se retirar a cânula interna (mandril) e lavar em água corrente, limpando com 

uma gaze ou cotonete. A gaze deve passar de um lado para o outro do mandril limpando as secreções 
ressecadas que o obstruem. Se estiver com muita secreção, deixar a cânula interna de molho em água 
quente por 10 minutos, em um pote usado só para isso. Assim que terminar a limpeza, reintroduzir essa 
cânula interna e travar; 

 Para proteção do cuidador e do paciente é aconselhável o uso de luvas de procedimento para limpeza da 
cânula. 

 Após a limpeza da cânula deve-se verificar se a cânula interna está na posição correta e bem fixada. 
 Lembre-se que o orifício da traqueostomia comunica o meio ambiente diretamente com o pulmão; deve-se 

ter o cuidado de evitar a entrada de "coisas estranhas”, como: água, comida, insetos, perfumes, talcos, 
entre outros, pelo orifício. Proteger a traqueostomia para não entrar nada. Isso pode ser feito com uma 
rede de crochê ou um lenço, por exemplo.  

 

Fixação da traqueostomia 
 Deve ser realizada após o banho e sempre que tiver sujidades nas gazes e no cadarço: 
 Aspirar o paciente para evitar tosse durante a troca do cadarço e a saída da traqueostomia; 
 Retirar as gazes sujas; 
 Limpar o local com gaze e soro; 
 Depois de pronto, colocar uma gaze dobrada em baixo das abas da traqueostomia, para proteger a pele. 

 

Cuidados 
 
 Apesar de causar uma má impressão, a tosse desencadeada pela aspiração auxilia na retirada das 

secreções, permitindo assim, que o paciente respire melhor. 
 A cânula de traqueostomia deve ser limpa pelo menos uma vez ao dia, porém se houver muita secreção 

pode-se fazer a limpeza várias vezes ao dia. 
 A aspiração faz o paciente respirar melhor, pois retira as secreções da traqueostomia com a ajuda de um 

aparelho. Deve ser feita sempre que o paciente tiver secreção, tosse e ruídos ao respirar.   
 Se for possível não precisar aspirar a cânula de traqueostomia é muito melhor do que ficar aspirando a 

cada hora. Faça inalações 2 a 3 vezes ao dia e incentive o paciente a tossir espontaneamente pois 
dessa maneira não haverá necessidade de aspirações frequentes (mas quando tiver secreção, manter 
aspirações três vezes por dia);  

 Em alguns casos pode ser necessário uso de oxigênio antes e após cada aspirada para evitar que o 
paciente fique cianótico (roxo) e evitar a falta de ar (hipóxia);  

 As sondas de aspiração podem ser usadas mais de uma vez antes de serem descartadas no lixo, se o 
paciente necessitar de aspirações frequentes. Para isso lave a sonda em água corrente e limpa, e 
mantenha a sonda limpa guardada na embalagem original ou em um recipiente utilizado apenas para 
isso; 

 

Resultados Esperados 
 
 
 Apoiar o (a) cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, orientando quanto aos cuidados diários 

com o paciente e também, auxiliando em possíveis dúvidas que surgirem no dia a dia. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso o material aspirado tenha cor, cheiro ruim ou difícil de colocar a sonda na traqueostomia, procurar 

o Serviço de Referência. 
 Se houver a saída acidental da cânula. Neste caso, tentar colocar novamente e de preferência uma 

cânula nova e limpa. Se encontrar resistência, chamar o serviço de urgência;  
 Se o paciente apresentar sensação de falta de ar. Nestes casos realize inalação, aspiração e higiene da 

cânula. Se ainda assim o paciente não melhorar, acione o SAMU (192). 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº38 Passagem de Sonda Nasoentérica 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Prescrição médica;  
 Luvas de procedimento; 
 Gazes; 
 Cuba rim;  
 Seringa de 20 ml; 
 Álcool a 70%; 
 Sonda Nasoenteral de poliuretano ou silicone, tamanhos 8 a 12 F. 
 Lubrificante hidrossolúvel (lidocaína gel 2%) ou água 
 Estetoscópio; 
 Água filtrada;  
 Micropore; 
 Esparadrapo; 
 EPIs (Máscara e óculos).  

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Separar e abrir as embalagens do material para verificação da estase antes de iniciar a dieta; 
 Garantir a privacidade do paciente; 
 Calçar luvas de procedimento, colocar óculos, máscara, e colocar o paciente na posição de Fowler; 
 Colocar óculos e máscara; 
 Abrir a embalagem da sonda e fazer a mensuração do comprimento da sonda: 

• Medir a distância da ponta do nariz até o lóbulo da orelha; 
• Acrescentar do lóbulo da orelha até o apêndice xifoide (na sonda nasoentérica pré-pilórica) 
• Acrescentar até a cicatriz umbilical e depois crista Ilíaca anterossuperior, (na sonda nasoentéricapós-

pilórica);  
• Marcar a medida com esparadrapo; 

 Inspecionar a permeabilidade das narinas; 
 Lubrificar a sonda com gel anestésico e inserir a sonda na cavidade nasal; 
 Solicite o paciente para fletir a cabeça encostando o queixo no tórax, inserir a sonda suavemente, 

quando a sonda passar pela cavidade orofaringea e avançar a sonda até a marca mensurada; 
 Orientar o paciente a deglutir (caso seja cooperativo) quando a sonda passar pela cavidade orofaríngea 

e avançar a sonda até a marca mensurada; 
 Observar agitação, ansiedade, tosse e cianose. Nestes casos retirar a sonda, esperar o paciente 

recuperar o fôlego e reiniciar a passagem da sonda; 
 Orientar o paciente a retornar a cabeça para a posição ereta; 
 Realizar o teste de posicionamento da sonda: 

• Teste 1- Realizar a ausculta gástrica: Posicionar o estetoscópio em área epigástrica e injetar 20 ml de 
ar através da sonda e auscultar o movimento do ar entrando no estômago; 

• Teste 2- Aspirar conteúdo gástrico: conectar seringa de 20ml na extremidade da sonda, aspirar e 
avaliar presença de conteúdo gástrico; 

 Sendo positivo um dos 2 testes, proceder a fixação da sonda no nariz ou na bochecha do paciente; 
• Desengordurar a pele com álcool a 70%; 
• Colocar na pele a fita micropore; 
• Posicionar a sonda em cima da fita fixando-a com esparadrapo; 
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• Em caso de fixação nasal, não tracionar a sonda na aleta nasal para evitar ferimentos; 
 Trocar a fixação sempre que estiver suja ou soltando; 
 Solicitar ao médico um pedido de RX para verificar o posicionamento da sonda, para o caso da sonda 

nasoénterica pré-pilórica, retirar o fio guia na sonda nasoentérica pós-pilórica (Resolução COFEN n° 
453/2014) 

 Após confirmação da correta localização da sonda, retirar o fio guia e guardá-lo dentro do pacote da 
sonda; orientar cuidador ou paciente para guardá-lo; 

 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 

 
Fixação da sonda:  
A sonda deve ser fixada à pele com uma fita adesiva hipoalergênica ou esparadrapo, para evitar que seja 
retirada acidentalmente ou que se desloque para fora do estômago ou intestino. Esta fixação deve ser 
trocada quando estiver suja ou solta:  

 Retire a fixação antiga;  

 Limpe o nariz com uma gaze embebida em álcool a 70% ou água e sabão caso apresente muita sujidade 
aderida;  

 Seque bem com uma gaze, sem friccionar;  

 Fixe a sonda com micropore ou esparadrapo sem passar na frente dos olhos ou da boca; 

 A sonda não deve ficar dobrada nem puxar a narina, a fim de evitar lesão por pressão;  

 Em caso de vermelhidão ou machucado na pele, fixar a sonda em outro local  

 
Figura 19- Modelo de corte do micropore/esparadrapo para fixação da sonda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Maximino, Natalia Patrizi. Orientações pós alta hospitalar para cuidador de paciente acamado, 2018 

 

Cuidados 

 

 Conforme resolução do COFEN 0619/2019, a inserção de sonda oro/nasogástrica (SOG e SNG) e 
sonda nasoentérica (SNE) é privativa do Enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao 

procedimento, podendo o Auxiliar e/ou Técnico de Enfermagem assisti-lo durante a execução do 
procedimento, bem como utilizar as orientações de Teste de Posicionamento, para certificar o 

posicionamento adequado do cateter em avaliações posteriores; 
 Verificar o posicionamento da sonda antes de iniciar a dieta; 
 Cuidado com pacientes portadores de gastrostomia e jejunostomia são os mesmos da sonda enteral. 
 Por ser muito fina, a sonda pode entupir-se facilmente, impossibilitando a administração da dieta enteral. 

Para evitar este problema: 

 Injetar pela sonda, com uma seringa, 40 ml de água filtrada ou fervida e fria, antes e após a 
administração da dieta ou de qualquer medicamento;  

 Observar os cuidados com a administração de medicamentos  

 Em caso de obstrução, injetar lentamente 20 ml de água filtrada ou fervida e morna. A sonda pode se 
romper caso a pressão para injetar a água seja muito forte. 

 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Fornecer dieta na concentração adequada às necessidades do paciente sem risco para o 

mesmo e para o meio ambiente. 
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Ações nas Anormalidades 

 
 O Enfermeiro, após a realização do referido procedimento, caso exista alguma dúvida quanto ao 

posicionamento do cateter após os testes de posicionamento, poderá acionar o Transporte Sanitário para 
encaminhar o paciente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de referência para realização de Raio X 
abdominal, após contato prévio; 

 O Auxiliar e/ou Técnico de Enfermagem ao evidenciar posicionamento inadequado de Sondas Naso ou 
Oroentéricas deverá acionar o Enfermeiro de referência para a realização de nova sondagem. Caso não 
seja possível, o Transporte Sanitário deverá ser acionado para o devido encaminhamento à UPA de 
referência para a realização do procedimento pela equipe de plantão da referida unidade. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº39 Passagem de Sonda Nasogástrica 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Prescrição médica;  
 Luvas de procedimento; 
 Seringa de 20 ml; 
 Sonda nasogástrica; 
 Xylocaína gel; 
 Estetoscópio; 
 Álcool a 70%;  
 Micropore; 
 Solução fisiológica a 0,9%;  
 Esparadrapo; 
 Compressa de gaze 7,5 x 7,5 ou papel toalha; 
 Frasco coletor, se necessário; 
 EPIS (Máscara e Òculos). 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Colocar o paciente em posição sentada ou semi-sentado e coloque um papel toalha ou compressa 
 Calçar as luvas de procedimento; 
 Remover dentaduras se necessário; colocar cuba rim e toalhas de papel ao alcance do paciente. 
 Selecionar o número da sonda de acordo com o diâmetro da narina do paciente; 
 Abrir as embalagens de forma estéril, deixando os materiais protegidos;  
 Medir a distância do lóbulo da orelha à ponta do nariz e deste à ponta do apêndice xifóide, marcar o 

local com uma pequena tira de micropore ou esparadrapo; 
 Inspecionar a permeabilidade das narinas; 
 Lubrificar a sonda com solução fisiológica a 0,9%; ou xilocaína; 
 Orientar o paciente a deglutir (caso seja cooperativo) quando a sonda passar pela cavidade orofaríngea 

e avançar a sonda até a marca mensurada; 
 Observar agitação, ansiedade, tosse e cianose. Nestes casos retirar a sonda, esperar o paciente 

recuperar o fôlego e reiniciar a passagem da sonda; 
 Introduzir a sonda lentamente acompanhando as reações do paciente, até a altura delimitada com o 

esparadrapo; 
 Realizar o teste de posicionamento da sonda: 

 Teste 1- Realizar a ausculta gástrica: Posicionar o estetoscópio em área epigástrica e injetar (cerca 
de 20 ml no adulto e 10 ml na criança de ar através da sonda e auscultar o movimento do ar entrando 
no estômago; 

 Teste 2- Aspirar conteúdo gástrico: conectar seringa de 20mls na extremidade da sonda, aspirar e 
avaliar presença de conteúdo gástrico; 

 Sendo positivo um dos 2 testes, proceder a fixação da sonda no nariz ou na bochecha do paciente; 

 Desengordurar a pele com álcool a 70%; 

 Colocar na pele o micropore; 

 Posicionar a sonda em cima da fita fixando-a com esparadrapo; 

 Em caso de fixação nasal, não tracionar a sonda na aleta nasal para evitar ferimentos; 

 Adaptar um cateter aberto na extremidade da sonda (mantendo fechada, conforme prescrição 
médica. 
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 Retirar as luvas; 
 Trocar a fixação sempre que estiver suja ou soltando; 
 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 

 

Cuidados 

 

 Conforme resolução do COFEN 0619/2019, a inserção de sonda oro/nasogástrica (SOG e SNG) e 
sonda nasoentérica (SNE) é privativa do Enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao 
procedimento, podendo o Auxiliar e/ou Técnico de Enfermagem assisti-lo durante a execução do 

procedimento, bem como utilizar as orientações de Teste de Posicionamento, para certificar o 
posicionamento adequado do cateter em avaliações posteriores; 

 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 Drenar conteúdo gástrico para descompressão e para lavagem gástrica. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao médico da equipe ou acionar o serviço de urgência 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº40 Administração de Dieta Enteral 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Equipo simples de macrogotas / equipo para dieta; 
 Frascos graduados de plástico; 
 Dieta prescrita; 
 Luva de procedimento; 
 Seringas de 20 ml; 
 Seringas de 05 ml, se o paciente usar medicação; 

 Gaze estéril; 
 Esparadrapo para fixação da sonda; 
 Estetoscópio. 
 Aguá filtrada; 
 Copo Plástico. 
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Abrir as embalagens de forma asséptica, deixando os materiais protegidos;  

 Promover a privacidade do paciente; 

 Calçar luvas de procedimento; 

 Preparar a dieta conforme recomendações do fabricante ou solicitar a dieta preparada pelo familiar em 
residência e colocá-la em frasco próprio, utilizando técnica limpa e luvas calçadas; 

 Conectar o frasco de dieta ao equipo e preencher o equipo retirando o ar da extensão, evitando a 
entrada de ar desnecessária no TGI do paciente e facilitando o controle de infusão; 

 Colocar o paciente em posição Fowler (45°), quando não contraindicado, evitando o risco de 
broncoaspiração; 

 Com auxílio da seringa, injetar 20 ml de ar com pressão e auscultar com estetoscópio simultaneamente a 
região epigástrica; 

 Aspirar e medir o resíduo gástrico, colocando-o em um copo plástico para posterior reintrodução (se 
menor que 200 ml) caso não haja retorno, lave a sonda 30 ml de ar e aspire; 

 Conectar o equipo com dieta à sonda; 

 Abrir a pinça rolete do equipo ajustando apropriadamente a velocidade de infusão, conforme prescrição; 

 Injetar 40 ml de água na sonda logo após o término da dieta, com auxílio da seringa; 

 Administrar água conforme prescrição médica; 

 Deixar o paciente em posição de Fowler por cerca de 30 minutos após o término da infusão, evitando 
refluxo, broncoaspiração e facilitando a digestão; 

 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município. 
 
 
 
 
 
 
 



PRELIMINAR 

   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM 
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE  

COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA 

ELABORADO/ APROVADO POR: 

EQUIPE TÉCNICA 
IDENTIFICAÇÃO: 

SMS-AB 

REVISADO POR: 

EQUIPE DE 
REVISÃO 

ULTIMA REVISÃO: 

02/2020 
EDIÇÃO:  

1ªedição 

 

   Página 83 de 166 

De acordo com as figuras abaixo, existem diferentes tipos de sondas de alimentação: naso/orogástrica, 
naso/oroenteral, gastrostomia e jejunostomia: 
 

Cuidados 

 
 A RESOLUÇÃO COFEN Nº 0453/2014, aprova a Norma Técnica que dispõe sobrea Atuação da Equipe 

de Enfermagem em Terapia Nutricional;  
 Em caso de obstrução (entupimento), rachadura, furo, perda ou saída parcial da sonda, orientar o 

paciente/cuidador a procurar a Unidade Básica de Saúde de referência ou outro serviço que lhe for 
indicado, levando a sonda, lavada com água e sabão, e seu guia metálico, para que o enfermeiro 
verifique se podem ser reaproveitados; 

 As sondas de gastrostomia e jejunostomia não necessitam de confirmação de localização antes das 
administrações de dieta; 

 Seguir a prescrição médica/nutricionista em relação ao tipo de dieta do paciente e valor calórico; 
 A dieta enteral deve ser preparada com técnica limpa seguindo as recomendações do fabricante; 
 Sempre lavar a sonda com 40 ml de água após administração de dieta, para evitar obstrução da sonda; 
 Nunca deixar de realizar higiene oral conforme prescrição de enfermagem; 
 Limpar diariamente a narina na qual a sonda está introduzida com água ou SF 0,9%; 
 Trocar o local da fixação diariamente para evitar irritação e descamação da pele; 
 Aplicar creme ou vaselina nos lábios e narinas para prevenir a formação de crostas; 
 Comunicar ao Enfermeiro as alterações ocorridas devido à infusão da dieta (vômitos, diarréia, 

constipação); 
 As dietas não devem estar muito quentes ou frias; 
 As infusões de dietas enterais por sonda devem ser administradas de forma intermitente, com infusão ou 

gotejamento lento por gravidade, cinco a seis vezes ao dia, durante um período de 90 a 120 minutos. 
 Antes de cada administração de nova dieta deve-se verificar o resíduo gástrico, quando este for superior 

a 200 ml e o paciente apresentar desconforto ou distensão abdominal, recomenda-se interromper a 
infusão de dieta enteral e avaliar o paciente radiologicamente. Na ausência de sintomas digestivos, 
reavaliar o resíduo novamente em 1h. Deve-se comunicar o enfermeiro tal alteração. Lembrar sempre de 
devolver o resíduo retirado quando este for inferior a 200 ml. 

 Trocar o frasco e o equipo de 2 em 2 dias; 
 

Resultados Esperados 
 
 
 Fornecer nutrientes para a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao enfermeiro responsável; 
 Caso haja deslocamento de cateter, pare a infusão imediatamente e comunique o enfermeiro. 
 Caso ocorra aspiração, suspenda a administração imediatamente e comunique o enfermeiro. 
 Se, ao realizar a aspiração do cateter, apresentar resíduo gástrico > ou = 100 ml, não administre a dieta e 

comunique o enfermeiro. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº41 Troca da Sonda de Gastrostomia (uso de sonda de Foley) 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a)  

 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Luvas de Procedimento 
 Luva Estéril 
 Máscara cirúrgica, óculos de Proteção (EPI); 
 Sonda Foley com número compatível com a sonda de gastrostomia; 
 Xilocaína em Gel; 
 Seringa de 20 ml; 
 Agulha 40 x12; 
 Agua destilada 10ml; 
 Esparadrapo ou micropore; 
 Álcool a 70%; 
 Clorohexidine degermante 2% ou PVPI (Tópico)  
 Gaze estéril; 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Posicionar o paciente adequadamente em decúbito dorsal;  
 Paramentar-se com os EPIs;  
 Calçar luva de procedimento; 
 Retirar o cateter antigo rapidamente;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Abrir as embalagens de forma asséptica, deixando os materiais protegidos;  
 Aspirar com ajuda da agulha 40x12 10ml a água destilada; 
 Desprezar uma pequena quantidade de xilocaína da bisgana e aplicar outra quantidade em uma gaze 

estéril para depois lubrificar a sonda;  
 Abrir uma embalagem de gaze estéril, mantendo-as na embalagem e aplicar uma quantidade de 

xilocaína tópica;  
 Calçar a luva estéril; 
 Realizar antissepsia em região peri-inserção da gastrostomia;  
 Lubrificar a ponta da sonda a ser introduzida com lidocaína 2%;  
 Introduzir a sonda delicadamente na abertura do estoma cerca de 12cm;  
 Insuflar o balonete com água destilada (aproximadamente 10 ml), ou de acordo com recomendação do 

fabricante e fixar o catéter;  
 Realizar curativo no local da inserção, fixando com micropore, a fim de evitar que ele se movimente para 

dentro e para fora;  
 Retirar os EPIs;  

 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 
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Cuidados 

 
 Fornecer cuidado a pele ao redor da gastrostomia, pois requer um cuidado especial. A pele pode ficar 

irritada pela ação enzimática dos sucos gástricos que vazam ao redor da sonda e, se não for tratada, 
torna-se macerada, hiperemiada e dolorida. Lavar a área ao redor da sonda com água e sabão 
diariamente. Caso seja necessário, aplicar, ao redor da sonda, um quadrado adesivo para manter a 
integridade da pele, protegendo-a contra as secreções gástricas;  

 Atentar para complicações como infecção de ferida, celulite no local da ferida, abscesso, sangramento 
dentre outros;  

 Orientar o paciente a lavar a sonda através da administração de água em temperatura ambiente, antes 
da alimentação e após, com o objetivo de evitar obstrução da mesma.  

 Nos casos de gastrostomias que utilizam sonda Foley, o enfermeiro poderá realizar a troca. Conforme 
Parecer do COFEN Nº 06/2013 e Parecer COREN-MG Nº.120/2009, a troca da sonda de gastrostomia 
deve ser realizada pelo profissional enfermeiro desde que tenha segurança na realização do 
procedimento, avaliando sua competência técnica, garantindo uma assistência de enfermagem segura, 
com bases científicas e com alto profissionalismo. Quanto a troca da sonda de jejunostomia, esta deverá 
ser realizada somente pelo Enfermeiro Estomaterapeuta, garantindo uma assistência de enfermagem 
segura e livre de danos;  
 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Em caso de deslocamento do dispositivo ou vazamento de líquido gástrico ou de dieta, sinais de 

dermatite periestoma ou de infecção (eritema, calor dor, edema, secreção), solicite avaliação médica. 
 As trocas das sondas implantadas por via endoscópica são realizadas em serviços que possuem 

estrutura para tal procedimento cirúrgico. No município de Contagem, a referência é o Hospital Municipal 
de Contagem.  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº42 Cuidados com a Gastrostomia/ Jejunostomia 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 

 Luvas de procedimento;  

 Equipos simples;  

 Frascos graduados de plástico;  

 Seringas de 20 ml;  

 Seringa graduada de 1ml;  

 Esparadrapo para curativo;  

 Seringas de 10 ml, se o paciente usar medicação;  

 Álcool a 70%;  

 Cuba Rim ou bacia pequena;  

 Sabonete líquido;  

 Micropore; 

 Compressas de gaze estéril; 

 

Descrição do Procedimento 

 
Limpeza ao redor do estoma: 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Colocar o paciente em decúbito dorsal; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Calçar as luvas de procedimento; 
 Limpar o estoma com água morna e sabão neutro utilizando uma gaze ou compressa; 
 Remova as crostas ao redor do estoma e do dispositivo de fixação, cuidadosamente; 
 Realize a fixação do cateter no abdômen com uma fita de micropore. Em sondas com o disco ou placa 

de fixação externa, a placa deve ficar em contato com a parede abdominal, sem exercer pressão na 
pele; 

 Coloque o material infectante no saco plástico;  

 Retirar as luvas; 

 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 

 
Administração de dieta: 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Verificar prescrição médica quanto ao procedimento a ser executado;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Encher o frasco com a dieta na quantidade indicada;  
 Conectar o frasco de dieta no equipo simples;  
 Conectar o equipo no cateter da gastrostomia;  
 Regular a dieta para pingar ou correr na velocidade indicada;  
 Após terminar a dieta, lavar a sonda com água filtrada, usando a seringa de 20 ml;  
 Fechar a gastrostomia e retirar o equipo;  
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 Lavar o frasco de dieta e o equipo usando detergente neutro e enxaguar bem, em água corrente para 
retirar o sabão;  

 Colocar o frasco e equipo dentro de uma vasilha plástica com solução clorada (1 litro de água filtrada 
com 1 seringa de 1 ml de água sanitária), totalmente cobertos pela solução. Retirar após 1 hora. Não 
precisa enxaguar;  

 Guardar o equipo e o frasco de dieta em uma vasilha bem limpa e com tampa;  
 Trocar o frasco e o equipo de 5 em 5 dias;  
 Se o cuidador for bem treinado poderá usar seringa de 20 ml para infundir a dieta, em vez de usar o 

equipo com frasco;  
 Se usar seringa, deve-se administrar a dieta lentamente, para não ocorrer diarréia;  
 A seringa de 20 ml é para infundir líquido;  
 Desprezar as luvas;  

 Desprezar o material utilizado em local próprio e manter o ambiente em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 
 

Cuidados 

 
 Ficar atento a permeabilidade e ao posicionamento, assim como à higiene da pele periestomal; 
 Se ocorrer dermatite, utilize um creme de barrira ou protetor cutâneo, sempre após a higiene do local 
 Cuidados com jejunostomia são similares aos da gastrostomia; 
 Fornecer cuidado com a sonda e prevenir infecção: após a alimentação, a abertura da sonda deve ser 

coberta com um quadrado de gaze estéril segura por um elástico ou tira de esparadrapo.  
 Fornecer cuidado à pele: a pele em volta da gastrostomia requer um cuidado especial, porque pode ficar 

irritada pela ação enzimática dos sucos gástricos que vazam ao redor da sonda. Se não for tratada, a 
pele torna-se macerada, vermelha, ferida e dolorida. Lavar a área ao redor da sonda com água e sabão 
diariamente. Caso seja necessário, aplicar, ao redor da sonda, um quadrado adesivo para manter a 
integridade da pele, protegendo-a contra as secreções gástricas;  

 Manter a cabeceira da cama elevada por pelo menos 30 a 40 minutos após a alimentação facilita a 
digestão e diminui o risco de aspiração.  

