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ANEXO D 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POPs 
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1. POP – ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL - NP 

 

POP – ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO 

PARENTERAL - NP 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Administração de Nutrição Parenteral - NP Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Proporcionar suporte energético e nutricional para manter as funções orgânicas e preservar a estrutura. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro 

- Técnico de Enfermagem  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes internados com impossibilidade de utilização do trato digestivo ou quando a nutrição enteral é 

ineficaz ou contra indicada. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Carrinho de medicação; 

- Bolsa de NP; 

- Equipo; 

- Bomba de infusão; 

- Luvas de procedimento; 

- Gaze estéril, álcool etílico à 70%.  
5. Descrição do Procedimento: 

1. Confira se prescrito a Terapia Nutricional.  

2. Observe condições de integridade da embalagem, validade e homogeneidade da solução. 

3. Retire a bolsa de NP da embalagem e confirme o paciente e o procedimento a ser realizado, conforme protocolo 

institucional de identificação do paciente. 

4. Faça dupla checagem com outro profissional dos dados da pulseira de identificação do paciente com as 

informações contidas na bolsa, antes de iniciar o procedimento. Se paciente consciente, também confirme com 

ele. RDC-36 Ministério da Saúde Prescrição de Nutrição Parenteral  

5. Explique o procedimento ao paciente e/ou acompanhante.  

6. Higienize as mãos; 

7. Calce as luvas de procedimento. NR-32  

8. Coloque a bolsa de NP (em temperatura adequada) e o equipo em uma bandeja.   

9. Retire o lacre e encaixe o equipo à bolsa de NP.  

10. Preencha a câmara de gotejamento e o equipo retirando o ar da extensão.  

11. Instale o equipo na bomba de infusão.  

12. Programe a bomba de infusão de acordo com o volume/tempo prescrito pelo médico.  

13. Higienize as mãos; 

14. Calce as luvas de procedimentos.  

15. Faça a desinfecção da conexão do cateter vascular com gaze e álcool 70% e conecte o equipo de NP, em via 

exclusiva.  

16. Cheque a programação da bomba, abra a pinça do equipo e cateter e inicie a infusão.  

17. Recolha o material, mantendo a unidade organizada.  

18. Encaminhe o material residual ao expurgo e faça o descarte em local apropriado, conforme POP 03 – RSS – 

Manejo de resíduos; 

19. Lave a bandeja do carinho com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool à 70%. 

20. Retire as luvas de procedimento. NR-32  

21. Higienize as mãos; 

22. Cheque na prescrição médica e realize a anotação de enfermagem contendo: horário de início e término, 

intercorrências e providências envolvidas na infusão. Em pacientes com registro de balanço hídrico, incluir o 

volume no espaço referente à “Ganhos”. 
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6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- A indicação da TNP deve ser precedida da avaliação nutricional do paciente. 

- É estabelecido na Portaria n.272 que a conferência do recebimento da NP entregue pela farmácia é de 

responsabilidade do enfermeiro. Ao receber a NP da farmácia conferir com a prescrição de Nutrição Parenteral 

o conteúdo do rótulo: nome e RG do paciente, data e hora do preparo da solução, composição, osmolaridade, 

volume total, via e velocidade de infusão, prazo de validade, nome e número de registro no órgão de classe do 

farmacêutico. Verificar a integridade da embalagem, presença de partículas, precipitados, alteração de cor, 

separação de fases, corpo estranho na solução. Caso se detecte alguma alteração, a bolsa deve ser devolvida à 

farmácia com um relatório explicativo e registrado no relatório gerencial. 

- Quando a osmolaridade for >900mOsm/l, utilizar somente acesso central. Abaixo desta osmolaridade pode ser 

administrado tanto por via central como periférica. Obs: seguir protocolo institucional. 

- Caso a NP contenha lipídios, seu aspecto é leitoso. Sem lipídios a solução é translúcida. Caso a NP contenha 

vitaminas, sua coloração é amarelada e, caso não as contenha, é incolor. 

- Para a solicitação da NP de forma eletrônica o médico precisa estar cadastrado na Empresa Terceirizada. 

- Os pedidos manuais estarão disponíveis na Farmácia. 

- As prescrições devem estar disponíveis para pré-avaliação da Farmácia até as 11:00h. 

- Alterações na formulação e possibilidade de novos pedidos devem ser comunicados a Farmácia após o horário 

pré estabelecido. 

- Todas as bolsas de NP e os equipos devem ser embalados com os protetores que acompanham as bolsas 

(embalagem transparente). Este cuidado independe da incidência direta de luz natural ou artificial. 

- Recomenda-se que a instalação das bolsas de NP seja efetuada de acordo com horário de recebimento, 

aprazamento e validade da NP. Bolsas de NP em temperatura ambiente têm validade de 24h. 

- Ressalta-se que cabe somente ao enfermeiro iniciar e encerrar a infusão de NP. 

- A bolsa de NP deve estar devidamente identificada com formulário proveniente da farmácia. 

- A NP deve ser infundida em via exclusiva. Deve-se evitar o uso de torneirinhas, colheita de exames e 

administrações de soluções, medicamentos ou hemocomponentes. 

- Quando em uso de cateter de dupla ou tripla via, a NP deve ser infundida na via distal. 

- Manter a velocidade de infusão constante e conforme prescrito pelo médico. Não o alterar para mais ou menos 

para compensar atrasos ou adiantamentos no volume infundido. Qualquer infusão mais rápida que a estabelecida 

e volume não infundido da bolsa anterior devem ser medidos, anotados e comunicado ao médico. 

 - Medicamentos como anfotericina, ampicilina, carbenicilia, gentamicina e canamicina são incompatíveis com 

a solução de NP.  

7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- NP – Nutrição Parenteral. 

- Nutrição Parenteral – Nutrição feita por uma via diferente da gastro-intestinal. A nutrição parenteral pode 

servir para complementar (parcial) ou para substituir completamente (total) a alimentação normal, pela 

via enteral. Consiste basicamente em uma solução ou emulsão preparada para estar em equilíbrio com as 

demandas do organismo de nutrientes como carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas e minerais.  
8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

2. POP – ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL 

 

POP – ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Administração de Dieta Enteral Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 
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1. Objetivo: 

Oferecer alimento na forma líquida e intermitente aos pacientes incapazes de deglutir ou desnutridos, através de 

sonda enteral (pré ou pós pilórica) ou estomas de alimentação (gastrostomia ou jejunostomia). 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro 

- Nutricionista 

- Técnico / Auxiliar de Enfermagem  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes internados, com sonda enteral (pré e pós pilórica) ou gastrostomia / jejunostomia com prescrição 

médica de dieta. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Bandeja; 

- Luvas de Procedimento; 

- Seringa de 20ml; 

- Estetoscópio; 

- Saco plástico para descarte de resíduos. 

Fornecidos pelo setor de dietas enterais da SND: 

- Frasco de dieta (por horário); 

- Frasco de água (para lavar a sonda após cada dieta, recebido às 9h e fracionar para as 24hs); 

- Equipo para dieta enteral (um equipo para as 24hs recebido às 9h).  
5. Descrição do Procedimento: 

- Higienize as mãos; 

- Receba a dieta (água e equipo azul) do SND e confira o rótulo do frasco com a prescrição médica: nome 

completo, leito, tipo e volume da dieta, data e horário de infusão.   

- Inspecione o frasco quanto a presença de alterações, caso haja alguma, comunique à funcionária do SND e 

devolva o frasco.  

- Assine a ficha de controle do SND, para confirmação de entrega da dieta no setor.  

- Leve imediatamente o frasco de dieta (água e equipo azul) para o posto de enfermagem para preparo antes da 

administração.  

- Higienize as mãos. 

- Retire o equipo azul da embalagem, abra a tampa do frasco da dieta e conecte o equipo ao frasco. 

- Preencha com dieta a câmara de gotejamento e todo o equipo (retire bolha de ar, caso tenha alguma) e mantenha 

protegida sua extremidade com a tampa.  

- Reúna o material na bandeja, encaminhe ao quarto do paciente e coloque-a sobre a mesa de cabeceira.  

- Confira o nome completo do paciente que consta no frasco da dieta com a pulseira de identificação. 

- Explique o procedimento ao paciente / cuidador.  

- Coloque o frasco de dieta no suporte.  

- Peça ao paciente para sentar-se ou eleve a cabeceira do leito (30° a 45°). Manter nessa posição durante toda a 

infusão da dieta.  

- Higienize as mãos. 

- Calce as luvas de procedimento.   

- Em paciente com gastrostomia - abra o cateter, conecte seringa vazia e aspire para verificar a permeabilidade e 

se está locada (pela presença de resíduo gástrico). - Em paciente com sonda enteral, abra a sonda, conecte a 

seringa vazia e aspire. Caso não haja retorno de resíduo, injete 10 ml de ar e ausculte o quadrante superior 

esquerdo do abdome (em sonda pós pilórica pode não haver resíduo ao aspirar). Verifique também se a fixação 

da sonda está correta e se não há deslocamento da sonda. Qualquer dúvida não continue o procedimento e solicite 

avaliação de um enfermeiro ou médico.  

- Em pacientes críticos, siga o protocolo de resíduo gástrico do setor.  

- Conecte o equipo azul à sonda. ATENÇÃO! Observe para que seja o conector correto, nunca conecte em outro 

dispositivo. Siga a “linha” de infusão, ou seja, o trajeto do conector e local de inserção (Profissionais 

inexperientes devem ser acompanhados por profissional mais experiente na realização desta ação).  

- Inicie a infusão da dieta e calcule o gotejamento para término da administração no prazo de 90 a 120 minutos 

(obs - a dieta tem validade de até 4horas). 

- Deixe o paciente confortável, mantendo-o sob observação quanto a sinais de intolerância, tais como vômitos, 

diarreia, náuseas e distensão abdominal.  

- Higienize as mãos. 

- Cheque e anote o procedimento realizado. Registre a verificação da fixação da sonda, o teste de refluxo e 

ausculta.  
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- Ao término da dieta, higienize as mãos, calce as luvas de procedimento, desconecte o equipo do frasco de dieta 

e conecte-o ao frasco de água, oferecendo volume conforme o fracionamento estabelecido (usualmente em 

pacientes sem restrição hídrica vol=50mL e com restrição hídrica vol = 25mL). 

 OBS- o frasco de água do SND deve ser fracionado para ser utilizado nas 24h, para a lavagem da sonda entre as 

dietas e o volume contabilizado no balanço hídrico.  

- Desconecte o equipo da sonda, protegendo a extremidade com a tampa (ele deve ser utilizado por 24 horas) e 

feche a sonda.  

- Retire as luvas de procedimento e descarte os resíduos em saco plástico apropriado. 

- Higienize as mãos. 

- Deixe o paciente confortável, mantendo-o sob observação quanto a sinais de intolerância, tais como vômitos, 

diarreia, náuseas e distensão abdominal. Mantenha a unidade organizada.  

- O paciente deve ser mantido em decúbito de 30º a 45º por pelo menos 30 minutos após a infusão da dieta, para 

facilitar o esvaziamento gástrico.  

- Recolha o material e despreze no expurgo em lixo para resíduo infectante. 

- Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool à 70%.   

- Higienize as mãos. 

- Cheque o horário da administração da dieta.  

- Registre o procedimento realizado na anotação de enfermagem. Incluir o volume administrado no balanço 

hídrico e intercorrências (se houver), assinar e carimbar. 

6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Ao receber a dieta, nunca a deixe sobre o balcão de atendimento. Quando o posto de enfermagem é no mesmo 

ambiente da recepção deixe numa bandeja limpa, na bancada do posto. 

- Qualquer mudança: suspensão, inclusão ou modificação da dieta deve ser comunicada ao setor de nutrição 

(Nutricionistas). 

- Nunca misture um medicamento com a dieta do paciente, ou com outro medicamento.  

- Nunca feche o dispositivo, sem antes lavar o sistema. Lavar o sistema conforme as orientações previne 

obstruções da sonda.  

- Caso ocorra obstrução da sonda somente tente desobstrui-la utilizando água morna. 

- Para a infusão em sonda com localização no estômago (pré-pilórica) ou gastrostomia, as dietas podem ser mais 

concentradas e oferecidas mais rapidamente. Para as sondas localizadas no intestino (pós-pilórica) a 

osmolaridade das dietas é baixa e deve-se infundi-las lentamente.  

- A dieta não deve ser suspensa caso ocorra diarreia. Se o paciente apresentar diarreia, a nutricionista e o médico 

devem ser comunicados, pois a dieta é apenas uma das possíveis causas de diarreia e, muitas vezes, esta poderá 

ser corrigida sem prejuízo nutricional para o paciente.  

- Deve-se evitar interromper a infusão da dieta para procedimentos como aspiração traqueal, fisioterapia, 

reposicionamento do paciente no leito, cuidados e higiene corporal, oral, transporte e outros que envolvam 

movimentação do paciente. Essas atividades devem ser realizadas antes da administração da dieta.  

- Fórmulas lácteas são fornecidas pelo Lactário e não pelo Setor de Dietas Enterais. 

- A validade da dieta é de 3 horas a partir do recebimento do frasco na unidade. Normalmente, a dieta deve ser 

administrada no período de 90 a 120 min., respeitando-se o intervalo de pelo menos 1 hora entre a administração 

de uma dieta e outra. A dieta de infusão contínua ou lenta precisa ser administrada com auxílio de bomba de 

infusão (podendo ser infundido até o tempo máximo de sua validade que é de 180 minutos), devendo lavar a 

sonda com 50 ml de água 6x/dia, evitando aderência da dieta na mesma e futura obstrução.  

- EPIs devem ser utilizados de acordo com a indicação determinada para cada paciente. 

- O volume de água diária deve ser prescrito pelo médico. A SND fornece o volume necessário para as 24 horas 

e o enfermeiro determina o fracionamento. O volume recebido para as 24h deverá ser dividido pelo número de 

dietas, e o volume resultante deverá ser infundido após cada dieta.  

- O Setor de Dietas Enterais terá POP específico sobre água de hidratação, segue orientação (ex: quando 

4 dietas/dia):  

Sem prescrição de água para hidratação- O Setor enviará às 9hs frasco de 300 ml de água para lavagem da 

sonda nas 24 h (50 ml de água após cada dieta). Em pacientes com restrição hídrica esse volume será de 25mL 

após cada dieta, e o frasco virá com 150 ml para as 24h. 

Com prescrição de água para hidratação- A água para hidratação será acrescida à água para lavar a sonda 

(50mL) e o volume total para as 24 h será enviado (dividido) em dois horários (às 9 e às 17h). Ex: paciente com 

prescrição de 50 ml de água para hidratação (a SND enviará frasco de 300mL às 9 para infundir 100mL após a 

dieta das 9h, 13h e 17h; e às 21h enviará 300mL para infundir 100mL após a dieta das 17h, 21h e 6h). 
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7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- SND – Serviço de Nutrição e Dietética. 

- Dieta Enteral – É a utilização do trato gastrointestinal para realização de terapia nutricional mediante a 

inserção de sondas até o estômago ou o intestino, ou por estomas de alimentação. Os cuidados na administração 

da dieta são semelhantes, mas diferem quanto a velocidade de infusão e à osmolaridade da dieta.  
8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

3. POP – APLICAÇÃO DE COMPRESSA FRIA 

 

POP – APLICAÇÃO DE COMPRESSA FRIA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Aplicação de Compressa Fria Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Promover a constrição dos vasos sanguíneos; diminuir o sangramento, dor e edema no local de aplicação. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro 

- Técnico / Auxiliar de Enfermagem  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes com prescrição médica e/ou de enfermagem de compressa fria. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Compressas cirúrgicas ou gazes; 

- Água gelada; 

- Bandeja; 

- Luvas de procedimento.  
5. Descrição do Procedimento: 

- Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado, conforme protocolo institucional de identificação do 

paciente. 

- Reúna os materiais na bandeja e leve a enfermaria do paciente.  

- Explique o procedimento ao paciente.  

- Posicione o paciente de acordo com o local a ser feito a compressa fria.  

- Higienize as mãos. 

- Calce as luvas de procedimento.  

- Certifique que a água esteja gelada.  

- Umedeça a compressa ou gazes, retire o excesso de água e coloque sobre o local comprometido.  

- Pergunte ao paciente se a temperatura aplicada está aceitável.  

- Umedeça novamente a compressa, conforme aumento de 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. 

- Higienize as mãos. 

- Cheque o horário, anote o procedimento realizado e aspecto da região de aplicação. Assine e carimbe.  
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6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- 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 necessário aplicações com gelo, deve-se colocar em um saco plástico, envolver em uma compressa 

e aplicar no local indicado.  
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- Compressa Fria – A crioterapia, ou terapia a frio, é o conjunto de técnicas utilizadas para a aplicação de frio 

em vários tipos de lesão, reduzindo o inchaço e a dor, sendo recomendada nas primeiras 48 horas após o trauma. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

4. POP – ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 

 

POP – ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Aspiração Traqueal Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Realizar higiene brônquica através de aspiração, proporcionando conforto ventilatório ao paciente, 

perviabilidade da cânula e garantia de minimização de riscos de infecções.  

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro. 

- Técnico / Auxiliar de Enfermagem. 

3. Aplicabilidade:  

Pacientes adultos intubados ou traqueostomizados. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- 1 par de luvas para aspiração (estéril: plástica ou cirúrgica); 

- 1 pacote de gaze estéril, sonda de aspiração nº 12 ou 14; 

- Fonte de vácuo ou aspirador portátil; 

- Sistema coletor de aspiração descartável; 

- Bandeja; 

- EPI – luvas de procedimento, óculos de proteção, avental e máscara descartável. 

5. Descrição do Procedimento: 

- Higienize as mãos. 

- Reúna o material necessário em uma bandeja e leve ao quarto do paciente. 

 - Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado, conforme política institucional de identificação do 

paciente. 

- Certifique-se que o paciente não esteja recebendo dieta enteral no momento.  

- Oriente o paciente/acompanhante sobre o procedimento.  

- Promova a privacidade do paciente.  

- Higienize as mãos. 

- Coloque o EPI recomendado (luvas, máscara, avental e óculos).  

- Abaixe a grade lateral da cama do lado que você irá se posicionar.  

- Posicione o paciente em decúbito dorsal com a cabeceira elevada a 30º.   

- Faça hiperoxigenação durante 30 à 60 segundos antes da aspiração, de acordo com o suporte ventilatório que o 

paciente estiver submetido.  
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- Abra o material, com técnica estéril, sobre a mesa auxiliar.  

- Abra o invólucro da sonda e encaixe a extremidade com adaptador à extensão do sistema coletor de aspiração, 

já conectado ao vácuo, mantendo a extremidade com orifícios protegida com o invólucro.  

- Ligue e ajuste a pressão do vácuo à cerca de 150 mmHg.  

- Calce a luva estéril na mão dominante.  

- Segure a cânula/tubo firmemente para que não exteriorize e desconecte do circuito ventilatório (se paciente em 

ventilação mecânica).  

- Feche o vácuo da sonda com o polegar (ou dobre o látex extensor) e introduza a sonda através da cânula/tubo 

até sua extensão completa somada ao adaptador do mesmo.  

- Abra o vácuo com o polegar (ou reduza a dobra do látex extensor) e retire a sonda em movimentos circulares, 

propiciando aspiração de secreção existente, por no máximo 15 segundos.  

- Ofereça máximo aporte de oxigênio (se paciente em ventilação mecânica, conecte ao ventilador).  

- Repita o procedimento de aspiração quantas vezes forem necessárias para a higiene brônquica.  

- Reajuste a fração ofertada de oxigênio ao nível estabelecido antes do procedimento.  

- Retire as luvas e descarte-as junto com os materiais descartáveis em saco plástico para resíduos. 

- Deixe o paciente confortável, em posição semi Fowler (cabeceira elevada 30º ou mais).  

- Levante a grade lateral da cama.  

- Higienize as Mãos. 

- Mantenha o quarto organizado. 

- Calce as luvas de procedimento e recolha o material.  

- Encaminhe ao expurgo e despreze os resíduos. Retire as luvas e descarte-as. 

- Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e faça desinfecção com álcool à 70%.  

- Higienize as mãos. 

- Cheque o procedimento na prescrição de enfermagem e realize as anotações de enfermagem. 

6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Realizar o procedimento, sempre que possível, com o auxílio de outro profissional.  

- O tamanho da sonda de aspiração não deve exceder 50% do orifício da cânula ou tubo traqueal.  

- Para evitar a hipoxemia deve-se realizar hiperoxigenação durante 30 a 60 segundos antes da aspiração, de 

acordo com o suporte ventilatório estabelecido ao paciente.  

- Sempre que possível manter monitorização de oximetria de pulso.  

- Avaliar e atentar para desconforto respiratório e dores apresentados pelo paciente, tomando as medidas de 

controle antes de dar sequência ao procedimento.  

- Técnicos de enfermagem - em caso de observação de desconforto ou alterações no padrão respiratório do 

paciente durante o procedimento, comunicar imediatamente o Enfermeiro.  

- Evite instilação de solução fisiológica durante a aspiração traqueal, pois esta prática pode aumentar a frequência 

de pneumonia associada à ventilação mecânica.  

- Durante a introdução da sonda de aspiração na cânula ou tubo traqueal, não exceder o comprimento da mesma 

somada ao seu adaptador e evitar movimentos bruscos e rápidos, pois estes podem aumentar o número de lesões 

traqueais.  

- A pressão de aspiração recomendada é de 110 a 150 mm/Hg no adulto, de 95 a 110 mm/Hg na criança e de 50 

a 95 mm/Hg em Recém nascidos  

- EPIs devem ser utilizados de acordo com a indicação determinada para cada paciente. 

Resolução COFEN 0557/2017. Normatiza a atuação da equipe de enfermagem no procedimento de 

Aspiração de Vias Aéreas.  

Art. 2º Os pacientes graves, submetidos a intubação orotraqueal ou traqueostomia, em unidades de 

emergência, de internação intensiva, semi-intensivas ou intermediárias, ou demais unidades da assistência, 

deverão ter suas vias aéreas privativamente aspiradas por profissional Enfermeiro, conforme dispõe a Lei do 

Exercício Profissional da Enfermagem.  

* Art. 3º Os pacientes atendidos em Unidades de Emergência, Salas de Estabilização de Emergência, ou 

demais unidades da assistência, considerados graves, mesmo que não estando em respiração artificial, deverão 

ser aspirados pelo profissional Enfermeiro, exceto em situação de emergência, conforme dispõe a Lei do 

Exercício Profissional de Enfermagem e Código de Ética do Profissional de Enfermagem – CEPE*. 

Art. 4º 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. 

Art. 5º 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. 
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7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- EPI – Equipamentos de Proteção Individual. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

5. POP – CONFERÊNCIA DE TEMPERATURA DA GELADEIRA 

 

POP – CONFERÊNCIA DE TEMPERATURA DA 

GELADEIRA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Conferência de Temperatura da Geladeira Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Monitorar as temperaturas a fim de garantir a adequada preservação de medicamentos. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro. 

- Técnico / Auxiliar de Enfermagem. 

3. Aplicabilidade:  

Todas unidades de saúde que possuem geladeira. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Termômetro; 

- Impresso de Controle de Temperatura da Geladeira; 

- Caneta. 

5. Descrição do Procedimento: 

- Confira a temperatura da geladeira de acordo com horário estabelecido no formulário de conferência.  

- Verifique a temperatura máxima e anote.  

- Verifique a temperatura mínima e anote.  

- Verifique a temperatura do momento e anote.   

- Dê o comando Reset para próxima conferência.  

- Registre nome completo, Coren e horário da conferência no impresso próprio. 

6. Tarefas Críticas / Especiais: 

-  A temperatura deve ficar entre 2º C e 8º C.  

- O instrumento (parte com o visor do termômetro) deve ser fixado na geladeira (em cima ou na lateral).  

- Manter o sensor dentro do refrigerador no ponto em que é necessária a medição (próximo da medicação). Evitar 

contato com qualquer objeto.  

- A geladeira deve ser exclusiva para medicamentos. 

- Os medicamentos e NPP não devem ser colocados dentro de caixa de isopor ou na porta da geladeira. 

- Avisar o enfermeiro caso haja qualquer alteração nos valores e anotar.  

- Em caso de temperatura inadequada corrigir a potência da geladeira, e caso persista a alteração, deve ser feita 

solicitação de revisão à Manutenção.  

- Mantenha a geladeira afastada da parede e observe se a porta está fechada. 

- Após o preenchimento do impresso, o mesmo deve ser guardado por um período de três meses. 

7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- EPI – Equipamentos de Proteção Individual. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 
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9. Documentos de Apoio: 

Formulário de conferência de temperatura. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

6. POP – CONFERÊNCIA DO LACRE DO CARRO DE 

EMERGÊNCIA 

 

POP – CONFERÊNCIA DO LACRE DO CARRO 

DE EMERGÊNCIA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Conferência do Lacre do Carro de Emergência Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Conferir o carro de emergência por turno e garantir os recursos para o atendimento na ressuscitação 

cardiopulmonar. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro. 

- Técnico / Auxiliar de Enfermagem. 

3. Aplicabilidade:  

Todas unidades de saúde que possuem carro de emergência. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Planilha de controle diário do carro de emergência. 

5. Descrição do Procedimento: 

-  Certifique-se do profissional responsável (escala de serviço) em conferir o carro de emergência no turno. 

- Confira o número do lacre do carro de emergência no início do plantão.  

- Registre o número do lacre, nome e COREN. 

6. Tarefas Críticas / Especiais: 

-  Após a utilização do carro de emergência a reposição dos medicamentos deve ser realizada imediatamente, por 

meio do Sistema Informatizado da Dose de Medicamentos (em nome do paciente que as utilizou) ou pedido 

manual caso necessário, em caso de óbito.  

- As planilhas de conferência do lacre e da validade dos itens devem ser guardadas na unidade por um período 

de seis meses após a sua utilização.  

- A conferência mensal do carro de emergência, que inclui a data de validade dos itens do carro de emergência 

pelo enfermeiro ou técnico/auxiliar determinado pelo enfermeiro, deve ser registrado em impresso próprio.  

- Substituir o item com prazo de validade a vencer em até 01 mês, justificando o motivo: “medicamento do carro 

de emergência com validade a vencer”. 

- Na ausência de qualquer item, o carro de emergência deverá ser reposto e lacrado. Caso não seja possível a 

reposição no momento da conferência, deve ser registrado na planilha o item em falta e a previsão para a sua 

reposição.  

- Comunicar prontamente a chefia de enfermagem a falta do item, registrar em relatório de enfermagem e passar 

em plantão.  

- As maletas de emergência (VAD) devem ser revisadas assim como os carros de emergência. 
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 
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7. POP – CONFERÊNCIA QUINZENAL E LIMPEZA DO CARRO DE 

EMERGÊNCIA 

 

POP – CONFERÊNCIA QUINZENAL E LIMPEZA 

DO CARRO DE EMERGÊNCIA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Conferência Quinzenal e Limpeza do Carro de Emergência Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Conferir e manter limpo o carro de emergência, garantindo os recursos para o atendimento na ressuscitação 

cardiopulmonar. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro. 