 

Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
 Em caso de deslocamento do dispositivo ou vazamento de líquido gástrico ou de dieta, sinais de 

dermatite periestoma ou de infecção (eritema, calor dor, edema, secreção), solicite avaliação médica. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº43 Orientações ao cuidador do paciente em uso de Sonda e Ostomias 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a)  

 

Materiais/ Equipamentos 

 
Materiais para cuidado com sonda Enteral:  
Fixação: 
 Micropore ou esparadrapo 
 Frasco com água 
 Sabão neutro 
 Gaze 
 Tesoura 

Dieta: 
 Dieta a ser administrada 
 Equipo  
 Frasco de dieta 
 Frasco com água filtrada ou fervida 
 Seringa de 20ml  

 
Materiais para o cuidado com Gastrosmia e Jejunostomia:  
 Àgua 
 Sabão neutro  
 Gaze 

 

Descrição do Procedimento 

 
Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com a Equipe de Saúde. O enfermeiro da Equipe deve estar sempre por perto para 
apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. A seguir estão a orientações e cuidados que devem ser 
feitos pelo Enfermeiro ao cuidador para que o desafio de ter um familiar em uso de sonda e ostomias seja 
feito da melhor forma possível:  

 
Cuidados com a Sonda Enteral:  

 
Fixação da sonda 
 Retirar a fixação antigaquando estiver suja ou solta (cuidado para não puxar a sonda junto) 
 Limpar o nariz com uma gaze embebida em água e sabão, seque bem e sem friccionar;  
 Fixar a sonda, sem passar na frente dos olhos ou da boca. A sonda não deve ficar dobrada, nem puxar a 

narina.  

Figura 19- Modelo de corte do micropore/esparadrapo para fixação da sonda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Maximino, Natalia Patrizi. Orientações pós alta hospitalar para cuidador de paciente acamado, 2018 

 
 Em caso de vermelhidão ou machucadona pele, fixar a sonda em outro local. 
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 Observe a marca no local que a sonda começa a aparecer fora do nariz para monitorização do seu 
posicionamento;  

 A sonda não deve ficar dobrada, nem puxar a narina;  
 Em caso de vermelhidão ou machucado na pele, fixar a sonda em outro local e comunicar a equipe de 

enfermagem para avaliar o machucado.  

 
Administração de medicamentos e dieta 
 

 Administração de dieta com equipo: 
 Colocar a dieta no frasco (ou romper o lacre caso a dieta seja industrializada) 
 Conectar o equipo ao frasco e pendurar no suporte. Para facilitar a descida da dieta, o frasco pode ser 

pendurado em ganchos, prego ou suporte de vasos (60 cm acima da cabeça). Deve-se fracionar a dieta 
durante o dia, o volume em cada horário, não ultrapassando o volume de 300 ml por vez 

 Para retirar o ar presente dentro do equipo, abrir totalmente roleta do equipo, deixar que a dieta chegue 
até a sua ponta e fechar a roleta 

 Conectar o equipo à sonda da pessoa 
 Enquanto receber a dieta, a pessoa deve estar sentada ou deitada com um encosto, mantendo as costas 

elevadas (30 à45º) e deve permanecer nessa posição por 30 minutos após o término da administração 
 Abrir a roleta do equipo e infundir a dieta lentamente por gotejamento (por meio de frasco acoplado ao 

equipo), gota a gota, para evitar diarreia, distensão abdominal, vômitos e má absorção. Controlar o 
gotejamento de acordo com o indicado pela nutricionista. 

 Após administrar cada frasco da dieta, correr pela sonda cerca de 20 ml de água filtrada ou fervida 
(temperatura ambiente) para evitar acúmulo de resíduos e entupimento da sonda;  

 Entre uma refeição e outra, é importante oferecer água através da sonda. A quantidade de água será 
indicada pela nutricionista. 

 Manter a pinça da sonda fechada, quando não estiver em uso;  
 Antes de abrir o cuidador deve lavar a embalagem (lata/pote) fechada com água e sabão/detergente 

neutro e secar. Anotar a data e hora de abertura;  
 

 Administração de dieta com seringa (bolus): 
 Encha uma seringa de 20ml com a dieta;  
 Tire a tampa que fecha a sonda;  
 Conecte a seringa à sonda;  
 Injete lentamente;  
 Repita a operação até o término da dieta;  
 Aspire 20ml de água com a seringa e injete na sonda para limpá-la;  
 Tampe a sonda.  

 

 Alguns medicamentos prescritos: 
 Medicamentos líquidos: aspirar o volume prescrito com a seringa e injetar pela sonda; 
 Comprimidos e drágeas: dissolve-los completamente em pequena quantidade de água em um copo, 

misturando bem; aspirar todo o conteúdo coma seringa e injetar pela sonda. Administrar os medicamentos 
um a um; 

 Lavar a sonda antes e após o término das medicações com 20 ml de água;  
 

Gastrostomia e Jejunostomia: 
 
 Higienizar as mãos com água e sabão antes e depois da manipulação;  
 Higienizar de 02 a 03 vezes ao dia ou quando houver necessidade, sempre ao redor do orifício com água 

e sabão secando posteriormente cuidadosamente;  
 Trocar a gaze que protege a pele ao redor orifício (orifício é onde o dispositivo entra na pele);  
 Não utilizar óleos ao redor do orifício, pois pode facilitar a saída do dispositivo;  

 

Cuidados 

 
 Os cuidados preconizados com o estoma envolvem a manutenção da permeabilidade da sonda, cuidado 

de pele periestoma e observações de complicações, tais como a infecção. Os pacientes e cuidadores 
são orientados e supervisionados pelo Enfermeiro na realização destes cuidados na alta hospitalar e no 
cuidado domiciliário;  



PRELIMINAR 

   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM 
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE  

COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA 

ELABORADO/ APROVADO POR: 

EQUIPE TÉCNICA 
IDENTIFICAÇÃO: 

SMS-AB 

REVISADO POR: 

EQUIPE DE 
REVISÃO 

ULTIMA REVISÃO: 

02/2020 
EDIÇÃO:  

1ªedição 

 

   Página 90 de 166 

 
 
Sonda enteral 
 Em caso de diarreia, retirar o açúcar, as folhas (verduras), diminuir o gotejamento da dieta e comunicar a 

equipe de enfermagem.  
 Após o preparo da dieta caseira, esta deverá ser guardada na geladeira e retirada somente a quantidade 

que for utilizar, 40 minutos antes do horário estabelecido. A dieta, portanto, deverá ser oferecida ao 
paciente em temperatura ambiente; 

 Siga corretamente os horários prescritos. Evite “pular” horários de administração e não aumente o volume 
do próximo horário;  

 Não aquecer a dieta em banho-maria ou em microondas;  
 Antes de administrar a dieta, verifique seu aspecto, cheiro e cor. 
 Cuidado com a consistência da preparação, pois é importante para que se possa administrar a dieta 

normalmente, não a deixar espessa e nem rala demais  
 Na suspeita da sonda estar fora do local, não administrar dieta. Entre em contato com o enfermeiro 

assistente. Cuidado ao barbear o paciente caso a sonda esteja fixada na bochecha, para não cortar a 
sonda.  

 Caso a pessoa não urine num espaço de 4 horas, mesmo ingerindo líquido, procure falar urgentemente 
com a equipe de saúde 

 Uma pessoa produz e elimina, em média, 1.200 a 1.500 ml de urina em 24 horas. Essa quantidade é 
modificada pela ingestão de líquido, suor, temperatura externa, vômitos ou diarreia 

 Mantenha o frasco ou bolsa coletora abaixo do nível da cama ou do assento da cadeira, e não deixe que 
ela fique muito cheia. Esses cuidados são necessários para evitar que a urina retorne do frasco para 
dentro da bexiga 

 
Gastrostomia e Jejunostomia 
 Observar o orifício, em caso de vermelhidão, escoriações (pele ralada) e sangramentos avisar a equipe;  
 Observar presença de Granuloma no orifício (Granuloma é uma inflamação do tecido no nosso 

organismo);  
 Em caso de escape do dispositivo de Gastrostomia do orifício, realizar higiene com água fria, manter o 

paciente deitado de barriga para cima e solicitar o serviço de urgência.  
 Manter cabeceira elevada sempre no momento que estiver administrando alimentação, água ou 

medicação, para não provocar enjoos e vômitos;  
 Após o término da administração, deixar o paciente nesta posição por aproximadamente 40 minutos;  
 Após a administração de alimentação e medicação realizar uma lavagem com 20 ml de água em jato 

utilizando a seringa;  
 Em caso de dificuldade na passagem da alimentação ou medicação, utilizar água em jato com o auxílio 

de uma seringa, antes de administração da alimentação ou medicação;  
 

Resultados Esperados 
 
 
 Apoiar o (a) cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, orientando quanto aos cuidados diários 

com o paciente e também, auxiliando em possíveis dúvidas que surgirem no dia a dia. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Observar o orifício, em caso de vermelhidão, escoriações (pele ralada) e sangramentos avisar a equipe;  
 Em caso de escape do dispositivo de Gastrostomia do orifício, realizar higiene com água fria, manter o 

paciente deitado de barriga para cima e solicitar o serviço de urgência.  
 Em caso de enjoos e vômitos durante a administração da dieta suspender e relatar à equipe;  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº44 Orientação para Cateterismo Vesical Intermitente Limpo 

 

Executante 

 
 Enfermeiro(a) 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Cateter ou sonda de calibre indicado para o paciente; 
 Xilocaína gel (se o seu cateter não for hidrofílico ou pré-lubrificado); 
 Sabonete Líquido, de preferência neutro; 
 Pote plástico com tampa para guardar a sonda;  
 Papel Toalha ou toalha limpa; 
 Gaze; 
 Recipiente graduado, de preferência plástico para coletar a urina; 
 Espelho (para mulheres que precisem visualizar o orifício de introdução do cateter); 
 

Descrição do Procedimento 

 
Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com a Equipe de Saúde. O enfermeiro da Equipe deve estar sempre por perto para 
apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. A seguir estão a orientações e cuidados que devem ser 
feitos pelo Enfermeiro ao cuidador ou próprio paciente com disfunção vesical:  
 
Em Homens: 
 Orientar a Lavagem das mãos com sabão e água corrente ou água fervida; 
 Colocar todo o material que vai usar ao alcance das suas mãos; 
 Orientar a limpeza da região perianal com sabão; 
 Lavar novamente as mãos com sabão e água corrente ou água fervida; 
 Abrir a embalagem original da sonda, conferindo se o número é o definido pelo seu médico; 
 Posicionar da forma mais confortável possível, as melhores posições são: sentado, semi-deitado ou em 

pé; 
 Passar Xilocaína Gel a 2%na extremidade da sonda que será introduzida (10 cm);  
 Tirar o cateter da embalagem, passar o lubrificante quando for necessário e deixar o cateter conectado 

ou direcionado ao local para onde a urina deve sair;  
 Introduzir o cateter com uma das mãos, enquanto a outra mão mantém o pênis em ângulo de 90º em 

relação à pelve; 
 Orientar a realizar pequenas rotações com o cateter para melhor penetração na uretra; 
 Orientar a introdução do cateter até a saída de urina, introduzindo mais 2 cm para evitar o 

desposicionamento do cateter;  
 Orientar a coleta da urina em recipiente que possa ser limpo com facilidade e permita a mensuração do 

volume urinário; 
 Coletar a urina em um frasco graduado; 
 Mensurar o volume urinário (diário miccional) com horário e data; 
 Aguardar o esvaziamento completo da bexiga; 
 Retirar a sonda após esvaziar a bexiga por completa; 
 Realizar nova higiene perianal; 
 Desprezar o volume contido no frasco no vaso sanitário; 
 Lavar a sonda por dentro com auxílio da seringa, com água corrente ou água fervida sem sabão 
 Colocar sabão em uma gaze e desliza-la na sonda, uma única vez. Lavar a sonda por fora com água 

corrente ou água fervida para retirar o sabão; 
 Secar com gaze limpa; 
 Guardar a sonda e a seringa em um vidro bem limpo (lavado com água fervente diariamente) e tampar; 
 Reutilizar a sonda por 5 a 7 dias. Após isto, desprezar a sonda no lixo; 
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Em mulheres: 
 Orientar a Lavagem das mãos com sabão e água corrente ou água fervida; 
 Colocar todo o material que vai usar ao alcance das suas mãos; 
 Orientar a limpeza da região perianal com sabão; 
 Lavar novamente as mãos com sabão e água corrente ou água fervida; 
 Abrir a embalagem original da sonda, conferindo se o número é o definido pelo seu médico; 

 Posicionar-se confortavelmente, sentada ou deitada. Quando sentadas devem fletir os joelhos e afastar 
as coxas mantendo os pés juntos para apoiar o espelho; 

 Passar Xilocaína Gel 2%na extremidade da sonda que será introduzida (5 cm); 

 A paciente deve identificar o clitoris com o dedo médio afastando os grandes lábios com o dedo 
indicador e o polegar de uma mão e com a outra mão introduzir o cateter lubrificado logo abaixo, 
procurando a entrada da uretra.  

 Introduzir lentamente de 5 a 7 cm no meato uretral, observando a saída da urina; 
 Coletar a urina em um frasco graduado; 
 Mensurar o volume urinário (diário miccional) com horário e data; 
 Aguardar o esvaziamento completo da bexiga; 
 Retirar a sonda após esvaziar a bexiga por completa; 
 Realizar nova higiene perianal; 
 Desprezar o volume contido no frasco no vaso sanitário; 
 Lavar a sonda por dentro com auxílio da seringa, com água corrente ou água fervida sem sabão 
 Colocar sabão em uma gaze e desliza-la na sonda, uma única vez. Lavar a sonda por fora com água 

corrente ou água fervida para retirar o sabão  
 Secar com gaze limpa 
 Guardar a sonda e a seringa em um vidro bem limpo (lavado com água fervente diariamente) e tampar; 
 Reutilizar a sonda por 5 a 7 dias. Após isto, desprezar a sonda no lixo; 
 
Assepsias do cateter e estocagem 

 Orientar lavar o cateter com água corrente e sabão neutro, fazendo movimentos de 

 Fricção com as mãos na parte externa do cateter, retirando qualquer impureza. O lúmen do cateter deve 
ser lavado com água corrente sem encostar-se à saída da bica até a saída de qualquer impureza. 

 Secar a parte externa do cateter com gaze limpa (não precisa ser estéril), orientando a 

 Desprezar a gaze no lixo comum; 

 Não soprar o cateter. Deixar secar a parte interna naturalmente; 

 Após a limpeza guardar o cateter em caixa plástica com tampa, limpa e seca de uso exclusivo para esse 
fim; 

 O cateter pode ser utilizado por até 15 dias, sendo o período recomendável de 5 dias; 

 Se o paciente observar qualquer resíduo, ou rachadura, desprezar; 

 Reforçar para não usar qualquer outro produto químico para limpeza do cateter; 
 

Cuidados 

 
 Se o paciente for utilizar uma garrafinha plástica, orientar abrir a tampinha do cateter, colocar a ponta 

colorida dentro da área do gargalo da garrafa e prenda com papel higiênico ou papel toalha dobrados de 
forma a fazer uma rolha e fixar o cateter na garrafa 

 Deve-se evitar a distensão excessiva da bexiga (acima de 500 a 600 ml) a fim de prevenir a piora da 
função vesical. Por isso é importante orientar no início do tratamento o registro do volume urinário e a 
hora, adequando o intervalo para que a drenagem de urina não exceda 500 ml. 

 Orientar que para retirada inferior a 300ml deve-se aumentar o intervalo entre o cateterismo. Assim para 
o cateterismo seja realizado no período de 6 /6 horas deverá ser retirado um volume entre 300 a 400 ml. 
 

Resultados Esperados 
 
 Apoiar o (a) cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, orientando quanto aos cuidados diários 

com o paciente e também, auxiliando em possíveis dúvidas que surgirem no dia a dia. 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 
 Propiciar o esvaziamento vesical promovendo conforto ao paciente; 
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Ações nas Anormalidades 

 Os pacientes neuropatas devem estar atentos a alguns sintomas: aumento da espasticidade, dificuldade 
na cateterização por espasmos no assoalho pélvico, aumento da incontinência, desconforto abdominal 
ou supra-púbico e febre. Nesses casos, comunicar ao (à) enfermeiro (a) ou médico da equipe; 

 Sangramento uretral é frequente em homens, principalmente por falso trajeto. Nesses casos, parar a 
cateterização e procurar a Unidade de Saúde de Referência. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº45 Sondagem Vesical de Alívio 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a)  
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja; 
 Equipamento de Proteção Individual (gorro, máscara e óculos de proteção) 
 Par de luva estéril; 
 Solução fisiológica a 0,9%; 
 Compressa; 
 PVP-I degermante; 
 Comadre; 
 Gaze estéril; 
 Sabão líquido; 
 PVP-I aquoso; 
 Sonda uretral de alívio no número adequado ao paciente; 
 Luva de procedimento; 
 Saco plástico para resíduos; 
 Recipiente esterilizado para amostra no caso de exame; 
 Seringa de 10 ml; 
 Xilocaína Gel 2%.   

 

Descrição do Procedimento 

 
Homens: 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Colocar o paciente em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas e afastadas. Visualizar o meato 

uretral; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Calçar as luvas de procedimento; 
 Colocar os materiais de proteção: gorro, máscara e óculos de proteção e se direcionar ao leito do 

paciente juntamente com o material disposto na bandeja;  
 Posicionar a comadre, fralda ou material absorvente sob o paciente;  
 Abrir as gazes de forma estéril, deixando-as protegidas; 
 Realizar higienização da genitália com clorohexedinade germante 2% ou PVPI degermante tópico e SF 

0,9%e com movimentos no sentido longitudinal, de cima para baixo, sempre utilizando uma gaze para 
cada movimento; tracionar o prepúcio para baixo e higienizar a glande a partir do meato uretral com 
movimentos circulares;  

 Remover as luvas de procedimentos; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Abrir o material de cateterismo sobre uma mesa auxiliar ou entre os joelhos do paciente, atentar para o 

nível de consciência e agitação do mesmo;  
 Abrir os materiais estéreis (sonda, compressa ou campo estéril, recipiente para drenagem) com técnica 

asséptica;  
 Calçar as luvas estéreis conforme documento que padroniza essa ação;  
 Colocar a compressa estéril ou campo estéril sobre a genitália, deixando o meato exposto; 
 Solicitar que outro profissional coloque a xilocaína dentro da seringa, aproximadamente 10 ml de forma 

que ele não toque no material estéril;  
 Introduzir xilocaína no meato uretral;  
 Tracionar o pênis perpendicularmente (ângulo de 90°) ao corpo para retificação da uretra;  
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 Introduzir a sonda na uretra, até que ocorra retorno urinário;  

 Colocar a outra ponta da sonda em um recipiente para drenar toda a urina, desprezando-a em uma 
comadre ou em um frasco coletor para exames;  

 Retirar a sonda suavemente após esvaziamento da bexiga;  
 Remover o antisséptico da pele da paciente com auxílio de uma compressa úmida, secando em seguida;  
 Garantir o conforto do paciente;  
 Retirar e desprezar na lixeira os materiais descartáveis utilizados, deixando o local em ordem; 
 Retiras as luvas estéreis;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 

 
Mulheres:  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Colocar o paciente em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas e afastadas. Visualizar o meato 

uretral; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Calçar as luvas de procedimento; 
 Colocar os materiais de proteção: gorro, máscara e óculos de proteção e se direcionar ao leito do 

paciente juntamente com o material disposto na bandeja;  
 Posicionar a comadre, fralda ou material absorvente sob o paciente;  

 Realizar higienização da genitália com Clorohexidinede germante 2% ou PVPI (Degermante e Tópico) e 
SF a 0,9%, com movimentos unidirecionais e desprezando a gaze após cada movimento;  

 Proceder à limpeza utilizando a mão não dominante para afastar os grandes lábios e com a mão 
dominante realizar limpeza dos pequenos lábios de cima para baixo e à direita e depois à esquerda, 
trocando a gaze a cada etapa. Visualizar o meato uretral e proceder à limpeza do mesmo, de cima para 
baixo;  

 Remover as luvas de procedimentos, realizar antissepsia das mãos com álcool 70%;  

 Abrir o material de cateterismo sobre uma mesa auxiliar ou entre os joelhos do paciente, atentar para o 
nível de consciência e agitação do mesmo;  

 Abrir os materiais estéreis (sonda, compressa ou campo estéril, recipiente para drenagem) com técnica 
asséptica;  

 Calçar as luvas estéreis conforme documento que padroniza essa ação;  

 Colocar a compressa estéril ou campo estéril sobre a genitália, deixando o meato exposto.  

 Aplicar a gel anestésico na quantidade necessária sobre a gaze estéril e lubrificar a extremidade distal 
do cateter;  

 Afastar os pequenos e grandes lábios e introduzir a sonda por 5 a 7 cm no meato uretral observando o 
retorno urinário;  

 Colocar a outra ponta da sonda em um recipiente para drenar toda a urina, desprezando-a em uma 
comadre ou em um frasco coletor para exames;  

 Retirar a sonda suavemente após esvaziamento da bexiga;  
 Remover o antisséptico da pele da paciente com auxílio de uma compressa úmida, secando em seguida;  
 Garantir o conforto do paciente;  
 Retirar e desprezar na lixeira os materiais descartáveis utilizados, deixando o local em ordem; 
 Retiras as luvas estéreis;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 
 

Cuidados 

 
 Resolução COFEN Nº 0450/2013, normatiza o procedimento de Sondagem Vesical no âmbito do 

Sistema COFEN / Conselhos Regionais de Enfermagem. 
 A sonda mais indicada para o cateterismo de alívio são os números 12 a 14 
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Resultados Esperados 
 
 Esvaziar a bexiga em caso de retenção urinária e coleta de material para exames; 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso encontre resistência na introdução da sonda, interrompa o procedimento. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº46 Sondagem Vesical de Demora 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a)  

 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Equipamentos de proteção individual (gorro, máscara e óculos de proteção). 
 Alcool 70%; 
 Sonda de Foley (nº adequado ao paciente); 
 Bolsa Coletora (sistema fechado); 
 Gel Anestésico 2%; 
 Luva Estéril; 
 Luva de procedimentos; 
 Compressa de Gaze estéril; 
 Micropore e/ou esparadrapo; 
 Seringa de 20ml; 
 Agulha 40x12; 
 Soro fisiológico 0,9% ou Água Destilada (10ml) 
 Comadre, fralda ou material absorvente; 
 Prescrição médica;  

 

Descrição do Procedimento 

 
Mulheres:  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Colocar os materiais de proteção: gorro, máscara e óculos de proteção; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Abrir as gazes de forma asséptica, deixando-as protegidas; 
 Calçar as luvas de procedimento e posicionar o paciente adequadamente em decúbito dorsal com 

membros inferiores fletidos com distância de 60 cm. Descobrir apenas a região genital; 
 Posicionar a comadre, fralda ou material absorvente sob o paciente; 
 Realizar higienização da genitália com sabão líquido neutro ou PVPI degermante e SF a 0,9%, com 

movimentos unidirecionais e desprezando a gaze após cada movimento; 
 Proceder à limpeza utilizando a mão não dominante para afastar os grandes lábios e com a mão 

dominante realizar limpeza dos pequenos lábios de cima para baixo e à direita e depois à esquerda. 
Visualizar o meato uretral e proceder à limpeza do mesmo, de cima para baixo; 

 Remover as luvas de procedimentos, realizar antissepsia das mãos com álcool 70% e calçar as luvas 
estéreis; 

 Abrir o material de cateterismo sobre uma mesa auxiliar ou entre os joelhos do paciente, atentar para o 
nível de consciência e agitação do mesmo; 

 Abrir os materiais estéreis (sonda, seringa, agulha, gaze estéril, sonda foley e sistema coletor fechado e 
compressa ou campo estéril) com técnica asséptica; 

 Calçar as luvas estéreis; 
 Colocar a compressa estéril ou campo estéril sobre a genitália, deixando o meato exposto. 
 Solicitar ajuda e com uma seringa de 20 ml e uma agulha de aspiração, aspirar água destilada 

necessária para insuflar o balonete conforme descrito na sonda Foley e testá-lo para observar 
vazamentos, retirando a água após o teste e reservar a seringa com água no campo estéril; 

 Adaptar a sonda de Foley na bolsa coletora (sistema fechado de drenagem esterilizado); 
 Solicitar que outro profissional coloque a xilocaína dentro da seringa, aproximadamente 10 ml de forma 

que ele não toque no material estéril; 
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 Afastar os pequenos e grandes lábios e aplicar gaze estéril umedecida com PVPI tópico no meato 
uretral; 

 Aplicar a gel anestésico a 2% na quantidade necessária sobre a gaze estéril e lubrificar a extremidade 
distal do cateter; 

 Introduzir o cateter pré-conectado a um coletor de sistema de drenagem fechado, por 5 a 7 cm no meato 
uretral observando o retorno urinário; 

 Insuflar balonete de acordo com volume de água recomendado pelo fabricante; 
 Tracionar o cateter lentamente, para fora, até sentir resistência; 
 No caso dos homens, recobrir a glande com o prepúcio em caso de paciente não circuncidado 
 Fixar o cateter na face interna da coxa com esparadrapo comum ou micropore, deixando o sistema por 

cima da perna; 
 Atentar para que a sonda e a bolsa não fiquem hiperextendidas ou dobradas; 
 Retirar e desprezar na lixeira os materiais descartáveis utilizados, deixando o local em ordem; 
 Retiras as luvas estéreis; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 

 
 

Homens: 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Colocar os materiais de proteção: gorro, máscara e óculos de proteção; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Colocar os materiais de proteção: gorro, máscara e óculos de proteção; 
 Calçar as luvas de procedimento e posicionar o paciente adequadamente em decúbito dorsal com 

membros inferiores fletidos com distância de 60 cm. Descobrir apenas a região genital; 
 Posicionar a comadre, fralda ou material absorvente sob o paciente; 
 Realizar higienização da genitália com sabão líquido neutro ou PVPI degermante e SF a 0,9%, com 

movimentos unidirecionais e desprezando a gaze após cada movimento; 
 Realizar higienização da genitália com sabão líquido neutro ou PVPI degermante e SF a 0,9%, com 

movimentos no sentido longitudinal, de cima para baixo, sempre utilizando uma gaze para cada 
movimento. Tracionar o prepúcio para baixo e higienizar a glande a partir do meato uretral com 
movimentos circulares; 

 Fazer a antissepsia do meato urinário para a base do pênis, trocar a gaze em cada etapa; 
 Remover as luvas de procedimentos, realizar antissepsia das mãos com álcool 70% e calçar as luvas 

estéreis conforme documento que padroniza essa ação; 
 Abrir o material de cateterismo sobre uma mesa auxiliar ou entre os joelhos do paciente, atentar para o 

nível de consciência e agitação do mesmo; 
 Abrir os materiais estéreis (sonda, seringa, agulha, gaze estéril, sonda Foley e sistema coletor fechado e 

compressa ou campo estéril) com técnica asséptica; 
 Calçar as luvas estéreis conforme documento que padroniza essa ação; 
 Colocar a compressa estéril ou campo estéril sobre a genitália, deixando o meato exposto. 
 Solicitar ajuda e com uma seringa de 20 ml e uma agulha de aspiração, aspirar água destilada 

necessária para insuflar o balonete conforme descrito na sonda Foley e testá-lo para observar 
vazamentos, retirando a água a pós o teste e reservar a seringa com água no campo estéril; 

 Adaptar a sonda de Foley na bolsa coletora (sistema fechado de drenagem esterilizado); 
 Solicitar que outro profissional coloque a xilocaína dentro da seringa, aproximadamente 10 ml de forma 

que ele não toque no material estéril; 
 Tracionar o pênis perpendicularmente (ângulo de 90°) ao corpo para retificação da uretra; 
 Aplicar a gel anestésico a 2% na quantidade necessária no meato uretral e lubrificar a extremidade distal 

do cateter; 
 Introduzir o cateter pré-conectado a um coletor de sistema de drenagem fechado, por 5 a 7 cm no meato 

uretral observando o retorno urinário; 
 Insuflar balonete de acordo com volume de água recomendado pelo fabricante; 
 Tracionar o cateter lentamente, para fora, até sentir resistência; 
 No caso dos homens, recobrir a glande com o prepúcio em caso de paciente não circuncidado 
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 Fixar o cateter na face interna da coxa com esparadrapo comum ou micropore, deixando o sistema por 
cima da perna; 

 Atentar para que a sonda e a bolsa não fiquem hiperextendidas ou dobradas; 
 Retirar e desprezar na lixeira os materiais descartáveis utilizados, deixando o local em ordem; 
 Retiras as luvas estéreis; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 

 

Cuidados 
 
 
 Resolução COFEN Nº 0450/2013, normatiza o procedimento de Sondagem Vesical no âmbito do Sistema 

COFEN / Conselhos Regionais de Enfermagem. 
 A realização do Cateterismo Vesical é uma atividade privativa do Enfermeiro, podendo o Auxiliar e/ou 

Técnico de Enfermagem assisti-lo durante a execução do procedimento, bem como utilizar as 
orientações, para certificar o posicionamento adequado da sonda em avaliações posteriores; 

 O Auxiliar e/ou Técnico de Enfermagem ao evidenciar posicionamento inadequado da Sonda Uretral 
deverá acionar o Enfermeiro de referência para a realização de nova sondagem. Caso não seja possível, 
o Transporte Sanitário deverá ser acionado para o devido encaminhamento à UPA de referência para a 
realização do procedimento pela equipe de plantão da referida unidade. 
 

Resultados Esperados 
 
 
 Execução uniforme do procedimento conforme diretrizes estabelecidas de forma a evitar os eventos 

adversos em sua realização. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº47 Orientações para Colocação de Coletor Urinário Masculino 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a)  
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bolsa ou Frasco coletor com sistema aberto; 
 Tira de adesivo ou carrapicho de 10 cm; 
 Par de luvas de procedimento; 
 Dispositivo urinário masculino tipo preservativo com extensor; 
 Tesoura e/ou aparelho de barbear; 
 Gaze estéril 
 Sabão liquido; 
 Água filtrada;  
 Esparadrapo ou micropore; 
 

Descrição do Procedimento 

 
Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com a Equipe de Saúde. O enfermeiro da Equipe deve estar sempre por perto para 
apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. A seguir estão a orientações e cuidados que devem ser 
feitos pelo Enfermeiro ao cuidador ou próprio paciente com disfunção vesical:  
 
 Apresentar-se ao paciente e/ou acompanhante; 
 Explicar o procedimento ao paciente; 
 Orientar a Lavagem das mãos com sabão e água corrente tratada ou água fervida; 
 Colocar todo o material que vai usar ao alcance das suas mãos; 
 Calçar a luva de procedimento; 
 Orientar a limpeza da região genital com sabão; 
 Abrir a embalagem original da sonda, conferindo 

se o número é o adequado; 
 Abrir as embalagens de forma estéril, 

deixando os materiais protegidos; 
 Posicionar o paciente preferencialmente em 

decúbito dorsal; 
 Aparar os pelos na base do pênis, se 

necessário; 
 Prender o coletor urinário do sistema aberto 

de drenagem urinária na estrutura da cama 
ou cadeira de rodas; 

 Deixar a “borracha” de drenagem pronta 
para conexão; 

 Segurar com a mão não dominante o corpo 
do pênis; 

 Segurar o códon junto à ponta do pênis com 
a mão dominante e continuamente 
desenrolar o mesmo sobre o pênis; 

 Deixar 2,5 a 5 centímetros com micropore 
ou esparadrapo entre a extremidade do 
códon e a ponta da glande do pênis; 

 Contornar o corpo do pênis com micropore 

ou esparadrapo para fixar o códon; 
 Aplicar a fita firmemente, porém sem 

comprometer o fluxo sanguíneo; 

Figura 20:  Etapas para colocação do códon 

Fonte: https://www.cirurgicajoinville.com.br/coletor-de-urina-para-

incontinencia-masculina-no6-embramed 

https://www.cirurgicajoinville.com.br/coletor-de-urina-para-incontinencia-masculina-no6-embramed
https://www.cirurgicajoinville.com.br/coletor-de-urina-para-incontinencia-masculina-no6-embramed
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 Conectar o coletor urinário ao sistema de drenagem; 
 Certificar-se que o códon não está torcido e promova uma livre drenagem de urina; 
 Deixar o paciente seguro, confortável;  
 Retirar as luvas; 
 Orientar a Lavagem das mãos com sabão e água corrente tratada ou água fervida; 
 Retornar de 30 a 60 minutos para observar a drenagem, sinais de edema e vazamento 
 

Cuidados 

 
 Observar vazamentos, sinais flogísticos e edemas. 
 Executar corretamente toda a técnica evitando iatrogenias; 
 Expor a genitália e avaliar as condições do pênis. Em caso de lesão ou irritação da pele ou edema 

do pênis é contra-indicado a colocação do códon; 
 Trocar o códon a cada 24 horas ou retirá-lo em caso de lesão, utilizando luvas de procedimento. 

 

Resultados Esperados 
 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº48 Troca da Sonda de Cistostomia (uso de sonda de Foley) 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a)  
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Luvas de Procedimento 
 Luva Estéril 
 Máscara cirúrgica, óculos de Proteção (EPI); 
 Sonda Foley com número compatível com a sonda de cistostomia; 
 Bolsa drenagem de urina sistema fechado (bolsa coletora) 
 Xilocaína em Gel; 
 Seringa de 20 ml; 
 Agulha 40 x12; 
 Agua destilada 10ml; 
 Esparadrapo; 
 Álcool a 70%; 
 Clorohexidine degermante 2% ou PVPI (Degermante e Tópico)  
 Compressas de gaze estéril;  
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Promover a privacidade do paciente;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Paramentar-se com os EPIs;  
 Posicionar o paciente adequadamente em decúbito dorsal;  
 Abrir os materiais descartáveis (sonda, seringa, agulha, gaze estéril e sistema coletor fechado) e 

adicioná-los ao campo estéril com técnica asséptica;  
 Abrir a ampola de água destilada sobre a mesa de cabeceira do paciente;  
 Desprezando o primeiro jato, colocar solução de Clorexidina 0,2% nas gazes estéreis;  
 Abrir a bisnaga de lidocaína/xilocaína gel 2% e colocar um pouco em local estéril;  
 Com auxílio de uma seringa de 20 ml desinsufle o balonete da sonda que está no paciente e retire-a. 

Desprezar sonda e bolsa no lixo adequado;  
 Retirar luvas de procedimento;  
 Higienizar as mãos com álcool 70%;  
 Calçar um par de luvas estéreis;  
 Com auxílio de uma seringa de 20 ml e uma agulha de aspiração, sem contaminar as mãos, aspirar água 

destilada necessária para insuflar o balonete. Testar o balonete introduzindo toda a água, após o teste 
reservar a seringa com água no campo estéril;  

 Proceder antissepsia do estoma com clorexidina 0,2%;  
 Colocar o campo ou compressa estéril sobre o estoma;  
 Lubrificar a ponta da sonda com lidocaína 2%;  
 Conectar a sonda a um coletor de drenagem de sistema fechado;  
 Introduzir a sonda delicadamente no estoma cerca de 10 cm e insuflar o balonete com água destilada de 

acordo com a recomendação do fabricante, observar a presença de diurese;  
 Tracionar lentamente a sonda até sentir resistência;  
 Retirar o campo ou compressa;  
 Remover o antisséptico da pele da paciente com auxílio de uma compressa úmida, secando em seguida;  
 Proteger o estoma e a base da sonda com gaze estéril e ocluir com fita hipoalergênica;  
 Posicionar a bolsa coletora na parte inferior da cama;  
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 Retirar e desprezar na lixeira os materiais descartáveis utilizados, deixando o local em ordem;  
 Deixar o paciente confortável;  
 Retiras as luvas estéreis;  
 Retirar e desprezar na lixeira os materiais descartáveis utilizados, deixando o local em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 
 

Cuidados 

 
 A troca da sonda de cistostomia pode ser realizada pelo Enfermeiro nos diversos contextos de 

atendimento, incluindo na atenção primária (UBS, PSF, domiciliar). Entende-se, ainda, que a execução 
da troca da sonda não deve ser delegada aos profissionais Técnicos e Auxiliares de Enfermagem devido 
ao embasamento cientifico necessário, os riscos que envolvem este procedimento e a impossibilidade 
dos mesmos realizarem a avaliação adequada por meio da Consulta de Enfermagem. 

 Cistostomia suprapúbica ou vesicostomia é uma conexão criada cirurgicamente entre a bexiga urinária e 
a pele a qual é utilizada para drenar urina da bexiga em indivíduos com obstrução do fluxo urinário 
normal. No caso de obstrução ou vazamento, havendo disponibilidade de insumos, o enfermeiro poderá 
realizar a troca da sonda, utilizando a sonda de Foley em tamanho compatível com a recentemente 
retirada.  

 A troca da sonda de Foley deverá ocorrer a cada 30 dias, salvo sob orientação médica; 
 Nuca trocar somente a bolsa coletora 
 Clampear a extensão quando for necessário elevar o coletor acima do nível da bexiga; 
 Realizar o curativo do estoma a cada 24 horas.  
 

Resultados Esperados 
 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) ou médico responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº49 Troca de Bolsa de Colostomia 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja; 
 Saco de lixo branco leitoso; 
 Máscara descartável e Óculos de proteção (EPI) 
 Luvas de procedimento; 
 Gaze; 
 Sabonete neutro; 
 Comadre; 
 Copo descartável com água morna (pode ser utilizado ABD ou SF 0,9% -Frasco de 250ml) 
 Escala de medição de estoma plástico ou régua; 
 Tesoura; 
 Bolsa coletora de Fezes (1 ou 2 peças) 
 Presilha para fechamento da bolsa coletora 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Promover a privacidade do paciente;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Posicionar o paciente em decúbito dorsal;  
 Colocar a máscara e calçar as luvas de procedimento;  
 Esvaziar a bolsa, se houver fezes, em comadre;  
 Remover a bolsa coletora, descolando uma pequena parte do adesivo na parte superior. Amparar a pele 

com gaze umedecida com água e descolar suavemente o adesivo e a barreira protetora de cima para 
baixo;  

 Descartar o material em lixeira adequada;  
 Limpar e o estoma e a pele ao redor com gaze umedecida em água e sabonete, removendo todas as 

fezes e resíduos de placa da pele;  
 Secar toda a área da pele ao redor do estoma;  
 Aparar os pêlos em pele próxima ao estoma utilizando tesoura ou tricotomizador, se necessário;  
 Medir o estoma com escala de medição de estoma, régua ou faça um molde, colocando um plástico 

sobre o estoma, desenhando seu contorno;  
 Desenhar o molde da medida do estoma sobre o papel protetor da placa adesiva;  
 Caso sistema coletor de 1 peça, afastar a parte plástica da bolsa da placa adesiva, evitando o recorte 

acidental do plástico quando recortar a placa;  
 Recortar a placa adesiva de acordo com o desenho do molde;  
 Retirar o papel que protege a barreira; 
 
Caso seja sistema coletor de 01 peça:  
 Ajustar a placa ao estoma, segurando-a pela borda da barreira ou adesivo, se houver;  
 A parte drenável da bolsa deve estar voltada para os pés (em pacientes que deambulam) ou voltada 

para o flanco do mesmo lado do estoma ou em sentido diagonal (em pacientes acamados);  
 
Caso seja sistema coletor de 02 peças: 
 Ajustar a placa ao estoma, segurando-a pela borda da barreira ou adesivo, se houver;  
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 Encaixar a bolsa sobre o flange da placa, segurando-a pela pestana com a abertura voltada para os pés 
(em pacientes que deambulam) ou voltada para o flanco do mesmo lado do estoma ou em sentido 
diagonal (em pacientes acamados);  

 Fazer pressão sobre o aro da bolsa coletora e a flange da placa. No flange flutuante colocar os dedos 
sob esta e os polegares sobre o aro da bolsa para finalizar o encaixe da bolsa na placa;  

 Fazer pressão suave sobre a placa adesiva para melhor aderir à pele;  
 Retirar o papel que protege o adesivo microporoso, se houver, e fazer leve pressão sobre este, para 

melhor aderir à pele.  
 Fechar a abertura da bolsa coletora com a presilha, fazendo uma dobra na extremidade desta sobre a 

haste interna da presilha;  
 Retirar as luvas de procedimento e a máscara;  
 Deixar o paciente confortável;  
 Recolher o material do quarto, mantendo o mesmo organizado;  
 Descartar o material de forma adequada;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Manter o paciente relaxado em posição confortável, mantendo privacidade; 
 Calçar as luvas de procedimentos; 
 Remover a bolsa, tencionando levemente a pele para baixo, enquanto levanta a placa; 
 Descartar a bolsa suja e a placa em saco plástico; guardar o clamp para reutilização; 
 Limpar a pele, compressa de gaze, para remover as fezes; 
 Lavar e secar a pele por completo, depois de limpar. É normal que o estoma sangre discretamente 

durante a limpeza e secagem. 
 Aplicar a placa, utilizando guia de medição ou padrão para determinar o tamanho do estoma; 
 Marcar o tamanho correto sobre a parte posterior da placa e cortar conforme o tamanho do estoma (é 

aceitável cortar cerca de 0,5 cm maior que o tamanho do estoma). 
 Remover a cobertura de papel da placa, centralizar a abertura sobre o estoma e pressionar a placa para 

baixo sobre a pele periostomal; 
 Fixar a bolsa sobre os bordos da placa de acordo com as orientações do fabricante; 
 Aplicar o fechamento na parte posterior da bolsa com o clamp; 
 Retirar as luvas; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 
 

Cuidados 

 

 A realização da troca da bolsa de colostomia não é uma ação privativa do Enfermeiro, podendo também 
ser realizada pelo Técnico de Enfermagem habilitado e capacitado. Esta troca também pode ser 
realizada pelo próprio paciente, desde que orientado e treinado pelo profissional Enfermeiro, habilitado e 
que possua conhecimento quanto ao uso dos dispositivos adequados.  