- Técnico / Auxiliar de Enfermagem. 

3. Aplicabilidade:  

Todas unidades de saúde que possuem carro de emergência. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Panos limpos; 

- Água; 

- Sabão; 

- Álcool a 70%; 

- Planilha de controle de materiais de emergência; 

- Luvas de procedimento. 

5. Descrição do Procedimento: 

-  Certifique-se do dia programado para a conferência e limpeza do carro de emergência.  

- Higienize as mãos. 

- Retire o lacre do carro de emergência. A seguir retire os medicamentos, materiais, soluções e equipamentos 

eletrônicos e acondicione temporariamente em local seguro.  

- Calce as luvas de procedimentos. 

- Limpe o carro de emergência internamente, externamente e a tábua de reanimação utilizando um pano com 

água e sabão. A seguir retire todo o sabão com auxílio de pano umedecido com água limpa.  

- Troque as luvas de procedimento. 

- Seque o carro de emergência internamente, externamente e a tábua de reanimação utilizando um pano seco.  

- Passe um pano embebido em álcool a 70% na tábua de reanimação e em toda parte interna e externa do carro 

de emergência.  

- Limpe o desfibrilador e o cabo de monitorização com pano umedecido em água e sabão, em seguida remova o 

sabão com pano umedecido em água limpa. A seguir seque o equipamento com pano seco e faça a desinfecção 

com álcool a 70%.  

- Retire as luvas e higienize as mãos.  

- Faça a conferência da data de validade e integridade da embalagem de cada item (medicamentos, soluções e 

materiais) e guarde-os nos locais pré determinados. Caso falte algum item, solicite para reposição. Caso tenha 

algum item com data de vencimento em até três meses, retire-o e substitua por outro na farmácia.  

- Guarde os cabos de monitorização no compartimento específico.  

- Afixe a tábua em seu compartimento específico.  

- Coloque o desfibrilador no local.  

- Feche o carro de emergência e coloque um novo lacre.  

- Calce as luvas de procedimento.  

- Encaminhe os resíduos ao expurgo e despreze em local apropriado. 

- Retire as luvas de procedimento.  

- Higienize as mãos. 

- Registre no impresso próprio a data da conferência e limpeza, número do lacre e se há alguma não 

conformidade. Assine e carimbe. 
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6. Tarefas Críticas / Especiais: 

-  A conferência e limpeza do carro de emergência deve ser feita a cada 15 dias, planejada de acordo com o turno 

e deve ser preenchida na Planilha de Controle de Materiais de Emergência. 

- A efetivação da conferência mensal e da limpeza do carro de emergência com a frequência necessária é de 

responsabilidade do enfermeiro, que determinará dia/período da limpeza e poderá delegar para um membro da 

equipe de enfermagem.  

- Deve-se substituir o item com prazo de validade a vencer em até 3 meses, justificando o motivo: “medicamento 

do carro de emergência com validade a vencer”.  

- Após a utilização do carro de emergência, a reposição dos medicamentos deve ser realizada imediatamente, por 

meio do Sistema Informatizado da Dose de Medicamentos (em nome do paciente que utilizou) ou pedido manual, 

em caso de óbito.  

- Na ausência de qualquer item, o carro de emergência deverá ser reposto e lacrado. Caso não seja possível a 

reposição no momento da conferência, deve ser registrado na planilha o item em falta e a previsão para a sua 

reposição. Deve também comunicar prontamente a chefia de enfermagem a falta do item, registrar em relatório 

de enfermagem e passar em plantão.  

- Após o término do preenchimento da Planilha de Controle de Materiais de Emergência o mesmo deve ser 

guardado por um período de seis meses.  

- As maletas de emergência (VAD) devem ser conferidas e limpas quinzenalmente assim como os carros de 

emergência. 

7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- Limpeza: É o procedimento de remoção de sujidade e detritos para os artigos hospitalares limpos, reduzindo 

a população microbiana. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

8. POP – CUIDADOS COM A PELE AO REDOR DA 

GASTROSTOMIA 

 

POP – CUIDADOS COM A PELE AO REDOR DA 

GASTROSTOMIA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Cuidados com a Pele ao redor da Gastrostomia Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Manter a integridade da pele ao redor da gastrostomia e prevenir complicações. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro. 

- Técnico / Auxiliar de Enfermagem. 

3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento, com gastrostomia. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Bandeja; 

- Luva estéril; 

- Luvas de procedimento; 

- Adesivo hipoalergênico; 

- Biombo; 

- Compressa de gaze; 

- Máscara descartável; 

- Água destilada ou solução fisiológica 10ml; 
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- Saco plástico para resíduos. 

5. Descrição do Procedimento: 

-  Higienize as mãos. 

- Reúna o material em bandeja e leve ao quarto.  

- Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado, conforme política institucional de identificação do 

paciente. 

- Explique o procedimento ao paciente/ família e/ou cuidador.  

- Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto.  

- Posicione o paciente em decúbito dorsal.  

- Higienize as mãos. 

- Abra o material estéril sobre a mesa auxiliar.  

- Coloque a máscara descartável e calce as luvas de procedimento.  

- Retire o curativo anterior e observe o aspecto da pele.  

- Coloque a luva estéril e umedeça as gazes com Soro fisiológico ou Água destilada.  

- Limpe a pele ao redor da sonda e posteriormente a sonda próxima à inserção.  

- Seque o local com gaze estéril.  

- Realize curativo oclusivo com gaze estéril e fita adesiva hipoalergênica do 1º ao 7º dia após a realização da 

gastrostomia, e se houver exsudato. - Após o 8º dia da realização da gastrostomia não ocluir (manter sem 

cobertura local). 

- Fixe a sonda na pele (Coloque um adesivo na pele, no local onde a sonda será fixada; Cole metade de um novo 

adesivo sobre o adesivo que está na pele; No centro desse adesivo, contorne a sonda formando um “meso”; Cole 

a outra metade do adesivo que fixa a sonda, sobre o adesivo que está na pele).  

- No caso de sondas com disco ou placa de fixação externa: a placa deve ficar em contato com parede abdominal, 

sem exercer pressão na pele.  

- Coloque o material infectante em saco plástico para resíduos. 

- Retire as luvas de procedimento, a máscara descartável e coloque no saco para resíduos. 

- Higienize as mãos. 

- Deixe o paciente confortável.  

- Recolha o material, mantendo a unidade organizada.  

- Descarte os resíduos e proceda à desinfecção da bandeja. 

- Higienize as mãos. 

- Cheque o procedimento na prescrição de enfermagem e proceda às anotações de enfermagem. Assine e carimbe. 

6. Tarefas Críticas / Especiais: 

-  Quando em uso de sonda Foley ou sonda de gastrostomia com balonete: manter este em contato com a parede 

gástrica, evitando assim a ocorrência de vazamentos.  

- Manter a pele ao redor e na inserção da sonda limpa e seca. 

- Uma vez o estoma formado (após cerca de 7 dias), a região da inserção da sonda pode ser lavada diariamente 

no banho com água e sabão neutro e posteriormente limpar. 

- Ao orientar os cuidados para ser realizado no domicílio, enfatizar a limpeza no banho, e se for necessário 

curativo em casa, ensinar o uso de técnica limpa.  

OBS: A jejunostomia é um procedimento cirúrgico que permite o acesso direto ao jejuno. Este método pode ser 

usado quando é preciso evitar a passagem do alimento pelo estômago. Os cuidados locais com a pele são similares 

ao da gastrostomia. 

- Em caso de vazamento de líquido gástrico (gastrostomia) / jejunal (jejunostomia) ou de dieta, sinais de dermatite 

periestoma ou de infecção (eritema, calor, dor, edema, secreção), solicitar avaliação médica. Se necessário 

solicitar interconsulta a comissão de curativo. 

- Em caso de saída acidental da sonda, solicitar avaliação médica e possibilidade de passagem de uma nova sonda 

com urgência. 

- Registre na anotação ou evolução o horário, realização do procedimento, intercorrências, aspecto da pele 

periestomal, sinais de irritação ou infecção, posicionamento adequado do cateter, presença de vazamentos, nome 

e COREN. 
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- Meso: Postura mediana, colocação imparcial entre medidas extremas; ponto médio exato. 

- Gastrostomia e jejunostomia (enterostomia): são procedimentos cirúrgicos para a fixação de uma sonda 

alimentar. Um orifício criado artificialmente na altura do estômago (gastrostomia) ou na altura do jejuno 

(jejunostomia), objetivando uma comunicação entre a cavidade do estômago e a parede do abdome. 
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8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

9. POP – LAVAGEM DE SONDA VESICAL 
 

 

POP – LAVAGEM DE SONDA VESICAL 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Lavagem de Sonda Vesical Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Desobstruir e manter pérvia a sonda vesical. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros 

- Médicos 

- Técnico / Auxiliar de Enfermagem. 

3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes que tenham prescrição médica de lavagem da sonda vesical. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Bandeja; 

- Luva estéril; 

- Luvas de procedimento; 

- Gaze estéril; 

- Biombo; 

- Cuba rim; 

- Material de cateterismo vesical (cúpula, pinça de Pean e gaze); 

- Clorexidina alcoólica; 

- 1 seringa de bico longo de 60ml; 

- Solução fisiológica 0,9% (100, 250 ou 500ml); 

- Adesivo hipoalérgico. 

5. Descrição do Procedimento: 

-  Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado. 

- Reúna o material e leve ao quarto/enfermaria do paciente.  

- Explique o procedimento ao paciente / acompanhante. 

 - Posicione o biombo e feche a porta do quarto/enfermaria.  

- Higienize as mãos. 

- Calce as luvas de procedimento.  

- Posicione o paciente em decúbito dorsal.  

- Retire o adesivo de fixação da sonda.  

- Retire as luvas e higienize as mãos. 

- Abra o material de cateterismo vesical sobre o leito.  

- Coloque a solução fisiológica na cúpula.  

- Abra o material descartável (seringa e gaze) sobre o campo.  

- Coloque a clorexidina alcoólica nas gazes.  

- Higienize as mãos e calce as luvas estéreis. 

- Aspire com a seringa o volume previamente determinado de solução fisiológica.  

- Faça antissepsia da conexão da sonda/coletor de sistema fechado com auxílio da pinça da Pean e gazes 

embebidas em clorexidina alcoólica.  

- Desconecte o cateter do coletor, protegendo a ponta do coletor com gaze e mantendo em cima do campo.  

- Conecte a seringa com solução fisiológica a sonda.  
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- Aspire o conteúdo no intuito de remover coágulos ou muco, se houver. 

- Injete lentamente a solução fisiológica e aspire todo o volume (injetado e retido).  

- Despeje na cuba rim o volume aspirado.  

- Repita o procedimento quantas vezes forem necessárias, para garantir a perviedade do cateter. 

 - Adapte a sonda ao coletor de urina de sistema fechado.  

- Fixe a sonda no abdome (homem) ou na região medial da coxa (mulheres), com adesivo hipoalérgico.  

- Retire as luvas estéreis.  

- Higienize as mãos e calce as luvas de procedimento. 

- Auxilie o paciente a se vestir e/ou coloque a fralda descartável. 

 - Deixe o paciente confortável.  

- Recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada.  

- Encaminhe o material para o expurgo e despreze os resíduos em local apropriado. 

- Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool 70%.  

- Retire as luvas de procedimento e descarte em lixo infectante. 

- Higienize as mãos. 

- Cheque na prescrição médica, anote o procedimento registrando a hora, o aspecto e a coloração da urina. Assine 

e carimbe. 

6. Tarefas Críticas / Especiais: 

-  Em pacientes com sonda suspeita de obstrução e sem prescrição médica de lavagem, em princípio pode-se 

realizar manobras de desobstrução, realizando a compressão da junção do cateter com o coletor (Y) sem 

desconectar do sistema e a ordenha da extensão do coletor.  

- Para maior segurança, solicite ao médico prescrever o volume de solução fisiológica a cada injeção na lavagem 

da sonda, a fim de evitar complicações.  

- Caso ocorra dificuldade em desobstruir a sonda, comunicar o médico para conduta. 

- A sonda pode estar localizada na uretra ou em estoma (cistostomia, urostomia, nefrostomia, etc), e o 

procedimento é o mesmo, no entanto, deve-se atentar ao volume necessário e garantir que o mesmo esteja 

prescrito.  

- Se o sistema possuir dispositivo próprio para lavagem vesical, o mesmo pode ser utilizado para realizar o 

procedimento. 

7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

10. POP – LAVAGEM INTESTINAL COM PEQUENO VOLUME 

(FLEET ENEMA) 

 

POP – LAVAGEM INTESTINAL COM PEQUENO 

VOLUME (FLEET ENEMA) 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Lavagem Intestinal com Pequeno Volume (Fleet Enema) Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Promover o esvaziamento do conteúdo fecal da ampola retal para alívio da constipação intestinal. Preparar p 

cólon para exames ou cirurgias. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Técnico / Auxiliar de Enfermagem.  
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3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes com prescrição médica de esvaziamento do conteúdo fecal da ampola retal com pequenos 

volumes (enema hipertônico). 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Bandeja; 

- Enema disponível com aplicador e lubrificante retal (Fleet Enema); 

- Biombo; 

- Camisola; 

- Forro de lençol e plástico; 

- Luvas de procedimento; 

- Máscara; 

- Gaze; 

- Comadre.  
5. Descrição do Procedimento: 

-  Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado. 

- Faça a identificação da solução (etiqueta contendo o nome e sobrenome, leito, nome da solução prescrita, dose, 

horário, via de administração).  

- Higienize as mãos. 

- Separe a solução prescrita para o enema na temperatura ambiente.  

- Observe quanto ao aplicador já possuir lubrificante, caso não tenha, utilize um lubrificante hidrossolúvel.  

- Reúna o material na bandeja e leve ao quarto do paciente.  

- Identifique-se para o paciente e confira o nome completo do paciente que consta na prescrição, e a pulseira de 

identificação, conforme política institucional de identificação do paciente. 

- Explique o procedimento para o paciente.  

- Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto/enfermaria.  

- Higienize as mãos. 

- Ofereça uma camisola da instituição ao paciente e ajude na troca (se necessário).  

- Forre a cama com forro de lençol e plástico.  

- Abaixe a cabeceira e oriente/auxilie/coloque o paciente em posição de Sims (decúbito lateral esquerdo com 

MIE estendido e o MID fletido).  

- Coloque a máscara e calce as luvas de procedimento.  

- Afaste a nádega do paciente com uma das mãos para visualizar o ânus e, na ausência de hemorroidas, fístulas 

ou lesões perianais, dê continuidade ao procedimento.  

- Retire a capa protetora e introduza o aplicador suavemente como se a ponta fosse em direção ao umbigo. Em 

caso de resistência, interrompa o procedimento e comunique ao médico.  

- Comprima o frasco até ser expelido quase todo o líquido.  

- Retire a cânula do reto lentamente.  

- Solicite ao paciente que tente reter a solução pelo maior tempo que ele conseguir, até que a vontade de evacuar 

aumente (isso ocorre entre 5 e 15 minutos).  

- Descarte os resíduos no lixo, retire as EPIs e higienize as mãos. 

- Auxilie o paciente a ir ao banheiro ou ofereça a comadre elevando a cabeceira do leito (se não houver 

contraindicação).  

- Oriente o paciente que após utilizar o vaso sanitário solicite o profissional de enfermagem para verificar o 

aspecto da eliminação.  

- Auxilie o paciente na higiene íntima. 

- Auxilie o paciente a vestir-se e o deixe confortável.  

- Recolha o material do quarto/enfermaria, mantendo a unidade organizada.  

- Encaminhe o material permanente e o resíduo para o expurgo, descartando-o adequadamente. 

- Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e friccione com álcool a 70%. 

- Higienize as mãos. 

- Cheque na prescrição médica e anote o procedimento realizado, registrando volume, aspecto e coloração das 

fezes, na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente. Assine e carimbe.  
6. Tarefas Críticas / Especiais: 

-  Não realize o procedimento em pacientes com tumores de canal anal ou reto, hemorroidas e lesões de pele.  

- Enemas com fosfatos devem ser usados com cautela em pacientes idosos frágeis devido potencial de desidratar, 

causar desequilíbrios eletrolíticos e toxicidade por fosfato de sódio.  

- Observe a anote o aspecto das fezes e se há presença de sangue.  

- Siga o volume da solução infundida rigorosamente de acordo com a prescrição médica e a temperatura ambiente 

(segundo fabricante não é recomendado aquecer a solução).  

- EPIs devem ser utilizados de acordo com a indicação determinada para cada paciente.  
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7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- Lavagem Intestinal – Também chamada de limpeza intestinal, é um procedimento onde se efetua a limpeza 

das vísceras (intestino grosso) com o objetivo de promover a retirada de resíduos fecais, os quais são fontes de 

processos intoxicativos do corpo. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

11. POP – PASSAGEM DE SONDA VESICAL DE ALÍVIO EM 

HOMEM 

 
POP – PASSAGEM DE SONDA VESICAL DE 

ALÍVIO EM HOMEM 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Passagem de Sonda Vesical de alívio em Homem Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Esvaziar a bexiga em casos de retenção urinária; coleta de material para exames; cateterismo vesical intermitente, 

administração de medicamentos via vesical. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Técnico / Auxiliar de Enfermagem.  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes adultos internados, ambulatoriais e de pronto atendimento que tenham indicação médica. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Biombo; 

- Bandeja; 

- Luva estéril; 

- Luva de procedimento; 

- Gaze; 

- Lidocaína gel 2%; 

- Sonda uretral para adultos nº 12 ou 14F; 

- Kit cateterismo (cúpula, pinça de Pean e gazes); 

- Solução tópica de clorexidina; 

- Solução degermante de clorexidina; 

- Saco coletor graduado.  
5. Descrição do Procedimento: 

-  Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado. 

- Reúna o material e leve ao quarto do paciente.  

- Explique o procedimento ao paciente/acompanhante.  

- Posicione o biombo e feche a porta do quarto.  

- Higienize as mãos. 

- Calce as luvas de procedimento.  

- Coloque o paciente em decúbito dorsal.  

- Realize a higiene íntima com solução de clorexidina degermante.  

- Retirar o material utilizado na higiene íntima.  

- Retire as luvas e higienize as mãos. 

- Abra o kit de cateterismo sobre a cama, entre as pernas do paciente, deixando uma das pontas do campo próxima 

a região glútea, usando técnica estéril (campo estéril).  

- Coloque a solução tópica de clorexidina nas gazes (dentro da cúpula).  
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- Abra o material descartável sobre o campo estéril (sonda e gazes).  

- Calce as luvas estéreis  

- Coloque lubrificante anestésico (10 a 20mL) na seringa (com a ajuda de um colega para apertar o tubo).  

- Faça a antissepsia do pênis, do meato uretral para a base do pênis, com solução tópica de clorexidina, trocando 

a gaze em cada etapa.  

- Posicione o pênis do paciente perpendicularmente ao corpo.  

- Injete lentamente o lubrificante anestésico no orifício uretral e aguarde de 3 a 5 minutos para o efeito anestésico 

do gel.  

- Introduza delicadamente a sonda no orifício uretral, prosseguindo até a drenagem de urina.  

- Colete todo o volume urinário no saco coletor.  

- Ao término do fluxo urinário, retire delicadamente a sonda e seque a região com gaze.  

- Retire as luvas estéreis e despreze o material descartável em saco de lixo auxiliar. 

- Calce as luvas de procedimento.  

- Auxilie o paciente a se vestir e/ou coloque a fralda descartável.  

- Deixe o paciente confortável.  

- Recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada.  

- Encaminhe o material para o expurgo e descarte em lixo infectante. 

- Meça o volume urinário saco plástico graduado.  

- Despreze a urina.  

- Lave a bandeja e o cálice graduado com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool à 70%.  

- Retire as luvas de procedimento.  

- Higienize as mãos. 

- Cheque na prescrição médica, anote o procedimento registrando a hora, o volume, o aspecto e a coloração da 

urina. 

6. Tarefas Críticas / Especiais: 

-  Se houver resistência na introdução da sonda, interrompa o procedimento e comunique ao médico para conduta.  

- O tamanho da sonda uretral deve ser avaliado conforme o meato uretral do paciente. As sondas mais utilizadas 

em adultos são: nº 12 ou 14.  

- Deve-se capacitar o paciente/cuidador quando for realizar o procedimento em casa (cateterismo intermitente 

limpo- verificar com especialista do setor de urologia quanto a técnica para orientação).  

- O anestésico para a lubrificação da sonda deve ser estéril e de uso único.  

- Em caso de retenção urinária, a drenagem da urina deverá ser lenta, de modo a evitar o sangramento agudo da 

mucosa cervical (hemorragia ex vácuo).  

- Antes da passagem, pergunte sobre os antecedentes urológicos como doenças da próstata, traumas uretrais, 

uretrite, cirurgia prévia, sondagem anterior etc.  
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- Sonda vesical de demora – É usado quando é necessário que o paciente permaneça com ela longos períodos 

na bexiga, para controlar o volume urinário, possibilitar a eliminação da urina em pacientes imobilizados, 

inconscientes ou com obstrução, em pós-operatório de cirurgias urológicas. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

12. POP – PASSAGEM DE SONDA VESICAL DE ALÍVIO EM 

MULHER 

 
POP – PASSAGEM DE SONDA VESICAL DE 

ALÍVIO EM MULHER 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Passagem de Sonda Vesical de alívio em Mulher  Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 
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1. Objetivo: 

Esvaziar a bexiga em casos de retenção urinária; coleta de material para exames; cateterismo vesical intermitente, 

administração de medicamentos via vesical. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Médicos.  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes adultos internados, ambulatoriais e de pronto atendimento que tenham indicação médica. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Biombo; 

- Bandeja; 

- Luva estéril; 

- Luva de procedimento; 

- Gaze; 

- Lidocaína gel 2%; 

- Sonda uretral para adultos nº 12 ou 14F; 

- Kit cateterismo (cúpula, pinça de Pean e gazes); 

- Solução tópica de clorexidina; 

- Solução degermante de clorexidina; 

- Saco coletor graduado.  
5. Descrição do Procedimento: 

-  Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado. 

- Reúna o material e leve ao quarto do paciente.  

- Explique o procedimento ao paciente/acompanhante.  

- Posicione o biombo e feche a porta do quarto.  

- Higienize as mãos. 

- Calce as luvas de procedimento.  

- Coloque o paciente em decúbito dorsal.  

- Realize a higiene íntima com solução de clorexidina degermante.  

- Retirar o material utilizado na higiene íntima.  

- Retire as luvas e higienize as mãos. 

- Abra o kit de cateterismo sobre a cama, entre as pernas do paciente, deixando uma das pontas do campo próxima 

a região glútea, usando técnica estéril (campo estéril).  

- Coloque a solução tópica de clorexidina nas gazes (dentro da cúpula).  

- Abra o material descartável sobre o campo estéril (sonda e gazes).  

- Coloque pomada anestésica sobre a gaze. 

- Calce as luvas estéreis. 

- Fazer antissepsia da vulva com auxílio de uma pinça e da gaze embebida em antisséptico: 

1. Separar os grandes lábios com os dedos indicador e polegar até visualizar o meato urinário, mantendo essa 

posição até a introdução da sonda; 

2. Iniciar a limpeza do meato urinário utilizando uma gaze diferente para cada movimento; 

3. Fazer movimentos de cima para baixo, no sentido púbis-ânus.  

- Lubrifique a sonda uretral com a pomada anestésica.  

- Introduza delicadamente a sonda no orifício uretral, prosseguindo até a drenagem de urina.  

- Colete todo o volume urinário drenado na cuba rim.  

- Ao término do fluxo urinário, retire delicadamente a sonda e seque a região com gaze.  

- Retire as luvas estéreis e despreze o material descartável em saco de lixo auxiliar. 

- Calce as luvas de procedimento.  

- Auxilie o paciente a se vestir e/ou coloque a fralda descartável.  

- Deixe o paciente confortável.  

- Recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada.  

- Encaminhe o material para o expurgo e descarte em lixo infectante. 

- Meça o volume urinário saco plástico graduado.  

- Despreze a urina.  

- Lave a bandeja e o cálice graduado com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool à 70%.  

- Retire as luvas de procedimento.  

- Higienize as mãos. 

- Cheque na prescrição médica, anote o procedimento registrando a hora, o volume, o aspecto e a coloração da 

urina. 
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6. Tarefas Críticas / Especiais: 

-  Se houver resistência na introdução da sonda, interrompa o procedimento e comunique ao médico para conduta.  

- O tamanho da sonda uretral deve ser avaliado conforme o meato uretral do paciente. As sondas mais utilizadas 

em adultos são: nº 12 ou 14.  

- Deve-se capacitar o paciente/cuidador quando for realizar o procedimento em casa (cateterismo intermitente 

limpo- verificar com especialista do setor de urologia quanto a técnica para orientação).  

- O anestésico para a lubrificação da sonda deve ser estéril e de uso único.  

- Em caso de retenção urinária, a drenagem da urina deverá ser lenta, de modo a evitar o sangramento agudo da 

mucosa cervical (hemorragia ex vácuo).   
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

13. POP – PASSAGEM DE SONDA VESICAL DE DEMORA NA 

MULHER 

 

POP – PASSAGEM DE SONDA VESICAL DE 

DEMORA NA MULHER 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Passagem de Sonda Vesical de demora na Mulher  Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Controlar o volume urinário, possibilitar a eliminação da urina em pacientes imobilizados, inconscientes ou com 

obstrução, intraoperatório em diversas cirurgias. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Médicos. 

3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes adultos internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição médica. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Biombo; 

- Bandeja; 

- Material para higiene íntima com clorexidina degermante material de cateterismo vesical (cuba rim, cúpula, 

pinça Pean e gazes); 

- Solução tópica de clorexidina; 

- Seringas de 10ml; 

- Agulha 40x12; 

- Sonda Foley (a numeração para adultos varia de 12 a 24F); 

- Coletor sistema fechado; 

- Luva estéril; 

- Lidocaína gel 2%; 

- Ampola de água destilada; 

- Adesivo hipoalergênico. 

5. Descrição do Procedimento: 

-  Confirme a paciente e o procedimento a ser realizado. 

- Reúna o material e leve ao quarto da paciente.  

- Explique o procedimento ao paciente/acompanhante.  

- Posicione o biombo e feche a porta do quarto.  

- Higienize as mãos. 

- Calce as luvas de procedimento.  
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- Coloque a paciente em decúbito dorsal.  

- Realize a higiene íntima com solução degermante de clorexidina.  

- Retire o material utilizado na higiene íntima.  

- Retire as luvas e higienize as mãos. 

- Abra o kit de cateterismo sobre a cama, entre as pernas da paciente, deixando uma das pontas do campo próxima 

a região glútea, usando técnica estéril (campo estéril).  

- Coloque a solução tópica de clorexidina nas gazes (dentro da cúpula).  

- Abra o material descartável sobre o campo estéril (sonda Foley, seringas, agulha, gazes, sistema coletor 

fechado) e coloque a pomada anestésica sobre a gaze.  

- Calce as luvas estéreis.  

- Aspire a água destilada na seringa (com auxílio de um colega para segurar a ampola).  

- Teste o cuff e a válvula da sonda instilando a água destilada.  

- Conecte a sonda no coletor de urina sistema fechado, feche o clamp de drenagem que fica no final da bolsa e 

certifique-se que o clamp do circuito próximo da sonda esteja aberto.  

- Lubrifique a sonda com anestésico utilizando uma gaze estéril de apoio.  

- Faça antissepsia da vulva com auxílio da pinça Pean e gazes estéreis embebidas em solução tópica de 

clorexidina.  

- Separe os pequenos lábios com o polegar e indicador da mão esquerda, expondo o vestíbulo da vagina. Ter 

cuidado com o meato uretral durante a antissepsia, trocando a gaze a cada etapa.  

- Introduza delicadamente a sonda no orifício uretral, prosseguindo entre 5 a 7cm e verifique drenagem de urina.  

- Insufle o cuff da sonda com 5 a 10 ml água destilada e tracione delicadamente.  

- Posicione a sonda sobre a região medial da coxa ou supra púbica e fixe a sonda com adesivo hipoalergênico.  

- Prenda o coletor na parte inferior da cama, em suporte apropriado.  

- Retire as luvas estéreis.   

- Higienize as mãos. 

- Coloque a data, hora e nome do profissional na bolsa coletora.  

- Auxilie a paciente a se vestir e/ou coloque a fralda descartável.  

- Deixe o paciente confortável. 

- Calce as luvas de procedimento.  

- Recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada.  

- Encaminhe o material para o expurgo e descarte os resíduos em lixo infectante e caixa perfurocortante. 

- Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool à 70%.  

- Retire as luvas de procedimento e descarte em lixo infectante. 

- Higienize as mãos. 

- Cheque na prescrição médica, anote o procedimento registrando a hora, o volume, o aspecto e a coloração da 

urina. 

6. Tarefas Críticas / Especiais: 

-  Se houver resistência na introdução da sonda, interrompa o procedimento e comunique ao médico para conduta.  

- O tamanho da sonda uretral deve ser avaliado conforme o meato uretral do paciente. As sondas mais utilizadas 

em adultos são: nº 12 ou 14.  

- Deve-se capacitar o paciente/cuidador quando for realizar o procedimento em casa (cateterismo intermitente 

limpo- verificar com especialista do setor de urologia quanto a técnica para orientação).  

- O anestésico para a lubrificação da sonda deve ser estéril e de uso único.  

- Em caso de retenção urinária, a drenagem da urina deverá ser lenta, de modo a evitar o sangramento agudo da 

mucosa cervical (hemorragia ex vácuo).  

7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 
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14. POP – PASSAGEM DE SONDA VESICAL DE DEMORA NO 

HOMEM 
 

 

POP – PASSAGEM DE SONDA VESICAL DE 

DEMORA NO HOMEM 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Passagem de Sonda Vesical de demora no Homem Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Controlar o volume urinário, possibilitar a eliminação da urina em pacientes imobilizados, inconscientes ou com 

obstrução, intraoperatório em diversas cirurgias. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Médicos.  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes adultos internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição médica. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Biombo; 

- Bandeja; 

- Material para higiene íntima com clorexidina degermante material de cateterismo vesical (cuba rim, cúpula, 

pinça Pean e gazes); 

- Solução tópica de clorexidina; 

- Seringas de 10 e 20ml; 

- Agulha 40x12; 

- Sonda Foley (a numeração para adultos varia de 12 a 24F); 

- Coletor sistema fechado; 

- Luva estéril; 

- Lidocaína gel 2%; 

- Ampola de água destilada; 

- Adesivo hipoalergênico.  
5. Descrição do Procedimento: 

-  Confirme a paciente e o procedimento a ser realizado. 

- Reúna o material e leve ao quarto do paciente.  

- Explique o procedimento ao paciente/acompanhante.  

- Posicione o biombo e feche a porta do quarto.  

- Higienize as mãos. 

- Calce as luvas de procedimento.  

- Coloque o paciente em decúbito dorsal.  

- Realize a higiene íntima com solução degermante de clorexidina.  

- Retire o material utilizado na higiene íntima.  

- Retire as luvas e higienize as mãos. 

- Abra o kit de cateterismo sobre a cama, entre as pernas do paciente, deixando uma das pontas do campo próximo 

a região glútea, usando técnica estéril (campo estéril).  

- Coloque a solução tópica de clorexidina nas gazes (dentro da cúpula).  

- Abra o material descartável sobre o campo estéril (sonda Foley, seringas, agulha, gazes, sistema coletor 

fechado).  

- Calce as luvas estéreis.  

- Aspire a água destilada na seringa (com auxílio de um colega para segurar a ampola).  

- Teste o cuff e a válvula da sonda instilando a água destilada.  

- Conecte a sonda no coletor de urina sistema fechado, feche o clamp de drenagem que fica no final da bolsa e 

certifique-se que o clamp do circuito próximo da sonda esteja aberto.  

- Coloque lubrificante anestésico (10 a 20ml) na seringa (com a ajuda de um colega para apertar o tubo). 

- Faça antissepsia do pênis, do meato uretral para a base do pênis, com solução tópica de clorexidina, trocando a 

gaze em cada etapa.  

- Posicione o pênis do paciente perpendicularmente ao corpo.  
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- Injete lentamente o lubrificante anestésico no orifício uretral e aguarde de 3 a 5 minutos para o efeito anestésico 

do gel.  

- Introduza delicadamente a sonda no orifício uretral, prosseguindo até a bifurcação da sonda e drenagem de 

urina. 

- Insufle o cuff da sonda com 5 a 10 ml água destilada e tracione delicadamente.  

- Posicione o pênis sobre a região supra púbica e fixe a sonda com adesivo hipoalergênico.  

- Prenda o coletor na parte inferior da cama, em suporte apropriado.  

- Retire as luvas estéreis.   

- Higienize as mãos. 

- Coloque a data, hora e nome do profissional na bolsa coletora.  

- Auxilie a paciente a se vestir e/ou coloque a fralda descartável.  

- Deixe o paciente confortável. 

- Calce as luvas de procedimento.  

- Recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada.  

- Encaminhe o material para o expurgo e descarte os resíduos em lixo infectante e caixa perfurocortante. 

- Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool à 70%.  

- Retire as luvas de procedimento e descarte em lixo infectante. 

- Higienize as mãos. 

- Cheque na prescrição médica, anote o procedimento registrando a hora, o volume, o aspecto e a coloração da 

urina.  
6. Tarefas Críticas / Especiais: 

-  Em paciente com sonda vesical de demora fazer cuidadosa higiene do meato uretral com água e sabão neutro 

uma vez ao dia e sempre que necessário. 

- Se houver resistência na introdução da sonda, interrompa o procedimento e comunique ao médico para conduta.  

- O tamanho da sonda vesical deve ser avaliado conforme o meato uretral do paciente. As sondas mais utilizadas 

em homens são: nº 16, 18 ou 20F.  

- Para retirar a sonda vesical de demora deve-se desinsuflar o cuff. 

- O balão tem uma capacidade máxima que está inscrita na sonda em mL.  

- Após a retirada da sonda, observe e anote a primeira micção espontânea.  

- Em pacientes que fazem uso prolongado da SVD, não há um intervalo ideal preconizado para a troca (porém é 

recomendado em torno de 30 dias).  

- Em caso de uso breve, é recomendado sua retirada o mais precoce possível.  

- A diurese deve ser desprezada da bolsa coletora, quando o volume estiver com 2/3 da capacidade total.  

- Em casos de irrigação ou para controle de pressão intra-abdominal (PIA), deve-se optar pela sonda de 3 vias.  

- A passagem da sonda de 3 vias é feita com a mesma técnica, incluindo material para irrigação (de acordo com 

a prescrição médica)  

- Deve-se capacitar o paciente/cuidador quando for utilizar a SVD em casa.  

- Manter a bolsa coletora sempre abaixo do nível da inserção da sonda, evitando refluxo intravesical de urina.  

- Quando for necessário elevar a bolsa acima do nível da bexiga, clampear o sistema de drenagem.  

- Manter o sistema pérvio, evitando dobras ou tensões no tubo extensor e garantir que o clamp de drenagem 

esteja sempre aberto.  

- Em caso de retenção urinária, a drenagem da urina deverá ser lenta, de modo a evitar o sangramento agudo da 

mucosa cervical (hemorragia ex vácuo).  

- Antes da passagem, pergunte sobre os antecedentes urológicos como doenças da próstata, traumas uretrais, 

uretrite, cirurgia prévia, sondagem anterior, etc.  
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- Sonda Vesical de Demora - é usado quando é necessário que o paciente permaneça com ela longos períodos 

na bexiga, para controlar o volume urinário, possibilitar a eliminação da urina em pacientes imobilizados, 

inconscientes ou com obstrução, em pós-operatório de cirurgias urológicas. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 
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15. POP – BANHO NO LEITO 

 

POP – BANHO NO LEITO 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Banho no Leito Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

- Promover higiene e conforto físico e mental ao paciente acamado; 

- Manter a integridade cutânea; 

- Reduzir potencial de infecções; 

- Estimular a circulação sanguínea, proporcionar atividade muscular e oportunizar observação da integridade da 

pele e estado do paciente. 
2. Responsáveis: 

- Técnicos de Enfermagem supervisionados pelo Enfermeiro. 

3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes internados e acamados. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Carrinho de banho; 

- Biombo; 

- Hamper com saco plástico leitoso; 

- Jarro/bacia com água morna; 

- Bacias; 

- Comadre/papagaio; 

- Gaze não estéril; 

- Compressa não estéril; 

- Lençóis; 

- Travessa; 

- Papel Toalha; 

- Fralda geriátrica; 

- Micropore, esparadrapo e fixadores; 

- Materiais de higiene pessoal: Xampu, condicionador, pente, escova de dente ou espátula com gaze, creme 

dental, antisséptico bucal, sabonete líquido 50ml, barbeador, toalha de banho, creme hidratante corporal 10ml); 

- EPI: avental descartável, luvas de procedimento e máscara. 

5. Descrição do Procedimento: 

 

- BANHO NO LEITO: 

- Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado. 

 - Certifique que o paciente não está recebendo dieta no momento. 

 - Se consciente explique o procedimento ao paciente e confirme a aceitação.  

 - Reúna o material e leve ao quarto/leito do paciente. 

 - Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto, janelas.  

 - Higienize as mãos. 

 - Verifique a temperatura da água (teste na região medial do antebraço). 

 - Coloque o EPI. 

 - Abaixe a grade da cama.  

 - Realize/auxilie na higiene oral e se necessário higienize o cabelo e couro cabeludo (com xampu e 

condicionador), enxágue com água, seque com uma toalha e penteie o cabelo.  

 - Trocar a água do banho, obrigatoriamente, após a lavagem da cabeça.  

 - Realize higiene ocular com gaze umedecida com SF0,9%, limpando do canto interno para o externo. 

 - Lave o rosto, orelhas e pescoço com água e sabonete, enxágue e seque com a toalha.  

 - Se o paciente for do gênero masculino, realize tricotomia facial.  

 - Caso o paciente esteja com SNE, tubo endotraqueal ou traqueostomia, troque as fixações.   Desamarre o lençol 

da cama.  

 - Retire as roupas e fralda do paciente, mantendo o tórax protegido com lençol. Atenção ao descarte das fraldas. 

 - A higiene corporal do paciente deve ser feita sempre da mesma forma, em cada parte do corpo. Utilizar 

compressa com água morna e sabão neutro, em seguida enxágue e seque com uma toalha/lençol.  
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 - Higienize os membros superiores do lado oposto ao que se trabalha, depois o mais próximo, com movimentos 

longos e firmes, do punho a axila. 

 - Realize ou auxilie na lavagem das mãos, principalmente nos interdígitos, observando as condições dos mesmos, 

secá-los bem. 

 - Trocar a água. 

 - Higienize o tórax e abdome, com movimentos circulares, ativando a circulação, observando as condições da 

pele e mamas. 

 - Cobrir o tórax com lençol limpo, abaixando o lençol em uso, até região genital.  

 - Cubra o paciente com um lençol ao término de cada região higienizada, para evitar exposição.  

 - Higienize os membros inferiores na seguinte sequência: pernas e coxas, do tornozelo até a raiz da coxa, do 

lado oposto ao que se está trabalhando, depois o mais próximo. 

 - Colocar a bacia sob os pés e lavá-los, principalmente nos interdígitos, observando as condições dos mesmos, 

secá-los bem. 

 - Trocar a água da bacia e a compressa obrigatoriamente. 

 - Realizar higiene íntima do paciente. 

 - Trocar, obrigatoriamente, a água da bacia. 

 - Lateralizar o paciente, colocando a toalha sob as costas e nádegas, mantendo a posição com o auxílio de outra 

pessoa.  

 - Higienize as costas, massageando-as, incluindo nádegas e cóccix do paciente. 

 - Deixar o paciente em decúbito lateral, empurrando a roupa úmida para o meio do leito, enxugando o colchão. 

 - Realize limpeza do colchão com álcool 70% e papel compressa.  

 - Trocar as luvas de procedimento para não contaminar a roupa limpa. 

 - Coloque um lençol limpo conforme técnica (o lençol deve ser estendido no sentido do paciente com um forro 

na região do quadril, estando enrolado e sendo esticado conforme for retirando o lençol sujo).  

 - Mude o decúbito do paciente.  

 - Retire a outra metade do lençol e despreze no hamper. 

 - Realize limpeza do colchão com álcool 70% e compressa. 

 - Finalize a troca do lençol, esticando as bordas de modo que não fiquem dobras sob o paciente. 

 - Hidrate a pele do paciente. 

 - Coloque a fralda/roupa íntima e a roupa padronizada da instituição.  

 - Deixe o paciente em posição confortável, se necessário utilize coxins. 

 - Cubra o paciente com um lençol.  

 - Levante a grade da cama.  

 - Recolha o material e despreze no expurgo em lixo apropriado. Deixar unidade organizada. 

 - Lave o material utilizado com água. 

 - Higienize as mãos. 

 - Cheque e anote o procedimento realizado.  

 

- BANHO DE ASPERSÃO AOS PACIENTES SEMIDEPENDENTES: 

- Lavar as mãos. 

 -  Explicar ao paciente o que será feito. 

 -  Reunir o material e levar ao banheiro. 

 -  Manter encostada porta do banheiro (Portas e janelas fechadas). 

 -  Abrir chuveiro e verificar temperatura da água e orientar o paciente sobre higiene. 

 -  Ajudar paciente a se despir, caso não consiga fazer sozinho. 

 -  Iniciar o banho e se a situação permitir, deixando o paciente sozinho. 

 -  Enxugar ou ajudar o paciente a fazê-lo, observando as condições da pele e a reação do banho. 

 -  Vestir e pentear o paciente caso não consiga fazê-lo sozinho. 

 - Conduzir o paciente a sua unidade, colocando-o em posição confortável na cadeira. 

 -  Arrumar o leito e deixar a unidade em ordem. 

 - Colocar tudo no lugar e chamar a higienização para proceder limpeza do banheiro. 

 - Lavar as mãos. 

 - Anotar no prontuário. 

 

- BANHO DE ASPERSÃO DOS PACIENTES INDEPENDENTES: 

- Entregar roupas para pacientes independentes. 

 - Orientar sobre cuidados se necessário. 

 - Arrumar o leito e deixar a unidade em ordem. 
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 - Colocar tudo no lugar e chamar a higienização para proceder limpeza do banheiro. 

 - Lavar as mãos. 

 - Anotar no prontuário 

 

6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- O banho no leito deve ser feito por dois profissionais de enfermagem, sendo que em pacientes do sexo feminino, 

o procedimento deve ser sempre realizado com no mínimo um profissional do sexo feminino.  

- Durante o procedimento devem ser observadas as condições da pele e das saliências ósseas, para a prevenção 

de lesão, registrar na anotação de Enfermagem e instituir medidas de prevenção.  

- O banho no leito ao paciente crítico deve ser realizado preferencialmente pelo enfermeiro ou com a supervisão 

do mesmo.  

- Em pacientes com dificuldades de deglutição e/ou cuspir, promova a aspiração orofaríngea antes de abaixar 

nível da cabeceira e/ou mobilização do paciente. 

- Toda vez que o profissional sair da beira do leito, eleve a grade de proteção.  

- Sempre que necessário, despreze a água da bacia no expurgo, higienize bacia e troque as luvas de procedimento.  

- Se o paciente for idoso, evitar fricção pois a pele é mais suscetível a lesão.  

- Sempre que o paciente tiver condições estimular o autocuidado.  

- No momento da higienização de mãos e pés aproveite para cuidar das unhas, cortando se necessário.  

- Após o término do banho no leito, realizar a limpeza concorrente do leito, mobiliários e equipamentos.  

- Todos os curativos e fixações devem ser trocados conforme a prescrição de enfermagem imediatamente após o 

término do banho.  

- Em caso de pacientes com lesões de pele extensas (ex: queimaduras), o banho deve ser modificado, devendo 

usar material estéril, clorexidina degermante, frascos de 1000ml de água destilada ou SF0,9% morno e material 

para curativo oclusivo (compressa, rayon de rolo, gaze de rolo, e atadura e cobertura prescrita).  

- Em pacientes com dificuldades de deglutição e/ou cuspir, promova a aspiração orofaríngea durante a realização 

da higiene oral.  

 

DESCOLONIZAÇÃO 

1. A descolonização do paciente em precaução devido resistência de microrganismos Gram positivos e Gram 

negativos, deve ser através banho com clorexidina degermante a 2%; 

2. O banho com clorexidina degermante a 2% deve ser por período de sete (7) dias; 

3. Pacientes internados nas enfermarias repetir banho com clorexidina degermante 2% caso nova cultura positiva 

com necessidade de precaução, devido à resistência do microrganismo a antibióticos. 

4. Deve ser dispensado 100ml de clorexidina degermante a 2%.  
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- EPI – Equipamento de Proteção Individual. 

- Banho no leito - consiste na lavagem de toda/parte da superfície corporal de forma a satisfazer as necessidades 

de higiene e conforto do paciente. É uma prática de higiene em que se procura remover o suor, a oleosidade, a 

poeira e os micro-organismos da pele. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

16. POP – ESVAZIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DA BOLSA DE 

COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA 
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POP – ESVAZIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DA 

BOLSA DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Esvaziamento e Higienização da Bolsa de Colostomia e Ileostomia Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Esvaziar a bolsa de colostomia e ileostomia. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Técnicos / Auxiliares de Enfermagem.  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com colostomia ou ileostomia. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Bandeja; 

- Carro de curativo; 

- Saco plástico para proteção da sujidade; 

- Papel toalha ou compressa não estéril; 

- Luvas de procedimento; 

- Comadre ou cuba rim não estéril; 

- Jarro/bacia com água. 

5. Descrição do Procedimento: 

- Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado, conforme protocolo institucional de identificação do 

paciente. 

- Higienize as mãos. 

- Reúna o material na bandeja e leve ao quarto do paciente. Utilize um carro de curativo.  

- Identifique-se para o paciente e confira o nome completo do paciente que consta na prescrição e a pulseira de 

identificação, conforme protocolo institucional de identificação do paciente. 

- Explique o procedimento para o paciente.  

- Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto/enfermaria.  

- Higienize as mãos. 

- Calce as luvas de procedimento. 

- Proteja a cama com plástico.  

- Posicione o paciente em decúbito lateral no sentido do lado da colostomia, ou em pé (se o paciente tiver 

condições pode ser levado ao banheiro).  

- Retire a roupa próxima a colostomia pra não sujar ou, se não for possível, proteja a roupa do paciente sob a 

colostomia com papel toalha ou compressa não estéril.  

- Coloque a comadre/cuba rim sobre a cama direcionando a abertura da bolsa coletora para a comadre/cuba rim, 

ou posicione o paciente no vaso sanitário.  

- Abra a bolsa coletora e guarde a presilha na bandeja para ser utilizada novamente.  

- Esvazie a bolsa fazendo movimentos com as mãos sobre está para auxiliar a saída das fezes. 

- Afaste a abertura da bolsa com uma das mãos e com a outra coloque água dentro desta até a metade da sua 

capacidade.  

- Feche a abertura da bolsa com uma das mãos, faça movimentos com a outra mão sobre está para remoção dos 

resíduos de fezes aderidos à bolsa e drená-la na comadre.  

- Repita a última ação até que a bolsa esteja totalmente livre de resíduos.  

- Seque a abertura da bolsa com papel toalha.  

- Pressionar a bolsa suavemente contra a parede abdominal para evitar retenção de ar dentro da bolsa.  

- Feche a abertura da bolsa coletora com a presilha, fazendo uma dobra na extremidade desta sobre a haste interna 

da presilha.  

- Retire as luvas de procedimento e higienize as mãos. 

- Deixe o paciente confortável.  

- Calce as luvas de procedimento.  

- Recolha o material do quarto/enfermaria, mantendo a unidade organizada.  

- Encaminhe o material permanente e o resíduo para o expurgo, descartando-o adequadamente. 

- Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e friccione com álcool a 70%. 

- Higienize as mãos. 
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- Cheque na prescrição de enfermagem e anote o procedimento realizado, registrando volume, aspecto e 

coloração das fezes. Assine e carimbe.  
6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- A bolsa coletora deve ser esvaziada sempre que o efluente atingir um terço ou no máximo metade de sua 

capacidade e para eliminação de gases.  

- O esvaziamento e a higienização regular da bolsa coletora aumentam sua durabilidade e evita constrangimento 

ao paciente.  

- A utilização de 1ml de emoliente (p ex AGE) para umedecer as paredes internas da bolsa coletora facilita o 

esvaziamento desta e evita aderência de resíduos fecais.  

- A adaptação de filtro de carvão ativado na parte superior da bolsa coletora permite saída dos gases evitando o 

abaulamento desta, além de filtrar odores desagradáveis.  

- A bolsa coletora em sistema de duas peças pode ser removida para melhor higienização. Não esquecer de 

realizar a higiene do estoma e da barreira ao redor deste.  

- Aspectos a serem observados no efluente são: cor, consistência, quantidade, volume e odor.  

- O efluente de ileostomia e de colostomia direita deve ser quantificado em volume, principalmente nos primeiros 

dias pós operatório, para cálculo de reposição líquida e de eletrólitos.  

- EPIs devem ser utilizados de acordo com a indicação determinada para cada paciente.  
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

17. POP – HIGIENE ÍNTIMA 

 

POP – HIGIENE ÍNTIMA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Higiene Íntima Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Manter a integridade da pele e prevenir infecções. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Técnicos / Auxiliares de Enfermagem.  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes internados e acamados. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- EPI (luvas de procedimento, máscara e avental descartável); 

- Bandeja; 

- Carrinho de banho; 

- Biombo; 

- Comadre; 

- Jarro com água morna; 

- Sabonete; 

- Papel higiênico; 

- Lençol; 

- Forro; 

- Compressa; 

- Toalha; 

- Fralda.  
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5. Descrição do Procedimento: 

- Higienize as mãos. 

- Reúna o material e leve ao quarto do paciente.  

- Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado. 

- Explique o procedimento e sua finalidade ao paciente/acompanhante.  

- Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto.  

- Abaixe a grade da cama.  

- Higienize as mãos. 

- Verifique a temperatura da água. Teste na região medial do antebraço. 

- Calce as luvas de procedimento, máscara e avental descartável.  

- Auxilie ou retire a coberta, roupa íntima ou fralda.  

- Coloque o paciente em posição dorsal com as pernas afastadas.  

- Se houver presença de fezes, limpe com papel higiênico ou compressa úmida.  

- Troque as luvas de procedimento.  

- Coloque o forro na cama e a comadre sob o paciente.  

- Se homem, higienize a região pubiana, pênis e o escroto utilizando compressa com água e sabão. - Se mulher higienize 

a região pubiana e vagina utilizando compressa com água e sabão.  

- Higienize a região perineal e perianal utilizando compressa com água e sabão.  

- Enxágue com água.  

- Enxugue com uma toalha ou lençol limpo.  

- Retire a comadre e o forro.  

- Troque as luvas de procedimento.  

- Coloque a fralda limpa ou roupa íntima. 

- Coloque um lençol ou coberta sobre o paciente.  

- Coloque paciente em posição confortável.  

- Levante a grade da cama.  

- Recolha o material e despreze no expurgo em lixo apropriado. 

- Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool à 70%.  

- Higienize as mãos. 

- Cheque e anote o procedimento realizado.  
6. Tarefas Críticas / Especiais: 

Não se aplica.  

7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- EPI – Equipamento de proteção individual. 

- Higiene – é o conjunto de conhecimentos e técnicas que visam a promover a saúde e evitar as doenças. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

18. POP – PASSAGEM DE SNG PARA DRENAGEM DO CONTEÚDO 

GÁSTRICO 
 

POP – PASSAGEM DE SNG PARA DRENAGEM 

DO CONTEÚDO GÁSTRICO 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Passagem de SNG para Drenagem do Conteúdo Gástrico Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Drenar o conteúdo gástrico para descompressão ou realizar lavagem do estômago. 
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2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Médicos.  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes internados, ambulatoriais ou de pronto atendimento com prescrição médica de passagem de 

sonda nasogástrica. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Bandeja; 

- Biombo; 

- Luvas de procedimento; 

- Óculos de proteção; 

- Máscara descartável; 

- Papel toalha, sonda gástrica (tipo Levine) nº 16 ou 18; 

- Gaze, solução fisiológica (10ml) 

- Fita adesiva hipoalérgica; 

- Gel lubrificante anestésico; 

- Seringa de 20ml; 

- Estetoscópio; 

- Coletor sistema aberto.  
5. Descrição do Procedimento: 

- Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado, conforme política institucional de identificação do 

paciente. 

- Higienize as mãos. 

- Reúna o material em bandeja e leve ao quarto.  

- Explique o procedimento ao paciente, ou a família e/ou ao cuidador.  

- Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto.  

- Coloque o paciente em posição sentada / eleve a cabeceira da cama.  

- Higienize as mãos. 

- Coloque a máscara descartável, óculos de proteção e calce as luvas de procedimento.  

- Solicite ao paciente que faça (ou faça por ele) a higiene das narinas com gazes embebidas em solução fisiológica 

0,9%.  

- Pergunte ao paciente sobre problemas nas narinas (dificuldade para respirar devido a desvio de septo ou 

adenóide).  

- Observe as narinas para detectar possíveis anormalidades e pergunte ao paciente se há preferência de narina (D 

ou E).  

- Medir a sonda gástrica (tipo Levine) da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, descer até o apêndice xifóide e 

marcar a sonda com um pedaço de adesivo.  

- Aplique o gel lubrificante anestésico na sonda com auxílio de uma gaze.   

- Solicite ao paciente para fletir a cabeça encostando o queixo no tórax.  

- Introduza a sonda suavemente pela narina escolhida até atingir a epiglote (em caso de resistência na tentativa 

de passagem, em cada narina, interrompa o procedimento, comunique o médico para conduta e registre).  