 Orientar que o processo final de cicatrização do estoma ocorre aproximadamente entre 4 e 6 semanas 
do processo cirúrgico, a mucosa exposta tem cor vermelho vivo, é úmida, brilhante e não possuem 
sensibilidade tática ou térmica;  

 Orientar que inicialmente o estoma apresenta-se edemaciado com provável redução do diâmetro dentro 
dos primeiros meses;  

 O corte da placa do dispositivo deve ser adequado, de acordo com o tamanho do estoma, para que não 
haja exposição da pele com os efluentes (fezes) e aparecimento de dermatites locais;  

 Não se deve utilizar cremes ou produtos oleosos próximos do local da estomia para que não haja má 
aderência do dispositivo à pele;  

 Realizar a limpeza do estoma, preferencialmente no horário do banho utilizando água e sabonete líquido 
neutro e secar com tecido macio sem esfregar;  

 Esvaziar as bolsas coletoras trocando-as periodicamente com o intervalo de três a sete dias. É 
importante não ultrapassar duas trocas por dia. Já as bolsas fechadas são trocadas diariamente no 
momento do funcionamento intestinal;  

 As bolsas coletoras devem ser higienizadas diariamente com água e sabonete líquido pela parte inferior 
da bolsa coletora. No caso de dispositivos de duas peças, a bolsa deve ser desacoplada da placa para 
higienização e posteriormente recolocada;  

 Os coletores devem ser esvaziados constantemente ao atingirem 1/3 de sua capacidade total, atentando 
para o adequado fechamento do dispositivo.  
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Resultados Esperados 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº50 Orientações ao cuidador do paciente em uso de Sonda e Ostomias 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a)  

 

Materiais/ Equipamentos 

 
Materiais para cuidado com Sonda Vesical ou Cistosmia:  
Higiene:  
 Àgua 
 Sabão neutro  
 Micropore ou esparadrapo 
 Gaze 

Esvaziamento: 
 Jarra ou comadre 
 Água  
 Sabão neutro 

 

Descrição do Procedimento 

 
Para que o cuidado ao paciente em casa tenha bons resultados, é fundamental sua participação atenta e 
cuidadosa, juntamente com a Equipe de Saúde. O enfermeiro da Equipe deve estar sempre por perto para 
apoiar o cuidador em suas atividades e dúvidas. A seguir estão a orientações e cuidados que devem ser 
feitos pelo Enfermeiro ao cuidador para que o desafio de ter um familiar em uso de sonda e ostomias seja 
feito da melhor forma possível:  

 
Higiene íntima do paciente:  
 A higiene íntima pode ser realizada durante o banho, com água corrente e sabão neutro, cuidando para 

não puxar e movimentar a sonda, especialmentenos casos de pacientes que tomam banho no chuveiro. 
 Nos pacientes acamados a higiene íntima deve ocorrer a cada troca de fralda. Atenção: 
1. Após a retirada da fralda, retirar com cuidado a fixação da sonda; 
2. Não tracionar a sonda; 
3. Após enxugar a pele, fixar novamente a sonda com micropore ou esparadrapo; 
4. Realizar higiene íntima pelo menos três vezes ao dia; 
5. SEMPRE realizar higiene íntima após evacuações. 
 Limpe a pele ao redor da sonda com água e sabão pelo menos três vezes ao dia para evitar o acúmulo de 

secreção ou quando houver necessidade, realizando com cuidado para não puxar e retirar a sonda do 
lugar. Realizar giros para verificar se não está aderido na parte interna; 

 Higienizar as mãos com água e sabão antes e depois da manipulação;  
 Para Cistostomia trocar a gaze que protege a pele ao redor orifício (orifício é onde o dispositivo entra na 

pele);  
 Não utilizar óleos ao redor do orifício, pois pode facilitar a saída do dispositivo; 
 
Técnica para desprezar urina da bolsa coletora: 
 Esvaziar a bolsa coletora sempre que ela estiver 2/3 cheias 
 Utilizar recipiente para descarte de urina (pode ser uma jarra ou uma comadre, utilizados apenas para 

esse fim) 
 Posicionar o recipiente abaixo da bolsa coletora, retirar a tampa protetora da bolsa e abrir a válvula, 

deixando a urina escorrer para recipiente. Atenção: não encostar a ponta da bolsa no recipiente 
 Após esvaziamento da bolsa, fechar a válvula e colocar a tampa 
 Manter a bolsa coletora sempre para baixo, sem encostar no chão;  
 Esvaziar a bolsa coletora 02 vezes ao dia no mínimo, se protegendo ao máximo, utilizando luva e 

principalmente deixando o seu rosto o mais longe possível; 
 Jogar o conteúdo da bolsa em um recipiente exclusivo para isso e depois no vaso sanitário; após, 

higienizar o recipiente com água e sabão, e deixar secar. 
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Fixação da sonda: 
 A sonda deve sempre se manter fixada com esparadrapo ou micropore, sem tracionar (puxar) 
 Em homens, a sonda deve ser fixada abaixo do umbigo, ou nas regiões inguinal direita ou esquerda (fazer 

rodízio para evitar lesão de pele na uretra) 
 Em mulheres, fixar a sonda na face interna da coxa e rodiziar os lados para evitar lesões na uretra; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: BRASIL.Orientações para o cuidado com o paciente no ambiente domiciliar, 2018 

 

Cuidados 
 
 A bolsa de drenagem NUNCA deve ser deixada no chão. 
 Tome cuidado para não puxar a sonda, pois isso pode causar ferimentos na uretra. 
 A sonda tem que ficar livre para que a urina saia continuamente da bexiga, por isso, cuide para que a 

perna da pessoa ou outro objeto não comprima a sonda. 
 Se durante algum tempo não houver urina na bolsa coletora, verifique se a sonda está dobrada, 

obstruída ou pressionada pela perna da pessoa. 
 Caso a pessoa não urine num espaço de 4 horas, mesmo ingerindo líquido, procure falar urgentemente 

com a equipe de saúde. 
 Uma pessoa produz e elimina, em média, 1.200 a 1.500 ml de urina em 24 horas. Essa quantidade é 

modificada pela ingestão de líquido, suor, temperatura externa, vômitos ou diarreia. 
 Mantenha o frasco ou bolsa coletora abaixo do nível da cama ou do assento da cadeira, e não deixe que 

ela fique muito cheia. Esses cuidados são necessários para evitar que a urina retorne do frasco para 
dentro da bexiga 

 

Resultados Esperados 
 
 Apoiar o (a) cuidador (a) do paciente em ambiente domiciliar, orientando quanto aos cuidados diários 

com o paciente e também, auxiliando em possíveis dúvidas que surgirem no dia a dia. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso a sonda desconectar da bolsa coletora, procurar equipe de saúde;  
 Observar sempre o aspecto da urina que está saindo na bolsa coletora e atentar para urina com 

presença de sangue, pus, coágulos. Sempre que houver uma diferença da urina convencional para outro 
tipo de urina é importante que o médico seja comunicado, pois em alguns casos poderá se tratar de 
infecção que requer atenção especial; 

 Observar o orifício, em caso de vermelhidão, escoriações (pele ralada) e sangramentos avisar a equipe;  
 Em caso de escape do dispositivo de Gastrostomia do orifício, realizar higiene com água fria, manter o 

paciente deitado de barriga para cima e solicitar o serviço de urgência.  
 Em caso de enjoos e vômitos durante a administração da dieta suspender e relatar à equipe;  

Figura 21:  Posicionamento e Fixação de sonda Vesical 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº51 Registros de Enfermagem 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Prontuário, impresso ou documento padronizado pela Instituição; 

 Caneta esferográfica azul ou preta; 

 Carimbo pessoal (nome do profissional, categoria e número do registro no conselho de classe); 

Descrição do Procedimento 

 
As Anotações de Enfermagem devem ser registradas em formulários/documentos ou prontuários, com 

cabeçalho devidamente preenchido com os dados completos do paciente, de acordo com os critérios para 

cada ação realizada, conforme roteiros abaixo: 

 Acolhimento/Escuta inicial do Paciente: nome completo do paciente, data e hora do atendimento;  
condições de chegada (deambulando, em maca, cadeira de rodas, etc.); nível de consciência: 
lucidez/orientação; presença de acompanhante ou responsável; condições de higiene; presença de 
lesões prévias e sua localização: feridas corto-contusas, hematoma, úlceras de pressão ou crônicas, e 
outras; descrever deficiências, se houver; uso de próteses ou órteses, se houver; queixas relacionadas 
ao motivo pela procura na ubs; procedimentos / cuidados realizados, conforme prescrição ou rotina 
(mensuração de sinais vitais, punção de acesso venoso, coleta de exames, peso, altura, etc.); 
Orientações prestadas;  Nome completo e COREN do responsável pelo procedimento.  

 Administração de medicamentos:  
 Administração via Parenteral: em todos os casos, não esquecer de fazer referência à região (glúteo, 

antebraço) e ao lado em que o medicamento foi administrado, esquerdo ou direito; no caso de 
administrar medicamento através de um dispositivo já existente, como intracath, duplo lúmen, acesso 
venoso periférico, injetor lateral do equipo ou outro, anotar por onde foi administrado o medicamento 
endovenoso; nome completo e COREN do responsável pelo procedimento. 

 Administração Via Oral: registrar dificuldade de deglutição; presença de vômitos, etc.  
 Administração Via Retal: registrar tipo de dispositivo utilizado. Em caso de supositório, registrar se foi 

expelido e providências adotadas.  
 Teste PPD: data e hora da realização do procedimento; manifestações clínicas do paciente; local da 

realização do exame; Reação na área da aplicação; Medida obtida; registrar medicação utilizada pelo 
paciente, como corticoide; orientação ao paciente; Intercorrências e/ou providências adotadas; Nome 
completo e COREN do responsável pelos procedimentos 

 Aspiração traqueal (Enfermeiro): data e hora; motivo; localização (vas, traqueostomia ou tubo 
endotraqueal); característica e quantidade da secreção; na traqueostomia, anotar o tipo e n. da cânula e 
as condições da pele; registrar a necessidade de troca e limpeza da endocânula de traqueostomia; 
anotar intercorrências e providências adotadas; nome completo e n. do COREN do profissional que 
executou o procedimento. 

 Acesso venoso: data e hora da punção; motivo da punção (inicial ou troca); local; condições do local da 
punção (pele e rede venosa local); número de punções; tipo e calibre do cateter; salinização / 
heparinização; intercorrências e providências adotadas; medida de segurança adotada (tala ou 
contensão); queixas; nome e COREN do responsável pelo procedimento. 

 Coleta de material para o teste do pezinho: data e hora da realização do procedimento; reação 
apresentada pela criança; alteração apresentada no local da punção; registrar as orientações feitas à 
mãe; intercorrências e/ou providências adotadas; nome completo e COREN do responsável pelos 
procedimentos.  

 Coleta de exame citopatológico pelo enfermeiro: data e hora do procedimento; motivo do procedimento;  
data de coleta do último preventivo; data e hora da última menstruação; registrar data da menarca, 
coitarca; registrar história obstétrica (número e tipo de parto / aborto); registrar o número do espéculo; 
aspecto da área examinada; presença e caracterização de odor e/ou secreção anormal; prescrição 
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realizada, se necessário; queixas da paciente; orientações; intercorrências e providências adotadas; 
nome completo e COREN do responsável pelo procedimento. 

 Curativos: local da lesão e sua dimensão; data e horário; sinais e sintomas observados (presença de 
secreção, coloração, odor, quantidade, etc.); relatar necessidade de desbridamento; tipo de curativo 
(oclusivo, aberto, simples, compressivo, presença de dreno, etc.); material prescrito e utilizado; relatar o 
nível de dor do paciente ao procedimento, a fim de avaliar necessidade de analgesia prévia; nome 
completo e COREN do responsável pelo procedimento.  

 Cuidado com estomas: data e hora; local do estoma; tipo de cuidado prestado (aspiração, irrigação, 
limpeza, troca de dispositivo, curativo); se houver drenagem de secreção / excreção, anotar 
características e quantidade; intercorrências do procedimento e providências adotadas; relatar 
necessidade de avaliação por outro profissional; queixas; orientações para o autocuidado; nome 
completo e COREN do responsável pelo procedimento 

 Glicemia capilar: data e hora da realização do exame; condição do paciente (jejum, alimentado); aspecto 
da polpa digital; desconforto decorrente da perfuração necessária para obter a gota de sangue; local da 
pulsão (dedo, mão); valores da glicemia capilar (mg/dl); intercorrências e providências adotadas; 
orientações efetuadas; nome completo e COREN do responsável pelos procedimentos 

 Inalação / nebulização data e hora da realização do procedimento; queixas: dispneia, fadiga, tosse, 
espirro, sibilo, soluço, suspiro, desmaio, tontura, dor torácica; cor da pele e mucosas; padrão respiratório 
do paciente: frequência, ritmo e profundidade da respiração; comportamento: aceitação, alteração 
emocional, inquietação, fadiga, ansiedade, etc.; uso dos músculos acessórios, batimento de asas nasais, 
distensão das veias cervicais; aspectos gerais: cianose de lábios, lóbulo das orelhas, parte inferior da 
língua, leito ungueal; comprometimento da função cerebral: falta de discernimento, confusão mental, 
desorientação, vertigem, síncope e torpor; intercorrências e/ou providências adotadas; nome completo e 
COREN do responsável pelos procedimentos. 

 Medida antropométrica: anotar data e hora da realização da medida antropométrica; anotar as queixas 
do paciente, se houver; registrar as intercorrências durante o procedimento; registrar as medidas 
aferidas de forma exata: peso, altura, circunferência abdominal, perímetro cefálico do rn; registrar 
anormalidades quando observadas em qualquer dos parâmetros mensurados; anotar nome completo, 
número do COREN do profissional que efetuou os procedimentos e os registros 

 Nutrição enteral: data do procedimento; hora de início e término; aspecto e condições da sonda; volume 
administrado; intercorrências e providências adotadas; queixas; registrar a limpeza da sonda e volume 
de água utilizada; nome completo e COREN do responsável pelo procedimento. 

 Ordenha mamária: data e hora da realização do procedimento; tipo utilizado: manual, bombinha tira-leite 
manual ou elétrica; aspecto da mama: cheios, empedrados ou ingurgitados; rodízio da mama; reação da 
paciente; quantidade e aspecto do leite; material utilizado para armazenamento; orientações feitas à 
mãe, quanto: às manobras, cuidados com a mama e rotinas de tirar o leite; orientação para armazenar, 
transportar, congelar, descongelar e utilizar o leite; intercorrências e/ou providências adotadas; nome 
completo e COREN do responsável pelos procedimentos. 

 Prova do laço: data e hora da realização do procedimento; registrar valor da pressão arterial; registrar o 
valor médio pela fórmula (pas+pad)/2; registrar o tempo do manguito insuflado; registrar o número de 
petéquias surgidas; estado geral do paciente; manifestações clínicas, história de sangramento; registrar 
alterações na pele; intercorrências e/ou providências adotadas: petéquias em todo o braço, antebraço, 
dorso das mãos e nos dedos; nome completo e COREN do responsável pelos procedimentos. 

 Registros relativos à coleta de material para exames: anotar data e hora da coleta de material para 
exames; anotar jejum do paciente, quando o exame assim exigir; anotar tipo de material coletado; anotar 
aspecto do material coletado para exames; registrar intercorrência durante o procedimento e 
providências adotadas; em caso de punção venosa, anotar o local em que foi realizada a coleta; queixas; 
anotar nome completo, número do COREN do profissional que efetuou os procedimentos e os registros. 

 Retirada de pontos: data e hora da realização do procedimento; tempo de sutura; tipo da sutura; local da 
ferida; aspectos da ferida; curativo e material utilizado; orientação ao paciente; intercorrências e/ou 
providências adotadas; nome completo e COREN do responsável pelos procedimentos 

 Sinais Vitais: data e hora do procedimento; registrar dados aferidos; queixas; estado geral do paciente; 
intercorrências e providências adotadas; nome completo e COREN do responsável pelo procedimento. 

 Teste de gravidez: data e hora da realização do procedimento; identificação da paciente; se é a primeira 
diurese; manifestações clínicas; presença de IST; data da última menstruação, se mais de 15 dias; data 
da última relação; uso de contraceptivo; registrar, quando positivo, o encaminhamento para o pré-natal; 
intercorrências e/ou providências adotadas; nome completo e COREN do responsável pelos 
procedimentos.  

 Testes rápidos (sífilis, HIV e Hepatites): data e hora da realização do procedimento; história clínica e/ou 
epidemiológica, sexualidade; dispositivo de coleta; local da punção; orientações; registrar o resultado 
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obtido; intercorrências e/ou providências adotadas; nome completo e COREN do responsável pelos 
procedimentos.  

 Terapia de Reidratação Oral (TRO): data e hora do início do procedimento; estado geral do paciente; 
espontâneo, ou com auxílio do profissional; quantidade oferecida; aceitação; anotar sinal positivo 
(diurese) ou negativo (distensão abdominal); intercorrências e/ou providências adotadas; nome completo 
e COREN do responsável pelos procedimentos. 

 

Cuidados 
 
Algumas regras são importantes para a elaboração das Anotações de Enfermagem, dentre as quais:  
 
 Devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas;  
 Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional ao final de cada 

registro;  
 Não conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços;  
 Conter observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados, de rotina e 

específicos;  
 Devem, ainda, constar das respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, 

intercorrências, sinais e sintomas observados;  
 Devem ser registradas após o cuidado prestado, orientação fornecida ou informação obtida;  
 Devem priorizar a descrição de características, como tamanho mensurado (cm, mm, etc.), quantidade 

(ml, l, etc.), coloração e forma;  
 Não conter termos que deem conotação de valor (bem, mal, muito, pouco, etc.);  
 Conter apenas abreviaturas previstas em literatura;  
 Devem ser referentes aos dados simples, que não requeiram maior aprofundamento científico. Não é 

correto, por exemplo, o técnico ou auxiliar de enfermagem anotar dados referentes ao exame físico do 
paciente, como abdome distendido, timpânico; pupilas isocóricas, etc., visto que, para a obtenção destes 
dados, é necessário ter realizado o exame físico prévio, que constitui ação privativa do enfermeiro. 

 Outros itens são importantes para assegurar a responsabilidade profissional e a legalidade dos registros 
no prontuário, dentre os quais a manutenção de impressos próprios, rotinas e educação permanente aos 
profissionais. 

 Importante relembrar e acrescentar que, ao final de cada Anotação de Enfermagem, após a identificação 
do profissional deve ser inutilizado o espaço restante da linha (não deixar espaços em branco) e a 
próxima anotação deverá ser registrada na linha subsequente. 

 

Resultados Esperados 
 
 
 Fornecer informações sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre os membros da 

equipe de saúde e garantir a continuidade das informações, condição indispensável para a compreensão 
do paciente de modo global. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Uma ação incorreta do profissional poderá ter implicações éticas e/ou cíveis e/ou criminais. Pela 

legislação vigente, todo profissional de enfermagem que causar dano ao paciente responderá por suas 

ações, inclusive tendo o dever de indenizá-lo. Para que possa se defender de possíveis acusações 

poderá utilizar seus registros como meio de prova. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº52 Realização de Eletrocardiograma (ECG) 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Aparelho de Eletrocardiograma  completo (braçadeiras, eletrodos ou peras). 
 Bola de Algodão; 
 Álcool a 70%; 
 Caneta; 
 Bandeja; 
 Biombo; 
 Luvas de procedimento; 
 Aparelho de barbear (se necessário); 
 Papel milimetrado para ECG. 
 Lençol. 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Confirmar a solicitação médica (verificar no pedido de ECG, o tipo de exame requisitado, se 12 

derivações ou uma derivação especifica); 
 Promover a privacidade do paciente;  
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Calçar luvas de procedimento, se necessário; 
 Solicitar a retirada de adornos e outros objetos metálicos; 
 Posicionar o paciente na cama ou mesa de exame; 
 Certifique-se que o paciente não esteja em contato com alguma parte metálica no leito; 
 Conectar o aparelho a rede elétrica conforme voltagem indicada pelo fabricante ou conectar ao 

computador com programa específico; 
 Abrir as embalagens de forma asséptica, deixando os materiais protegidos; 
 Expor o tórax, punhos e tornozelos e realizar a antissepsia da pele com a gaze umedecida com o álcool 

á 70%, na região precordial; 
 Realizar a antissepsia da pele nas extremidades dos membros (na face interna e longe dos ossos) com 

gaze umedecida com álcool a 70%; 
 Colocar eletrodos descartáveis ou peras na linha precordial: 

 V1: 4º espaço intercostal à direita do externo; 
 V2: 4º espaço intercostal à esquerda do externo; 
 V3: 5º entre V2 e V4; 
 V4: 5º espaço intercostal e linha hemiclavicular à esquerda; 
 V5: 5º espaço intercostal e linha axilar anterior à esquerda; 
 V6: 5º espaço intercostal e linha axilar média à esquerda. 

 Colocar as braçadeiras ou eletrodos descartáveis nas áreas preparadas; 
 RA: braço direito (rightarm); 
 LA: braço esquerdo (leftarm); 
 RL: perna direita (rightleg); 
 LL: perna esquerda (leftleg). 

 Conectar os cabos aos seus respectivos eletrodos ou peras e braçadeiras, conforme indicação presente 
nos mesmos; 

 Ligar o aparelho e iniciar o ECG, seguindo as orientações do fabricante; 

 Identificar o ECG com data, hora, nome completo, idade, sexo, número do leito e carimbo do profissional; 
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 Desligar o aparelho, desconectando os cabos do paciente; 

 Retirar as luvas;  

 Deixar o paciente seguro e confortável ou encaminhá-lo à consulta ambulatorial; 

 Deixar a unidade em ordem; 

 Proceder à desinfecção do eletrocardiógrafo, das braçadeiras e/ou das peras com o pano limpo 
umedecido em álcool a 70% e guardá-los em local próprio, mantendo-o conectado a rede elétrica, 
conforme recomendação do fabricante; 

 Desprezar o material utilizado em local próprio; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 
 

Cuidados 
 
 Evitar aplicar os eletrodos sobre saliências ósseas, locais peludos, áreas para compressão torácica; 
 Se a respiração distorcer o traçado, peça que ele prenda por um instante a respiração, para reduzir a 

oscilação basal no traçado.   
 

Resultados Esperados 
 
 
 Registrar o ECG com traçado correto, nítido, sem interferência e com identificação completa.  
 

Figura 22: Posição das seis derivações periféricas e das seis derivações precordiais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso o equipamento apresente defeito, solicitar ao Gerente da Unidade que faça contato com o setor 

responsável pela manutenção; 
 Caso o traçado apresente sinais de interferência, verificar fixação dos eletrodos, braçadeiras, utilização 

do álcool e reforçar com o paciente a necessidade do relaxamento; 
 Em caso de paciente amputado ou muitas interferências, colocar os eletrodos nas extremidades do tórax 

próximo a articulação do braço e no abdome próximo a crista ilíaca; 
 Caso o paciente apresente marcapasso, realizar um registro padrão e um com o auxílio de uma peça de 

imã sobre o marcapasso; 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº53 Realização da Prova do Laço 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Esfignomanômetro; 
 Caneta; 
 Estetoscópio; 
 Relógio. 

 

Descrição do Procedimento 

 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 
sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Deixar o paciente confortável em posição sentada ou deitada; 

 Desenhar um quadrado de 2,5 cm no antebraço do paciente ou uma área ao redor da falange distal de 
seu polegar; 

 Verificar a pressão arterial, usando manguito convencional e deixar posicionado o manguito; 

 Calcular a pressão arterial média (PAM) = [PAS (pressão arterial sistólica)+PAD(pressão arterial 
diastólica)/ 2; 

 Insuflar o manguito até o valor obtido do cálculo da pressão média estipulada (o pulso - radial deve ser 
preservado) e mantê-lo insuflado por 5 minutos em adulto e, em criança, 3 minutos ou até o 
aparecimento de petéquias ou equimoses em ambos; 

 Avisar o paciente que sentirá um desconforto; 

 Retirar o manguito do braço e procurar petéquias sobre a área que estava sobre o manguito ou distante 
a ele; 

 Contar o número de petéquias num quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor da falange distal 
do polegar) no antebraço do paciente; 

 Comunicar o enfermeiro caso a prova do laço seja positiva 20 ou mais petéquias em ADULTOS e 10 
ou mais em CRIANÇAS; 

 Deixar o paciente confortável;  

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município 
 

Cuidados 
 
 
 Não exceder ao tempo de verificação;   
 

Resultados Esperados 
 
 A prova do laço é importante para a triagem do paciente suspeito de dengue, pois é a única 

manifestação hemorrágica do grau I de FHD representando a fragilidade capilar. 
 A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue, durante 

o exame físico. 
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Figura 23: Prova do Laço em adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/6363927/ 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://slideplayer.com.br/slide/6363927/
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº54 Teste de Monofilamento (Pé Diabético) 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Kit de monofilamento; 
 Luvas de procedimento; 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Promover a privacidade do paciente;  
 Solicitar que o paciente retire o calçado;  
 Deixar o paciente confortável, deitado em decúbito dorsal; 
 Observar aspecto dos pés e escolher qual pé será avaliado primeiro; 
 Serão pesquisados quatro pontos (hálux, 1ª, 3ª e 5ª cabeças dos metatarsos) em ambas as regiões 

plantares dos pés. Não aplicar em locais próximos a lesões; 
 Calçar as luvas de procedimento;  
 Abrir a embalagem do monofilamento, retirando o que vai ser utilizado;  
 Aplicar o monofilamento adequado (10 gramas) perpendicular à superfície da pele, sem que a pessoa 

examinada veja o momento do toque; 
 Solicitar ao mesmo que diga “sim” cada vez que perceber o contato com o monofilamento;   
 Pressionar com força suficiente apenas para encurvar o monofilamento, sem que ele deslize sobre a 

pele.  
 O tempo total entre o toque para encurvar o monofilamento e sua remoção não deve exceder 2 

segundos.  
 Perguntar, aleatoriamente, se o paciente sentiu ou não a pressão/toque (SIM ou NÃO) e onde está 

sendo tocado (Pé Direito ou Esquerdo); 
 Aplicar duas vezes no mesmo local, alternando com pelo menos uma vez simulada (não tocar), 

contabilizando no mínimo três perguntas por aplicação; 
 A percepção da sensibilidade protetora está presente se duas respostas forem corretas das três 

aplicações; 
 A percepção da sensibilidade protetora está ausente se duas respostas forem incorretas das três 

aplicações; 
 Retirar as luvas;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
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Figura 24: Prova do Laço 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidados 
 
 O monofilamento não é de uso individual ou descartável.  
 Recomenda-se que seja realizada a limpeza do produto com uma solução de sabão líquido e água 

morna após cada uso.  
 Não há necessidade de o produto passar por processo de esterilização em autoclave. 
 O uso repetitivo do monofilamento pode ocasionar a perda de sua calibração  
 É recomendado que o monofilamento fique em repouso por 24 horas a cada dez pacientes examinados, 

para que mantenha a tensão de 10 g.  
 