- Solicite ao paciente que faça movimento de deglutição para facilitar a passagem da sonda pela epiglote  

- Retorne a cabeça para a posição ereta.  

- Continue introduzindo a sonda com suavidade até a marca.  

- Conecte uma seringa de 20ml na sonda e aspire o conteúdo gástrico com suavidade.  

- Caso não haja retorno gástrico, injete de 10 a 20 ml de ar pela sonda e ausculte simultaneamente o quadrante 

abdominal superior esquerdo para se certificar quanto ao posicionamento da ponta da sonda.  

- Faça a fixação da sonda com fita adesiva hipoalergênica de maneira que a sonda não pressione a asa do nariz.  

- Conecte o coletor sistema aberto na extremidade da sonda.  

- Retire as luvas de procedimento, máscara descartável e os óculos de proteção. 

- Deixe o paciente confortável.  

- Recolha o material, mantendo a unidade organizada.  

- Descarte os resíduos e proceda à desinfecção da bandeja. 

- Higienize as mãos. 

- Cheque na prescrição médica e anote o procedimento realizado, registrando o teste da sonda (drenagem de 

secreção e ausculta), dificuldades na passagem, volume, aspecto e coloração do conteúdo gástrico, na folha de 

anotação de enfermagem do prontuário do paciente. Assine e carimbe. 

6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Caso encontre resistência ao progresso da sonda, apresente dúvidas quanto a sua localização ou o paciente 

apresentar dispneia, cianose ou tosse, a sonda deve ser imediatamente retirada, comunicar o médico e registrar. 
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- Se a sonda estiver alocada no pulmão, para retirá-la deve-se providenciar o carro de emergência próximo ao 

doente, solicitar a presença do médico e seguir orientação médica de monitoramento do paciente após a retirada.  

- A sonda gástrica (Levine) não deve ser usada para a terapia nutricional enteral. 

- A sonda não deve ser reutilizada (a cada passagem utilizar uma sonda nova).  

- Em algumas situações, há indicação de passagem de sonda por via oral como, por exemplo, sinusite, lesões em 

ambas as narinas etc. Alguns cuidados devem ser observados como: iniciar a medida pela comissura labial até o 

lobo da orelha e deste para o apêndice xifoide. Para fixar esta sonda evitar áreas com pelos e não pressionar a 

comissura labial.  

- Caso haja perda ou deslocamento da sonda em paciente no pós-operatório de cirurgia de esôfago e estômago, 

a sonda não pode ser repassada ou reintroduzida, e o médico deve ser comunicado imediatamente.  

- A higiene nasal e oral deve ser rigorosa em pacientes com sonda.  

- Realizar este procedimento acompanhado de outro membro da equipe.  

- A fixação da sonda deve ser trocada diariamente. 

- EPIs devem ser utilizados de acordo com a indicação determinada para cada paciente. 

7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- EPI – Equipamento de proteção individual. 

- SNG – Sonda nasogástrica. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

19. POP – PUNÇÃO VENOSA JUGULAR EXTERNA 

 

POP – PUNÇÃO VENOSA JUGULAR EXTERNA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Punção Venosa Jugular Externa Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Instalação correta do cateter em veia jugular externa para manutenção de uma via de acesso venoso para infusão 

contínua de soluções. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Médicos. 

3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes internados que necessitam de infusão medicamentosa mais rápida / volumosa.. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- 01 Bandeja; 

- 01 Polifix de 2 vias; 

- 02 bolas de algosão; 

- 05ml de solução alcoólica a 70%; 

- 01 frasco de soro (conforme prescrição médica); 

- 02 cateteres intravenosos de média duração (jelco) nº 14 a 18; 

- 01 par de luvas de procedimento; 

- Clorexidina alcoólica 0,5%; 

- 01 equipo simples; 

- 01 rótulo para soro; 

- 02 compressas limpas ou toalhas; 

- 01 película ou fita adesiva microporosa. 

5. Descrição do Procedimento: 

- Higienize as mãos. 

- Verificar na prescrição médica: nome do cliente, nº do leito, solução a ser infundida, volume, data e horário, 

conforme política institucional de identificação do paciente. 
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- Separar e conferir o nome da solução, dose, via e prazo de validade. 

- Fazer a desinfecção do balcão de preparo de medicamentos e da bandeja com álcool 70%. 

- Preencher o rótulo com o nome do cliente, nº do leito, volume da solução, tempo de gotejamento ou nº de gotas 

e o nome do profissional responsável pelo preparo, com caneta de cor adequada ao turno de trabalho. 

- Fixar o rótulo preenchido no frasco do lado contrário ao da identificação da solução com fita adesiva. 

- Retirar o lacre do frasco da solução. 

- Conectar o equipo. 

- Preencher o equipo e a conexão de duas vias com a solução para a retirada do ar e pinçar. 

- Reunir a solução e o restante do material em uma bandeja e levar próximo ao leito do paciente. 

- Identificar o paciente pelo nome completo, data de nascimento. 

- Dispor a bandeja sobre a mesa de cabeceira. 

- Aproximar o suporte de soro ao lado da cama do cliente, preferencialmente do lado a ser puncionado. 

- Explicar o procedimento ao cliente e acompanhante. 

- Calçar as luvas de procedimento. 

- Posicionar o cliente em decúbito dorsal, com a cabeceira reta e retirando os travesseiros, coxins. 

- Expor a área a ser puncionada. 

- Avaliar as condições de enchimento da jugular externa comprimindo-a acima da clavícula com o dedo indicador 

e médio. Fazer esta avaliação do lado esquerdo e direito. 

- Escolher a jugular que apresente melhor enchimento, seja mais visível e com ausência de nódulos e 

tortuosidades. 

- Após escolhido o local da punção, solicitar ao paciente para não se movimentar durante o procedimento ou 

caso seja necessário solicitar que alguém segure a cabeça do cliente mantendo-a fixa. 

- Colocar toalha ou compressa sob o pescoço do cliente, ao redor da área escolhida para punção. 

- Lateralizar a cabeça do cliente para o lado oposto da punção. 

- Realizar antissepsia com algodão embebido em clorexidina alcoólico 0,5% em movimentos circulares do centro 

para fora ou movimentos únicos no sentido céfalo podálico girando o algodão. 

- Posicionar-se atrás da cabeceira do paciente. 

- Com a mão não dominante comprimir a veia jugular logo acima da clavícula utilizando os dedos indicador e 

médio. 

- Com a mão dominante, realizar a punção percutânea, em ângulo de 35° aproximadamente com o cateter na 

direção céfalo podálica. 

- Avaliar o retorno venoso, com a mão não dominante comprimir a veia jugular abaixo do local de inserção do 

cateter e retirar o mandril com a mão dominante. 

- Com a mão que retirou o mandril conectar a conexão tipo “Y” duas vias. 

- Testar a permeabilidade do sistema. Observar se não há formação de seroma local. 

- Fixar o cateter com película ou fita adesiva microporosa de maneira que fique firme, visualmente estético e que 

não atrapalhe os movimentos cervicais. 

- Identificar no próprio curativo do cateter o dia e hora da punção, o responsável pela mesma e o calibre do 

cateter utilizado. 

- Colocar o cliente em posição confortável. 

- Recolher o material utilizado, desprezar o lixo em local adequado. 

- Retirar as luvas de procedimento e descartar. 

- Higienizar as mãos. 

- Realizar as anotações de enfermagem no prontuário do paciente.  

- Orientar o paciente/acompanhante sobre os cuidados para a manutenção do cateter.  

- Deixar o paciente confortável no leito.  

- Desprezar o material utilizado em local próprio.  

- Higienizar as mãos. 

- Realizar as anotações no prontuário do paciente. 

6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Não deve ser a punção de primeira escolha na rotina, entretanto tem sido indicada como via de acesso 

preferencial aos pacientes graves e durante a RCP.  

- Em casos de eritema, calor local e/ou infiltrações retirar o dispositivo, retire o cateter venoso imediatamente e 

comunique o enfermeiro.  

- Em caso de flebite o profissional deverá realizar Notificação de Evento Adverso ao NSP. 

- Punção acidental da artéria carótida, faca compressão vigorosa por 10 minutos (no mínimo) e comunique ao 

médico.  

- Repetir o procedimento a cada 72 horas ou se o local da punção apresentar sinais flogísticos. 

7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 
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- NSP – Núcleo de Segurança do Paciente. 

- RCP – Ressuscitação Cardiopulmonar. 

- Punção Jugular Externa - é o acesso venoso obtido pela punção percutânea da veia jugular externa por meio 

de um cateter periférico. A veia jugular é uma via de acesso endovenoso utilizado para a administração de doses 

mais volumosas e rápidas de medicamentos, líquidos ou sangue, geralmente utilizada em situações de urgência 

e emergência, cuidados intensivos e cirúrgicos e nos casos de fragilidade de acesso em vasos dos membros 

superiores e inferiores. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

  

 

20. POP – PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA 

 

POP – PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Punção Venosa Periférica Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Instalação cateter em trajeto venoso periférico para manutenção de uma via de acesso para infusão de soluções 

ou administração de medicamentos. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Técnicos / Auxiliares de Enfermagem.  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes internados com prescrição médica de soluções ou medicamentos intravenosos. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Bandeja; 

- Garrote; 

- Álcool à 70% ou clorexidina alcoólica 0,5%; 

- Bolas de algodão; 

- Cateter intravenoso periférico sobre agulha apropriado (ex: Jelco nº 24 à 14); 

- Fita adesiva hipoalergênica ou filme transparente; 

- Luvas de procedimento; 

- Dispositivo a ser conectado ao cateter venoso de acordo com o objetivo da punção (torneirinha, tubo extensor, 

tubo em “Y”); 

- Material para permeabilização do cateter.  
5. Descrição do Procedimento: 

- Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado. 

- Prepare o material necessário para o procedimento numa bandeja, identifique o paciente. 

- Leve o material ao quarto/enfermaria do paciente 

- Explique o procedimento ao paciente.  

- Higienize as mãos. 

- Escolha o local do acesso venoso. Verifique as condições das veias.  

- Calce as luvas de procedimento.  

- Mantenha o algodão embebido em álcool à 70% ou clorexidina alcoólica 0,5% ao alcance das mãos.  

- Garroteie o membro que será puncionado (no adulto: aproximadamente de 5 a 10 cm acima do local da punção 

venosa), para propiciar a visualização da veia.  

- Solicite ao paciente que mantenha o braço imóvel.  

- Localize o acesso venoso.  

- Faça a antissepsia da pele, no local da punção, utilizando algodão com álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 

0,5%.  

- Tracione a pele para baixo, com o polegar abaixo do local a ser puncionado.  
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- Introduza o cateter venoso na pele, com o bisel voltado para cima, num ângulo aproximado de 30º a 45° e, após 

o refluxo de sangue no canhão, mantenha o mandril imóvel e introduza o cateter na veia e em seguida remova o 

mandril.  

- Retire o garrote.  

- Conecte o dispositivo selecionado previamente preenchido com solução fisiológica.  

- Injete a solução fisiológica lentamente (permeabilize o acesso venoso). 

- Observe se há sinais de infiltração no local da punção, além de queixas de dor ou desconforto do paciente (se 

houver, retire o cateter imediatamente).  

- Fixe o dispositivo com fita adesiva microporosa ou filme transparente.  

- Retire as luvas de procedimento.  

- Higienize as mãos. 

- Coloque a data e horário da punção.  

- Oriente o paciente sobre os cuidados para a manutenção do cateter.  

- Deixe o paciente confortável.  

- Calce luvas de procedimento.  

- Recolha o material do quarto/enfermaria, mantendo a unidade organizada. 

- Descarte agulhas e perfurantes no recipiente adequado de perfurocortante e o restante em lixo adequado. 

- Retire as luvas de procedimento, descarte-as e higienize as mãos. 

- Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool a 70%.  

- Higienize as mãos. 

- Cheque e anote o procedimento realizado.  
6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Para a escolha da veia, deve-se levar em consideração as condições das veias, tipo de solução a ser infundida e 

o tempo de infusão. Preferir veias calibrosas na administração de drogas irritantes ou muito viscosas, a fim de 

diminuir o trauma do vaso e facilitar o fluxo. Se possível, escolher o membro superior não dominante para que 

o paciente possa movimentá-lo mais livremente. Evitar usar veias antecubitais, pela limitação de movimentos do 

paciente, a menos que se utilizem dispositivos venosos flexíveis.  

- A primeira instalação deve sempre iniciar pela região mais distal, considerando as particularidades de cada 

fármaco e possibilidades de complicações.  

- As veias consideradas para canulação periférica são: região dorsal das mãos, metacarpo, cefálica e basílica.  

- As veias de membros inferiores não devem ser utilizadas rotineiramente em adultos devido ao risco de embolias 

e tromboflebites.  

- Evitar a proximidade entre o local da nova punção e o local da anterior.  

- Não puncionar veias nas seguintes situações: veias esclerosadas ou membros paralisados, edemaciados ou com 

lesões; membro com fístula arterio-venosa; membro do mesmo lado de uma mastectomia. O mesmo deve estar 

com indicativo que deve ser preservado.  

- Para facilitar o aparecimento de uma veia, pode-se fazer compressa ou bolsa de água morna, minutos antes da 

punção no membro escolhido.  

- Na retirada do cateter venoso, pressionar o local da punção com uma bola de algodão por 1 minuto ou até parar 

o sangramento, e aplicar um curativo adesivo no local da punção.  

- Após a segunda tentativa sem sucesso de punção venosa é recomendado solicitar a outro profissional para 

realizar o procedimento.  

- Fazer o rodízio das punções a cada 72 horas, no máximo, mesmo que a veia pareça íntegra. (Em crianças a 

duração de um acesso venoso é maior, e deve ser avaliado diariamente)  

- Avaliação de flebite e infiltração e extravasamento: 

- Verificar a presença de dor, edema e hiperemia.  

- Aplicar escalas de avaliação de sinais de flebite e infiltração e extravasamento.  

- Caso ocorram sinais de flebite e infiltração/extravasamento, deve-se retirar o cateter venoso.  

Escala de Classificação de Flebite  

 Grau 0 Sem sinais clínicos. 

 Grau 1 Presença de eritema, com ou sem dor local. 

 Grau 2 Presença de dor, com eritema e ou edema. 

 Grau 3 
Presença de dor, com eritema e/ou edema, com endurecimento e cordão fibroso 

palpável. 

 Grau 4 
Presença de dor, com eritema e/ou edema, com endurecimento e cordão fibroso 

palpável maior que 2,5 cm de comprimento; drenagem purulenta. 

Escala de Classificação de Infiltração e Extravasamento 
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Grau 0 Sem sinais clínicos. 

Grau 1 
Pele fria e pálida, edema menor que 2,5 cm, em qualquer direção, com ou sem dor 

local. 

Grau 2 
Pele fria e pálida, edema entre 2,5 cm e 15 cm, em qualquer direção, com ou sem dor 

local. 

Grau 3 
Pele fria, pálida e translúcida, edema maior que 15 cm em qualquer direção, dor local 

variando de média a moderada, possível diminuição da sensibilidade. 

Grau 4 

Pele fria, pálida, translúcida, edema maior que 15 cm em qualquer direção, dor local 

variando de moderada a grave, diminuição da sensibilidade, comprometimento 

circulatório. Ocorre na infiltração de derivados sanguíneos, substâncias irritantes ou 

vesicantes (extravasamento). 

  
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- Punção Venosa - é um procedimento que se caracteriza pela colocação de um dispositivo no interior do vaso 

venoso periférico, podendo ou não ser fixado à pele, e que requer cuidados e controle periódico, em caso de 

sua permanência. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

21. POP – REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG 

 
POP – REALIZAÇÃO DE 

ELETROCARDIOGRAMA - ECG 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Realização de Eletrocardiograma - ECG Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

- Padronizar as técnicas de realização de eletrocardiograma (ECG), objetivando aperfeiçoar o serviço e oferecer 

uma assistência de qualidade ao usuário. 

- Auxiliar no diagnóstico e acompanhamento da evolução clínica do paciente, avaliar o efeito de drogas, rotinas 

de admissão, óbitos e no ajuste do marca-passo. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Técnicos / Auxiliares de Enfermagem.  
3. Aplicabilidade:  

Todos os setores da Unidade de Saúde. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Aparelho de ECG completo (Cabo paciente 10 vias, Cabo de alimentação); 

- Papel termossensível adequado para o aparelho; 

- 4 braçadeiras e 6 eletrodos descartáveis; 

- Caneta Pilot com adaptador; 

- 1 pacote de gaze; 

- 1 compressa não estéril; 

- Gel hidrossolúvel; 

- Álcool a 70%; 

- Algodão; 

- Desinfetante Hospitalar; 
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- Aparelho de barbear ou tesoura (SOS); 

- Lençol. 

5. Descrição do Procedimento: 

- Verificar a prescrição médica. 

- Higienizar as mãos. 

- Separar o material para a realização do procedimento. 

- Conferir a identidade do paciente. 

- Apresentar-se ao paciente e/ou acompanhante. 

- Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto a realização do procedimento. 

- Conectar o aparelho à rede elétrica conforme voltagem indicada pelo fabricante. 

- Solicitar ao paciente que exponha o tórax, punhos e tornozelos (se paciente consciente e orientado, se não, 

expor regiões sempre protegendo com lençol região do tórax. 

- Posicionar o paciente confortavelmente (decúbito dorsal e membros em posição anatômica) para o 

procedimento. 

- Cobrir o paciente para que o mesmo não fique totalmente exposto. 

- Verificar se o paciente está em contato com alguma parte metálica da maca ou leito e afastar se estiver a fim de 

evitar interferências. 

- Abaixar a cabeceira a 0º, com exceção em caso de contraindicação. 

- Realizar a limpeza dos locais de fixação dos eletrodos e/ou braçadeiras com algodão embebido em álcool a 

70% em região ventral dos punhos, em terço distal de membros inferiores e em região torácica nos locais dos 

eletrodos. 

- Posicionar os cabos e braçadeiras adequadamente: braçadeira em contato com a pele do paciente, longe de 

proeminências ósseas com parte metálica voltada para parte interna do membro. 
RA (right arm) – braçadeira vermelha - MSD 

LA (left arm) – braçadeira amarela - MSE 

RL (right leg) – braçadeira preta - MID 

LL (left leg) – braçadeira verde - MIE 

 

- Posicionar os eletrodos descartáveis na linha precordial a saber: 

V1 - 4º espaço intercostal direito na borda do esterno; 

V2 - 4º espaço intercostal esquerdo na borda do esterno; 

V3 - Diagonalmente entre V2 e V4; 

V4 - 5º espaço intercostal na altura da linha hemi clavicular à esquerda; 

V5 - 5º espaço intercostal na linha axilar anterior à esquerda; 

V6 - 5º espaço intercostal na linha axilar média à esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conectar os cabos aos respectivos eletrodos. 

- Ligar o eletrocardiógrafo e verificar a identificação da onda de pulso. 

- Iniciar o registro do eletrocardiógrafo. 

- Não se encostar ao leito durante ao procedimento. 

- Verificar se todas as derivações foram gravadas adequadamente em papel milimetrado. 
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- Destacar o papel, identificar e entregar para enfermeiro supervisor da unidade ou médico. 

- Desligar o aparelho, desconectar os cabos do paciente e retirar os eletrodos e braçadeiras. 

- Limpar o gel da pele do paciente e das braçadeiras. 

- Finalizar o procedimento, deixando o paciente em posição confortável. 

- Identificar a folha/fita de registro do ECG com: nome da unidade, nome do paciente, data de nascimento, data 

e hora, identificação do profissional. 

- Anexar a folha/fita de registro ECG à solicitação do exame. 

- Desprezar os eletrodos e proceder à desinfecção das braçadeiras e cabos com compressa umedecida com 

desinfetante hospitalar. É obrigatório a desinfecção do equipamento ECG ao término de cada exame. 

- Deixar unidade organizada e guardar o eletrocardiógrafo em local adequado, mantendo ligado à rede elétrica. 

- Higienizar as mãos. 

- Anotar os dados no prontuário do paciente em formulários próprios do setor EEG. 

- Assinar e carimbar o registro.  
6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Paciente com presença de coto: colocar eletrodos/ braçadeiras em sua região mais distal; 

- Paciente Isolamento (contato/aerossóis): utilizar EPI conforme padronização do tipo isolamento; 

- Paciente com contraindicação de ficar em decúbito dorsal (cabeceira reta), registrar no prontuário do mesmo a 

posição em que o exame foi realizado; 

- Paciente com dextrocardia, posicionar eletrodos no lado contrário; 

- Paciente com muito pelos, aparar os pelos ou realizar tricotomia; 

- Se houver pedido de uma análise mais longa de cada derivação, utilizar o aparelho no “manual”, selecionando 

cada derivação; 

- Retirar objetos metálicos: brincos, anéis, correntes, pulseiras, celulares, cintos etc.; 

- Eliminar causas de interferências na gravação: sujeiras, suor, excesso de pelos, bateria fraca ou posicionamento 

inadequado do equipamento (verificar a fixação dos eletrodos e braçadeiras); 

- Orientar o paciente a não conversar, tossir e movimentar-se no momento da gravação. 

- Realizar ECG com paciente descansado há pelo menos 10 minutos, calmo e sem fumar por mínimo 40 minutos; 

- Utilizar gel hidrossolúvel ou outro material de condução (conforme orientação do fabricante) nas braçadeiras 

para facilitar a captação dos estímulos; 

- É de responsabilidade do enfermeiro do setor, realizar checagem do aparelho (configuração padronizada, ajuste 

da data) antes do início das atividades do dia. 

- Atenção com as mensagens/símbolos apresentadas pelo aparelho no painel frontal. Consultar manual do 

aparelho e ou entrar em contato com a assistência técnica. 

  
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- ECG (Eletrocardiograma) - É um exame que avalia a atividade elétrica do coração a partir de eletrodos 

fixados na pele. 

- MSD- Membro Superior Direito. 

- MSE- Membro Superior Esquerdo.  

- MID- Membro Inferior Direito. 

- MIE- Membro Inferior Esquerdo. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

22. POP – VERIFICAÇÃO DE DIURESE 

 

POP – VERIFICAÇÃO DE DIURESE 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Verificação de Diurese Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 



xl 
 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Verificar e registrar volume, aspecto e odor da diurese. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Técnicos / Auxiliares de Enfermagem.  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes que tenham indicação médica de verificação de diurese espontânea ou por sonda vesical. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Luvas de procedimento; 

- Saco coletor; 

- Comadre; 

- Papagaio / urinol. 

5. Descrição do Procedimento: 

- Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado. 

- Reúna o material e leve ao quarto do paciente.  

- Explique o procedimento ao paciente / acompanhante. 

 - Higienize as mãos. 

- Calce as luvas de procedimento.  

- Em diurese espontânea, coloque a diurese presente na comadre ou no papagaio, dentro do saco coletor. Em 

diurese por sonda vesical, abra o clamp do tubo de drenagem e deixe drenar a urina no saco coletor. Segure o 

tubo, até a drenagem total da urina, sem tocar o tubo no saco coletor. Ao término, feche o clamp, mantenha o 

tubo em local apropriado para proteção e acomodação.  

- Meça o volume do saco coletor diurese.  

- Recolha o material do quarto e encaminhe ao banheiro ou expurgo.  

- Despreze a urina no vaso sanitário ou expurgadeira e aperte a válvula de descarga. 

- Retire as luvas e descarte em lixo infectante. 

- Higienize as mãos. 

- Cheque e anote o procedimento registrando a hora, o volume, aspecto e odor da urina.  
6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Em pacientes conscientes, a equipe de enfermagem deve orientar os mesmos a utilizar comadre ou papagaio e 

solicitar a presença do profissional de enfermagem para medir o volume da urina.  

- Quando o paciente estiver fazendo coleta de urina de 24 horas, deve-se anotar o volume, aspecto e colocar no 

galão. Em caso de perda de urina deve-se comunicar o médico e reiniciar o processo. 

- Em presença de sonda vesical, o volume pode ser mensurado na bolsa coletora ou no saco coletor de diurese. 

  
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- Diurese – produção e excreção de urina pelo rim. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

23. POP – VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR 

 

POP – VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Verificação de Glicemia Capilar Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 
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1. Objetivo: 

Controlar a glicemia de portadores de diabetes, usuários de insulinoterapia e de nutrição parenteral ou outras 

terapêuticas que interfiram no metabolismo da glicose no organismo; avaliar possíveis causas de lipotimia, 

desmaios e convulsões. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiros; 

- Técnicos / Auxiliares de Enfermagem; 

- Médicos.  
3. Aplicabilidade:  

Aos pacientes internados, ambulatoriais e de pronto atendimento com prescrição médica e/ou de enfermagem 

para verificação e controle de glicemia capilar. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Aparelho para glicemia capilar; 

- Fitas reagentes para glicose, específicas ao aparelho utilizado no momento; 

- Lanceta; 

- Luva de procedimento; 

- Algodão; 

- Álcool etílico a 70%. 

5. Descrição do Procedimento: 

- Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado. 

- Reúna os materiais na bandeja e leve ao leito do paciente. Certificar-se de que a fita reagente está na validade 

e se o número de código da tira-teste corresponde ao número de código da etiqueta do frasco da tiras-teste. 

- Identifique-se para o paciente e confira o nome completo do paciente que consta na prescrição, e a pulseira de 

identificação. 

- Explique o procedimento ao paciente, solicitando que ele lave as mãos caso seja necessário.  

- Posicione o paciente confortavelmente.  

- Higienize as mãos. 

- Calçar as luvas de procedimento.  

- Ligar o aparelho introduzindo cuidadosamente a tira teste na guia da tira teste, na direção da seta, até perceber 

que a tira-teste se encaixou. Não dobre a tira-teste. 

- Segurar a lanceta sem tampa e fazer uma leve pressão na ponta do dedo escolhido de modo a favorecer o seu 

enchimento capilar. 

- Com a outra mão faça assepsia da região selecionada (ex polpa digital do dedo) com algodão embebido em 

álcool 70% e deixe secar.  

- Com a lanceta fazer uma punção na ponta lateral do dedo escolhido, onde a dor é minimizada, até formar uma 

gota de sangue.  

- Coloque a lanceta em local seguro sobre a bandeja para evitar acidentes.  

- Pingue a gota de sangue no local indicado na fita (centro da área verde), sem encostar no aparelho, até 

preenchimento de toda a fita.  

- Aguarde o aparelho fazer a leitura. 

- Pressionar o local da punção com algodão até hemostasia;  

- Atentar para parada de sangue do paciente em uso de anticoagulantes;  

- Informar o resultado obtido ao paciente;  

- Recolha o material do leito e descarte a lanceta em caixa de perfurocortante. 

- Limpar o glicosímetro com algodão levemente umedecido em água. 

- Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool a 70%.  

- Retire as luvas de procedimento e descarte-a em local adequado. 

- Higienize as mãos e guarde glicosímetro em local adequado. 

- Cheque e registre o horário e valor na anotação de enfermagem. Em caso de alterações, comunique o 

enfermeiro/médico imediatamente.  
6. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Verificar o prazo de validade das fitas e se o número de código da tira-teste corresponde ao número de código 

da etiqueta do frasco da tiras-teste. 