Resultados Esperados 
 
 Identificar a perda de sensibilidade protetora dos pés (PSP) para a classificação de risco e prevenção de 

complicações. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº55 Realização de Teste de Gravidez Urinário (Detecção de HCG na Urina) 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Luvas de procedimento; 
 Frasco limpo e seco de plástico descartável ou vidro, sem nenhum conservante; 
 Tiras reagentes para Teste Rápido HCG urinário; 
 Caneta; 
 Bandeja. 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar a paciente pelo nome completo e pedir para que a paciente se identifique dizendo o seu nome, 

recomendando que compareça à Unidade com um documento de identificação, preferencialmente com 
foto; 

 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Apresentar-se a paciente e explicar o procedimento a ser realizado, sanando as dúvidas antes de iniciar 

a execução; 
 Questionar a paciente sobre o período de amenorréia e sintomas; 
 Calçar as luvas de procedimento; 
 Oferecer o frasco ou copo descartável e encaminhá-la ao sanitário; 
 Orientar a paciente a coletar uma pequena amostra de urina; 
 Anotar o lote e validade no prontuário da paciente e abrir a embalagem do teste; 
 Receber a urina coletada e proceder à realização do teste, introduzir a tira em posição vertical com as 

setas na posição vertical e para baixo; 
 Emergir até a linha “Mark line” retire a tira após 10-15 segundos e colocar a tira sob material ou 

superfície não absorvente; 
 Esperar as faixas coloridas aparecerem, aguardar tempo da reação completa de 5 minutos; 
 Interpretar o resultado: 

Negativo: aparece apenas uma faixa na região do controle. 
Positivo: aparecem duas faixas iguais e separadas de cores na região do controle e do teste; 

 Explicar o resultado a paciente; 
 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados; 
 Retirar as luvas de procedimento; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 

 

Cuidados 
 
 O teste de gravidez urinário está contraindicado em mulheres com idade não fértil (acima de 49 anos) ou 

que não tenham atividade sexual; 
 A intensidade da cor das faixas do teste pode variar visto que estágios diferentes da gravidez têm 

concentrações diferentes do hormônio de HCG; 
 É recomendado que o teste seja feito na Unidade Básica de Saúde, caso seja feito fora, orientar a 

paciente a realizar um teste confirmatório sob supervisão da equipe de enfermagem; 
 O enfermeiro deve estar atento a mudanças de marca utilizada e, após leitura da bula, capilarizar 

possíveis mudanças à equipe; 
 Coletar preferencialmente a primeira urina da manhã, por conter maior concentração do hormônio; 
 Poderá ser também utilizada outra amostra de qualquer período do dia, respeitando o intervalo entre 

micções recomendado pelo fabricante; 
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 Não há necessidade de realizar exame imunológico se atraso menstrual for acima de 15 a 16 semanas, 
confirmar com exame clinico com palpação e ausculta de batimentos cardíacos fetais; 

 Preferencialmente acolher a usuária em sala que possua sanitário; 
 Em caso de resultado positivo, o auxiliar / técnico de enfermagem deverá agendar o mais breve possível 

a primeira consulta de pré-natal; 
 Caso a gravidez seja indesejada, a paciente deverá ser encaminhada para atendimento da equipe de 

referência e de IMEDIATO com o enfermeiro; 
 Caso resultado negativo com manifestação de desejo de engravidar: agendamento de consulta de 

enfermagem programada. 
 

Resultados Esperados 
 
 Identificar a presença do hormônio gonadotrofina coriônica em uma amostra de urina, geralmente após 7 

a 10 dias de atraso menstrual. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº56 Realização de Testes Rápidos 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e Técnico de Enfermagem 

 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Kit Teste Rápido para Sífilis, HIV e Hepatites B e C; 
 Lancetas para punção digital;  
 Curativos de digitais; 
 Pipetas de transferência; 
 Placas testes; 
 Solução tampão; 
 Frasco de eluição (contido nos testes DPP). 
 Álcool 70%; 
 Algodão; 
 Caixa de pérfuro-cortante para descarte da lanceta; 
 Lixeira com saco plástico para descarte de material potencialmente infectante; 
 Cronômetro ou relógio; 
 Mesa e cadeira para atendimento; 
 Caneta; 
 EPI (luvas de procedimento, óculos de proteção, jaleco, sapato fechado) 
 Impressos de “Laudo de Resultado de Teste Rápido”; 
 Impresso de “Controle de Estoque Teste Rápido”; 
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Colocar os materiais em uma mesa limpa, álcool 70%, algodão e cronômetro na bancada, seguindo a 

ordem de atendimento; 
 Verificar quais os testes que deverão ser realizados conforme a indicação do aconselhador (enfermeiro 

e/ou médico); 
 Separar os Kit’s que serão utilizados e colocá-los na mesa; 
 Abrir as embalagens de forma asséptica, deixando os materiais protegidos;  
 Conferir se os dados de cadastramento correspondem à identidade do usuário e peça o mesmo que 

confira os seus dados; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Paramentar-se com EPI’s; 
 Identifique a placa teste com as iniciais do nome do usuário e peça o mesmo que confira seus dados; 
 Informe como será o procedimento; 
 Posicione-se em frente ao usuário; 
 Segure a mão do usuário com o lado da palma para cima, numa altura abaixo do cotovelo. Se a mão do 

usuário estiver muito fria, o fluxo de sangue estará diminuído, dificultando a coleta, aqueça a mão 
massageando ativamente; 

 Faça assepsia do local de punção digital com álcool 70% embebido em algodão; 
 Deixe secar naturalmente, sem assoprar para acelerar a secagem, pois esse procedimento pode 

contaminar a área da punção; 
 Pressione firmemente a lanceta contra o dedo e perfure a pele; 
 Despreze a lanceta em uma caixa de descarte de material pérfuro-cortante; 
 Pressione o dedo do usuário próximo ao local da punção para formar uma gota de sangue significativa, 

mantendo a mão levemente inclinada para evitar que a gota escorra; 
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 Aspirar a gota de sangue com a pipeta correspondente ao teste que está sendo realizado, seguir 
instruções conforme fabricante.  

 Anotar o horário na placa teste e realizar a leitura de acordo fabricante. Cobrir a área de leitura para 
evitar que o usuário tente ler o resultado sem aconselhamento pós-teste; 

 Em caso da realização do procedimento pelo técnico de enfermagem o mesmo deverá solicitar ao 
aconselhador (enfermeiro ou médico) para realizar a leitura do resultado. Vide leitura dos resultados 
conforme resultados.  
 

Figura 25: Etapas de Realização da Testagem Rápida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Após coleta da amostra, desprezar a pipeta em descarte de material potencialmente infectante (saco 

branco); 

 Cobrir o local de punção com curativo; 

 Orientar o usuário que poderá haver a necessidade de nova coleta de amostra para repetição do 
teste ou para realização de testes complementares; 

 Orientar o usuário a aguardar alguns instantes na sala de espera até o encaminhamento ao pós-
teste; 

 
Leitura do Resultado dos Testes Rápido (Médico e enfermeiro)  
 
 Observar se houve a formação de uma linha colorida na área “C”. A presença desta linha valida o teste e 

indica que não houve problema com a reação. Se não houver formação de linha colorida na área “C”, 
independente de haver formação de linha “T”, o teste é inválido. Neste caso, o teste deve ser repetido; 

 Fazer a leitura da amostra observando se houve ou não a formação de uma linha colorida na área “T”.  

 Resultado é reagente (positivo) quando aparece uma linha colorida na área “C” e área “T”.  

 Resultado é não reagente (negativo) quando aparece uma linha colorida apenas na área “C”. 

 Ausência de linha colorida na área “C” e área “T” ou ausência de Linha colorida na área “C” é 
considerado teste inválido.  

 Aconselhador (enfermeiro ou médico) anota o resultado no impresso de “Laudo de Resultados de 
Teste Rápido” e realiza o pós-aconselhamento 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51, no caso das 

gestantes, registrar também no cartão ou caderneta; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpar com álcool o dedo 
do paciente que será 
utilizado para a coleta do 

sangue 

Após o álcool secar, 
furar o dedo do 
paciente para coleta 

do sangue  

Coletar o sangue com a 
pipeta descartável que 

acompanha cada Kit  

Adicionar o número de 
gotas do reagente na 
área padronizada do Kit, 
conforme orientações 

do fabricante  

Aguardar o tempo 
padronizado no Kit, 
conforme orientações 
do fabricante.   
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Figura 26: Leitura de Resultados dos Testes  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 O Parecer dos Conselheiros N° 259/2016 aprovada pela decisão do COFEN Nº 244/2016, define que o 
enfermeiro tem competência técnica e legal para a realização do exame, aconselhamento pré-teste e 
pós- teste rápido para diagnostico de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, emissão de laudo, realização ou 
solicitação de exame para confirmação diagnostica, encaminhamentos, agendamentos e eventos que 
necessitem desua supervisão ou orientação. Por sua vez, o Técnico e/ou auxiliar de enfermagem 
devidamente treinado e sob a supervisão do enfermeiro pode realizar teste rápido para triagem do 
HIV, Sífilis e Hepatites Virais, encaminhando prontamente para o enfermeiro, os pacientes com resultado 
reagente. Não podendo emitir laudo, que é privativo do enfermeiro ou profissional de nível superior. 

 O técnico deve colaborar com o enfermeiro durante todo o procedimento, disponibilizando insumos e 
recursos necessários além de condições adequadas para procedimento e acolhimento. 

 Evitar que a punção seja realizada na polpa digital ou membros com isquemia vascular periférica (dar 
preferência para dedo indicador, médio, anelar ou o que tiver menos calosidade), utilizar sempre as 
laterais dos dedos, que possuem menos terminações nervosas;  

 Qualquer contaminação da ponta do dedo com sujidade pode afetar o procedimento. Pontas de dedos 
limpas e secas são pré-requisitos para um teste ideal; 

 Observar a validade dos Kit’s e conservação de temperatura conforme fabricante; 
 Evite a formação de bolhas nas pipetas dos Kit’s, pois elas interferem na qualidade e quantidade da gota 

de sangue que é dispensada na placa teste. Respeite o volume de amostra, respeite a quantidade de 
gotas do diluente conforme orientação do fabricante assim como o tempo de leitura determinados; 

 Adicione o tampão o mais rápido possível após colocar a amostra no dispositivo para evitar a formação 
de coágulos que poderão interferir no resultado do teste (não aparecer linha colorida na área “C”); 

 Teste rápido por punção digital pode ser realizado em qualquer local, desde que respeitadas às 
normas de biossegurança e anti-sepsia, entre outros. 

 Resultado do teste do usuário é confidencial e os laudos poderão ser entregues somente por 
profissionais autorizados para comunicar o resultado ao usuário (aconselhadores, enfermeiros, 
médicos) 

 

Resultados Esperados 

 
 Realizar a testagem rápida para HIV e Sífilis proporcionando diagnóstico e tratamento o mais breve 

possível.  
 

Ações nas anormalidades 

 
 Em caso de intercorrências comunicar o enfermeiro. 
 Em casos de acidente com perfuro cortante ou com material biológico, seguir recomendações do 

fluxograma da rede para acidente de material biológico/perfuro cortante. 
 
 
 
 
 

Cuidados 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº57 Realização do Teste do Pezinho 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

Material do almoxarifado: 
 Luvas de procedimento; 
 Álcool a 70%; 
 Gaze estéril; 
 Algodão; 
 Livro de registro; 
 Micropore; 
 Caixa para descarte de material perfurocortante. 

 
Material enviado pelo NUPAD via Sedex: 
 Lanceta específica; 
 Papel Filtro; 
 Suporte para secagem; 
 Cartela com códigos predefinidos pelo NUPAD; 
 Envelope específico para o papel filtro; 
 Envelope Carta Resposta. 
 

Descrição do Procedimento 

 
Antes da coleta:  
 
 Preparar com antecedência alguns Kits para serem utilizados posteriormente. Importante usar luvas de 

procedimento para a preparação de todo material: Para cada amostra colhida, serão atribuídas três 
etiquetas contendo o mesmo código. 
- Uma etiqueta impressa com código de barras para ser colada no papel filtro;  
- Uma etiqueta impressa com código de barras para ser colada na frente do envelope branco;  
- Uma etiqueta impressa sem código de barras para ser colada no protocolo de entrega  

  Reservar alguns envelopes brancos e papéis filtro sem etiqueta fixada para os casos de 2ª amostra de 
uma mesma criança. 

 Organizar todo material necessário para a coleta em uma mesa. Colocar a tira de papel filtro em 
superfície limpa; 
 

No momento da coleta:  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Recepcionar a família, orientando-a sobre o exame; 
 Preencher os formulários, livros de registros e cartão de coleta, checando todas as informações com a 

família. Utilizar caneta azul ou preta. Preencher todos os campos de forma legível, com letra maiúscula, 
sem abreviaturas; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Calçar luvas de procedimento; 
 Solicitar ao familiar que permaneça em pé e segure a criança na posição de “Arroto” ou de “Mamada”. O 

profissional deverá se posicionar sentado, próximo a mesa com o material a ser utilizado. 
 O calcanhar da criança deverá sempre estar abaixo do nível do coração; 
 Segurar o pezinho com uma das mãos para imobilizar e facilitar a punção; 
 Escolher uma das áreas laterais da região plantar do calcanhar; 
 Fazer anti-sepsia no local com algodão levemente umedecido em álcool a 70%. Aguardar a secagem 

naturalmente antes de iniciar a coleta; 
 Com a lanceta em mãos, girar a sua extremidade para retirar o lacre; 
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 Envolver o pé e o tornozelo da criança com o dedo indicador e polegar, deixando exposta apenas a área 
do calcanhar a ser puncionada; 

 Posicionar a lanceta em uma das laterais da região plantar, perpendicularmente ao local da punção e 
pressionar firmemente contra a pele da criança; 

 Após a punção, descartar a lanceta na caixa de perfuro-cortante; 
 Remover a primeira gota com uma gaze estéril ou algodão seco (sem álcool) logo no início; 
 Aguardar a formação de uma GRANDE GOTA; 
 Assim que a GRANDE GOTA se formar, aproximar o papel filtro da mesma, encostando-a no meio da 

área delimitada. Não forçar o contato da pele do calcanhar com o papel filtro; 
 Pode-se fazer com o dedo indicador e polegar (que envolvem o calcanhar) uma compressão leve, 

seguida por uma descompressão mais demorada. Evitar ordenhas e compressões fortes e repetidas; 
 Pode-se fazer uma “Manobra com gaze estéril”, que consiste em uma limpeza mais vigorosa no local da 

punção, visando eliminar um possível coágulo; 
 Depositar uma gota em cada área do papel filtro (cinco círculos); 
 Pedir ao familiar para pressionar o local da punção com gaze estéril ou algodão para hemostasia; 
 Aplicar um curativo na punção; 
 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados; 
 Colocar a amostra para a secagem por no mínimo 3 horas em posição horizontal no “suporte de 

secagem”, evitando o contato do sangue com qualquer superfície, nunca os expondo ao sol; 
 Não utilizar, em hipótese alguma, qualquer forma artificial para a secagem da amostra (estufa, luz solar, 

calor de motores, etc.); 
 Retirar as luvas de procedimento; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51 e no cartão de 

vacina da criança; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
 Deixe o local organizado; 
 
Após a coleta: 
 Após secagem, colocar cada amostra coletada dentro de seu envelope específico (conferir nome e 

código); 
 Reunir todos os envelopes com suas amostras coletadas e colocá-los dentro do “Envelope Carta 

Resposta”; 
 Preencher o “Chequinho” (impresso com relação de nomes e códigos) em duas vias: uma via dentro do 

“Envelope Carta Resposta” e outra anexada na parte de fora do mesmo. Fechar o envelope 
adequadamente; 

 Preencher caderno de protocolo da unidade com os dados do código de cada amostra coletada e a data 
a ser enviada ao distrito; 

 Colocar o “Envelope Carta Resposta” dentro da bolsa do malote da unidade sempre com antecedência 
ao dia programado do malote distrital; 

 O motoboy entrega o malote no distrito de referência e aguarda o administrativo distrital organizar todos 
os envelopes em um único envelope. Após, encaminha ao Protocolo da Secretaria de Saúde (SMS); 

 Protocolo da SMS encaminha no mesmo dia ou no máximo dia seguinte para o NUPAD; 
 

Cuidados 
 
 
 Em situações de não obtenção de gotas adequadas, realizar uma nova punção. A nova punção pode ser 

realizada no mesmo pé, porém do lado oposto, ou no outro pé. Nestes casos, utilizar uma nova lanceta; 
 Pode-se utilizar um segundo papel filtro para compensar uma primeira tira com manchas consideradas 

insuficientes. Após secas as amostras, enviar os dois papéis filtros dentro do envelope específico, 
separados por um papel limpo; 

 Nunca complete uma gota insuficiente colocando sangue no verso do papel filtro. 
 Não realizar coleta em salas frias e/ou com ar refrigerado; 
 Não há necessidade de jejum da criança; 
 Iniciar coleta somente após checar se todos os dados foram preenchidos corretamente. O preenchimento 

dos campos deve ser feito, de preferência, com a Caderneta da Criança em mãos.Caso isso não seja 
possível, os campos podem ser preenchidos de acordo com informações autodeclaradas; 

 “Nunca deixe de colher ou enviar amostras por falta de alguma informação da mãe e da criança; 
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 A punção é exclusivamente nas laterais da região plantar, no calcanhar, para não correr o risco de atingir 
o osso; 

 Evitar tocar nos círculos do papel filtro antes ou após a coleta para prevenir contaminação da amostra ou 
intercorrência na camada de papel; 

 Caso não obtenha uma mancha adequada de sangue, faça uma nova punção para obter a quantidade 
necessária; 

 A amostra depois de seca deve ficar de cor amarronzada; 
 Nunca retenha as amostras no serviço por um tempo maior que o estritamente necessário (não deixe 

acumular), pois isso estará atrasando a realização do exame e liberação do resultado, prejudicando 
assim uma possível criança portadora de patologias congênitas; 

 Caso a amostra seja colhida no final do expediente de trabalho, a mesma estará em processo de 
secagem quando a Unidade de Saúde for fechada. Nesta situação a amostra poderá ser mantida no 
suporte, ao ar livre (temperatura ambiente), em local seguro, até a reabertura da unidade no próximo dia 
útil. 

Obs: feriado prolongado: se a amostra estiverseca, guardar dentro do envelope branco, no isopor, na 
geladeira (exceto geladeira da vacina).   Se não estiver seca, deixar no suporte na posição horizontal com um 
campo estéril em cima para proteger. Fixar a base do suporte com fita crepe.  
 
 O teste é realizado entre o 3º e 5º dia de vida da criança (ideal). Este é o período adequado de coleta, 

possibilitando que a criança seja tratada dentro do prazo necessário para evitar sequelas 
neurológicas, danos diversos ao organismo e até mesmo o óbito. 

 Os resultados da análise de amostras colhidas em papel filtro serão disponibilizados online no site do 
Nupad (www.nupad.medicina.ufmg.br) para a Unidade de Saúde e família do paciente em três dias, após 
o recebimento da amostra pelo laboratório. 

 O acesso aos resultados só será possível por meio da inserção de USUÁRIO e SENHA fornecidos pelo 
Nupad à Secretaria Municipal de Saúde. 

 Estes resultados deverão ser impressos pela UBS ou pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá ser 
entregue ao responsável pela criança. 

 Recomenda-se o acesso diário ao site do Nupad para verificação de novos resultados, pendências de 
novas amostras ainda não colhidas e comunicações diversas. 

 Manter atualizado todos os dados da unidade de saúde (telefone, endereço, etc) para melhor 
comunicação.  
 

RESPONDA AS PENDÊNCIAS PELO PORTAL DO NUPAD:  
 
 Na cor vermelha, pode-se verificar as comunicações de amostras alteradas; 
 Na cor verde, a UBS pode visualizar as solicitações de amostras inadequadas; 
 Na cor azul, o site mostra as comunicações de encaminhamento para teste do suor; 
 Na cor preta, é possível visualizar as comunicações de amostras em seguimento de protocolo ou com 

pendências relativas ao cadastro (conflito de código, data de coleta, data de nascimento, etc.) 
 

Resultados Esperados 
 
 
 Detectar e tratar precocemente as seguintes patologias: Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, 

Anemia Falciforme, Deficiência de Biotinidase, Hiperplasia Adrenal Congênita e Fibrose Cística. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Em caso de dúvidas quanto à verificação, comunicar ao enfermeiro. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº58 Coleta de Exame Citopatológico Cervico-Vaginal (Papanicolau) 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) 

 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Espéculo de tamanhos variados, preferencialmente descartáveis; se instrumental metálico deve ser 

esterilizado de acordo com as normas vigentes.  
 Balde com solução desincrostante em caso de instrumental não descartável.  
 Lâminas de vidro com extremidade fosca.  
 Espátula de Ayre;  
 Escova endocervical (não é necessário ser estéril);   
 Luvas de procedimento; 
 Pinça de Cherron; 
 Solução fixadora, álcool a 96% ou spray de polietilenoglicol.  
 Gazes ou algodão. 
 Recipiente para acondicionamento das lâminas mais adequado para o tipo de solução fixadora adotada 

pela unidade, tais como: frasco porta-lâmina, tipo tubete, ou caixa de madeira ou plástica para 
transporte de lâminas.  

 Formulários de requisição do exame citopatológico que pode ser preenchido pelo SISCAN nas 
Unidades que tem a plataforma instalada.  