- O principal local de perfuração em pacientes é na região lateral da polpa digital dos membros superiores. Outro 

local possível de se realizar é no lóbulo da orelha.  

- Em bebês é recomendado perfurar a região plantar (mãos ou pés).  

- Rodiziar os locais de perfuração, perguntando ao paciente onde foi o local da última punção, ou por observação 

direta dos dedos.  

- Inclinar a mão do paciente para baixo favorece o enchimento capilar mais rápido.  

- Nunca esfregar a fita reagente no sangue que ficou aderido a pele.  
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- Não dobre a tira-teste ao inseri-la no monitor de glicemia. A tira teste deve ficar completamente encostada 

sobre a tampa. 

- Não dobre nem movimente a tira-teste antes ou durante a aplicação de sangue nem durante o processo de 

medição. 

- Aplique sangue na tira-teste somente quando o símbolo da gota piscar no visor. 

- As tiras-teste são sensíveis à umidade (também à umidade do ar). Retire as tiras-teste do frasco apenas com as 

mãos completamente secas. Após retirar uma tira-teste, feche imediatamente o frasco de tira-teste com a tampa 

original.  

- Não é recomendado utilizar sangue de artérias ou veias, o exame é destinado especificamente para obtenção 

dos padrões da glicemia nos vasos capilares.  

- Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a glicemia normal em jejum não deverá ultrapassar os 100 mg/dL 

e, duas horas após uma refeição, a glicemia não deverá ultrapassar 140 mg/dL.  

- Para o tratamento de alteração da glicemia consultar prescrição médica. Em ausência de prescrição para 

correção de glicemia comunicar imediatamente enfermeira plantonista.  

- As tiras-teste devem ser requisitadas no Setor de farmácia.  

- A verificação do funcionamento do monitor de glicemia (calibragem) é de responsabilidade do setor de 

laboratório que realizará uma vez por semana conforme rotina estabelecida com departamento de enfermagem. 

- Certifique-se que as tiras-teste foram armazenadas adequadamente:  

1. Conserve as fitas testes sempre em seu frasco original. 

2. Não guarde outros objetos no frasco (chip de código, tiras usadas, lancetas), caso o mesmo ainda tenha tiras 

novas. 

3. Use cada tira somente uma vez.  

- Para desligar o monitor de glicemia, puxe a tira-teste, retirando-a do monitor de glicemia. Se a tira-teste não 

for retirada e nenhum botão pressionado, o monitor de glicemia irá desligar-se automaticamente após 30 

segundos. 

- Se não for aplicado sangue na tira-teste no tempo disponível e o monitor de glicemia desligar-se: puxe a tira-

teste do frasco para fora do monitor e descarte-a. Reinicie o teste de glicemia com uma nova tira-teste. 

- Se quiser aplicar sangue em uma tira-teste fora do monitor de glicemia: puxe a tira-teste para fora do monitor 

de glicemia somente quando o símbolo da gota piscar no visor. Se remover a tira-teste antes disso, o monitor irá 

desligar-se. 

- EPIs devem ser utilizados de acordo com a indicação determinada para cada paciente conforme as diretrizes 

preconizadas pelo SCIrAS.  

- Caso apareça alguma mensagem de erro no visor, consulte o manual e instrução. Lembrando que Lᴑ o resultado 

do teste é inferior a 10 mg/dl e Hı o resultado de teste é superior a 600 mg/dl.  
7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

- Glicemia Capilar – é um exame sanguíneo que oferece resultado imediato acerca da concentração de glicose 

nos vasos capilares da polpa digital, através do glicosímetro com fitas que fazem captação elétrica da gota de 

hemoglobina. 

8. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

24. POP – ACESSO DE COLABORADORES E VISITANTES, 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIROS 

 POP – ACESSO DE COLABORADORES E 

VISITANTES, ADMINISTRATIVOS E 

TERCEIROS 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 
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Nome do Protocolo: Acesso De Colaboradores E Visitantes, Administrativos E 

Terceiros 

Versão: 001 

Especialidade: Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Estabelecer critérios e procedimentos para o controle de acesso e circulação interna nas dependências da UPA 

24h José Póvoa Mendes. 

2. Responsáveis: 

- Colaboradores da Recepção 

- Profissionais de Enfermagem  

3. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Computador; 

- Crachás, 

- Livro ata; 

- Caneta; 

- Etiquetas adesivas; 

- Telefone; 

- Papel.  
4. Procedimentos - Colaborador: 

- Para acesso às dependências da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24h José Póvoa Mendes 

durante o horário do expediente, o colaborador deverá utilizar o crachá de identificação, de uso obrigatório, em 

local visível, expondo a face que contém a fotografia.  

- Caso o empregado não esteja portando o crachá, deverá apresentar documento de identificação com foto ao 

responsável pela identificação no local de acesso que deverá registrar por e-mail ao Supervisor.  

- Fora do horário do expediente da UPA 24h José Póvoa Mendes, o colaborador deverá obter a autorização de 

acesso, que deverá ser comunicada pela chefia do empregado à Área responsável pela segurança. 

- Além da apresentação do crachá, o Colaborador deverá justificar seu acesso junto ao responsável pela 

identificação no local de acesso, a quem caberá efetuar o registro de acesso por e-mail.   
5. Procedimentos – Visitante ao serviço administrativo: 

- A entrada de visitante nas dependências da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24h José 

Póvoa Mendes, será permitida no horário de expediente do setor visitado, salvo autorização prévia da área 

responsável pela segurança de cada unidade.  

- O horário de ingresso de visitantes será definido pelos responsáveis dos setores, observados os preceitos de 

segurança e a conveniência de trabalho. 

- O responsável pela identificação no local de acesso deverá solicitar ao visitante documento de identificação 

com foto e entregar a identificação “VISITANTE”, de uso obrigatório nas dependências da UPA 24h José 

Póvoa Mendes. 

- A entrada de visitante somente será permitida com consulta prévia e autorização do setor ou do colaborador 

a ser visitado. 

- O responsável pela identificação no local de acesso deverá solicitar quando da saída do visitante a devolução 

da identificação.   
6. Procedimentos – Prestador de Serviço (Terceiros): 

- O colaborador da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24h José Póvoa Mendes e/ou pessoa 

prestadora de serviços será identificada pelo responsável pela identificação no local de acesso, e receber a 

identificação “A SERVIÇO”, de uso obrigatório. 

- Para o ingresso nas dependências da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24h José Póvoa 

Mendes fora do horário de expediente, o empregado de empresa e/ou pessoa prestadora de serviços deverá ser 

previamente autorizado pelo responsável pela segurança de cada setor, indicando o tempo de duração da 

excepcionalidade.  

- O colaborador de empresa prestadora de serviços contínuos à UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – 

UPA 24h José Póvoa Mendes deverá transitar nas dependências da Instituição devidamente uniformizado e 

portar o crachá de identificação da empresa a que é vinculado.  

- Os empregados de empresa prestadora de serviços contínuos à UPA 24h José Póvoa Mendes, que não 

estiverem sujeitos ao uso de uniformes, deverão portar também o crachá de identificação da empresa a que é 

vinculado. 
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7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P – Procedimento Operacional Padrão 

8. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

 

25. POP – ACESSO E CADASTRO DE PACIENTES / CLIENTES E 

ACOMPANHANTES 

 
POP – ACESSO E CADASTRO DE PACIENTES / 

CLIENTES E ACOMPANHANTES 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Acesso E Cadastro De Pacientes / Clientes E Acompanhantes Versão: 001 

Especialidade: Portaria / Recepção Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na execução de tarefas fundamentais, para o funcionamento 

correto do processo, estabelecer regras que garantam controles internos e diretrizes de responsabilidades aos envolvidos 

no setor de recepção, visando excelente atendimento aos pacientes, acompanhantes e colaboradores. 

2. Responsáveis: 

- Colaboradores da Recepção 

- Profissionais de Enfermagem  
3. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Computador; 

- Crachás, 

- Livro ata; 

- Caneta; 

- Etiquetas adesivas; 

- Telefone; 

- Papel.  
4. Procedimentos – Entrega de Senha: 

- Cumprimentar o paciente ou acompanhante de forma acolhedora, e questionar sua demanda. 

- Retirar a senha conforme atendimento necessário, e orientar o paciente a observar o painel de senha para se 

dirigir ao atendente. 

- Os recepcionistas utilizarão sistema para chamar as senhas conforme sequência de espera, por ordem de 

retirada da senha. 

- Orientar o acompanhante a aguardar a chamada para Classificação de Risco. 

- As senhas para consultas, exames e procedimentos serão retiradas em nome do médico, exame e procedimento 

para a qual a consulta estará marcada.  
5. Procedimentos – Recepção dos Consultórios: 

- Ao recepcionar o paciente e acompanhante, solicitar senha e documento oficial, e orientar a aguardar a 

chamada para Classificação de Risco; 

- Quando for caso de encaminhamento de outra unidade de saúde para avaliação de médico especialista, 

solicitar ao acompanhante, guia de referência com as informações necessárias para avaliação (hipótese 

diagnóstica, exames realizados etc.).  
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- Após identificar o cliente, conferir documentações, e prosseguir cadastro via sistema. 

- Após cadastro do cliente, cadastrar o acompanhante. 

- Autorizado somente um acompanhante para cada paciente. 

- Orientar o paciente/acompanhante a aguardar atendimento pelo (a) enfermeiro (a) da Classificação de Risco. 

- Manter a recepção sempre organizada e limpa. 

- Acompanhantes, pacientes que necessitem de qualquer tipo de ajuda devem ser direcionadas ao serviço social. 

- Caso seja necessário algum procedimento fora dos padrões aqui citados, deverá ser comunicado 

imediatamente a coordenação de atendimento. 

- Após término do cadastro, imprimir etiquetas de identificação e orientar pacientes e acompanhantes. Todos 

deverão circular pela Unidade devidamente identificado (através de etiqueta adesiva colada na altura do peito).  
6. Procedimentos – Troca de Acompanhantes: 

- As trocas de acompanhante devem ser realizadas as 12h00. 

- Não serão autorizadas mais de uma troca, ou em horários diferentes do preconizado. 

- Se for constatado a entrada de pessoas não autorizadas na unidade, deverá imediatamente ser comunicado à 

equipe de segurança. 

7. Procedimentos – Recepção de Exames / Procedimento: 

- Ao recepcionar o paciente e acompanhante, solicitar senha e documento oficial, e verificar qual o 

exame/procedimento agendado pela rede municipal por meio de sistema, ou verificar encaminhamento interno (pelo 

médico da unidade); 

- Solicitar ao acompanhante, guia de referência com as informações necessárias para avaliação e realização do 

exame/procedimento. Prosseguir com cadastro, confirmar se o paciente está dentro do preparo necessário, conforme 

cada exame. Lançar no sistema MV, módulo atendimento. 

- Se paciente interno, agendado previamente, selecionar o prontuário do mesmo, e registrar atendimento. 

- Se paciente interno, encaminhado na mesma via consultório médico, verificar a disponibilidade na agenda 

para a realização do exame/procedimento imediatamente (caso o paciente esteja nas condições de preparo necessárias); 

Se não houver vaga imediata, agendar para vaga mais próxima, e orientar paciente quanto ao preparo (entregar 

orientações por escrito). Se houver vaga, solicitar imediatamente, acessar prontuário e registrar atendimento. 

- Após cadastro do cliente, cadastrar o acompanhante. 

- Autorizado somente um acompanhante para cada paciente. 

- Orientar o paciente e acompanhante a aguardar o médico/técnico responsável pelo exame/procedimento 

chamar. 

- Após alta do paciente, arquivar no sistema de prontuário eletrônico. 

8. Procedimento – Contingência para Cadastro: 

Se por algum motivo não seja possível efetuar o cadastro de pacientes/cliente, por falta de energia ou problemas 

no sistema, deverá ser feita uma listagem manual em planilha de Excel contendo o nome completo, número do RG, o 

local onde será atendido e o procedimento a ser realizado. E após regularização do sistema, os cadastros devem ser 

registrados no sistema. 

IMPORTANTE: Será utilizado um sistema Enterprise Resource Planning – ERP, para cadastro e atendimento 

aos clientes, e para tal serão disponibilizados tutoriais e/ou manuais que orientam a utilização dos mesmos. 

9. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P – Procedimento Operacional Padrão 

- ERP - Enterprise Resource Planning – Definido como sistema de gestão empresarial.  

10. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 
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26. POP – ADMISSÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

 
POP – ADMISSÃO E IDENTIFICAÇÃO DO 

PACIENTE 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Admissão e Identificação do Paciente Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Padronizar as condutas a serem realizadas pela equipe de assistência de enfermagem aos pacientes que 

ingressarem nas Unidades geridas pelo Instituto. 

Garantir a correta identificação dos pacientes admitidos no ambulatório, a fim de reduzir a ocorrência de 

incidentes. 

Assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para qual se destina, prevenindo erros e enganos que o possam 

lesar, atendendo a meta internacional de Segurança de Identificação do Paciente respaldada pelo Programa 

Nacional de Segurança do Paciente - PNSP. 

2. Responsáveis: 

- Recepcionistas 

- Enfermeiro (a) 

- Técnico (a) de Enfermagem 

- Médicos (as) 

- Psicóloga  
3. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Prescrição Médica; 

- Pulseira Branca; 

- Etiqueta de identificação do Paciente com principais identificadores: 

- Nome completo do paciente (sem abreviaturas); 

- Nome completo da mãe do paciente (sem abreviaturas); 

- Data de nascimento do paciente. 

4. Procedimentos - Recepção: 

O (a) atendente da recepção deverá efetuar/atualizar cadastro de atendimento no sistema e ao finalizar, 

identificar o paciente: 

- Imprimir etiqueta disponível no Sistema para identificação do paciente; 

- Solicitar que o paciente/acompanhante faça conferência de TODOS os dados descritos na etiqueta; 

- A etiqueta deve ser colada em uma pulseira; 

- Colocar a pulseira no membro superior esquerdo do paciente (braço esquerdo); 

- Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto à finalidade da sua identificação e a necessidade de seu uso 

durante todo o período de permanência na Unidade; 

- Encaminhar e acomodar o mesmo no leito/poltrona de atendimento; 

Obs.: Caso o paciente não possa receber a pulseira no membro superior esquerdo, ou necessite rodízio dos 

membros (por edema, amputação, entre outros) colocar no membro superior direito, ou no tornozelo esquerdo 

respectivamente conforme a disponibilidade. 

- Realizar cadastro de atendimento no sistema, e após salvar, imprimir etiqueta do acompanhante, solicitar 

que o mesmo faça conferência dos dados e em seguida cole na região do tórax para que a identificação fique 

visível a todos.  
5. Procedimentos – Enfermagem: 

Receber o paciente e o prontuário identificando seu tratamento; 

Confirmar os identificadores, perguntando o nome completo do paciente, nome completo da mãe e data de 

nascimento, caso o mesmo não tenha condições de resposta, perguntar ao familiar/acompanhante e conferir 

as informações contidas na pulseira do paciente com o cuidado prescrito, ou com a rotulagem do material 

que será utilizado, e verificar SSVV antes de iniciar qualquer cuidado: 

- Administração de Medicamentos; 

- Coleta de Material para Exame; 

- Entrega de dieta (se necessário); 

- Realização de qualquer procedimento invasivo (Ex.: Punção de Veia, sondagem vesical, preparo para exame 

etc.). 

Ao término do procedimento/atendimento, o paciente deve ter a pulseira retirada pela equipe de enfermagem 

(mesmo que ele esteja agendado para retornar no dia seguinte), e o código de barras contido na mesma deve 

ser registrado no sistema, sendo a mesma descartada. 
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6. Procedimentos – Equipe Multiprofissional: 

Antes de iniciar qualquer atendimento/ procedimento, checar os dados registrados na pulseira, confirmando 

nome completo e data de nascimento, sendo realizado pergunta dos dados ao paciente para o que mesmo 

responda. 

7. Definições e Abreviaturas: 

- SSVV – Sinais Vitais. 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão.  
8. Registros: 

Realizado via sistema. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

27. POP – ATENDIMENTO À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA 

 
POP – ATENDIMENTO À PARADA 

CARDIORRESPIRATÓRIA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Atendimento à Parada Cardiorrespiratória Versão: 001 

Especialidade: Médica / Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

9. Objetivo: 

Este protocolo tem por objetivo tornar rápido e organizado o Atendimento a Parada Cardiorrespiratória, 

aumentando a chance de sucesso das manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), reduzindo o 

estresse e o desgaste dos profissionais encarregados desta função. 

10. Responsáveis: 

- Médicos; 

- Equipe de Enfermagem.  
11. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Deve estar prontamente disponível, com resposta imediata (tubos, lâmina de laringoscópio, 

medicamentos e materiais, fio guia); 

- Equipamentos (carro de emergência com desfibrilador/monitor, aspirador portátil).  
12. Procedimentos: 

Sinais de Parada cardiorrespiratória (RCP): interrupção súbita e brusca da circulação sistêmica e ou da 

respiração. 

Sinais Clínicos de uma RCP: 

✓ Inconsciência; 

✓ Ausência de movimentos respiratórios; 

✓ Ausência de pulso; 

 

A equipe de atendimento deve dispor de elementos assim distribuídos (conforme escala): 

✓ Um na ventilação 

✓ Um na compressão torácica 

✓ Um na manipulação dos medicamentos, anotador de medicamentos e de tempo. 

✓ Um no comando, próximo ao monitor/ECG (geralmente é o primeiro profissional mais graduado a 

chegar).  
13. Procedimentos iniciais após o reconhecimento de uma PCR: 

- Solicitar ajuda/desfibrilador/monitor; 

- Colocar a vítima em decúbito dorsal horizontal, em uma superfície plana e dura; 

- Manter a cabeça e o tórax no mesmo plano; 

- Iniciar suporte básico de vida  



xlviii 
 

14. Suporte Básico de Vida: 

- C - Massagem Cardíaca: 

Utilizar preferencialmente o desfibrilador/monitor. 

Caso não seja possível, realizar compressões torácicas com as duas mãos sobre a metade inferior do tórax, a 

uma frequência de 100 a 120/min, profundidade de pelo menos 5 cm, permitir o retorno do tórax após cada 

compressão, minimizar as interrupções); 

- Abrir vias aéreas 

Checar se o paciente está com as vias aéreas desobstruídas. 

- B – Ventilação: 

Aplicar 1 ventilação a cada 6 segundos (10 respirações por minuto), enquanto são aplicadas compressões 

torácicas. 

- D – Desfibrilação 

Manuseio exclusivo do médico. 
15. Equipe: 

7.1. O Técnico de Enfermagem: 

- Auxilia o supervisor neste atendimento inicial e fica à sua disposição para as seguintes tarefas: 

- Aproximação do carro de emergência 

- Preparo da medicação 

- Obtenção de via de acesso venoso 

7.2. O Enfermeiro Supervisor: 

- Inicia as manobras de suporte avançado de vida com ajuda dos auxiliares, coordenando suas ações. 

- Instala o monitor, no caso de não haver possibilidade ou necessidade de realizar a desfibrilação, ou quando 

as três primeiras tentativas não tiveram sucesso; 

- Auxilia o médico nas manobras de RCP, assumindo a ventilação ou a compressão torácica; 

- Obtém, quando determinado pelo médico, amostras para gasometria arterial ou venosa. 

Obs.: Cabe ao supervisor verificar todo o material de reanimação da unidade. 

7.3. O Médico: 

- Procede de imediato à intubação e desfibrilação em caso de FV ou RCP em caso de assistolia ou AESP, e 

assume a coordenação das manobras de reanimação, fazendo uma rápida revisão dos procedimentos já 

adotados e sua eficácia. Prescreve a medicação. 

- Deve ter o controle do que está sendo utilizado, o controle do tempo de PCR, do tempo entre uma dose e 

outra das várias drogas utilizadas e do número de desfibrilações efetuadas e suas cargas. 

Obs.: Cabe ainda ao médico determinar o momento de cessar as manobras de reanimação 

Todas as informações e condutas devem ser registradas no prontuário do paciente. 

✓ Evolução de Enfermagem; 

✓ Prescrição Médica das medicações; 

✓ Evolução Médica; 

✓ Registro dos Sinais Vitais 
16. Definições e Abreviaturas: 

- RCP - Ressuscitação Cardiopulmonar 

- AESP - Atividade Elétrica Sem Pulso 

- FV - Fibrilação Ventricular  
17. Registros: 

Registrar atendimento em prontuário. 

18. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

28. POP – COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 

ESTERILIZADO 

 
POP – COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE 

MATERIAL ESTERILIZADO 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 
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Nome do Protocolo: Coleta e Distribuição de Material Esterilizado Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Orientar quanto ao controle de materiais para procedimentos invasivos, coleta de material sujo, envio a central 

de materiais, recebimento e distribuição. 

2. Responsáveis: 

- Responsável pela Enfermagem 

- Colaborador da Enfermagem  
3. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- EPI´s; 

- Carro de coleta; 

- Carro de distribuição; 

- Formulário de registros.  
4. Procedimentos – Coleta de Material Contaminado: 

- Os materiais contaminados são acondicionados em vasilhames próprios para este fim, que ficarão na área 

destinada a expurgo; 

- No horário destinado a coleta (definido pela empresa terceirizada a ser disponibilizado) a empresa fará coleta 

do material contaminado; 

- O registro dos materiais e quantidades, a serem enviados para processamento, deverão estar relacionados em 

formulário específico entregue pela empresa, e uma via deverá permanecer arquivada em pasta, na gerência de 

enfermagem.  
5. Procedimentos – Recebimento de Material Estéril: 

- A empresa terceirizada entregará o material ao responsável pela enfermagem, de plantão no momento do 

recebimento; 

- O mesmo irá conferir o material recebido e registrar em livro ata; 

- Armazenar material em local específico, destinado a esse fim.  
6. Procedimentos – Uso de Material Estéril: 

- O material estéril deve ser retirado no local armazenado apenas pelo Supervisor do plantão; 

- Registrar em livro ata, profissional e setor que utilizou material; 

7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P – Procedimento Operacional Padrão 

8. Registros: 

- Livro ata para controle de armazenamento e utilização do material. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

29. POP – COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS (ENXOVAL) 

 
POP – COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS 

(ENXOVAL) 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Coleta e Distribuição de Roupas (enxoval) Versão: 001 

Especialidade: Lavanderia / Hotelaria Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Orientar quanto ao controle de enxovais, coleta de roupa suja, envio a lavanderia, recebimento de roupa limpa, 

e distribuição. 

2. Responsáveis: 

- Responsável pela Hotelaria 

- Colaborador do Setor de Hotelaria  
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3. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- EPI´s 

- Carro de coleta 

- Carro de distribuição 

- Formulário de registros 
4. Procedimentos – Coleta de enxoval sujo: 

- As roupas sujas são acondicionadas em sacos próprios (na cor padrão) nos hamperes, quando atingir o limite 

de 2/3 de sua capacidade, deverão ser totalmente fechados, de modo que a sua abertura seja impossibilitada; 

- O auxiliar de rouparia coletor deverá identificar a origem das roupas sujas especificando local, data e hora; 

- Já devidamente lacrados serão armazenados no abrigo temporário para roupas sujas; 

- O auxiliar de rouparia coletor, recolhe os sacos de roupas sujas de todos os locais devidamente lacrados e 

identificados. Usando EPI com registro de CA (Equipamento de Proteção Individual), luvas de látex verde 

cano longo, máscara de proteção (N95), avental impermeável, sapato de segurança e óculos de proteção 

(quando houver risco de respingos);   

- Transportar as roupas sujas já devidamente embaladas e seguras, do setor responsável pelo uso, até o abrigo 

temporário e depois do abrigo temporário até o veículo responsável pela coleta da roupa (empresa 

terceirizada, conforme contrato vigente); 

- Neste momento, o auxiliar de rouparia coletor de roupas sujas deve ter muita atenção em não bater com os 

carros coletores nas paredes, portas ou interior e exterior do elevador bem como dos corredores;   

- Não abrir as portas ou acionar interruptor de lâmpada e elevadores com as mãos enluvadas; 

- Realizar a pesagem da roupa suja, por setor, e registrar em formulário de controle de dupla via, pertencente 

ao serviço terceirizado; 

- Arquivar a via que pertence a Unidade em pasta destinada a esse fim, mensalmente, no segundo dia 

subsequente de cada mês, é realizado cálculo do valor total do peso, e enviados registros para arquivo 

permanente do serviço de hotelaria.  
5. Procedimentos – Recebimento de enxoval limpo: 

- Receber enxoval limpo da empresa terceirizada, conferir quantidade recebida, registrar em formulário de 

controle de dupla via pertencente ao serviço terceirizado; 

- Arquivar a via que pertence a Unidade em pasta destinada a esse fim; 

- Armazenar enxoval em armários destinados a esse fim, mantendo a organização por tipo de enxoval; 

- O estoque deve ser controlado pela responsável do setor de hotelaria; 

- Para controle de estoque, deverá ser realizado inventário trimestral.  
6. Procedimentos – Distribuição de enxoval limpo: 

- Distribuir enxoval diariamente, ao início do período conforme demanda do setor, e registrar em caderno ata 

quantidade distribuída; 

- Demandas urgentes devem ser solicitadas pelo supervisor responsável do plantão; 

7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

8. Registros: 

- Formulário de controle de peso e quantidade. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

30. POP – FUNCIONAMENTO DO ARSENAL 

 

POP – FUNCIONAMENTO DO ARSENAL 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Funcionamento do Arsenal Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 
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1. Objetivo: 

Guardar os materiais estéreis, garantindo a qualidade e a integridade das embalagens. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro 

- Técnico de Enfermagem  
3. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Material estéril 

- EPI: roupa privativa, sapato fechado e touca  
4. Procedimentos – Diariamente: 

- Higienizar as mãos; 

- Usar EPI (roupa privativa, sapato fechado e touca);  

- Fazer controle de temperatura pela manhã e anotar no formulário de controle de temperatura do ambiente; 

- Conferir diariamente o estoque padronizado de capotes e campos cirúrgicos; 

- Observar em cada pacote recebido pela área de esterilização: Modificação ocorrida na coloração da fita teste 

para autoclave a vapor, preenchimento do rótulo, integridade do pacote.  

- Colocar os pacotes com data de validade mais próxima do vencimento na frente e entregá-las antes, para que 

não perca a validade; 

- Entregar os materiais a serem entregues aos setores observando e conferindo a solicitação; 

- Manter a porta sempre fechada;  

- Manter a área limpa e organizada.  
5. Procedimentos – Semanalmente: 

- Uma vez por semana, o colaborador escalado deverá realizar a limpeza dos cestos, suportes de cestos, 

prateleira e da parede atrás das prateleiras do arsenal com álcool 70% ou outro desinfetante padronizado; 

- Verificar se os pacotes estocados estão dentro do prazo de validade da esterilização. Encaminhar os materiais 

vencidos para o expurgo para preparo e nova esterilização.  
6. Pontos Críticos: 

- Material vencido no arsenal; 

- Entrega de material diferente do solicitado.  

7. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P – Procedimento Operacional Padrão 

- CME - Central de Material e Esterilização 

- EPI - Equipamento de Proteção Individual  
8. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

31. POP – LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO – RESÍDUOS DE SAÚDE 

 

POP – LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO – RESÍDUOS 

DE SAÚDE 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Limpeza e Higienização – Resíduos de Saúde Versão: 001 

Especialidade: Equipe de Higienização Folha nº 

Original Assinado 

19. Objetivo: 

Orientar a equipe de higienização quanto aos procedimentos de limpeza e desinfecção do serviço de saúde, 

de acordo com a criticidade de cada área. 

20. Responsáveis: 

- Colaboradores do Serviço de Higienização. 
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21. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- EPI´s; 

- Mops´s; 

- Esfregões; 

- Enceradeiras (alta e baixa rotação); 

- Rodos; 

- Panos para limpeza de mobília e pisos; 

- Kits para limpeza de vidros e tetos;  

- Baldes; 

- Escadas; 

- Escova de cerdas duras com cabo longo; 

- Discos abrasivos para enceradeira; 

- Carro funcional (com espaço para transporte de resíduos e outros); 

- Placa de sinalização;  
22. Procedimentos – Utilização de EPI´s – Padronização das Cores de Luvas e Indicação de Uso: 

Devem ser utilizadas por todo profissional durante execução de procedimentos de limpeza e desinfecção de 

superfícies em serviços de saúde. 

Recomendam-se a utilização de cores diferentes de luvas de borracha: 

✓ Luvas de cor escura (Azul): usadas na limpeza e desinfecção de superfícies onde a sujidade é maior (Exemplos: 

pisos; banheiro; rodízios de mobiliários; lixeiras; janelas; tubulações na parte alta). 

✓ Luvas de cor clara (Amarela): usadas na limpeza e desinfecção de mobiliários (Exemplos: camas, mesas, cadeiras, 

paredes, portas e portais, lavatórios/pias). 

As mãos dos profissionais de limpeza e desinfecção de superfícies devem ser lavadas antes e após o uso de luvas. 

Após a utilização, as luvas devem ser lavadas e desinfetadas.  

Quando estiver com luvas não se deve tocar em maçanetas, portas, telefones, botões de elevadores e outros 

locais. 

 
23. Procedimentos – Utilização de EPI´s - Máscaras: 

A máscara cirúrgica deverá ser usada nas situações: 

✓ Sempre que houver possibilidade de respingos de material biológico ou produtos químicos em mucosas do nariz e 

boca. 

✓ Sempre que o profissional entrar em quarto de paciente com patologias de transmissão bacterianas, (coqueluche, 

difteria, caxumba, influenza). Em áreas nas quais a utilização seja recomendada pelo SCISS. 

✓ Ambientes com odor fétido. 

✓ Limpeza e desinfecção de superfícies em áreas de construção e reformas para evitar a inalação do pó. 

✓ Em área de isolamento para aerossóis (exemplos: bacilo da tuberculose) estão indicadas as máscaras de proteção 

respiratória, tipo respirador, para partículas, com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3m (máscaras 

do tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). 
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24. Procedimento – Utilização de EPI´s – Óculos de Proteção: 

Os óculos de proteção devem ser utilizados durante o preparo de diluição não-automática de produtos químicos, quando 

da limpeza de áreas que estejam localizadas acima do nível da cabeça, e que haja risco de respingos, poeira ou impacto 

de partículas. Devem ser lavados e desinfetados após o uso. 

 
25. Procedimento – Utilização de EPI´s – Botas: 

As botas (material impermeável, com cano alto e de solado antiderrapante) estão recomendadas para a proteção dos pés 

e parte das pernas durante atividades com água e produtos químicos e, ainda, para evitar quedas. 

 
26. Procedimento -Utilização de EPI´s – Sapatos: 

O uso de sapatos é recomendado durante todo o período de trabalho, com exceção nos momentos de lavação de piso, 

nos quais deverão ser utilizadas as botas. 

 
27. Procedimento -Utilização de EPI´s – Avental: 

Deve ser utilizado durante a execução de procedimentos que possam provocar contaminação da roupa com sangue e 

fluidos corpóreos e produtos químicos ou contaminados. 

O avental deve ser impermeável, podendo ser usado por cima do uniforme, é recomendado para a realização de 

atividades com risco de respingos. Pode ser processado pela lavanderia após realização do procedimento de limpeza e 

desinfecção. 
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28. Procedimento -Utilização de EPI´s – Gorro: 

O gorro deve ser usado em áreas especiais nas quais são exigidas a paramentação completa por parte dos profissionais 

da instituição. 

Para as demais áreas do serviço de saúde, recomenda-se que as profissionais de limpeza e desinfecção de superfícies 

mantenham os cabelos presos e arrumados. Para os profissionais do sexo masculino são imprescindíveis cabelos curtos 

e barba feita. 

 
29. Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC: 

Os EPC’s visam à proteção de acidentes com pacientes, funcionários e visitantes. Consistem de placas ilustrativas (que 

permitem aos transeuntes identificar a situação da área delimitada), cones de sinalização e fitas demarcatórias 

(sinalização e delimitação de área), fita antiderrapante (para evitar quedas e escorregamento, especialmente em rampas 

e escadas), coletores de materiais perfurocortantes, sinais de perigo, sinalização com instruções de segurança ou que 

indicam direção. 

 

                               
 

30. Condutas do Colaborador da Higienização: 

- Proceder à frequente higienização das mãos. 

- Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante o período de trabalho. 

- Manter os cabelos presos e arrumados e unhas limpas, aparadas e sem esmalte. 

- Os profissionais do sexo masculino devem manter os cabelos curtos e barba feita. 

31. Princípios Básicos para o Serviço de Limpeza e Desinfecção: 

- Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que são veiculados 

pelas partículas de pó. Utilizar a varredura úmida, que pode ser realizada com mop´s ou rodo e panos de limpeza 

de pisos. 

- Limpar em único sentido, de cima para baixo e em linhas paralelas, nunca em movimentos de vai e vem. 

- Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar. 

- O profissional de limpeza sempre deverá certificar se os produtos de higiene, como sabonete e papel toalha e 

outros são suficientes para atender às necessidades do setor. 

- Cada setor deverá ter a quantidade necessária de equipamentos e materiais para limpeza e desinfecção de 

superfícies. 

- Para pacientes em isolamento de contato, recomenda-se exclusividade no kit de limpeza e desinfecção de 

superfícies. Utilizar, preferencialmente, pano de limpeza descartável. 

- Os panos de limpeza de piso e panos de mobília devem ser preferencialmente encaminhados à lavanderia para 

processamento ou lavados manualmente no DML. 

- Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho. 

- Sempre sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o trânsito de pessoal, enquanto se procede à 

limpeza do outro lado. Utilizar placas sinalizadoras e manter os materiais organizados, a fim de evitar acidentes 

e poluição visual. 
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32. Definições de criticidade por área: 

Área Críticas Semi Críticas Não Críticas 

Salas administrativas   x 

Setor de internação  x  

Farmácia x   

Elevador e corredores.  x  

Escadas   x 

Banheiros  x  

Copa   x 
 

33. Frequência para limpeza concorrente:  
Classificação das áreas Frequência 

Áreas Críticas 1x/dia 

Áreas Não Críticas 1x/dia 

Áreas Semi Críticas 1x/dia 

Áreas Comuns 1x/dia 

Áreas Externas 2x/dia 
 

34. Frequência para limpeza terminal: 

Classificação das áreas Frequência 

Áreas Críticas Semanal 

Áreas Não Críticas Mensal 

Áreas Semi Críticas Quinzenal 

Áreas Comuns Mensal 

Áreas Externas Semanal 
 

35. Limpeza e Desinfecção de superfícies em serviços de saúde (Manual de limpeza e desinfecção de 

superfícies – ANVISA, 2010) 

Equipamento Técnica Atuação 

Unidade do paciente: cama 

(colchão, pés e cabeceira), 

mesa, suporte de soro, lixeira, 

escada, biombos, braçadeira 

colchão e cabeceira. 

Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Friccionar com álcool a 70% ou outro desinfetante, 

após alta do paciente. 

Recomenda-se a utilização de cores diferentes de 

luvas para a realização da limpeza de pisos e 

mobiliários. 

Paredes 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Utilizar movimento unidirecional (de cima para 

baixo). 

Lixeiras 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 
Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Escada 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 
Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Teto 
Limpeza 

Varredura úmida. 
Utilizar o pano úmido para retirada de pó. 

Piso 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Diariamente – varredura úmida, ensaboar, 

enxaguar e secar (sempre iniciando pelos cantos e 

conduzindo de forma que não atrapalhe o trânsito). 

Semanalmente – lavar com máquina utilizando-se 

sabão ou detergente. Encerar com cera acrílica e 

polir, conforme necessidade. 

Notas: Na presença de matéria orgânica, retirar o 

excesso com papel toalha ou com auxílio de rodo e 

pá; realizar a limpeza e proceder à técnica de 

desinfecção. Máscara e óculos de proteção devem 

ser utilizados. 

Janelas, vidraças, portas e 

luminárias. 

Limpeza e/ou 

Desinfecção. 
Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Telefone 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Na presença de sujidade, limpar com pano úmido 

em água limpa e secar. Friccionar com álcool a 

70% ou utilizar outro desinfetante. 



lvi 
 

Saboneteira 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Interior e exterior – Realizar a limpeza com água e 

sabão ou detergente. Friccionar com álcool a 70% 

ou utilizar outro desinfetante. Trocar refil sempre 

que necessário. 

Papeleiras 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Enxaguar e secar. 

Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro 

desinfetante definido. Abastecer sempre que 

necessário. 

Bancadas e prateleiras 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Enxaguar e secar. 

Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro 

desinfetante definido. 

Expurgo 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Lavar no final do expediente com água e sabão ou 

detergente; enxaguar, secar e finalizar com solução 

desinfetante. Manter organizado. 

Armários e escaninhos 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Realizar a limpeza das partes interna e externa com 

água e sabão ou detergente. 

Enxaguar e secar. 

Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro 

desinfetante definido. 

Geladeiras Limpeza 

Realizar a limpeza das partes interna e externa com 

água e sabão ou detergente. Secar bem com pano 

limpo. 

Berço acrílico e berço fixo 

(utilizar a técnica de limpeza 

e/ou desinfecção) 

Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Enxaguar e secar. 

Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro 

desinfetante definido. 

Não utilizar álcool no acrílico. 

Incubadora 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Enxaguar e secar. 

Friccionar parte metálica e o revestimento do 

colchão com álcool a 70% ou utilizar outro 

desinfetante definido.  

Notas: Outras ações deverão ser realizadas pela  

enfermagem. 

Não utilizar álcool no acrílico. 

Proteção bate maca Limpeza 
Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Enxaguar e secar. 

Lavatórios/pias Limpeza 
Lavar com água e sabão ou detergente. 

Enxaguar e secar. 

Contêiner 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Levar o contêiner para uma área externa própria 

para lavagem de contêiner. 

Lavar interna e externamente com água e sabão ou 

detergente. 

Enxaguar e realizar desinfecção. 

Abrigo de lixo 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Lavar interna e externamente com água e sabão ou 

detergente. 

Enxaguar e realizar desinfecção. 

Tanque 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Lavar com água e sabão ou detergente. 

Enxaguar e realizar desinfecção. 

Elevador Limpeza 

Paredes – realizar limpeza com água e sabão ou 

detergente, utilizando movimento unidirecional, de 

cima para baixo. Enxaguar e secar. 

Piso – Realizar limpeza com água e sabão ou 

detergente. 

Enxaguar e secar. 

Foco de luz Limpeza Realizar limpeza com pano úmido. 
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Mesa cirúrgica (utilizar a 

técnica de limpeza e/ou 

desinfecção) 

Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Retirar excesso de secreções com papel toalha ou 

pano velho. Acondicionar no lixo conforme 

PGRSS. 

Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Enxaguar e secar. 

Friccionar parte metálica e o colchão com álcool a 

70% ou utilizar outro desinfetante. 

Bebedouros 
Limpeza e/ou 

Desinfecção. 

Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente. 

Enxaguar e secar. 

Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro 

desinfetante. 
 

36. Limpeza em áreas críticas e Semi críticas: 

18.1. Limpeza Concorrente: 

- Equipamentos:  

- Carrinho de serviço completo com baldes; 

- Panos e sacos de lixo padronizados; 

- Mop´s e esfregões; 

- Produtos de limpeza; 

- EPI´s, produtos de reposição e outros que julgar necessários. 

- Metodologia: 

- Limpeza úmida para todas as superfícies; 

- Limpeza molhada para banheiro; 

- Desinfecção na presença de matéria orgânica. 

- Técnica: 

- Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja; 

- Utilizar movimento único de limpeza; 

- Utilizar a técnica de dois baldes de cores diferentes caso utilize solução detergente e água limpa. 

- Etapas: 

- Reunir todo o material necessário em carro funcional; preferencialmente, o carro funcional já deve conter 

um carrinho próprio para limpeza com mop; 

- Estacioná-lo no corredor, ao lado da porta de entrada do quarto/enfermaria/consultório; 

- Cumprimente o paciente e acompanhante e explique o que será feito; 

- Colocar os EPI necessários para a realização da limpeza; 

- Efetuar, quando necessária, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria orgânica exposta, 

conforme normas vigentes. Após a devida desinfecção, as luvas deverão ser trocadas para execução das 

demais etapas; 

- Recolher os resíduos recicláveis: garrafas plásticas, jornais, revistas e alojá-los no carro funcional, separados 

dos demais resíduos. Antes de recolher este tipo de material, deve-se pedir autorização ao paciente ou 

acompanhante; 

- Recolher os sacos de resíduos do local, fechá-los adequadamente e depositá-los no saco “hamper” do carro 

funcional ou diretamente no carro de coleta interna (dependendo da proximidade), estacionado na sala de 

resíduos da unidade; 

- Caso utilize água e detergente neutro, iniciar a limpeza pelo mobiliário com solução detergente para a 

remoção da sujidade, proceder ao enxague e realizar fricção com álcool a 70%;  

- Realizar a limpeza da unidade do paciente, incluindo as maçanetas das portas de entrada do 

quarto/enfermarias/consultórios e banheiros. Retirar as partículas maiores, como migalhas, papéis, cabelos 

etc. com o mop seco, nunca direcionando os resíduos para o banheiro; 

- Mergulhar o mop úmido em um dos baldes (do sistema mop) contendo solução de água e detergente ou 

glucoprotamina ou biguanida; 

- Retirar o mop da solução, colocando sua cabeleira em base própria para torção; 

- Tracionar a alavanca com objetivo de retirar o excesso de água ou solução do mop sem contato manual. 

Nesse procedimento, o funcionário deve manter a coluna reta e os joelhos levemente fletidos; 

- Retirar o mop da base de torção e iniciar a limpeza; 

- Iniciar do fundo para porta de entrada, delimitando mentalmente a área que será limpa, passando o mop em 

movimento de “oito deitado” com movimentos firmes e contínuos. O funcionário deve manter a coluna reta 

durante o desenvolvimento de toda a técnica; 

- Enxaguar o mop em um segundo balde (do sistema mop) contendo água limpa para enxágüe, caso utilize 

água e detergente para a limpeza; 

- Repetir a operação quantas vezes for necessário. A água do balde ou a solução devem ser trocadas sempre 

que houver necessidade; 
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- Repetir essas operações para o restante do piso; 

- Recolher o material utilizado no quarto/consultório/enfermaria, deixando o ambiente em ordem; 

- Realizar a limpeza do banheiro (técnica abordada na limpeza terminal);  

- Encaminhar os panos e mops utilizados na limpeza de cada consultório/enfermaria/quarto para lavanderia 

e desprezar a água do balde no expurgo. Nunca utilizar o banheiro do paciente usuário ou profissional para 

este fim; 

- Lavar os recipientes para resíduos e retorná-los ao local de origem.  

- Repor os sacos de lixo;  

- Retirar as luvas e lavar as mãos;  

- Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico); 

- Realizar check-list no término da limpeza dos procedimentos relativos à limpeza concorrente do piso; 

- Avisar o paciente ou acompanhante sobre o término da limpeza e colocar-se a disposição ou informar sobre 

a existência de um ramal próprio de higiene, se for o caso; 

- Reabastecer carro funcional, se necessário. 

18.2. Limpeza Terminal: 

- Equipamentos: 

- Carro de serviço completo com baldes;  

- Panos e sacos de lixo padronizados; 

- Mops e esfregões, produtos de limpeza;  

- EPIs, produtos de reposição e outros que julgar necessário.  

- Metodologia: 

- Limpeza úmida para todas as superfícies, utilizando baldes de cores diferentes caso utilize solução 

detergente e água limpa. 

- Limpeza molhada para banheiro. 

- Desinfecção na presença de matéria orgânica.  

- Técnica: 

- Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja. 

- Utilizar movimento único de limpeza. 

- Utilizar a técnica de dois baldes de cores diferentes caso utilize solução detergente e água limpa. 

- Etapas: 

- Reunir todo material necessário em carrinho de limpeza; 

- Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de fora; 

- Colocar os EPI´s necessários para a realização da limpeza; 

- Efetuar, quando necessária, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria orgânica exposta, 

conforme normas vigentes. Após a devida desinfecção, as luvas deverão ser trocadas para execução das 

demais etapas; 

- Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-los no saco “hamper” do carrinho 

de limpeza; 

- Caso utilize água e detergente neutro, iniciar a limpeza interna e externa do mobiliário da unidade, com 

solução detergente para remoção da sujidade; proceder ao enxágüe e após friccionar com álcool a 70%; 

- Executar a limpeza do teto, luminárias, janela, paredes/divisórias, grades de ar condicionado e/ou exaustor, 

portas/visores, maçanetas, interruptores e outras superfícies; 

- Proceder à lavagem do piso com solução detergente, preferencialmente com máquina;  

- Realizar a lavagem do banheiro, limpeza do teto, paredes, pia (inclusive torneiras), box, vaso sanitário e, 

por fim, o piso.  

- Desprezar o conteúdo dos baldes, procedendo à higienização dos mesmos; 

- Proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente, em local específico; Retirar as luvas 

e lavar as mãos;  

- Repor os sacos de lixo nos respectivos recipientes limpos; o) repor os produtos de higiene pessoal (sabão, 

papel toalha e papel higiênico). 

18.2.1. Limpeza Terminal de Banheiros: 

Realizar a limpeza do banheiro, iniciando pela pia, o piso e ralos (não esquecer de limpar o porta papel toalha, 

o porta papel higiênico, o espelho, a válvula de descarga). Reorganizar o ambiente e por último o vaso sanitário, onde 

será desprezada toda água suja (contaminada). 

EQUIPAMENTO TÉCNICA ATUAÇÃO 

Paredes, box e azulejos 
Limpeza e/ou 

Desinfecção 

Lavar com água e sabão ou detergente, utilizando 

movimentos unidirecionais, de cima para baixo. 

Enxaguar e realizar desinfecção. Se necessário, utilizar 

escova para remover crostas dos rejuntes. 
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Portas e Portais Limpeza 

Limpar com água e sabão ou detergente, utilizando 

movimentos unidirecionais, de cima para baixo. Evitar 

a utilização de produtos abrasivos. 

Piso 
Limpeza e/ou 

Desinfecção 

Lavar com água e sabão ou detergente Enxaguar e secar 

Notas: Na presença de matéria orgânica, retirar o 

excesso com papel toalha ou com auxílio de rodo e pá; 

realizar a limpeza e proceder à técnica de desinfecção. 

Limpeza de Espelhos Limpeza Limpar com pano úmido ou limpa-vidros e secar 

Armários e escaninhos 
Limpeza e/ou 

Desinfecção 

Realizar a limpeza das partes interna e externa com água 

e sabão ou detergente. Enxaguar e secar. Friccionar com 

álcool a 70%. 

Louças sanitárias e descarga 
Limpeza e/ou 

Desinfecção 

Vaso sanitário: tampar, acionar a descarga. Lavar com 

água e sabão ou detergente, com auxílio de escovinha. 

Enxaguar e realizar desinfecção. Descarga: lavar com 

água e sabão 

Lavatórios/pias e torneiras 
Limpeza e/ou 

Desinfecção 

o Lavar com água e sabão ou detergente. Enxaguar e 

secar 

 

- Detalhamento da Limpeza: 

- Limpeza de Tetos: 

- Com o material no local subir na escada com um pano umedecido em água.  

- Dobrar o pano em quadrados para obter mais faces de limpeza ou envolvê-lo em um rodo.  

- Fazer o uso da aplicação das linhas paralelas de forma que toda a área seja limpa.  

- Trocar a água da limpeza sempre que necessário.  

- Inspecionar seu trabalho, lavar e guardar todo material utilizado no local indicado. 

- Limpeza de Janelas: 

- Remover os acessórios da janela (telas protetoras).  

- Escovar ou lavar as telas.  

- Limpar o peitoril da janela, por dentro e por fora com pano úmido.  

- Limpar a janela primeiramente por fora com esponja e agente de limpeza.  

- Ao terminar a limpeza externa inicie a limpeza interna.  

- Comece a limpeza do alto a esquerda do vidro da janela e mover a sua mão para a direita.  

- Quando alcançar o lado direito, volte para a esquerda, ligeiramente abaixo e continuar a limpeza dessa 

forma.  

- Utilizar pano macio para secagem.  

- Realizar os mesmos movimentos recomendados para lavagem.  

- Inspecionar seu trabalho, limpe e guarde todo material  

- Lavar os equipamentos de proteção individual e guardá-los de forma adequada. 

- Lavagem de Paredes: 

- Retirar o pó com rodo envolto com pano úmido de cima para baixo.  

- Utilizar escada para limpeza.  

- Mergulhar outro pano na solução de limpeza, torcendo para retirar o excesso.  

- Passar o pano com auxílio de um rodo em linhas paralelas, sempre de cima para baixo. Caso haja manchas 

na parede, utilizar escova macia com solução de limpeza no local.  

- Encher um balde com água limpa para enxaguar, mergulhando o pano na água, torcendo-o para retirar o 

excesso.  

- Realizar o enxágue, com pano úmido, repetindo a ação.  

- Repetir a operação com um pano limpo quase seco com movimentos retos de cima para baixo em toda a 

área, a fim de secá-lo.  

- Inspecionar seu trabalho, limpar e guardar todo material. 

- Parede Revestimento Cerâmico: 

- Colocar a solução de limpeza em um balde (água e sabão).  

- Mergulhar a esponja na solução, esfregando-a em movimentos únicos.   

- Iniciar a operação pela parte mais alta.  

- Enxaguar com pano embebido em água executando movimentos retos de cima para baixo.  

- Após a limpeza aplicar solução desinfetante com auxílio de um pano, realizando movimentos paralelos de 

cima para baixo.  

- Inspecionar seu trabalho e limpar todo material, guardar os utensílios utilizados. 

- Limpeza de Portas: 

- Iniciar a operação com o material no local.  
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- Com auxílio de um pano umedecido, remover o pó da porta em movimentos paralelos de cima para abaixo.  

- Aplicar a solução de limpeza com outro pano.  

- Remover o sabão com pano umedecido.  

- Inspecionar seu trabalho e guardar o material de trabalho.  

- Evitar aplicar produtos em dobradiças e em fechaduras.  

- Limpar bem as maçanetas com soluções desinfetantes. 

- Limpeza de Pias: 

- Juntar o material e levá-lo a área desejada.  

- Coloque as luvas de borracha.  

- Molhar a esponja na solução de limpeza.  

- Esfregue toda a pia, inclusive colunas e torneiras.  

- Enxaguar a pia e o lavatório com água da própria torneira (utilize um jarro).  

- Utilizar escovas de cerdas para remoção da sujeira aderida.  

- Executar movimentos da extremidade para o centro da cuba.   

- Lavar e guardar o equipamento de proteção individual utilizado. 

- Limpeza de Sanitários: 

- Calçar luvas de borracha.  

- Levantar a tampa dos vasos e puxar a descarga.   

- Despejar hipoclorito de sódio a 1% dentre e nas bordas do vaso.  

- Esfregar cuidadosamente todo o interior do vaso com vassoura devendo atingir o mais fundo possível.  

- Deixar em contato por 10 minutos, enquanto realiza a limpeza dos lavatórios.  

- Puxar a descarga para enxaguar o interior do vaso.  

- Remover a sujeira aderida, usando vassoura com saponáceo, até atingir a limpeza desejada.  

- Lavar a parte externa do vaso esfregando com um pano ou esponja molhados na solução detergente, tomando 

especial cuidado com as dobradiças.   

- Enxaguar bem o vaso e o assento com jarro.  

- Puxar a descarga para o enxágue final do interior do vaso.  

- Aplicar na parte externa do vaso a solução desinfetante.  

- Despejar pequenas quantidades do desinfetante dentro do vaso. 

- Limpeza de Móveis e Utensílios de aço cromados e formicas 

- Superfícies diferentes dos moveis seguir a técnica básica de limpeza geral.  

- Pano macio e solução de água e sabão neutro em balde.  

- Utilizar esponjas macias ou escovas de cerdas macias para remoção da sujidade aderida.  

- Realizar fricção com leve pressão, utilizando sempre sentido único nos movimentos.  

- Remover com pano macio úmido, trocando a fase do pano e trocando a água quantas vezes forem 

necessárias, até que a água esteja limpa.  

- Realizar a desinfecção com álcool 70% quando for recomendado. 

- Limpeza de Geladeiras e Frigobar 

- Os materiais utilizados para limpeza de geladeira e frigobar são: álcool 70%, detergente, flanela e esponja.  

- Calçar botas.  

- Desligar geladeira / frigobar.  

- Deixar descongelar.  

- Diluir: 100 ml detergente, 700 ml água.  

- Limpar todo interior e prateleiras com esponja e o produto diluído.   

- Retirar o produto com flanela úmida. Finalizar com álcool 70%. 

Obs: Ligar geladeira / frigobar deixar fechada até que atinja a temperatura pré-determinada 2º a 8º. 

- Limpeza com Máquinas de Rotação - Enceradeiras 

- Consiste no sistema de lavagem do piso com equipamento semelhante à enceradeira doméstica, que possuem 

escova, suporte para discos e discos de diversas cores, cada qual com uma finalidade, desde lavar o piso até 

lustrar. 

- Para esse sistema há necessidade da remoção do sabão ou detergente com sujidade com rodo e os repetidos 

enxaguem com água limpa, empregando-se também, pano de limpeza de piso e rodo ou mops úmidos. 

- Tem como principal desvantagem a baixa produtividade do sistema e a sobrecarga ergonômica dos 

profissionais. 

- Desinfecção com pequena quantidade de matéria orgânica 

- Nas superfícies onde ocorrer um pequeno derramamento de substâncias corporais ou sangue, incluindo 

respingos, deve-se remover a matéria orgânica com papel toalha ou pano e proceder à limpeza, utilizando a 

técnica de dois baldes. 

✓ Piso ou paredes:  
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- Realizar, primeiramente, a limpeza com sabão ou detergente na superfície a ser desinfetada, com o auxílio 

do rodo ou mop. 

- Enxaguar e secar. 