 Lápis grafite ou preto nº 2. 
 Avental ou camisola, caso sejam reutilizáveis, devem ser encaminhados à rouparia para lavagem, 

segundo rotina da unidade básica de saúde.  
 Lençóis, preferencialmente descartáveis. Caso sejam reutilizáveis, devem ser encaminhados à rouparia 

para lavagem 
 Mesa ginecológica; 
 Escada de dois degraus; 
 Mesa auxiliar.  
 Foco de luz com cabo flexível.  
  Biombo ou local reservado para o exame. 

 
Figura 27: Materiais necessários para coleta de citologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://enfermagemcontinuada.blogspot.com/2014/05/coleta-de-exame-citopatologico.html 

https://enfermagemcontinuada.blogspot.com/2014/05/coleta-de-exame-citopatologico.html
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Descrição do Procedimento 

 
Etapas do atendimento prévias à coleta 

 Identificação: checar nome, data de nascimento, endereço e cartão SUS.  

 Informação: explicar o propósito do exame citopatológico e as etapas do procedimento. 

 Verificar se seguiu recomendações para realização do exame: se não teve relação sexual 48h antes e 
se não está menstruada 

 História clínica: perguntar a data da última menstruação; se faz uso de métodos anticoncepcionais, se 
utilizou lubrificantes, espermicidas, medicamentos vaginais, realizou exames intravaginais ou teve 
relações sexuais com preservativos nas 48 horas anteriores; quando foi realizado o último exame 
citopatológico; ocorrência de exames citopatológicos anormais, investigações e/ou tratamentos; 
sangramentos vaginais pós-coito ou anormais; história obstétrica, queixas ginecológicas.  

 História familiar: se tem parente de 1º grau com histórico de Câncer de colo de útero, ovário e/ou 
mama. 

 Preenchimento dos dados nos formulários para requisição de exame citopatológico do colo do útero: é 
de fundamental importância o correto preenchimento, pois dados incompletos ou ausentes podem 
comprometer a análise do material (Nas unidades que foram implantadas o SISCAN a requisição 
deverá ser feita na plataforma web). 

 Cartão nacional de saúde atualizado e CNES do estabelecimento de saúde correto.   

 Abrir as embalagens de forma asséptica, deixando os materiais protegidos;  

 Preparação da lâmina: a lâmina e o frasco ou caixa de porta-lâminas que serão utilizados para colocar 
o material a ser examinado devem ser preparados previamente. O uso de lâmina com bordas lapidadas 
e extremidade fosca é obrigatório. Verificar se a lâmina está limpa e, caso necessário, limpá-la com 
gaze; a lâmina deve ser identificada com as iniciais do nome da mulher e número do frasco com lápis 
preto nº 2 ou grafite, na extremidade fosca, pois o uso de caneta hidrográfica ou esferográfica pode 
levar à perda da identificação do material, já que essas tintas se dissolvem durante o processo de 
coloração das lâminas no laboratório; o frasco ou a caixa de porta-lâmina devem também ser 
identificados a lápis para evitar a perda de informações quando há derrame de álcool. 

 Solicitar que a mulher esvazie a bexiga e em seguida troque a roupa por um avental ou camisola, em 
local reservado.  

 

Procedimento de coleta  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, 

sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir o material e levar próximo ao paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Colocar a mulher na posição ginecológica adequada, o mais confortável possível. 

 Cobrir a mesma com um lençol. 

 Posicionar o foco de luz. 

 Calçar luvas de procedimento 

 Observar atentamente os órgãos genitais externos, prestando atenção à distribuição dos pelos, à 
integralidade do clitóris, do meato uretral, dos grandes e pequenos lábios, à presença de secreções 
vaginais, de sinais de inflamação, de veias varicosas e outras lesões como úlceras, fissuras, verrugas e 
tumorações.  

 Colocar o espéculo (de acordo com orientações abaixo), que deve ter o tamanho escolhido de acordo 
com as características perineais e vaginais da mulher a ser examinada. Não deve ser usado lubrificante, 
mas em casos selecionados, principalmente em mulheres idosas com vaginas extremamente atróficas, 
recomenda-se molhar o espéculo com soro fisiológico. 

 
Introdução do espéculo 

 Posicionar o espéculo desviando do meato uretral; 

 Introduzir suavemente o espéculo no canal vaginal rotacionando a fenda da abertura de forma que fique 
levemente inclinada ou na posição horizontal.  

 Abrir o espéculo delicadamente após a introdução completa no canal vaginal.  

 Observar as paredes vaginais e do colo uterino. (Descrever com detalhes a inspeção do colo é de suma 
importância para auxiliar no diagnóstico colpocitológico).  

 Em caso de dificuldade para visualizar o colo, solicitar à paciente para tossir e posteriormente tentar 
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manobras delicadas com o espéculo ou manobra de manipulação delicada com os dedos para afastar as 
paredes vaginais.  

 Se houver grande quantidade de muco ou secreção no colo, retire o excesso delicadamente com uma 
gaze montada em uma pinça Cheron, sem esfregar, para não perder a qualidade do material a ser 
colhido. 

 
Coleta da Ectocérvice 

 Utilizar a espátula de Ayre. 

 Encaixar a ponta mais longa da espátula no orifício externo do colo (lado que apresenta reentrância), 
apoiando-a firmemente, fazendo uma raspagem em movimento rotativo de 360° em torno de todo o 
orifício cervical, para que toda superfície do colo seja raspada e representada na lâmina, procurando 
exercer uma pressão firme, mas delicada, sem agredir o colo, para não prejudicar a qualidade da 
amostra. 

 Colocar a amostra Ectocervical no sentido transversal, na metade superior da lâmina, próximo da 
região fosca. Estender o material sobre a lâmina de maneira delicada para a obtenção de um esfregaço 
uniformemente distribuído, fino e sem destruição celular.  

 
Coleta Endocervical 

 Utilizar a escova endocervical.  

 Introduzir a escova endocervical e fazer um movimento giratório de 360°, percorrendo todo o contorno 
do orifício cervical. 

 Colocar a amostra Endocérvical na metade inferior da lâmina, no sentido longitudinal. Estender o 
material sobre a lâmina de maneira delicada para a obtenção de um esfregaço uniformemente 
distribuído, fino e sem destruição celular.  

 
Fixação do material na lâmina e finalização da coleta 

 Após a coleta do material ectocervical e endocervical, fixar a lâmina imediatamente borrifando com o 
spray fixador a uma distância de 20 cm OU colocar lâmina em frasco contendo álcool 96% em 
quantidade suficiente para que todo o esfregaço seja coberto. 

 Fechar o espéculo não totalmente, evitando beliscar a mulher. 

 Retirar o espéculo delicadamente. 

 Retirar as luvas.  

 Auxiliar a mulher a descer da mesa.  

 Solicitar que ela troque de roupa.  

 Informar sobre a possibilidade de um pequeno sangramento que poderá ocorrer depois da coleta, 
tranquilizando-a que cessará sozinho.  

 Enfatizar a importância do retorno para o resultado e se possível agendar conforme rotina da unidade 
básica de saúde. 

 Organizar a sala para receber a próxima paciente.  

 Registrar todas as informações em prontuário.  

 Conferir a identificação do frasco/caixa com a da requisição.  

 Encaminhar frasco/caixa com a amostra juntamente com a requisição. 
 Retirar as luvas de procedimento; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
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Figura 28: Imagens das etapas da coleta de citologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://enfermagemcontinuada.blogspot.com/2014/05/coleta-de-exame-citopatologico.html 

 

 
Coleta em grávidas 
 Pode ser feita em qualquer período da gestação, preferencialmente no 1º trimestre até 28 semanas.  
 A coleta deve ser feita apenas com a espátula de Ayres.  
 Não é indicada a coleta endocervical. 

 
Coleta em Histerectomizadas 

 Em caso de histerectomia subtotal (com permanência do colo do útero), deve seguir rotina de 
rastreamento. 

 Em caso de histerectomia total: não se faz mais rastreamento, pois a possibilidade de encontrar lesão é 
desprezível. Em casos de histerectomia por lesão precursora ou câncer do colo do útero, a mulher 
deverá ser acompanhada de acordo com lesão tratada. 

 
Rastreamento de Câncer de Mama  
 Durante a realização do exame de prevenção, oferecer mamografia, conforme critérios do Ministério da 

Saúde, para as mulheres dentro da faixa etária de rastreamento (bianual para mulheres de 50 a 69 anos)   

 
 
 Esse exame é a principal estratégia para detectar alterações nas células do colo do útero precocemente 

e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. É fundamental que 
os serviços de saúde orientem sobre o que é e qual a importância do exame preventivo, pois sua 
realização periódica permite que o diagnóstico seja feito cedo e reduza a mortalidade por câncer do colo  
uterino.  

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Em caso de dúvidas quanto à verificação, comunicar ao enfermeiro.  

Cuidados  

Resultados Esperados 

A- Coleta da ectocérvice 

C- Coleta da endocérvice 

B – Aplicação da amostra colhida na 

lâmina 

D – Aplicação da amostra colhida na 

lâmina 

https://enfermagemcontinuada.blogspot.com/2014/05/coleta-de-exame-citopatologico.html
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº59 Curativo do Coto Umbilical 

 

Executante 

 
  Enfermeiro (a) e Técnico de Enfermagem 

 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Frasco de 20 ml de álcool 70%; 
 Soro fisiológico 0,9% (para limpeza em sujidade extrema na base do coto);  
 Gazes;  
 Hastes flexíveis de plástico com algodão em suas extremidades (para limpeza em sujidade extrema na 

base do coto);  
 Luvas de procedimento. 
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Orientar a puérpera e o(a) familiar/cuidador do RN sobre o procedimento;  
 Reunir e organizar os materiais necessários;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Calçar luvas de procedimento;  
 Avaliar o local de inserção do coto umbilical e região periumbilical, atentando para sinais flogísticos;  
 Abrir as embalagens de forma asséptica, deixando os materiais protegidos;  
 Aplicar álcool 70% na gaze;  
 Elevar o coto umbilical para melhor visualização do local de inserção, usar gaze e frasco de álcool 70%;  
 Realizar a limpeza do local com auxílio da gaze, em movimentos retilíneos da base do coto para a ponta, 

alternando a face da gaze;  
 Evitar contato do álcool com a pele íntegra do RN, pois pode provocar dor e lesões;  
 No caso da pele do RN estiver desvitalizada na base do coto deve-se intensificar a higiene na base do 

coto, explorando a área com o tracionamento da pele, utilizando a haste flexível de plástico com soro 
fisiológico 0,9% num movimento circular único sem retorno;  

 Utilizar hastes flexíveis de plástico com algodão até que não haja mais sinais de sujidades no local;  
 Manter a fralda dobrada abaixo do coto umbilical, para evitar irritação e a proliferação de 

microrganismos;  
 Desprezar em sacos plásticos as luvas de procedimentos, gazes e ou hastes flexíveis;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 

 
 Não usar nenhum outro produto no coto umbilical. O álcool é incolor e não vai mascarar nenhum sinal de 

infecção, hiperemia e secreção, além disso desidrata o coto umbilical auxiliando na mumificação e queda 
do mesmo;  

 Limpar sempre da região mais limpa para a contaminada, da base para a extremidade do coto umbilical,  
 Avaliar a inserção do coto, uma região propicia a colonização, e especialmente quando recoberta por 

fralda, pois torna o local quente e úmido;  
 Em caso de extrema sujidade na base do coto, utilizar soro fisiológico 0,9% e hastes flexíveis de plástico 

com algodão em suas extremidades para efetuar a limpeza;  
 Oportunizar, que os pais, familiar e\ou cuidador do RN, após orientação prévia, realizem o procedimento 

supervisionado pelo profissional de saúde. 
 Orientar os pais, familiar e\ou cuidador do RN, sobre a higiene adequada das mãos, e de que não 

precisam usar luvas de procedimento para a limpeza do coto;   
 Conversar com a família sobre os cuidados com o coto umbilical e desmistificar crenças ou mitos 

                                                                      Cuidados 
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relativos aos cuidados com o mesmo: uso de faixas, moedas ou qualquer outro objeto ou substância 
sobre o umbigo. Não se pode abafar o local, pois o coto umbilical precisa secar para cair. 

 Orientar o cuidador que não é preciso ter medo de limpar a região. Após o banho, o umbigo necessita 
ser limpo e seco, para que se cicatrize bem. Na hora da limpeza é preciso levantar o coto umbilical e 
limpar toda região em volta do umbigo (para limpar use algodão, haste com algodão ou uma fralda de 
pano limpa). 

 
 Realizar inspeção do coto umbilical o recém-nascido 
 Promover a mumificação do coto 
 Prevenir infecções 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Solicitar avaliação de outro profissional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados Esperados 



PRELIMINAR 

   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM 
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE  

COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA 

ELABORADO/ APROVADO POR: 

EQUIPE TÉCNICA 
IDENTIFICAÇÃO: 

SMS-AB 

REVISADO POR: 

EQUIPE DE 
REVISÃO 

ULTIMA REVISÃO: 

02/2020 
EDIÇÃO:  

1ªedição 

 

 Página 134 de 166 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº60 Medição da altura uterina 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Fita métrica 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar a paciente, apresentar-se explicando o 

procedimento que será realizado, sanando todas suas 
dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Solicitar a gestante que elimine a diurese; 

 Posicionar a gestante em decúbito dorsal; 

 Posicionar-se à direita da gestante; 

 Expor o abdome da gestante; 

 Medianizar o útero: 

 Manter a extremidade da fita métrica fixada do 
meio da borda superior da sínfise púbica, passá-la 
entre o dedo médio e indicador e extendê-la sobre 
a superfície mediana da parede abdominal, com a 
borda cubital da mão, passando ao nível da 
cicatriz umbilical, até sentir o fundo uterino. 

 Delimite o fundo do útero em busca da situação 
fetal (que pode ser longitudinal ou transversa). 
Assim com a borda cubital de ambas as mãos e 
reconheça a parte fetal que o ocupa. Lembrando 
que a situação transversa reduz a medida de 
altura uterina, podendo falsear sua relação com a 
idade gestacional.  

 Guardar o material; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 

ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento 

realizado, conforme “POP SMS-AB nº51e no cartão 
ou caderneta da gestante; 

 Registrar o procedimento/atendimento em formulário 
ou sistema de informação vigente no município; 

Fonte: https://www.fetalmed.net/altura-uterina-por-que-
meu-medico-mede-minha-barriga-toda-consulta/ 

 
 A medição da altura uterina é usada para avaliar o crescimento do bebê intra útero. Essa medição é 

realizada com uma fita métrica comum, medindo todo corpo uterino, iniciando do osso da região púbica 
até o fundo do útero. 

 Avaliar o dado obtido com o quadro clínico obstétrico da gestante. 
 Riscos / Tomada de Decisão: Estabelecer falso diagnóstico através da mensuração: repetir a 

mensuração. 
 Parâmetros da Altura Uterina: 

 Até a 6ª semana não ocorre alteração do tamanho uterino;  
 Na 8ª semana o útero corresponde ao dobro do tamanho normal;  

                                                                      Cuidados 

Figura 29:  Registro e Mensuração da altura 

uterina 

https://www.fetalmed.net/altura-uterina-por-que-meu-medico-mede-minha-barriga-toda-consulta/
https://www.fetalmed.net/altura-uterina-por-que-meu-medico-mede-minha-barriga-toda-consulta/
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 Na 10ª semana o útero corresponde a três vezes o tamanho habitual;  
 Na 12ª semana enche a pelve de modo que é palpável na sínfise púbica; 
 Na 16ª semana o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical;  
 Na 20ª semana o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical;  
 A partir da 20ª semana existe uma relação aproximada entre as semanas da gestação e a medida da 

altura uterina. Porém, esse parâmetro torna-se menos fiel, à medida que se aproxima o termo. 
(BRASIL, 2012 p.72). 

 
 Avaliar se o crescimento fetal está adequado conforme as semanas gestacionais, e também, se a 

quantidade de líquido amniótico está apropriada. Ou seja, bebês com baixo peso ou com menos líquido 
do que esperado geralmente possuem uma altura inferior ao esperado. Por sua vez, bebês com peso 
excessivo ou líquido amniótico aumentado, possuem uma altura superior ao normal. De acordo com 
cada semana gestacional estima-se a normalidade dessa altura uterina e, com isso, podemos fazer a 
suspeita diagnóstica de normalidade ou não. 

 

 
 Solicitar avaliação de outro profissional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados Esperados 

Ações nas Anormalidades 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº61 Palpação Obstétrica 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar a paciente, apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, sanando todas suas 

dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Solicitar a cliente que elimine a diurese; 
 Posicionar a gestante em decúbito dorsal; 
 Posicionar-se à direita da gestante; 
 Expor o abdome da paciente; 
 Delimite o fundo do útero em busca da situação fetal (que pode ser longitudinal ou transversa). Assim 

com a borda cubital de ambas as mãos e reconheça a parte fetal que o ocupa. Lembrando que a 
situação transversa reduz a medida de altura uterina, podendo falsear sua relação com a idade 
gestacional.  

 Deslize as mãos do fundo uterino até o polo inferior do útero, procurando sentir o dorso e as pequenas 
partes do feto, isto te dará a noção da posição fetal, ou seja, se o dorso do feto se encontra à esquerda 
(75% das situações fetal) ou à direita da pelve materna;  

 Explore a mobilidade do polo, que se apresenta no estreito superior pélvico. Isto possibilitará que 
encontre a apresentação fetal (cefálica, pélvica ou córmica); 

 Determine a situação fetal, colocando as mãos sobre as fossas ilíacas, deslizando-as em direção à 
escava pélvica e abarcando o polo fetal, que se apresenta. As situações que podem ser encontradas 
são: longitudinal (apresentação cefálica e pélvica), transversa (apresentação córmica) e oblíquas 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51 e no cartão ou 

caderneta da gestante; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 

 
Posição fetal: é a relação entre o dorso (costas) do feto e o lado direito ou esquerdo da pelve materna. 
Direita: quando o dorso do feto está do lado direito da pelve materna. Esquerda: quando o dorso do feto está 
do lado esquerdo da pelve materna.  
 
Situação fetal: É a relação entre o maior eixo fetal e o maior eixo materno, os eixos longitudinais - fetal e 
uterino. Classificam-se em:  

• Longitudinal (figura a): eixo longitudinal uterino e fetal coincidente. É o mais comum. 
• Transversa (figura b): eixos materno e fetal perpendiculares.  
• Obliqua ou inclinada (figura c), quando os eixos se cruzam. Esta é uma situação transitória que 
evoluirá para longitudinal ou transverso (REZENDE, 2010). 

 
 Realizar de forma indireta a avaliação do crescimento uterino (feto, placenta e líquido amniótico) e 

estimar o crescimento fetal, correlacionando-se a medida da altura uterina com o número de semanas de 
gestação. 

 

 
 Solicitar avaliação de outro profissional de saúde. 
 
 
 

                                                                      Cuidados 

Resultados Esperados 

Ações nas Anormalidades 



PRELIMINAR 

   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM 
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE  

COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA 

ELABORADO/ APROVADO POR: 

EQUIPE TÉCNICA 
IDENTIFICAÇÃO: 

SMS-AB 

REVISADO POR: 

EQUIPE DE 
REVISÃO 

ULTIMA REVISÃO: 

02/2020 
EDIÇÃO:  

1ªedição 

 

 Página 137 de 166 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº62 Ausculta dos Batimentos Cárdio fetais 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) 

 

Materiais/Equipamentos 

 
 Detector Fetal (Sonar Doppler ou estetoscópio de Pinard) 
 Gel condutor incolor para ultrassom;  
 Papel toalha, gaze ou algodão;  

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar a paciente, apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, sanando todas suas 

dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Solicitar a gestante que elimine a diurese; 
 Posicionar a cliente em decúbito dorsal; 
 Após a 12ª semana com uso do detector ultrassônico de batimento cardíaco fetal, conhecido como 

Sonar. Na ausência do Sonar e após 20ª semana pode ser utilizado o estetoscópio de Pinard;  
 Posicione a gestante em decúbito dorsal, com o abdômen descoberto;  
 Identificar o dorso fetal realizando a palpação conforme “POP SMS-AB nº61” e perguntar à gestante em 

qual lado ela sente mais os movimentos fetais; o dorso estará no lado oposto;  
 Aplique o Gel condutor e procure com o “Sonar” o ponto de melhor ausculta dos BCF na região do dorso 

fetal; em caso do uso do “Pinard”, o profissional deverá posicioná-lo no local segurando a ponta larga 
contra o abdômen da mulher grávida e ouvir pela outra extremidade com o ouvido encostado;  

 Controle o pulso da gestante para certificar-se de que os batimentos ouvidos são os do feto, já que as 
frequências são diferentes;  

 Conte os batimentos cardíacos fetais por um minuto, observando sua frequência e seu ritmo;  
 Avalie resultados da ausculta dos BCF; 
 Limpar a região do abdômen da paciente com um papel toalha ou algodão para retirar o gel utilizado no 

procedimento;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51 e no cartão ou 

caderneta da gestante; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 

 
 É considerada normal a frequência cardíaca fetal entre 120 a 160 batimentos por minuto. Contudo após 

uma contração uterina, a movimentação fetal ou o estímulo mecânico sobre o útero, um aumento 
transitório na frequência cardíaca fetal é sinal de boa vitalidade.  

 Inicialmente, os movimentos são débeis e pouco frequentes, podendo ser confundidos pela gestante 
com outros fenômenos, como o peristaltismo. Gradativamente, à medida que prossegue a integração do 
sistema nervoso central com o sistema muscular do feto, os movimentos tornam-se rítmicos, fortes e 
contínuos. Primigestas sentem MF pela primeira vez com 18 a 20 semanas e multíparas com 16 a 20 
semanas. Os MF são máximos entre 28 e 34 semanas, sendo que, no termo, a gestante só reconhece 
40% dos MFs 

 
 Constatar a presença, o ritmo, a frequência e a normalidade dos BCFs 
 
 
 

                                                                      Cuidados 

Resultados Esperados 
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 Uma desaceleração ou a não alteração da frequência cardíaca fetal, concomitante a uma contração ou 

movimentação fetal, é sinal de alerta, o que requer aplicação de metodologia para avaliação da 
vitalidade fetal. Nestes casos, recomenda-se referir a gestante para um nível de maior complexidade ou 
à maternidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações nas Anormalidades 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº63 Coleta de Streprtococcus Beta em Gestante 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) 

 

Materiais/Equipamentos 

 
 Luvas de procedimento 
 01 swab (sempre conferir a data de validade) 
 Caneta para anotar a identificação da gestante 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar a paciente, apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, sanando todas suas 

dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Verificar se a paciente se encontra entre a 35ª e 37ª semana de gestação, período em que o exame 

deve ser realizado; 
 Explicar o procedimento a ser realizado para a gestante;   
 Posicionar a gestante em decúbito dorsal; 
 Reunir os materiais necessários para a coleta próximo da paciente; 
 Abrir a embalagem do swab de forma asséptica;  
 Com a gestante em decúbito dorsal, afaste os grandes lábios, introduza o swab 2 cm na vagina, em 

movimentos giratórios suaves.  
 Afastar as nádegas e inserir o mesmo swab no ânus (cerca de 1 cm), fazendo suaves movimentos 

giratórios. Passe o algodão do swab na parede do ânus até absorver alguma secreção;   
 Colocar o swab no tubo esterilizado, com a ponta para baixo, verificando se a ponta do algodão está 

dentro do gel, e feche o tubo; 
 Identifique o frasco com: iniciais do nome da paciente e data de nascimento 
 Preencher a guia de requisição do exame, destacando na guia as gestantes com alergia à penicilina; 
 Entregar o frasco junto do pedido de exame à gestante e orientá-la a levar o material em até 2 dias ao 

posto de coleta mais próximo a sua residência. Caso a gestante não possa levar, oriente que ela escolha 
um responsável com documento de identificação para levar o material; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 

 
 O material colhido deve permanecer em temperatura ambiente até o momento da entrega ao posto de 

coleta! 
 Realização obrigatória da coleta de amostra de secreção vaginal e anal em todas as gestantes 

entre 35 e 37 semanas de gestação, a ser realizada durante as consultas de pré-natal ou em outro 
momento oportuno, pelo profissional médico ou enfermeiro na própria unidade de saúde.  

 O uso de duchas vaginais, relações sexuais, uso de pomadas ou se evacuar no mesmo dia da coleta 
não são empecilhos para a realização do exame; 

 

 
 Realização de antibiótico-profilaxia intraparto, prevenindo uma possível infecção do recém nato, para as 

gestantes colonizadas pela bactéria  

 
 Comunicar ao profissional de saúde. 

                                                                      Cuidados 

Resultados Esperados 

Ações nas Anormalidades 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº64 Coleta de Leite Materno 

 

Executante 

 
 Enfermeiro, Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem. 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 máscaras descartáveis 
 gorro ou touca, 
 luvas de procedimento; 
 vidro esterilizado com tampa plástica 
 Fita crepe 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar a paciente, apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, sanando todas suas 

dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Reunir o material; 

 Posicionar a mãe e um local confortável; 

 Certificar-se que o banho materno seja uma prática diária. Caso a lavagem das mamas seja realizada, 
utilizar apenas água, pois o sabonete resseca os mamilos e os predispõe a fissuras; 

 Explicar os objetivos e vantagens do procedimento; 

 Mãe e profissional de saúde devem usar gorro e máscara para evitar contaminação do leite materno 
ordenhado; 

 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Calçar luvas: somente o profissional de saúde; 

 Procurar uma posição confortável e manter os ombros relaxados; 

 Massagear as mamas com as mãos espalmadas começando na aréola de forma circular, abrangendo 
toda a mama. O ideal é que o leite seja retirado de forma manual. 

 Primeiro colocar os dedos, polegar e indicador, na borda da aréola; 

 Firmar os dedos e empurre para trás em direção ao corpo da mulher; 

 Comprimir suavemente um dedo contra o outro, repetindo esse movimento várias vezes até o leite 
começar a sair; 

 Desprezar as primeiras gotas e iniciar a coleta no frasco, sem que o frasco encoste na mama; 

 Recolher o leite em um vidro esterilizado; 

 Repetir o mesmo procedimento na outra mama; 

 Identificar o vidro com fita crepe contendo: nome da mãe, data e hora da ordenha da coleta do leite 
materno; 

 Retirar as luvas de procedimento; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 

 

Figura 30: Etapas de extração do leite materno 
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Orientações de coleta de leite materno no domicílio 

 
 Escolher um lugar limpo, tranquilo e longe de animais. 
 Prender e cobrir os cabelos com uma touca ou lenço. 
 Retirar anéis, pulseiras e relógios. 
 Lavar as mãos e antebraços com água e sabão e secar em uma toalha limpa. 
 Lavar as mamas somente com água limpa. 
 Evitar conversar durante a retirada do leite ou utilizar uma máscara ou fralda cobrindo o nariz e a boca; 
 Utilizar frasco de vidro de acordo essas orientações: 

 Escolher um frasco de vidro incolor de boca larga e com tampa de plástico, como, por exemplo, 
vidros de café solúvel ou de maionese. 

 Retirar todos os rótulos, inclusive os papéis da tampa. 

 Lavar bem o frasco com água e sabão e depois ferver a tampa e o frasco por 15 minutos, contando 
o tempo a partir da fervura. 

 Escorrer o vidro e a tampa sobre um pano limpo até secarem. 

 Depois de secos, fechar bem o frasco. 

 Identificar o frasco de vidro com o nome, a data, e a hora da coleta. 
 

 Massagear toda a mama com as pontas dos dedos ou palma da mão, de forma circular, começando pela 
parte escura da mama, a aréola. 

 Com os dedos da mão em forma de “C”, colocar o polegar perto da aréola na parte de cima do peito. Os 
outros dedos devem sustentar a mama pela parte de baixo. 

 Firmar os dedos e empurrar a aréola para trás em direção ao corpo. Apertar suavemente um dedo contra 
o outro, sem deslizá-los na aréola, repetindo esse movimento várias vezes até o leite começar a sair. Não 
pressionar demais, pois pode bloquear os canais por onde passa o leite. Curvar o corpo para frente, 
posicionando o peito sobre a barriga, pode facilitar a saída do leite e aumentar o fluxo. 

 Desprezar os primeiros jatos ou gotas.  
 Posicionar o recipiente em que será coletado próximo à mama. 
 Iniciar a coleta. Pressionar e soltar. Repetir movimentos. 
 Mudar a posição dos dedos ao redor da aréola para esvaziar todas as áreas. 
 Alternar a mama quando o fluxo de leite diminuir, repetindo a massagem e o ciclo várias vezes. 
 Retirar o leite do peito costuma levar 20 a 30 minutos. À medida que a mãe estiver mais acostumada com 

a retirada, mais fácil e rápido será o processo. 
 
Armazenamento: 
 O frasco com o leite retirado deverá ser armazenado no congelador ou freezer (até 15 dias) ou na 

prateleira mais próxima ao congelador da geladeira (até 12 horas). O leite não deve ser guardado na 
porta da geladeira. Se for para doação, o leite deve ser armazenado congelado por no máximo 10 dias, 
quando deverá ser transportado para um banco de leite humano ou posto de coleta humano. 

 Tampar bem o frasco com leite, anotar a data da retirada com caneta em uma etiqueta ou esparadrapo e 
colar no frasco. 

 Na próxima vez que for retirar o leite, utilize outro recipiente esterilizado e, ao terminar, acrescentar esse 
leite ao frasco que está no freezer ou congelador. O frasco com leite deve ser completado até no máximo 
2 dedos abaixo da tampa. 

 Quando vários leites forem guardados em um mesmo frasco, a validade será a data da primeira coleta, 
por essa razão se deve identificar o frasco com a data e hora da primeira retirada do leite. 

 Os frascos devem ser colocados em ordem, com os mais antigos na frente. Esses devem ser os 
primeiros a serem utilizados. 

 O leite que ultrapassar o período de 15 dias guardado no congelador deve ser descartado. 
 

Descongelar o leite e alimentar adequadamente a criança:  
 Retirar o frasco do congelador e descongelar em banho-maria (água quente em fogo desligado) e agitar 

o vidro lentamente, para misturar os seus componentes, até que não reste nenhum gelo. O leite não 
deve ser fervido e nem aquecido em microondas, pois este tipo de aquecimento pode destruir seus 
fatores de proteção. 

 O utensílio para o oferecimento do leite tem que ser fervido por 15 minutos. 
 Agitar suavemente o frasco para misturar bem o leite. 
 Testar a temperatura do leite antes de oferecer ao bebê. 
 Abrir o frasco e colocar um pouco do leite que foi retirado do peito em copo ou xícara limpos. 
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 Acomodar a criança ao colo, acordada e tranqüila. Posicioná-la o mais sentado possível, com a cabeça 
firme e o pescoço alinhado ao corpo, não devendo ficar torcido. 

 Encostar a borda do copo ou xícara no lábio inferior da criança e deixar o leite materno tocar o lábio. A 
criança fará movimentos de lambida, engolindo o leite. Se preferir, utilizar uma colher para oferecer o 
leite. Não entornar o leite na boca da criança para evitar engasgo. 

 O leite materno descongelado que ficou no frasco deve ficar n a geladeira (não usar a porta da geladeira) 
e pode ser aproveitado em até 12 horas, devendo se aquecido em banho Maria, com fogo apagado. 
Depois desse tempo, deve ser descartado. O leite não deve ser congelado uma segunda vez. 

 Restos de leite materno que a criança não mamou e ficaram no copo, xícara ou colher devem ser 
descartados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 31: Etapas para ordenhar o Leite Materno no Domicílio  

O frasco com leite retirado 
deverá ser armazenado no 
congelador ou freezer até 15 
dias ou na prateleira mais 
próxima ao congelador da 
geladeira por até 12 horas (não 
colocar na porta da geladeira).  
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 Orientar a massagem e ordenha das mamas nos intervalos e/ou após as mamadas. Se necessário, a 
ordenha poderá ser feita na região areolar sem tocar o mamilo.  

 A quantidade de leite ordenhado deverá ser aquela suficiente para aliviar e não para esvaziar totalmente 
a mama. 

 O leite deverá ser retirado depois que o bebê mamar ou quando as mamas estiverem muito cheias.  

 Uma criança só deve receber o leite retirado do peito da própria mãe ou, caso seja prematura de baixo 
peso e estiver internado em unidade neonatal, deve receber leite humano pasteurizado do banco de leite 
humano. 

 

Resultados esperados 

 

 Obter leite materno para o bebê; 

 Prevenir o ingurgitamento; 

 Doar a produção excessiva de leite materno ao banco de leite humano  

 Facilitar a pega adequada do bebê ao amamentar – aréola macia e flexível.  
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Em caso de intercorrências comunicar ao profissional de saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidados 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº65 Retirada de Pontos 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 EPIs: luvas de procedimentos e jaleco; 
 Pinça anatômica ou dente de rato estéril; 
 Tesoura de íris ou bisturi estéril; 
 Soro Fisiológico 0,9%; 
 Gazes  

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar a paciente, apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, sanando todas suas 

dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reunir todo o material; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se ao paciente, explicando o procedimento que será 

realizado, sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Paramentar-se com os EPIs; 
 Abrir as embalagens de forma asséptica, deixando os materiais protegidos;  
 Expor a área na qual o procedimento será feito e realizar limpeza local com soro fisiológico; 
 Tracionar o ponto pelo nó com a pinça e cortar, em um dos lados, próximo a pele com a tesoura ou 

bisturi; 
 Colocar os pontos retirados sobre uma gaze; 
 Cobrir a ferida se houver necessidade; 
 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados; 
 Retirar os EPIs; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 

 

Cuidados 
 
 
 Certificar-se do tipo de fio utilizado na sutura. Em geral, suturas com fios absorvíveis não precisam ser 

retiradas; 
 Nos casos em que houver sinais de processos inflamatórios ou infecciosos, solicitar avaliação do 

enfermeiro. 
 Retirada de pontos de curativos Pós-Operatórios devem ter a supervisão do Enfermeiro e a prescrição 

médica (Parecer n° 39/2013 COREN/SP). Entendemos que o Parecer 39/2013 excetua a retirada de 
pontos de ferimentos leves corto-contusos e sem sinais flogísticos. 
 

Resultados Esperados 
 
 
 Retirar os fios colocados para aproximar as bordas de uma lesão (sutura), facilitando a cicatrização 

dessa lesão. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº66 Curativo em Lesão Fechada (Cirúrgica) 
 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Pinça Kelly ou pinça dente de rato ou pinça anatômica estéril; 
 Soro fisiológico (0,9%) aquecido ou em temperatura ambiente; 
 Agulha 40/12 ou 25/08; 
 EPI: Gorro, máscara e óculos de proteção, conforme a complexidade da lesão 
 Gazes estéreis; 
 Luvas de procedimento; 
 Luva estéril; 
 Saco plástico para descarte material utilizado; 
 Esparadrapo ou micropore; 
 Faixa crepe de 8 ou 15 cm (atadura), se necessário; 
 Tesoura (Mayo ou Iris) estéril, se necessário; 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se ao paciente, explicando o procedimento que será 

realizado, sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Promover a privacidade do paciente; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Paramentar-se com os EPis, de acordo com a lesão;  
 Abrir os pacotes dos materiais estéreis, mantendo o campo estéril e em seguida; 
 Realizar a perfuração no frasco de Solução Fisiológica 0,9% com uma agulha de calibre 30 x 8mm ou 40 

x 1,6 mm;  
 Calçar a luva de procedimento; 
 Remover o curativo anterior cuidadosamente, retirando as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%; 

caso haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-o com solução fisiológica a 0,9% até que se 
desprenda. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido de granulação no leito da ferida; 

 Retirar a luva de procedimentos utilizada na remoção do curativo anterior; 
 Avaliar a incisão quanto aos sinais de inflamação ou infecção; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Abrir os pacotes dos materiais estéreis, mantendo o campo estéril e em seguida, calçar luva estéril ou de 

procedimento (se for utilizar a pinça); 
 Realizar a perfuração no frasco de Solução Fisiológica 0,9% com uma agulha de calibre 30 x 8mm ou 40 

x 1,6 mm;  
 Realizar a limpeza das adjacências da ferida e pele periferida, com a pinça e gaze embebida no soro 

fisiológico 0,9 %. Certifique-se de não tocar na face da gaze que limpará a ferida e alternar as faces 
enquanto faz a limpeza. Após o uso das duas faces, deve-se descarta-la e utilizar uma nova; 

 Retirar a luva de procedimentos utilizada na remoção do curativo anterior; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Calçar as luvas estéreis ou de procedimentos (se utilizar pinças); 
 Proceder a limpeza da incisão de dentro para fora, sem voltar ao início da lesão; 
 Secar a incisão com gaze e em seguida, secar a pele ao redor. A incisão deve ser mantida bem seca; 
 Ocluir com gaze ou cobertura prescrita; 
 Fixar com esparadrapo ou micropore e, se necessário, utilizar atadura; 
 Recolher todo o material e desprezar em recipiente próprio e deixar o local em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
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 Agendar o próximo dia para trocar o curativo. 
 

Cuidados  

 
 O curativo com gaze deve ser trocado a cada 24 horas ou sempre que estiver saturado (úmido).  
 Se for observado sinais de infecção na incisão, o paciente deverá passar em avaliação médica para 

mudança de conduta e introdução de cobertura no curativo. 
 

Resultados Esperados 
 
 
 Assegurar a tranquilidade e conforto do paciente; 
 Promover meio ótimo para cicatrização; 
 Manter ambiente e técnica ideal para a reparação tecidual; 
 Prevenir infecção local. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº67 Curativo Lesão Aberta 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Pinça Kelly ou pinça dente de rato ou pinça anatômica estéril ou pinça homeostática; 
 Soro fisiológico (0,9%) aquecido ou em temperatura ambiente; 
 Agulha 40/12 ou 25/08; 
 EPI: Gorro, máscara e óculos de proteção, conforme a complexidade da lesão; 
 Gazes estéreis; 
 Luvas de procedimento; 
 Luva estéril; 
 Saco plástico para descarte material utilizado; 
 Esparadrapo ou micropore; 
 Faixa crepe de 8 ou 15 cm (atadura), se necessário; 
 Tesoura (Mayo ou Iris) estéril;  
 Cobertura ou produto tópico prescrito (cremes, pomadas); 
 Pincel ou caneta; 
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se ao paciente, explicando o procedimento que será 

realizado sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Preparar o material para a realização do curativo; 
 Promover a privacidade do paciente;  
 Posicionar o paciente de acordo com o local da ferida;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Paramentar-se com os EPis, de acordo com a lesão;  
 Abrir os pacotes dos materiais estéreis, mantendo o campo estéril e em seguida; 
 Realizar a perfuração no frasco de Solução Fisiológica 0,9% com uma agulha de calibre 30 x 8mm ou 40 

x 1,6 mm;  
 Calçar a luva de procedimento; 
 Remover o curativo anterior cuidadosamente, retirando as fitas adesivas com solução fisiológica a 0,9%; 

caso haja aderência aos tecidos recém-formados, umedeça-o com solução fisiológica a 0,9% até que se 
desprenda. Este cuidado reduz as chances de traumatizar o tecido de granulação no leito da ferida; 

 Retirar a luva de procedimentos utilizada na remoção do curativo anterior; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Calçar as luvas estéreis ou de procedimentos (se utilizar pinças) 
 Realizar a limpeza das adjacências da ferida e pele periferida, com a pinça e gaze embebida no soro 

fisiológico 0,9 %; 
 Limpe a ferida de acordo com a presença dos tecidos: 

Tecido de granulação: irrigue a lesão com solução fisiológica morna, em toda a sua extensão;  
Tecido desvitalizado: irrigue a lesão ou limpe com gaze estéril embebida em solução fisiológica morna 
exercendo suave pressão para remover tecidos inviáveis;  
Tecido com presença de infecção: irrigue a lesão ou limpe a ferida com gaze estéril embebida em 
solução fisiológica (e antisséptico, se houver indicação). Posteriormente, remova todo o antisséptico com 
solução fisiológica; 

 Sempre ter uma pessoa auxiliando na utilização do soro fisiológico, para não correr contaminação do 
campo estéril; 

 Havendo tecido desvitalizado solto, sua remoção pode ser auxiliada suavemente com a pinça, com gaze 
embebida em solução fisiológica a 0,9 %,sem esfregação e com o cuidado para não provocar 
sangramento; 
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 Realizar a mensuração da ferida:  
A técnica simples de mensuração mais usada na prática clínica, abrange mensurações lineares e 
traçados das feridas. As medidas lineares medem o tamanho ou a extensão das feridas (comprimento e 
largura). Pode-se contornar o perímetro da borda externa da ferida com pincel, desenhado no papel ou 
acetato transparente sobre a lesão. O papel transparente estéril pode ser a parte interna dos pacotes de 
gaze colocado sob a ferida e, posteriormente, com o auxílio de uma régua, medir-se-ão as maiores 
extensões, na vertical e horizontal, cujo encontro das retas, deverá formar um ângulo de 90 graus. Há 
também a possibilidade da mensuração com régua em centímetros, da maior extensão na vertical e 
maior extensão na horizontal, sempre mantendo a régua em ângulo reto. 
Outra técnica não invasiva a ser utilizada é uso de fotografias. Esse método, desde que autorizado pelo 
paciente/responsável facilita o monitoramento da evolução do tratamento de maneira detalhada sem 
causar desconforto físico ao paciente, além disso, é um registro permanente de evolução da lesão. O 
registro fotográfico deve ser realizado de um ponto fixo, evidenciando as mudanças no processo de 
cicatrização, ou seja, deve-se padronizar a zona a ser fotografada, de modo a se obter o tamanho 
relativo da lesão, sua cor e condições da pele ao redor. 
Já a mensuração da profundidade da lesão pode ser obtida introduzindo uma espátula estéril ou seringa 
de insulina (sem agulha) no ponto mais profundo da ferida. Na altura da borda da ferida mais próxima ao 
local onde está inserida a seringa, marca-se com uma caneta ou pincel o ponto correspondente à altura, 
na espátula ou seringa. Em seguida, mede-se esse comprimento com uma régua para identificar a 
profundidade obtida em centímetros quadrados  
Solapamento: Utilizar a sonda uretral nº10 para mensuração de solapamento em locais que se façam 
necessário a utilização de material maleável e de maior extensão que a seringa. Efetuar, posteriormente, 
o registro do solapamento no impresso de mensuração; usando como referência, os ponteiros do relógio 
imaginário. 

 Secar o tecido periferida com gaze seca. Não secar a ferida, pois ele dever ser mantida úmida.  
 Aplicar a cobertura escolhida (se tiver) na ferida com a pinça e a gaze, evitando que se espalhe na pele 

integra e ocluir o curativo utilizando gazes, compressas ou ataduras;  
 Ocluir o curativo, conforme a necessidade (gazes, compressas); 
 Recolher todo o material e deixar o local em ordem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
 Agendar o próximo dia para trocar o curativo. 

 

Cuidados 

 
 Conforme Resolução do COFEN 0567/2018, compete ao técnico de Enfermagem: Realizar curativo nas 

feridas em estágio I e II. Auxiliar o Enfermeiro nos curativos de feridas em estágio III e IV. Realizar o 
curativo nas feridas em estágio III, quando delegado pelo Enfermeiro. 

 Proteger sempre as úlceras com gazes, compressas, antes de aplicar uma atadura; 
 Não apertar demais a atadura, devido ao risco de gangrena, por falta de circulação. 
 Iniciar o enfaixamentos em pé no sentido distal para o proximal para evitar garroteamento do membro; 
 Observar sinais e sintomas de restrição circulatória: palidez, eritema, cianose, formigamento, 

insensibilidade ou dor, edema e esfriamento da área enfaixada. 
 Trocar o curativo com gaze a cada 24 horas ou quando estiver úmido, sujo ou solto; 
 A recomendação atual, para realização do curativo consiste em manter a ferida limpa, úmida e coberta, 

exceto incisões fechadas e locais de inserção de cateteres e introdutores e fixadores externos 
 

Resultados Esperados 
 
 
 Assegurar a tranquilidade e conforto do paciente; 
 Promover meio ótimo para cicatrização; 
 Manter ambiente e técnica ideal para a reparação tecidual; 
 Prevenir infecção local. 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº68 Aplicação de CALOR Através de Bolsa de Água ou Compressa 

 

Executante 

 Enfermeiros, Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Compressas cirúrgicas ou gazes; 
 Bolsa de água quente; 
 Água morna; 
 Bandeja; 
 Luvas de procedimentos; 
 Caneta; 
 Prontuário do paciente. 
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 

 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se ao paciente, explicando o procedimento que será 
realizado sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução; 

 Preparar o material para a realização do procedimento; 
 Promover a privacidade do paciente;  
 Posicione o paciente de acordo com o local a ser aplicado a compressa morna;  
 Calcar as luvas de procedimento;  
 Certifique que a água esteja morna;  
 Umedeça a compressa cirúrgica ou a gaze em água morna, retire o excesso e coloque sobre o local 

indicado;  
 Pergunte ao paciente se a temperatura está aceitável;  
 Troque a água da compressa, conforme perda de temperatura; 
 Repita a aplicação pelo tempo recomendado em prescrição (no máximo até 30 minutos);  
 Ao término do procedimento, seque a região com compressa ou gaze seca e observe a integridade da 

pele;  
 Deixe o paciente confortável e mantenha o ambiente organizado;  
 Recolha o material e encaminhe ao expurgo; 
 Descarte o material utilizado (gazes em lixo infectante e as compressas cirúrgicas no hamper);  
 Retire as luvas de procedimento e descarte-as em lixo apropriado;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
 

Cuidados 

 

 Sempre coloque um pouco da água em seu antebraço para testar a temperatura da água; 

 Em alguns casos de retenção urinária, pode ser colocada compressa de água morna na região 
suprapúbica para relaxamento da musculatura, induzindo à micção espontânea; 

 Em pacientes com sensibilidade tátil diminuída, deve-se ter cuidado redobrado para evitar 
queimaduras, e atentar para a avaliação da temperatura da água. 
 