- Após a limpeza, aplicar o desinfetante na área que foi retirada a matéria orgânica, deixando o tempo 

necessário para ação do produto (seguir orientação do fabricante). Se necessário, realizar enxágue e secagem. 

✓ Se mobiliário: 

- Realizar limpeza com sabão ou detergente na superfície a ser desinfetada, com o auxílio de panos de mobília.  

- Após limpeza do mobiliário, realizar a fricção com álcool a 70% ou outro desinfetante. 

- Desinfecção com grande quantidade de matéria orgânica 

- Remover a matéria orgânica com auxílio do rodo e da pá. 

- Desprezar a matéria orgânica, líquida, no esgoto sanitário (tanque do expurgo ou vaso sanitário). Caso a 

matéria orgânica esteja no estado sólido, acondicionar em saco plástico, conforme PGRSS. Utilizar EPI 

apropriado. 

- Proceder à limpeza, utilizando a técnica de dois baldes. 

- Seguir os mesmos passos indicados na Técnica de desinfecção com pequena quantidade de matéria orgânica. 

- Protocolo de coleta de lixo 

- Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza, utilizando carro funcional. 

- As lixeiras deverão ser esvaziadas ao atingir 2/3 de sua capacidade. Lavar as lixeiras diariamente e sempre 

que necessário. 

- O lixo deve ser recolhido sempre que for necessário. 

- Acondicionar o resíduo biológico (Resolução 306-ANVISA e 358 CONAMA) em saco plástico branco 

leitoso. 

- Acondicionar o resíduo comum (Resolução 306-ANVISA e 358 CONAMA) em saco plástico na cor preta. 

- Acondicionar resíduo químico em saco plástico laranja (Resolução 306-ANVISA e 358 CONAMA). 

- Manter os recipientes de lixo em locais afastados do tráfego de pessoas e fechados. 

- Não colocar sacos de lixo pelos corredores, os mesmos devem ser armazenados no container do abrigo 

interno e encaminhados para o abrigo externo. 

- As caixas para materiais perfuro cortante, deverão ser transportadas em container específico, alternando 

com os outros tipos de resíduos. 

- Não desprezar o conteúdo de um saco de lixo em outro saco maior. 

- O carrinho que transporta o lixo não deve ser deixado nos corredores e nem em outro local de acesso a 

paciente, funcionários e ao público. 

- No caso de haver derramamento de resíduos no piso ou em outra superfície, o mesmo deverá ser removido. 

- Em seguida, proceder a técnica de limpeza do local, seguida por desinfecção quando necessário. 

37. Produtos de Limpeza: 

Produtos de limpeza/ 

Desinfecção 
Indicação de uso Modo de usar 

Água. 

Limpeza para remoção de 

sujidade. 

Técnica de varredura úmida ou 

retirada de pó. 

Água e detergente neutro 
Friccionar o sabão ou detergente 

sobre a superfície. 

Água. Enxaguar e secar. 

Álcool a 70%. 
Desinfecção de equipamentos e 

superfícies. 

Fricções sobre a superfície a ser 

desinfetada. 

Água Sanitária 

Desinfecção de equipamentos e 

superfícies, e aplicar sobre 

matéria orgânica. 

Após a aplicação, limpeza, 

imersão ou fricção. 

Enxaguar e secar. 

Hipoclorito de Sódio 1% 

Desinfecção de superfícies não 

metálicas e superfícies com 

matéria orgânica. 

Após a limpeza, imersão ou 

fricção. 

Enxaguar e secar. 
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38. Fluxo para limpeza de superfície SEM matéria orgânica utilizando água e detergente neutro: 

 

39. Fluxo para limpeza de superfície COM matéria orgânica: 

 
40. Higienização das Mãos com Água e Sabonete Líquido: 

A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação 

das infecções relacionadas à assistência à saúde. 

As mãos do profissional de limpeza e desinfecção de superfícies podem ser higienizadas utilizando-se: água 

e sabonete (associado ou não a antisséptico) e preparação alcoólica para as mãos. Está indicada quando as 

mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais. Momentos: 

✓ Ao iniciar o turno de trabalho. 

✓ Antes e após remoção de luvas. 

✓ Antes e após uso do banheiro. 

✓ Antes e depois das refeições. 

✓ Após término do turno de trabalho. 

✓ Após várias aplicações consecutivas de produto alcoólico para as mãos. 

 
Técnica “Higienização simples das mãos com água e sabonete” 

Limpar o restante da área com água e sabão (ou detergente neutro)

Após o tempo de ação remover o desinfetante da área

Aplicar o desinfetante

Retirar matéria orgânica com papel absorvente e ou saco plástico

Desinfecção

Superfície com matéria orgânica
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Duração do Procedimento: 40 a 60 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Higienização das mãos com preparação alcoólica para as mãos 

✓ Ao iniciar o turno de trabalho. 

✓ Antes e após remoção de luvas. 

✓ Antes e após uso do banheiro. 

✓ Antes e depois das refeições. 

✓ Após término do turno de trabalho. 

 

Técnica “Fricção Antisséptica das Mãos” (com preparações alcoólicas) 

Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos. 
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41. Pontos Críticos: 

- Utilização de produtos de limpeza não validados; 

- Não utilizar técnica de limpeza correta; 

- Não seguir as orientações de limpeza descritas no Manual; 

- Não possuir materiais e equipamentos necessários, ou em quantidades suficientes.  
42. Definições e Abreviaturas: 

- Áreas críticas: São os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam 

procedimentos de risco, com ou sem pacientes ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. São exemplos desse 

tipo de área: Centro Cirúrgico (CC), Centro Obstétrico (CO), Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade de Diálise, 

Laboratório de Análises Clínicas, Banco de Sangue, Setor de Hemodinâmica, Unidade de Transplante, Unidade de 

Queimados, Unidades de Isolamento, Berçário de Alto Risco, Central de Material e Esterilização (CME), Lactário, 

Serviço de Nutrição e Dietética (SND), Farmácia e Área suja da Lavanderia. 

- Áreas semicríticas: são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa 

transmissibilidade e doenças não infecciosas. São exemplos desse tipo de área: enfermarias e apartamentos, 

ambulatórios, banheiros, posto de enfermagem, elevador e corredores. 

- Áreas não críticas: São todos os demais compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados 

por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco. São exemplos desse tipo de área: vestiário, copa, áreas 

administrativas, almoxarifados, secretaria, sala de costura (YAMAUSHI et al., 2000; BRASIL, 2002; APECIH, 

2004). 

- Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde compreende a limpeza, desinfecção e 

conservação das superfícies fixas e equipamentos permanentes das diferentes áreas (ANVISA 2010). Portanto, tem a 

finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, 

evitando principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à 

saúde. 

- Limpeza: É a remoção de toda sujidade de qualquer superfície ou ambiente (piso, paredes, teto, mobiliário e 

equipamentos). O processo deve ser realizado com água, detergente e ação mecânica manual. 

- Desinfecção: É o processo de destruição de microorganismos patogênicos na forma vegetativa existente em artigos ou 

superfícies, mediante a aplicação de solução germicida em uma superfície previamente limpa. 

- Descontaminação: É a remoção de materiais orgânicos de uma superfície, com auxílio de uma solução desinfetante, 

aplicada diretamente sobre o agente contaminante. 
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- Limpeza concorrente: É o procedimento de limpeza realizado, diariamente, em todas as unidades dos 

estabelecimentos de saúde com a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os materiais de consumo diário (por 

exemplo, sabonete lí- quido, papel higiênico, papel toalha e outros) e recolher os resíduos, de acordo com a sua 

classificação. Ainda, durante a realização da limpeza concorrente é possível a detecção de materiais e equipamentos não 

funcionantes, auxiliando as chefias na solicitação de consertos e reparos necessários. 

- Limpeza imediata: é a limpeza e desinfecção realizada quando há presença de sujidade e/ou matéria orgânica sempre 

que necessário. 

- Limpeza terminal: Trata-se de uma limpeza mais completa, incluindo todas as superfícies horizontais e verticais, 

internas e externas. É realizada na unidade do paciente após alta hospitalar, transferências, óbitos (desocupação do local) 

ou nas internações de longa duração (programada). As programadas devem ser realizadas no período máximo de 15 dias 

quando em áreas críticas (YAMAUSHI et al., 2000; PREFEITURA..., 2007). Em áreas semicríticas e não críticas o 

período máximo é de 30 dias. O procedimento inclui a limpeza de paredes, pisos, teto, painel de gases, equipamentos, 

todos os mobiliários como camas, colchões, macas, mesas de cabeceira, mesas de refeição, armários, bancadas, janelas, 

vidros, portas, peitoris, luminárias, filtros e grades de ar condicionado (YAMAUSHI et al., 2000). 
43. Registros: 

- Formulário de Controle de Limpeza 

- Fluxo de Acidente com Material Biológico 

44. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

32. POP – LIMPEZA MANUAL DE ARTIGOS 

 

POP – LIMPEZA MANUAL DE ARTIGOS 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Limpeza Manual de Artigos Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Reduzir a carga microbiana natural dos artigos, remover contaminantes orgânicos e inorgânicos e sujidades 

visíveis, oferecer artigos em perfeitas condições de uso e garantir a eficácia do processo de desinfecção e esterilização. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro 

- Técnico de Enfermagem  
3. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- EPI: Luvas de cano longo; Avental impermeável; Capote de manga longa; Gorro; Máscara; Óculos com 

proteção lateral; Calçado fechado impermeável. 

- Detergente enzimático;  

- Detergente Neutro; 

- Escovas; 

- Esponjas; 

- Seringa de 20 ml.  
4. Procedimentos - Limpeza: 

- Higienizar as mãos;  

- Paramentar-se com os EPI´s;  

- Conferir material; 

- Fazer a pré-limpeza, aplicando jatos de água para a remoção da sujidade grosseira; 

- Imergir os artigos desmontados em solução de detergente enzimático, por tempo determinado pelo 

fabricante, lembrando de injetar a solução também dentro do lúmen dos mesmos com uma seringa de 20 ml, 

mantendo a solução em contato com o instrumental por no mínimo 10 minutos. É fundamental a abertura de 

pinças e desmontagem de materiais complexos; 



lxvi 
 

- Retirar o artigo da solução detergente; 

- Friccionar a superfície externa de cada instrumental com uma esponja macia e detergente neutro, no mínimo 

cinco vezes, do sentido proximal para o distal. Repetir esse procedimento até a eliminação de sujidade visível, 

certificando-se de que todas as reentrâncias foram lavadas; 

- Friccionar a superfície interna de cada lúmen com uma escova macia, ajustada ao tamanho do lúmen, no 

mínimo cinco vezes, do sentido proximal para o distal. Repetir esse procedimento até a eliminação de sujidade 

visível; 

- Os detergentes não dispensam a ação mecânica por meio de fricção com uso de escovas e esponjas. 

- Enxaguar abundantemente com água potável corrente, inclusive no interior dos lumens; 

- Colocar o material sobre um pano e limpo; 

- Secar a parte externa com compressa limpa e seca e utilizar ar comprimido para secar internamente; 

- Fazer inspeção visual do artigo com auxílio de uma lupa; 

- Encaminhar os materiais separadamente para empresa terceirizada.  
5. Procedimentos – Diluição do Detergente Enzimático: 

- Higienizar as mãos;  

- Paramentar-se com os EPI´s;  

- Verificar o modo de diluição, prazo de validade após a diluição e tempo de imersão, de acordo com as 

indicações do fabricante; 

- Preparar a solução em recipiente preferencialmente com água morna (em torno de 30ºC), nunca quente para 

evitar a inativação das enzimas. Utilizar 20 litros de água a cada preparo.  

- Adicionar a quantidade de detergente enzimático recomendado pelo fabricante para cada litro de água; 

- Deixar o material em contato com a solução por tempo recomendado pelo fabricante (entre 5 e 10 minutos); 

- Trocar a solução no máximo a cada 06 horas ou quando necessário.  
6. Definições e Abreviaturas: 

- CME - Central de Material e Esterilização. 

- EPI - Equipamento de Proteção Individual. 

- FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos. 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão.  
7. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

33. POP – PROCESSAMENTO DE ESPONJAS, ESCOVAS E 

RECIPIENTES 

 
POP – PROCESSAMENTO DE ESPONJAS, 

ESCOVAS E RECIPIENTES 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Processamento de Esponjas, Escovas e Recipientes Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Proporcionar efetiva ação mecânica no processo de limpeza manual e garantir a qualidade dos produtos diluídos 

e materiais. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro 

- Técnico de Enfermagem  
3. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- EPI: Luvas de cano longo; Avental impermeável; Capote de manga longa; Gorro; Máscara; Óculos com 

proteção lateral; Calçado fechado impermeável. 

- Escovas; 

- Esponjas. 
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4. Procedimentos – Escovas e Esponjas: 

- Inspecionar as escovas e esponjas diariamente substituindo-as quando perderem suas características 

necessárias para a ação limpadora (atrito para a remoção da sujidade);  

- Limpar e secar as esponjas e escovas a cada uso para manter as condições higiênicas, utilizando detergente 

neutro; 

- Trocar as esponjas a cada plantão de 24 horas (PELA MANHÃ); 

- Trocar as escovas a cada 3 meses (ou antes se necessário); 
5. Procedimentos – Cubas e Baldes: 

- Ao final do plantão lavar os baldes e cubas com escova, esponja e detergente neutro; 

- Após a limpeza dos baldes realizar desinfecção com álcool a 70%. 

6. Definições e Abreviaturas: 

- CME - Central de Material e Esterilização. 

- EPI - Equipamento de Proteção Individual. 

- FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos. 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão.  
7. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

34. POP – RECEPÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA 

 
POP – RECEPÇÃO DE MATERIAIS PARA 

LIMPEZA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Recepção de Materiais para Limpeza Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

45. Objetivo: 

Orientar sobre as condutas para recebimento do material sujo pela CME. 

46. Responsáveis: 

- Enfermeiro 

- Técnico de Enfermagem  
47. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

✓ - EPI: Roupa privativa, luvas de procedimento, óculos de proteção ou proteção facial, máscara, avental 

impermeável manga longa e calçado fechado, impermeável e antiderrapante. 

48. Procedimentos: 

- Higienizar as mãos;  

- Paramentar-se com os EPI´s;  

- Receber e conferir o material devolvido, conforme Requisição de Devolução. Não receber material 

incompleto; 

- Assinar, checar e solicitar assinatura do colaborador do setor; 

- Verificar a presença de material perfuro cortante. Caso tenha este tipo de material, descartá-lo na caixa de 

perfuro cortante; 

- O horário de recebimento dos materiais sujos dos setores é: 09h45min-10h45min, 14h00-14h50min, 17h00-

17h50min, 21h30min-22h15min e 02h40-03h30min. 

- O transporte do material a ser processado na CME deve ser feito em recipiente ou carrinho fechado utilizado 

exclusivamente para este fim. Os carrinhos deverão ser identificados. 

- Entrar em contato com o responsável pela CME na falta de alguma peça, pois não serão recebidos materiais 

incompletos. 

- A solicitação de reposição das peças quebradas será feita através de pedido de compra devidamente assinado 

e reposto conforme a disponibilidade. 
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- Somente serão recebidos materiais fora do horário pré-estabelecido através de justificativa com assinatura 

do responsável pelo setor. 

49. Procedimentos – Cubas e Baldes: 

- Ao final do plantão lavar os baldes e cubas com escova, esponja e detergente neutro; 

- Após a limpeza dos baldes realizar desinfecção com álcool a 70%;  

50. Definições e Abreviaturas: 

- CME - Central de Material e Esterilização. 

- EPI - Equipamento de Proteção Individual. 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão.  

51. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

35. POP – RECEPÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA 

 
POP – RECEPÇÃO DE MATERIAIS PARA 

LIMPEZA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Recepção de Materiais para Limpeza Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

52. Objetivo: 

Orientar sobre as condutas para recebimento do material sujo pela CME. 

53. Responsáveis: 

- Enfermeiro 

- Técnico de Enfermagem  
54. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

✓ - EPI: Roupa privativa, luvas de procedimento, óculos de proteção ou proteção facial, máscara, avental 

impermeável manga longa e calçado fechado, impermeável e antiderrapante. 

55. Procedimentos: 

- Higienizar as mãos;  

- Paramentar-se com os EPI´s;  

- Receber e conferir o material devolvido, conforme Requisição de Devolução. Não receber material 

incompleto; 

- Assinar, checar e solicitar assinatura do colaborador do setor; 

- Verificar a presença de material perfuro cortante. Caso tenha este tipo de material, descartá-lo na caixa de 

perfuro cortante; 

- O horário de recebimento dos materiais sujos dos setores é: 09h45min-10h45min, 14h00-14h50min, 17h00-

17h50min, 21h30min-22h15min e 02h40-03h30min. 

- O transporte do material a ser processado na CME deve ser feito em recipiente ou carrinho fechado utilizado 

exclusivamente para este fim. Os carrinhos deverão ser identificados. 

- Entrar em contato com o responsável pela CME na falta de alguma peça, pois não serão recebidos materiais 

incompletos. 

- A solicitação de reposição das peças quebradas será feita através de pedido de compra devidamente assinado 

e reposto conforme a disponibilidade. 

- Somente serão recebidos materiais fora do horário pré-estabelecido através de justificativa com assinatura 

do responsável pelo setor. 
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56. Procedimentos – Cubas e Baldes: 

- Ao final do plantão lavar os baldes e cubas com escova, esponja e detergente neutro; 

- Após a limpeza dos baldes realizar desinfecção com álcool a 70%;  

57. Definições e Abreviaturas: 

- CME - Central de Material e Esterilização. 

- EPI - Equipamento de Proteção Individual. 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão.  

58. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

36. POP – VERIFICAÇÃO DOS SINAIS VITAIS 

 

POP – VERIFICAÇÃO DOS SINAIS VITAIS 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Verificação dos Sinais Vitais Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Orientar a verificação e o registro dos Sinais Vitais do paciente, antes, durante e após a administração de 

medicamentos e/ou realização de procedimentos. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro (a); 

- Técnico (a) de Enfermagem.  

3. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Bandeja (com álcool e algodão) 

- Aparelho de Pressão Arterial 

- Termômetro digital 

- Relógio de parede que tenha demonstrador de segundos  
4. Procedimentos – Admissão do Paciente: 

- Receber o paciente e o prontuário identificando seu tratamento; 

- Confirmar os identificadores, perguntando o nome completo do paciente, nome completo da mãe e data de 

nascimento, caso o mesmo não tenha condições de resposta, perguntar ao familiar/acompanhante e conferir 

as informações contidas na pulseira do paciente com o cuidado prescrito, ou com a rotulagem do material 

que será utilizado; 

- Organize o material necessário na bandeja; 

- Higienize as mãos antes e após o procedimento; 

- Utilize luvas de procedimento; 

- Posicione o paciente de forma confortável; 

- Oriente o paciente e/ou acompanhante quanto ao procedimento a ser realizado. 
5. Procedimentos – Verificação da Pressão Arterial: 

- A verificação da PA pode ser feita com esfigmomanômetros manuais, semiautomáticos ou automáticos. 

Esses equipamentos devem conter selo de validação e calibração (realizada anualmente).  

Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos cinco minutos em ambiente 

calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medida. Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes 

ou após o procedimento. 

- Certificar-se de que o paciente NÃO: está com a bexiga cheia, praticou exercícios físicos há pelo menos 60 

minutos, ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos, fumou nos 30 minutos anteriores. 

- Posicionamento do paciente: Deve estar na posição sentada/deitada, pernas descruzadas, pés apoiados no 

chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração (nível do ponto médio 

do esterno ou quarto espaço intercostal), apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo 

ligeiramente fletido. 
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- Para a aferição: 1. Obter a circunferência aproximadamente no meio do braço. Após a medida, selecionar o 

manguito de tamanho adequado ao braço. 2. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa 

cubital. 3. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. 4. Estimar o nível 

da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. O seu reaparecimento corresponderá à PA sistólica. 5. 

Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem 

compressão excessiva. 6. Inflar rapidamente até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão 

sistólica, obtido pela palpação. 7. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo). 8. 

Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é em geral fraco, 

seguido de batidas regulares, e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação. 9. Determinar a pressão 

diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff). 10. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo 

do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. 11. Se os 

batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de 

Korotkoff) e anotar valores da sistólica/diastólica/zero. 12. Sugere-se esperar em torno de 1 minuto para nova 

medida, embora esse aspecto seja controverso10,11. 13. Informar os valores de pressões arteriais obtidos para 

o paciente. 14. Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço no qual a pressão arterial foi 

medida. 

 

- Classificação da pressão arterial para crianças e adolescentes:  

Classificação Pressão Sistólica (mmHg) Pressão Diastólica (mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Limítrofe 130-139 85-89 

Hipertensão >140-159 >90-99 
 

6. Procedimentos – Verificação de Frequência Respiratória: 

- Colocar os dedos na artéria radial, como se fosse contar o pulso, a fim de distrair a atenção do paciente, para 

que não haja mudança no ritmo respiratório. Observar os movimentos respiratórios durante um minuto, 

quanto a sua frequência, amplitude e ritmo. 

- Valores referenciais: 

Adultos: Bradipneico: 22 rpm 

Eupneico: 12 a 22 rpm, 

Taquipneico: >22 rpm 

Crianças: Bradipneico: <20rpm 

Eupneico: 20 a 25 rpm 

Taquipneico: >25 rpm. 
7. Procedimentos – Verificação do Pulso: 

- Palpar a artéria escolhida; 

- Colocar as polpas digitais dos dedos médio e indicador sobre uma artéria superficial, comprimindo-a 

levemente. O local para aferição do pulso do paciente depende do seu estado. Comumente são as artérias: 

carótida, femoral, radial, braquial, poplítea e pediosa; 

- Contar os batimentos arteriais durante um minuto; 

- Valores referenciais: 

Bradicárdico: 100 bpm 

Normocárdico: 60 a 100 bpm 

Taquicárdico: >100 bpm. 
8. Procedimentos – Verificação da Temperatura: 

- Deve haver registro de calibração do termômetro utilizado; 

- Fazer desinfecção do termômetro da parte distal (corpo) para proximal (ponta metálica do termômetro - 

bulbo) com gaze embebida em álcool 70% e aguardando secagem espontânea, unidirecional, repetindo o 

movimento três vezes, antes e após a verificação; 

- Orientar o paciente quanto a região de escolha; 

- Posicionar o termômetro na região de escolha: 

Axilar: Aguardar 30 minutos após a higiene corporal para aferição da temperatura axilar, dobrar o 

braço do paciente e colocá-lo sobre o tórax. 

Oral: aguardar pelo menos 15 minutos após a ingestão de líquidos quentes e frios para uma aferição 

adequada, posicionar o termômetro na região sublingual; 

Retal: posicionar o paciente em decúbito lateral, lubrificar o termômetro com vaselina e certificar-

se de que não haja massa fecal no reto, introduzir no ânus cerca de 2,5 a 3,5 cm na direção do umbigo; 

- Aguardar o tempo necessário para a leitura (bip sonoro termômetro digital);  

- Valores referenciais: 

Hipotermia: Temperatura abaixo de 35ºC; 
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Afebril: 36,1 a 37,2 ºC; 

Estado febril: 37,3 a 37,7 ºC; 

Febre / Hipertermia: 37,8 a 38,9 ºC; 

Pirexia: 39,0 a 40,0 ºC 

Hiperpirexia: Acima de 40,0 ºC 
9. Procedimentos – Registro dos Sinais Vitais: 

- Registrar os valores encontrados no prontuário do paciente, assinar e carimbar; 

- Informar imediatamente a (o) Enfermeira (o) responsável caso algum valor esteja alterado segundo os 

valores de referência descritos; 

- Caso haja dúvida deve ser realizada uma segunda verificação dos SSVV, preferencialmente em outro 

membro/região.  

10. Definições e Abreviaturas: 

- SSVV - Sinais Vitais 

- PA - Pressão Arterial 

- MmHg - Milímetro de Mercúrio 

- RPM - Respiração por Minuto 

- Bpm - Batimentos por Minuto 

- ºC - Grau Celsius  
11. Registros: 

Registrar via sistema. 

12. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

37. POP – VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 
POP – VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Vias de Administração de Medicamentos Versão: 001 

Especialidade: Enfermagem Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

    Orientar a equipe de enfermagem quanto as vias de administração de medicamentos. 

2. Responsáveis: 

- Enfermeiro (a); 

- Técnico (a) de Enfermagem.  
3. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

Não Aplicável.  

4. Procedimentos – Admissão do Paciente: 

Conforme POP ENF 001 

Prosseguir com verificação dos sinais vitais e itens de verificação para a administração segura de 

medicamentos: 

Conforme POP ENF 002 

Conforme POP ENF 004 
5. Procedimentos – Administração de Medicação por Via Oral: 

- Retirar o medicamento da embalagem e colocá-lo num copo descartável e acondicioná-lo na bandeja; 

- Caso seja líquido, medir o medicamento com auxílio de um copo graduado ou seringa de medição oral; 

- Permanecer ao lado do paciente até que ele execute a deglutição do medicamento; 

- Auxiliar o paciente, caso ele não consiga tomar o medicamento sozinho; 

- Oferecer água ao paciente se necessário; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
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- Manuseio de quimioterápicos orais também deve ser feito com luvas evitando-se sua colocação diretamente 

nas mãos (um bom recurso e utilizar a própria tampa do frasco como coletor do comprimido ou cápsula). 

- A diluição do medicamento, se necessário deve ser feita preferencialmente em água e recomenda-se a 

administração logo a seguir. 

- Caso paciente vomite logo após ingestão do quimioterápico, deve se repetir a administração. 

- Orientar o paciente para que vomite em saco plástico transparente para que eventuais cápsulas ou 

comprimidos não digeridos possam ser detectados e a mesma quantidade readministrada. 

- Manter o paciente informado dos efeitos colaterais. 

- Registrar na evolução de enfermagem, a data, o horário, procedimento de administração da medicação 

realizada e assinar/carimbar.   
6. Procedimentos – Administração de Medicação por Via Intravenosa / Endovenosa: 

- Identificar o aceso venoso mais adequado ao paciente, escolhendo o melhor: veias do antebraço, dorso da 

mão, punho e fossa antecubital. Escolher o material de acordo com necessidade do paciente. 

- Caso o medicamento seja um quimioterápico, deve se evitar as veias localizadas nas articulações e nos 

membros inferiores, submetidos à irradiação, edemaciados, com lesões ou metástases, correspondentes à 

mastectomia, submetidos á cirurgia (especialmente com exérese glandlionar), com linfedema, 

excessivamente puncionados, recentemente puncionados para quimioterapia. 

- Não puncionar veias fibrosas, endurecidas e com trajeto venoso interrompido; 

- Fazer assepsia do local da punção com algodão embebido em álcool 70% de baixo para cima; 

- Puncionar a veia com movimento firme inserindo a agulha do scalp ou jelco pela pele ao longo da veia 

selecionada; 

- Em punções com jelco retirar a agulha e deixar no local seguro até término do procedimento; 

- Verificar o retorno venoso; 

- Adaptar a seringa ou o equipo na extremidade do scalp/jelco; 

- Fixar scalp/jelco a pele com tiras de esparadrapo, de modo a não impedir a visão da pele ao redor da agulha. 