Resultados Esperados 
 

 Promover a dilatação dos vasos sanguíneos; diminuir a reação inflamatória, dor e edema no 
local de aplicação. 
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Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº69 Aplicação de FRIO Através de Bolsa de Água ou Compressa 

 

Executante 

 Enfermeiros, Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Compressas cirúrgicas ou gazes; 
 Bolsa de água fria; 
 Água gelada; 
 Bandeja; 
 Luvas de procedimentos; 
 Caneta; 
 Prontuário do paciente. 
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar a paciente, apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, sanando todas suas 

dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reúna os materiais próximos ao paciente; 
 Posicione o paciente de acordo com o local a ser aplicado a compressa fria;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Calce as luvas de procedimento;  
 Certifique que a água esteja gelada;  
 Umedeça a compressa cirúrgica ou a gaze em água gelada, retire o excesso e coloque sobre o local 

indicado;  
 Pergunte ao paciente se a temperatura está aceitável;  
 Troque a água da compressa, conforme aumento da temperatura; 
 Repita a aplicação pelo tempo recomendado em prescrição (no máximo até 20 minutos);  
 Ao término do procedimento, seque a região com compressa ou gaze seca e observe a integridade da 

pele;  
 Deixe o paciente confortável e mantenha o ambiente organizado;  
 Recolha o material e encaminhe ao expurgo; 
 Descarte o material utilizado (gazes em lixo infectante e as compressas cirúrgicas no hamper);  
 Retire as luvas de procedimento e descarte-as em lixo apropriado;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
 

Cuidados 

 

 A água gelada pode ser adquirida colocando o frasco de água destilada (no volume necessário) na 
geladeira, previamente ao horário de realizar a compressa; 

 A indicação de compressa fria é feita de acordo com a avaliação médica ou de enfermagem e deve 
constar na prescrição; 

 Em pacientes com sensibilidade tátil diminuída, deve-se ter cuidado redobrado para evitar 
queimaduras, e atentar para a avaliação da temperatura da água; 

 Quando for necessárias aplicações com gelo, deve-se colocar em um saco plástico, envolver em 
uma compressa e aplicar no local indicado. 
 

Resultados Esperados 
 

 Promover a constrição dos vasos sanguíneos; diminuir o sangramento, dor e edema no local de 
aplicação. 
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Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº70 Bandagem/Enfaixamento 

 

Executante 

 Enfermeiros, Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Atadura de crepom; 
 Esparadrapo; 
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar a paciente, apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, sanando todas suas 

dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reúna os materiais próximos ao paciente; 
 Posicione o paciente e coloque-se de frente para ele;  
  Abrir o pacote da atadura; 
 Colocar a atadura sobre o segmento corporal, de modo que o rolo se abra para cima;  
 Aplicar no sentido horário, salvo se a pessoa por canhota; 
 Segurar a extremidade com a mão esquerda, enquanto a direita, dá a volta; 
 Passar a atadura com as duas mãos, que devem tracionar o rolo uniformemente; 
 Iniciar a envoltura fazendo a fixação: aplicar várias voltas circulares na parte cilíndrica. Na 1ª volta, 

dobrar a ponta da atadura e atravessar obliquamente; 
 Desenrolar a atadura, à medida que for atingindo a superfície corporal; 
 Fixar a atadura com esparadrapo ou então cortando a extremidade da atadura ao meio, envolvendo o 

membro, amarrando as duas extremidades; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 

 

Cuidados 

 
 Ao aplicar uma atadura observar o local e extensão da lesão, as condições da circulação e a 

presença de lesões ou edema; 
 Ao passar uma atadura, evitar pregas e rugas; 
 As ataduras devem ficar firmes, indeslocáveis, adaptando-se às formas corporais, sem serem muito 

apertadas; 
 Para controlar as condições de irrigação sanguínea, é necessário deixar descobertas as 

extremidades; 
 Ao enfaixar um membro, colocá-lo em posição funcional; 
 A largura da atadura deve ser de acordo com o diâmetro do membro, ou parte do corpo a ser 

enfaixado; 
 O tipo de Bandagem também deve ser definido conforme a localização do seguimento ou membro 

que precisa ser imobilizado;  

 
Bandagem espiral inversa  

 É uma atadura em espiral onde a faixa é dobrada sobre si mesma em 180º após cada volta. 
 A dobra em forma de V permite que a faixa se encaixe bem à forma de cone da parte do corpo. Esse tipo 

de atadura é requerido quando se utiliza ataduras não-elásticas. 
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Figura 32 – Bandagem Espiral inversa 

 

 

 

 

Fonte: http://tec-em-enfermagem.blogspot.com/2011/09/bandagem.html 

Bandagem em oito 

 Essa forma consiste em se fazer voltas oblíquas, passando uma sobre as outras, que ascendem e 
descendem alternadamente, sendo que cada uma segue a precedente e assim parece uma figura em 
oito. É geralmente usada para fixar uma articulação ou parte do corpo acima da articulação. Pode ser 
aplicada usando a faixa de duas formas: 

 Fazendo uma volta circular no entorno da articulação, com cada uma das pontas na diagonal, formando 
um X, cujo centro será a própria articulação. As pontas devem se cruzar no lado do membro onde ocorre 
a flexão do membro. 

 O ponto de partida é abaixo ou acima da articulação, indo em direção à articulação. Os pontos de 
cruzamento devem estar ou onde ocorre a flexão ou no local de extensão da articulação; o lado que não 
contém as faixas permanece descoberto. 
 

Figura 33 – Bandagem em Oito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://tec-em-enfermagem.blogspot.com/2011/09/bandagem.html 

Bandagem circular  

 
 Na bandagem circular, a atadura envolve a parte afetada, com cada volta sobrepondo-se à anterior. 
 A largura da bandagem é igual à do rolo. Quase todas as técnicas iniciam e terminam com algumas 

voltas circulares. Para prevenir o movimento da atadura quanto a segunda volta está sendo aplicada, 
uma fixação deve ser feita. O início da bandagem deve ser posicionado diagonalmente à parte do corpo. 
A segunda volta deve ser aplicada em um ângulo reto ao eixo do membro. A parte saliente na diagonal 
da bandagem deve ser dobrada entre sua primeira e segunda camadas. 

 

Figura 34 – Bandagem circular  

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://tec-em-enfermagem.blogspot.com/2011/09/bandagem.html 

Resultados Esperados 
 

 Fixar e proteger partes lesadas, ou ainda, manter curativos na posição correta. 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja qualquer outra anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 

http://tec-em-enfermagem.blogspot.com/2011/09/bandagem.html
http://tec-em-enfermagem.blogspot.com/2011/09/bandagem.html
http://tec-em-enfermagem.blogspot.com/2011/09/bandagem.html
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº71 Retirada de Tunga Penetrans (Bicho de Pé) 

 

 Enfermeiros, Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja;   
 Álcool 70%; 

 Álcool glicerinado 70%; 

 Pacote de curativo simples estéril (ou pinça dente de rato); 

 Soro Fisiológico 0,9% (morno) 

 Agulha 40x12, agulha 25x7, agulha 25x8, agulha 13x4,5; 

 Gaze estéril; 

 Bacia inox redonda ou cuba rim não estéril; 

 Fita Adesiva ou cobertura adesiva do tipo esparadrapo impermeável; 
 EPI (Equipamentos de proteção individual): Gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção e luva estéril) 

 Saco plástico ou forro impermeável; 

 Lixeira para resíduo infectante; 
 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar a paciente, apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, sanando todas suas 

dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reúna os materiais próximos ao paciente; 
 Posicionar adequadamente o paciente para o procedimento;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 

 Colocar EPI padrão (gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção), considerando o uso de capote em 
pacientes com precaução de contato;  

 Organizar o material;  
 Abrir as embalagens de forma asséptica, deixando os materiais protegidos;  
 Calçar luva de estéril; 
 Realizar a limpeza de pele perilesional e bordas, utilizando uma gaze úmida em soro fisiológico, com 

movimento de fricção suave; 
 Realizar a limpeza da ferida, utilizando o jato de Soro Fisiológico 0,9%; 
 Retirar todo o parasita com técnica asséptica e auxílio material estéril (em geral uma agulha); 
 Aplicar cobertura utilizando-se gaze seca para efetuar oclusão; 
 Fechar o curativo com cobertura adesiva do tipo esparadrapo impermeável ou atadura de crepom e fixar 

com fita adesiva;  
 Desprezar o material utilizado nos locais apropriados;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
 

Cuidados 

 
A tungíase (Tunga penetrans) é causada pela penetração de pulgas fêmeas da espécie na epiderme 

de hospedeiros, permanecendo na epiderme, causando resposta inflamatória, edema, rash cutâneo e dor 
O diagnóstico da infestação é clínico e epidemiológico com visualização do parasita na epiderme, em 

geral nos pés, onde é típico observar-se pápulas amareladas (batata) com mais ou menos 0,5 cm, de 
diâmetro com ponto negro central (parasita na sua parte posterior)  

 

 A avaliação do enfermeiro dessa situação possibilita também que seja identificado o grau de 
complexidade do caso e a necessidade ou não de intervenção do profissional médico na remoção do 

Executante 
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parasita e no uso de tratamento medicamentoso.  

 Tome a vacina contra o tétano se ainda não foi imunizado. 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/tetano/
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº72 Retirada de Dermatobiose (Berne ou Miíase) 

 
 Enfermeiros, Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja;   
 Álcool 70%; 

 Pinça dente de rato ou pinça anatômica; 

 Soro Fisiológico 0,9% (morno) 

 Agulha 40x12; 

 Gaze estéril; 

 Bacia inox redonda ou cuba rim não estéril; 

 Esparadrapo ou micropore;  

 Vasilina ou gel condutor incolor para ultrassom;  
 EPI (Equipamentos de proteção individual): Gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção, 

 

Descrição do Procedimento 

 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Chamar a paciente, apresentar-se explicando o procedimento que será realizado, sanando todas suas 

dúvidas antes de iniciar a execução; 
 Reúna os materiais próximos ao paciente; 
 Posicionar adequadamente o paciente para o procedimento;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Colocar EPI padrão (gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção), considerando o uso de capote em 

pacientes com precaução de contato;  
 Organizar o material;  
 Calçar luva de procedimento; 
 Abrir as embalagens de forma asséptica, deixando os materiais protegidos;  
 Realizar a limpeza de pele perilesional e bordas, utilizando uma gaze úmida em soro fisiológico, com 

movimento de fricção suave; 
 Identificar o tipo de tecido presente no leito da lesão, avaliar bordas e pele perilesional; 
 Fechar a abertura por onde ela respira com uma camada grossa de vaselina ou gel ou cobri-la com 

esparadrapo para forçar a saída da larva; 
 Retirar a larva com a ajuda de uma pinça; 
 Limpar a área com gaze para remoção do material (vaselina ou gel) utilizado para retirada da larva;  
 Aplicar cobertura utilizando-se gaze seca para efetuar oclusão; 
 Fechar o curativo com cobertura com micropore ou esparadrapo;  
 Desprezar o material utilizado nos locais apropriados;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
 Repetir o procedimento após 24horas, e até a confirmação da remoção total da (s) larva (s); 
 

Cuidados 

 
 O berne ou miíase em humanos surge quando a larva da mosca varejeira (Dermatobia hominis) entra 

para debaixo da pele, através de feridas ou arranhões, causando o surgimento de uma ferida na pele 
que pode coçar, provocar dor ou inchaço e vermelhidão na pele. 

 Em qualquer caso, a indicação do antiparasitário ivermectina em dose única, por via oral, que provoca 
paralisação e morte das larvas, mesmo das regiões mais profundas, garante melhor resultado na retirada 
dos vermes, podendo ser prescrito por médico ou enfermeiro. 

Executante 
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 Mesmo com essas manobras, em alguns casos é necessário alargar o orifício cirurgicamente para extrair 
a larva totalmente e evitar que parte dele permaneça sob a pele, o que pode facilitar infecções. Para 
evitar esse mesmo risco. É desaconselhável comprimir o local com os dedos para expulsar o parasita. 

 
O enfermeiro deve também orientar o Paciente quanto à: 

 
 Usar roupas que cubram a maior parte do corpo e passe repelente naquelas que permanecerem 

expostas; 
 Lavar as mãos com frequência, especialmente antes das refeições, depois de usar o banheiro, depois de 

lidar com terra, plantas e adubos orgânicos; 
 Colocar telas nas janelas e mosquiteiros ao redor das camas; 
 Passar ferro quente nas roupas que foram colocadas no varal para secar para eliminar qualquer 

possibilidade de ovos terem sido implantados nas peças; 
 Manter o lixo doméstico em sacos resistentes e bem fechados; 
 Evitar a exposição de ferimentos que possam atrair o ataque de moscas; 
 Tomar a vacina contra o tétano se ainda não foi imunizado. 
 
 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/tetano/
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº73 Coleta de Sangue Venoso 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja 
 Garrote; 
 Luvas de Procedimento; 
 Tubos de exames; 
 Etiqueta de identificação dos tubos; 
 Papel Toalha; 
 Álcool a 70%; 
 Algodão ou gaze;  
 EPI (óculos de proteção e máscara); 
 Seringa de 10ml com agulha 30X7mm com dispositivo de segurança ou dispositivo de coleta de sangue 

a vácuo; 
 Pedido do exame;  

 

Descrição do Procedimento 

 
Antes da coleta, fornecer: 
 Orientações, se possível escritas, instruindo o paciente ou responsável sobre: 

 A necessidade de jejum adequado a cada tipo de exame; 

 Demais informações quanto ao preparo do paciente para a realização de seus exames;  

 Entendimento em relação à data e forma para retirada do resultado; 
 
No momento da coleta, verificar:  
 Dados clínicos do paciente; 
 A compatibilidade da identidade do paciente com o nome na requisição médica;  
 Se o paciente cumpriu o jejum recomendado; 
 O uso de medicação que deverá ser anotada na requisição médica;  
 Entendimento correto e realização da dieta solicitada. Caso não tenha sido feita a dieta adequada, 

remarcar o exame; 
 Utilização de tubos adequados para cada tipo de exame. 
 
Instruções para a técnica de coleta:  
 Verificar requisição médica ou de enfermagem; 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Fazer o rótulo do frasco de coleta, com nome completo do paciente, número do prontuário, leito 

hospitalar e data;  
 Conferir o nome completo do paciente;  
 Explicar ao paciente e ao acompanhante o procedimento;  
 Levar a bandeja até o paciente;  
 Posicionar o paciente de modo a facilitar a localização da veia para punção; 
 Reunir todo o material necessário para a coleta; 
 Calçar as luvas de procedimento;  
 Solicitar ao paciente abrir e fechar as mãos; 
 Escolher a veia mais adequada para a punção (a cubital mediana é a preferida). Se um braço estiver 

com equipo endovenoso, escolher o outro;  
 Realizar a antissepsia do local da venopunção com álcool a 70%. Iniciar a limpeza do local da punção e 

limpar para fora do local em movimentos circulares. Deixar a área secar;  
 Aplicar o torniquete de 7,5 a 10,0 cm acima do local da punção, para evitar a contaminação do local. Não 

usar o torniquete continuamente por mais de 1 minuto.  
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 Ao garrotear, pedir ao paciente que feche a mão para evidenciar a veia.  
 Não apertar intensamente o torniquete, pois o fluxo arterial não deve ser interrompido. O pulso deve 

permanecer palpável.  
 Fazer a venopunção: Penetrar a pele com a agulha em ângulo de 15o ao braço com bisel da agulha 

para cima. Inserir a agulha suavemente o dispositivo a vácuo, observar o preenchimento por sangue 
venoso e acoplar o frasco (tubos específicos para coleta laboratorial) diretamente no dispositivo a vácuo 
e aguardar o preenchimento até a linha específica da amostra desejada. Se estiver usando seringa, 
puxar o êmbolo devagar para evitar hemólise;  

 Homogeneizar a amostra suavemente por inversão de 5 a 10 vezes, de acordo com as instruções do 
fabricante. Não chacoalhar o tubo. Amostras coletadas com seringa devem ser colocadas nos tubos e 
escorrer suavemente pelas paredes a fim de evitar hemólise;  

 Após coletar quantidade suficiente de sangue, liberar o torniquete. Nunca retirar a agulha antes de 
remover o garrote; 

 Colocar algodão estéril limpo ou gaze sobre o local;  
 Comprimir o local da punção levemente sem dobrar o braço do paciente, solicitando que o mesmo 

continue a comprimir por mais dois ou três minutos;  
 Recolher o material, desprezando a agulha e a seringa na caixa de descarte para perfurocortante e os 

demais encaminhar ao expurgo e desprezar em saco de lixo branco;  
 Não reencapar a agulha;  
 Retirar as luvas de procedimento;  
 Deixar o paciente confortável e a mesa de cabeceira em ordem;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado ou em impresso próprio, conforme “POP 

SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
 Enviar o material ao laboratório juntamente com o pedido, o mais rápido possível;  
 Descartar todo o material em local apropriado.  

 
Figura 35: Ordem de Tubos para coleta venosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://blog.diagnosticosdobrasil.com.br/coleta-venosa/ 

https://blog.diagnosticosdobrasil.com.br/coleta-venosa/
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Cuidados 

 
 Quando a coleta de material for insuficiente deve-se repetir o procedimento;  
 Hematomas pós-punção: realizar compressa fria no local. 
 A agulha deve ser determinada de acordo com o acesso venoso do paciente, para adultos indicam-se 

agulhas 25X7, 30X7 ou escalpe Nº 23 e 21 
 Para crianças recomenda-se o procedimento com escalpe Nº 25 para melhor estabilização da veia. 

Deve-se evitar a punção com agulhas, devido o risco de transfixar a veia. 
 Verificar após a venopunção as condições do paciente e o controle de sangramento no local da punção. 
 

Resultados Esperados 
 
 
 Executar corretamente a técnica, promovendo segurança ao paciente; 
 Obter material para bioquímica, hormonal, hematológica 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

SMS-AB Nº74 Coleta de Urina 

 

Executante 

 
 Enfermeiro (a) e/ou Técnico de Enfermagem 
 

Materiais/ Equipamentos 

 
 Bandeja; 
 Luva de procedimento; 
 Saco plástico para resíduos; 
 Recipiente esterilizado para amostra no caso de exame; 
 Seringa de 10 ml; 
 Álcool a 70% 
 Máscara e óculos (EPI) 
 Agulha 25x8, 25x7 ou 40x12 

 

Descrição do Procedimento 

 
Coleta de Urina para Urocultura ou Análise Bioquímica em paciente com Sonda Vesical de Demora  
 
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB nº01”; 
 Reunir o material necessário em uma bandeja;  
 Identificar o frasco com o nome completo do paciente, local da coleta, data e hora da coleta;  
 Conferir o nome do paciente;  
 Explicar ao paciente e ao acompanhante o procedimento;  
 Levar a bandeja até o paciente;  
 Garantir a privacidade do paciente;  
 Calçar luvas de procedimento, máscara e óculos de proteção (EPI); 
 Abrir as embalagens dos materiais de forma asséptica, deixando os materiais protegidos;  
 Clampear a extensão da bolsa coletora pouco abaixo do local apropriado para punção por um período de 

até 30 minutos antes de realizar o procedimento; 
 Realizar a desinfecção com solução alcóolica a 70% no dispositivo apropriado para a coleta da urina;  
 Introduzir a agulha acoplada a seringa no dispositivo, aspirar com seringa, coletar urina (cerca de 10 ml) 

diretamente;  
 Abra o Clampe; 
 Repassar a urina para o frasco tipo tubo de ensaio ou frasco estéril próprio;  
 Recolher o material utilizado e desprezar em local apropriado;   
 Retirar as luvas de procedimento;  
 Deixar o paciente em posição confortável;  
 Higienizar as mãos conforme “POP SMS-AB - Nº01 ou SMS-AB Nº02”; 
 Anotar no prontuário do paciente o procedimento realizado, conforme “POP SMS-AB nº51; 
 Registrar o procedimento/atendimento em formulário ou sistema de informação vigente no município; 
 Orientar o acompanhante ou paciente a entregar o material ao laboratório juntamente com o pedido, o 

mais rápido possível, preferencialmente até 1hora após a coleta;  
 

Coleta de Urina de 24 horas por Cateter Vesical de Demora- Orientações ao Cuidador: 
 

 Higienizar as mãos com água e sabão, secar em uma toalha limpa ao início de cada coleta;  
 Identificar o frasco com o nome completo do paciente;  
 Calçar luvas de procedimento;  
 Abrir as embalagens de forma asséptica, deixando os materiais protegidos;  
 Desprezar o primeiro conteúdo da bolsa coletora e anotar a data e horário no frasco;  
 Coletar todas as micções do dia e da noite, inclusive o conteúdo do dia seguinte – seguir os horários de 

rotina (06 – 12 – 18) e/ou quando a bolsa estiver no limite de acondicionamento e anotar o volume 
retirado;  
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 Anotar todos os volumes e características do material a cada coleta;  
 Acondicionar o frasco em geladeira apropriada nos intervalos das coletas;  
 Higienizar as mãos com água e sabão, e proceder a secagem em uma toalha limpa após cada coleta;  
 Ao término das 24h proceder o fechamento do frasco adequadamente, acondicioná-lo em saco plástico e 

encaminhar para o laboratório com data e horário do término da coleta e o pedido médico;  
 
Coleta de Urina para Urocultura ou Análise Bioquímica em paciente com Fralda: 
 
 Realizar procedimento conforme “POPSMS-AB - Nº45 “;  

 

Cuidados 

 

 A Resolução do COFEN Nº 450/2013. Normatiza o procedimento de Sondagem Vesical no âmbito do 
Sistema COFEN / Conselhos Regionais de Enfermagem e define que a inserção de cateter vesical é 
privativa do Enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao procedimento. Ao Técnico de 
Enfermagem, observadas as disposições legais da profissão, compete a realização de atividades 
prescritas pelo Enfermeiro no planejamento da assistência, a exemplo das condições do sistema de 
drenagem, do débito urinário; manutenção de técnica limpa durante o manuseio do sistema de 
drenagem, coleta de urina para exames; monitoração do balanço hídrico – ingestão e eliminação de 
líquidos, sob supervisão e orientação do Enfermeiro. 

 A coleta deve seguir técnica asséptica rigorosa, evitando contaminação da urina com a microbiota da 
genitália.  

 O ideal é a coleta da primeira urina da manhã e, se isto não for possível, realizar a coleta no mínimo 2 a 
3 horas após a última micção.  

 Para a coleta de urina para análise bioquímica, o frasco do laboratório não precisa ser estéril. 

 Em crianças, recomenda-se o uso de saco coletor (não padronizado pelo município) após higienização 
da genitália pelo tempo máximo de 30 minutos, caso a criança não urine, repetir a higienização e colocar 
novo saco coletor.  

 Identificar a forma de coleta da urina possibilitará a análise adequada do crescimento microbiano na 
cultura.  

 Coletar amostra, sempre que possível, antes da antibioticoterapia; 
 Pacientes com incontinência urinária ou não colaborativos, orientar realização da coleta conforme POP 

SMS-AB – Nº45, ou utilização de saco coletor (não padronizado pelo município). É importante 
lembrar que após a fixação do saco coletor, deverá aguardar no máximo 30 min. Caso o paciente não 
urine, repita o processo a cada 30min;  

 Em caso de coleta de urina para urocultura ou bioquímica, nunca obter amostra direto da bolsa coletora, 
pois esta urina pode ter sido eliminada há várias horas;  

 Nunca desconectar o cateter do tubo de drenagem para obter uma amostra, pois pode haver entrada de 

patógenos e aumentar o risco de contaminação. 
 

Resultados Esperados 
 
 
 Realizar coleta de uma amostra de urina com técnica asséptica, promovendo segurança ao paciente 

 

Ações nas Anormalidades 

 
 Caso haja alguma anormalidade comunicar ao (à) enfermeiro (a) responsável pelo setor. 
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