- Não administrar medicação sem rótulo; 

- Injetar o medicamento contido na seringa ou ajustar, o gotejamento da solução segundo prescrição médica; 

- Orientar o paciente para possíveis queixas em relação ao acesso venoso, dor, edema, endurecimento, 

ulceração, vesículas, inflamação. 

- Durante a infusão monitorar os sinais vitais do paciente de acordo com as orientações preconizadas, bem 

como avaliar os sinais de infiltração/extravazamento no local da punção. 

- Após administração, descartar os resíduos em local designado para descarte correto; 

- Registrar todos os dados do procedimento na evolução de enfermagem, assinar /carimbar. 
7. Procedimentos – Administração de Medicação por Via Intramuscular: 

- Fazer assepsia do local da administração com algodão embebido em álcool 70% em forma de varredura; 

- Com auxílio da outra mão, delimitar o músculo e inserir a agulha rapidamente num ângulo de 90, para 

alcançar o tecido muscular; 

- Quando a via for o músculo glúteo, cuidado para não atingir o nervo ciático, traçando retas imaginárias que 

se cruzam perpendicularmente, sendo que o horizontal passe pela extremidade superior do sulco interglúteo 

e a vertical passa pela parte mais saliente da região glútea, forma-se Assis 4 quadrantes. A administração 

deve ser realizada no quadrante superior externo; 

- Após inserir a agulha, aspirar certificando-se de que nenhum vaso sanguíneo foi atingido, caso isto ocorra, 

realizar a inserção em outro local; 

- Após a administração do medicamento, comprimir o local cautelosamente, colocando o curativo; 

- Descartar os resíduos adequadamente; 

- Retirar EPI’s; 

- Registrar todos os dados do procedimento na evolução de enfermagem, assinar/carimbar. 
8. Procedimentos – Administração de Medicação por Via Subcutânea: 

- Fazer assepsia do local da administração com algodão embebido em álcool 70% em forma de Varredura; 

- Insira a agulha num ângulo de 45; 

- Verifique se houve penetração do vaso sanguíneo aspirando levemente o êmbolo da seringa, certificando-

se de que nenhum vaso sanguíneo foi atingido, caso isto ocorra, realizar a inserção em outro local; 

- Solte a pele e administre o medicamento; 

- Após administração do medicamento, comprimir o local cautelosamente, colocando o curativo; 

- Descartar os resíduos adequadamente; 

- Retirar EPI’s; 

- Registrar todos os dados do procedimento na evolução de enfermagem, assinar/carimbar. 
9. Definições e Abreviaturas: 

- POP Procedimento Operacional Padrão 

- EPI’s Equipamentos de Proteção de Individual  
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10. Registros: 

Registrar via sistema. 

11. Indicador de Monitoramento: 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

38. OP – AVALIAÇÃO FISIOTERAPIA 

 

POP – AVALIAÇÃO FISIOTERAPIA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Avaliação - Fisioterapia Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Uniformizar a rotina de avaliação inicial do paciente durante a primeira abordagem realizada pelo fisioterapeuta 

a fim de desenvolver um plano apropriado de tratamento. 

2. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta.  

3. Aplicabilidade:  

Emergência / Enfermarias / Unidades de Terapia Intensiva / Unidade de recuperação pós-anestésica. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (Contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas 

de acordo com a situação;  

- Higienização das mãos antes e após procedimento; 

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

- Escala visual analógica de dor; 

- Esfigmomanômetro; 

- Estetoscópio; 

- Oxímetro de pulso. 

5. Definições: 

Registrar no prontuário eletrônico as condutas realizadas no momento da admissão pela Fisioterapia e 

estabelecer o planejamento fisioterapêutico com os objetivos, conforme a avaliação do paciente. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Higienização das mãos antes e após procedimento. 

-Procurar conhecer a história da doença atual (HDA) anteriormente ao primeiro contato com o paciente. Colher 

também a história da doença pregressa (HDP), familiar (HF), social e medicamentosa, se possível.  

- Analisar exames laboratoriais e exames de imagens antes do atendimento. 

- Apresentar-se ao paciente e/ou acompanhante informando sempre seu nome, profissão e procedimento a ser 

realizado. 

- Vestir o capote, se necessário, e buscar contato visual, auditivo e motor com o paciente para definir a graduação 

de nível de consciência (ECG-Escala de Coma de Glasgow ou RASS- Richmond  Agitation-Sedation Scale). 

- Durante o primeiro contato com o(a) paciente, observar a monitorização do mesmo: 

1. frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA), saturação periférica de oxigênio (SpO2), frequência 

respiratória (FR), presença de dispneia e temperatura. 

- Observar a presença de equipamentos utilizados: ventilador mecânico (VM), bomba de infusão, máquina de 

hemodiálise, eletrocardiógrafo e outros. 

- Despir e realizar a inspeção do paciente: Padrão respiratório, sondas, drenos, cateteres ou máscaras, coloração 

da pele, edema, hematomas, colostomia, gastrostomia, feridas ou cicatrizes fixadores externos, trações e outros. 

- Realizar ausculta pulmonar, avaliação da expansibilidade e a simetria torácica. 

- Realizar a palpação do paciente: trofismo, temperatura, dor, edema (com ou sem cacifo) e outros. 
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- Avaliar a força muscular periférica através do Medical Research Council (MRC), caso paciente esteja 

colaborativo. 

- Avaliar o nível de dependência quanto a movimentação e graduar o nível de funcionalidade.  Caso paciente 

esteja acordado e colaborativo solicitar movimentação ativa global a fim de avaliar funcionalidade, utilizando 

Funcional Status Score For Intensive Care Unit (FSS-ICU). Ao contrário, realizar movimentação passiva para 

verificar eventuais limitações na amplitude articular. 

7. Tarefas Críticas / Especiais: 

Não se aplica.  

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

39. POP – CINESIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 

 

POP – CINESIOTERAPIA RESPIRATÓRIA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Cinesioterapia Respiratória Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Promover a permeabilidade das vias aéreas inferiores e superiores, garantindo a ventilação e oxigenação 

adequadas, bem como a prevenção de complicações relacionadas ao acúmulo de secreções. 

2. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta; 

- Equipe de Enfermagem; 

- Médicos.  
3. Aplicabilidade:  

Emergência / Enfermarias / Salas de Estabilização. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Higienização das mãos antes e após o procedimento. 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (Contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas 

de acordo com a situação;  

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

- Aspirador portátil ou vácuo canalizado; 

- Bolsa válvula máscara; 

- Duas extensões de Látex com aproximadamente dois metros cada uma; 

- Estetoscópio; 

- Frascos para acondicionamento das secreções aspiradas e montagem de circuito; 

- Luvas estéreis e de procedimento; 

- Sondas de aspiração; 

- Gaze 

- Água destilada. 

5. Definições: 

Registrar no prontuário eletrônico o procedimento realizado assim como a análise do conteúdo aspirado com 

suas especificações. 
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6. Descrição do Procedimento: 

- Verificar se todos os materiais necessários estão à beira leito, se não, levar até o leito do paciente; 

- Higienizar as mãos antes do procedimento; 

- Colocar Equipamentos de Proteção Individual (capote, óculos, gorro, máscara, luva de procedimento) para 

preparar paciente e material; 

- Certificar-se da elevação de cabeceira do leito entre 30 e 45 graus; 

- Abrir a embalagem da sonda de aspiração mantendo-a estéril;  

- Ligar a fonte de sucção; 

- Calçar as luvas estéreis após retirada da luva de procedimento; 

- Retirar a sonda da embalagem, segurando-a com a mão dominante; 

- Ofertar oxigênio a 100%, temporariamente (somente nos casos de paciente hipoxêmicos que apresentem 

reduções na SpO2 ao serem desconectados da ventilação mecânica). 

- Com a mão não dominante(contaminada) se encaixa o sistema de vácuo na sonda de aspiração e desacopla-se 

o sistema circuito de ventilação mecânica ou oxigenioterapia TOT/TQT enquanto a mão dominante preserva a 

sonda de aspiração estéril;  

- Introduzir a sonda de aspiração do TOT/TQT, sem ocluir a válvula de aspiração, até o ponto de resistência, 

elevá-la 1 ou 2 cm; 

- Ocluir a válvula para manter a sucção; 

- Proceder a aspiração; 

- Retirar a sonda de aspiração após 10 ou 15 segundos, com movimentos suaves, em rotação;  

- Repetir as aspirações quantas vezes forem necessárias, sempre intercalando com a ventilação do paciente; 

- Desconectar a sonda de aspiração da fonte de vácuo, descartando no lixo; 

- Lavar o sistema de aspiração com água destilada; 

- Desligar o aspirador / vácuo canalizado; 

- Proteger a extremidade da borracha de aspiração (fonte de sucção) com o invólucro da sonda de aspiração ou 

gaze esterilizada;  

- Retirar as luvas; 

- Higienizar as mãos após o procedimento; 

- Avaliar a estabilidade clínica do paciente após o procedimento. 

- Anotar o procedimento realizado e as características das secreções aspiradas em prontuário do paciente. 

7. Tarefas Críticas / Especiais: 

- O profissional que estiver realizando o procedimento deve utilizar todos os Equipamentos de Proteção 

Individuais necessários; 

- Monitorizar os sinais vitais, Saturação Periférica de Oxigênio e sinais de desconforto respiratório, antes, durante 

e após o procedimento; Ausculta Pulmonar; 

- Deve-se suspender a aspiração em casos de: arritmias cardíacas, queda brusca de SpO2, cianose, sudorese 

intensa, hipotensão severa, hipertensão severa, e sangramento; 

- Não limpar a sonda entre as aspirações com líquidos colocados em recipiente não estéril (copinhos ou frascos) 

nestes casos trocar a sonda;  

- Os intermediários de látex devem ser mantidos com a ponta distal protegida com plástico (podendo ser a 

embalagem da sonda de aspiração utilizada); 

- Sequência de aspiração: Deve ser seguida rigorosamente do sítio menos infectado para o mais infectado: prótese 

ventilatória (Tubo Orotraqueal ou Traqueostomia – TOT/TQT), nariz e boca; 

- Em situações de fratura de base de crânio, fraturas graves de face, hipertensão craniana grave, distúrbios de 

coagulação, não deverá ser realizada a aspiração nasal; 

- Em pacientes com cânula de traqueostomia metálica trocar ou limpar a subcânula diariamente para evitar 

obstrução por acúmulo de secreções. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica.  

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 
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40. POP – ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO 

TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR 
 

POP – ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO 

NO TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Atendimento Fisioterapêutico no Traumatismo Raquimedular 

(TRM) 

Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

- Normatizar o atendimento aos pacientes com TRM admitidos nas unidades; 

- Padronizar ações sequenciais que otimizem a recuperação do paciente; 

- Uniformizar as condutas no atendimento ao paciente com TRM. 

2. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta. 

3. Aplicabilidade:  

Emergência / Enfermarias / Salas de Estabilização. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Higienização das mãos antes e após o procedimento. 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (Contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas 

de acordo com a situação;  

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

- Órteses de estabilização de uso individual; 

- Rolos de posicionamento. 

5. Definições: 

Registrar no prontuário eletrônico o procedimento realizado assim como a análise do conteúdo aspirado com 

suas especificações. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Avaliação Neurológica específica para suspeita de Lesão Medular. 

- O exame neurológico detalhado deve ser realizado após estabilização inicial em todos os pacientes com TRM. 

O método preconizado é o ASIA Score (Classificação da American Spinal Injury Association)  

1 – Passos para a realização do ASIA score  

A seguinte ordem é recomendada na classificação de indivíduos com lesão medular:  

1.1. Determinar o nível de perda sensorial dos lados direito e esquerdo;  

1.2. Determinar o nível motor para os lados direito e esquerdo.  

 Nota: na região onde não há miótomo a ser testado, o nível motor é presumido como o 

 mesmo do nível sensitivo.  

1.3. Determinar o nível neurológico. Esse é o segmento inferior onde as funções motora e sensorial estão 

normais em ambos os lados, e o mais cefálico dos níveis motores e sensoriais determinados nas etapas 1 e 2;  

1.4. Determinar se a lesão é Completa ou Incompleta (preservação sacral): se não há contração anal 

voluntária e toda a sensibilidade de S4 e S5 está abolida e não há sensibilidade anal a lesão é completa, por outro 

lado a lesão é incompleta. 

1.5. Determinar o nível de diminuição da escala ASIA. 

 

2 – Graduação da força muscular  

Conforme realizada na avaliação descrita no POP Fisio 001, utilizando o MRC; 

NT – Não Testável devido a fatores como dor, imobilização ou contratura. 

  

3– Graduação da Sensibilidade  

Testa-se a sensibilidade tátil e a dolorosa de todos os dermátomos abaixo da lesão:  

0 – Ausente  

1 – Alterado  

2 – Normal  
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4 – Escala de Deficiência de ASIA  

A = Completa: Nenhuma função motora ou sensorial preservada nos seguimentos sacrais;  

B = Incompleta: função sensorial, mas nenhuma função motora está preservada abaixo do nível neurológico e 

inclui o segmento sacral S4-S5;  

C = Incompleta: Função motora é preservada abaixo do nível neurológico, e mais da metade dos músculos 

principais abaixo do nível neurológico tem um grau de 3 ou 4;  

D = Função motora é preservada abaixo do nível neurológico e no mínimo metade dos músculos principais; tem 

um grau de força de 3 ou mais;  

E = Normal: Funções motoras e sensoriais estão normais. 

 

 

Registro ASIA que deverá ir para o Prontuário do Paciente 

Objetivos da Fisioterapia 

- Minimizar os efeitos deletérios do repouso prolongado no leito;  

- Melhorar endurance e força dos músculos respiratórios;  

- Minimizar os riscos de trombose venosa profunda;  

- Melhorar e/ou manter amplitude de movimento (ADM);  

- Melhorar e/ou manter a função motora global;  

- Prevenir deformidades e contraturas; 

 

Fisioterapia Respiratória 

- Cinesioterapia respiratória- Ver POP 02 

- Aumentar a capacidade funcional; 
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- Melhorar e/ou manter função pulmonar;  

- Manter oxigenação adequada; 

- Manter permeabilidade vias aéreas; 

 

Fisioterapia Motora 

Fase aguda:  

- Mobilizações passivas; 

- Exercícios ativos livres, se possível; 

- Posicionamento com coluna alinhada; 

- Mobilização em bloco; 

- Profilaxia de TEV;  

- Uso de outros recursos: Órteses, eletroestimulação; 

- Mudanças de decúbito a cada 2 horas para evitar lesões; 

- Descartar fraturas. 

 

Fase subaguda: 

- Alongamentos para manter flexibilidade; 

- Mobilização articular passiva (partes plégicas) e mobilizações ativas para as não acometidas pela lesão; 

- Fortalecimento muscular; 

- Treino de funcionalidade para independência nas trocas de posicionamento e posturas, após avaliação da equipe 

de Coluna. 

- Orientações quanto a lesão de pressão, dispositivos de assistência, órteses e continuidade da fisioterapia. 

- Ortostatismo assim que possível. 

7. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Avaliar estabilidade hemodinâmica; 

- Avaliar correto posicionamento das órteses de estabilização; 

- Estimular mudança de decúbito 2/2 h, em bloco; 

- Pacientes instáveis ou não fixados, adotar posição de Trendelemburg reverso 30°. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

41. POP – DESMAME 
 

POP – DESMAME 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Desmame Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

59. Objetivo: 

Retirar o paciente da ventilação mecânica o mais precoce dentro das suas possibilidades clínicas e fisiológicas. 

60. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta; 

- Médico; 

- Enfermeiro. 

61. Aplicabilidade:  

Emergência / Salas de Estabilização. 
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62. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Aparelhos para monitorização de sinais vitais; 

- Estetoscópio; 

- Manovacuômetro; 

- Kit de macronebulização mais Peça “T” caso opte para Teste de Respiração Espontânea (TER) em tubo “T”; 

- Ventilador mecânico. 

63. Definições: 

Não se aplica. 

64. Descrição do Procedimento: 

• Higienização das mãos antes e após procedimento; 

• Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas de 

acordo com a situação;  

•  Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

• Explicar ao paciente o procedimento que será realizado; 

• Elevar a cabeceira da cama acima de 45º; 

• Estando o paciente apto para iniciar o desmame da ventilação mecânica, realizar o TRE; 

• Se o TRE for realizado em tubo “T”, instalar o equipamento de macronebulização; 

• No TRE, o paciente deve ser colocado em tubo “T” ou no modo ventilatório 

• pressão de suporte (PSV), com duração de 30-120 minutos; 

• Quando for escolhido TRE em tubo “T”, deve-se conectar o tubo “T” na via aérea artificial e ao 

macronebulizador; 

• Quando escolhido o modo ventilatório à pressão de suporte (PSV), deve-se ajustar a pressão de suporte (5-

7cmH2O) e PEEP (<5-8cmH2O); 

• Monitorar o paciente de forma contínua quanto às variáveis clínicas, gasométricas e           hemodinâmicas; 

• É considerado sucesso no TRE pacientes que mantiverem padrão respiratório, troca          gasosa, estabilidade 

hemodinâmica e conforto adequados; 

Os sinais de intolerância ao TRE são: 

• FR>35ipm; 

• SaO2<90%; 

• FC>190bpm; 

• PAS <90mmHg ou >180mmHg; 

Sinais e sintomas de agitação, sudorese e alterações do nível de consciência. 

Se o paciente apresentar tolerância ao TRE, evoluir com extubação/desconexão da ventilação mecânica.  

Se o paciente apresentar falha no TRE, deve-se interromper o teste e reconduzir para um suporte ventilatório 

que lhe proporcione conforto e trocas gasosas adequadas, por um período de 24 horas para realizar um novo 

TRE. 

Caso o paciente apresente desmame prolongado (falha em mais de 3 TRE consecutivos ou com necessidade >7 

dias de desmame após o primeiro TRE), identificar as causas de falha da retirada da ventilação mecânica: 

✓ Idade > 65 anos; 

✓ Redução da função diafragmática; 

✓ Presença de comorbidades; 

✓ Presença de delirium, depressão e ansiedade; 

✓ Infecção, estados inflamatórios persistentes; 

✓ Doenças cardíacas, respiratórias, neurológicas e psiquiátricas não compensadas. 

Discutir indicação traqueostomia em pacientes que falharam repetidamente no TRE a partir do 10º dia de 

ventilação mecânica como parte do protocolo de retirada; 

Em caso de falha, retornar para modos que proporcionem conforto respiratório para repouso e realizar nova 

tentativa em 24 horas. 

65. Tarefas Críticas / Especiais: 

• Realizar diariamente a busca ativa dos pacientes com possibilidade de descontinuar a ventilação mecânica; 

• Analisar exame de imagem de tórax e dados gasométricos; 

• Monitorar o paciente; 

• Considerar os seguintes critérios de aptidão para desmame: 

- Causa da falência respiratória resolvida ou controlada; 

- PaO2≥60mmHg com FiO2≤0,4 e PEEP ≤ 5-8cmH2O; 

- Hemodinâmica estável, com boa perfusão tecidual, sem ou com doses baixas de vasopressores, ausência de 

insuficiência coronariana descompensada ou arritmias com repercussão hemodinâmica; 

- Paciente capaz de iniciar esforços inspiratórios; 
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- Balanço hídrico zerado ou negativado nas últimas 24 horas; 

- Equilíbrio ácido básico e eletrolítico normais; 

- Adiar extubação quando houver programação de transporte para exames ou cirurgia com anestesia geral nas 

próximas 24 horas. 

Considerar os índices preditivos para o sucesso do desmame: 

- Volume minuto <10-15L/min; 

- Força inspiratória negativa < -20 a -30cmH2O; 

- Pressão inspiratória máxima < -15 a -30cmH2O; 

- Pressão de oclusão da via aérea < 0,30; 

- CROP< 13;  

- FR < 30-38imp; 

- VC > 325-408 (4-6ml/Kg); 

- Índice f/VC < 105 respirações/min./L; 

- IWI > 25ml/cmH2O respirações/min./L.  
66. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

67. Indicador de Monitoramento: 

- Sucesso de desmame: o paciente que tem sucesso no TRE, ainda conectado ao ventilador; 

- Desmame simples: sucesso no primeiro TRE; 

- Desmame difícil: o paciente falha no primeiro TRE e necessita de até três TRE ou até sete dias após o primeiro 

TRE; 

- Desmame prolongado: quando o paciente falha em mais de três TRE consecutivos ou com necessidade > 7 dias 

de desmame após o primeiro TRE. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

42. POP – EXTUBAÇÃO 

 

POP – EXTUBAÇÃO 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Extubação Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Remover o Tubo Orotraqueal (TOT) da via aérea do paciente. 

2. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta; 

- Médico; 

- Equipe de Enfermagem. 

3. Aplicabilidade:  

Emergência / Salas de Estabilização. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Estetoscópio; 

- Luva estéril para aspiração antes do procedimento; 

- Sonda de aspiração; 

- Luvas de procedimento; 

- Material para oxigenoterapia; 

- Rede de O2 com fluxômetro; 

- Rede de vácuo com aspirador e intermediário; 

- Seringa para desinsuflar o cuff; 

- Uso de precaução padrão ou de contato de acordo com a situação; 

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos.. 
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5. Definições: 

Registrar no prontuário do paciente o procedimento, horário de realização, intercorrências, se houver e 

especificações da oxigenioterapia ofertada com monitorização pertinente. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Higienização das mãos antes e após procedimento; 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas de 

acordo com a situação;  

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

- Levar até o leito do paciente os equipamentos e materiais citados acima;  

- Calçar as luvas de procedimentos; 

- Posicionar o paciente no leito em decúbito dorsal e cabeceira elevada à 60 graus; 

- Explicar o procedimento ao paciente, quando possível;  

 Aspirar o Tubo Orotraqueal (TOT) e as vias aéreas superiores, dos pacientes quando possível; 

- Cortar ou desamarrar a fixação do TOT; 

- Desinsuflar o cuff;  

- Solicitar ao paciente uma tosse, e neste momento retirar o TOT; 

- Instalar o dispositivo de oxigenoterapia eleito, ofertando uma concentração de O2 suficiente para SpO2 ≥90%; 

- Solicitar uma tosse espontânea;  

- Realizar a ausculta pulmonar e das VAS;  

- Monitorizar os sinais vitais, SpO2, padrão ventilatório, expansibilidade torácica e o nível de consciência; 

- Evoluir no prontuário o horário da realização do procedimento e possíveis intercorrências. 

7. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Avaliar se o paciente cumpriu com o Teste de Respiração Espontânea; 

- Avaliar históricos de re-intubações recorrentes; 

- Considerar, em casos de intubações difíceis, prolongadas e recorrentes, medicamentos que diminuam a 

ocorrência de edema e estridor laríngeo, bem como o tempo de aplicação dos mesmos; 

- Quando o paciente tiver história de Intubação difícil, recorrente e/ou risco para edema de glote deve-se 

realizar, antes da extubação, o Teste de Patência das Vias Aéreas (Cuff Leak Test) que consiste na verificação 

de vazamento de ar ao redor do TOT quando o cuff é desinsuflado com o objetivo de detectar precocemente a 

presença de edema na laringe ou outras afecções nesta região que dificultariam a passagem de ar após a retirada 

do TOT. Este pode ser feito de 2 formas: forma qualitativa – escuta-se e ausculta-se vazamento de ar pela 

traqueia do paciente e de forma quantitativa – verifica-se uma diferença entre o volume corrente inspirado e o 

expirado em no mínimo 110 ml; 

- Considerar os motivos de falha de extubação. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

- Sucesso de Extubação: Paciente que tem a prótese endolaríngea retirada (extubação) após passar no TRE e não 

é reintubado nas próximas 48 horas. 

- Falhas de extubação: Paciente que é reintubado até 48 horas após a extubação. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

43. POP – VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - VNI 
 

POP – VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - VNI 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Ventilação Não Invasiva - VNI Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

- Prevenir a acidose respiratória aguda; 
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- Prevenir intubação endotraqueal e ventilação mecânica invasiva em pacientes com acidose leve a moderada e 

dificuldade respiratória; 

- Servir como alternativa à ventilação invasiva em pacientes com acidose grave e dificuldade respiratória. 

2. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta; 

- Médico; 

- Enfermeiro. 

3. Aplicabilidade:  

Emergência / Enfermarias / Salas de Estabilização. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas de 

acordo com a situação;  

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

- Máscara de Ventilação Não Invasiva - VNI e fixador de máscara junto à face; 

- Ventilador mecânico. 

5. Definições: 

Não se aplica. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Higienização das mãos antes e após procedimento; 

- Providenciar todo material necessário ao procedimento; 

- Realizar a avaliação cinético-físico-funcional, avaliando os sinais de desconforto ventilatório (uso de 

musculatura acessória, alterações hemodinâmicas como aumentos ou quedas de frequência cardíaca e pressão 

arterial, dessaturação da oxiemoglobina a valores inferiores a 92%, mesmo sob oxigenioterapia convencional, 

dentre outros); Realizar ausculta pulmonar, para identificar possíveis ruídos adventícios pulmonares;  

- Explicar o procedimento e finalidade ao paciente;  

- Paciente em decúbito dorsal, sentado ou semi-sentado; 

- Ajustar os parâmetros iniciais e interface. 

 

Interface Nasal/Facial 

- Colocar a máscara no paciente; 

- Esperar a adaptação do paciente na máscara e com os parâmetros; 

- Após adaptação do paciente na máscara, comunicar ao paciente que fixará a máscara; 

- Mostrar ao paciente que a mobilidade cervical é mantida mesmo com a máscara; 

- Deixar o paciente mais confortável possível; 

- Monitorizar o paciente durante a VNI. 

 

Interromper a VNI em caso de: 

- Parada cardíaca ou respiratória; 

- Pacientes que evoluírem para situações que podem implicar em alto risco de aspiração (Íleo paralítico, distensão 

abdominal, vômitos); 

- Choque ou Instabilidade hemodinâmica grave definida como: queda da PA sistólica abaixo 90 mmHg ou PAM 

< 65 mmHg, mesmo sob suporte de inotrópicos e/ou vasopressores; 

- Arritmias cardíacas com repercussão hemodinâmica ou sinais eletrocardiográficos de isquemia cardíaca; 

- Incapacidade de eliminar secreções ou produção copiosa de secreção pulmonar com necessidade de aspirações 

frequentes; 

- Elevação progressiva dos parâmetros da VNI principalmente FiO2 > 60%; 

- Dependência contínua da VNI > 24 horas (caracterizada por incapacidade de permanecer fora da VNI por pelo 

menos 1 hora a cada período de 6 horas, após as primeiras 24 horas); 

- Não haver melhora na troca gasosa (insuficiência respiratória hipercápnica, sem mudança no pH e/ou 

hipoxêmica - relação PaO2/FiO2 <150), frequência cardíaca e/ou respiratória nas primeiras duas horas; 

- Ausência de proteção de vias aéreas, rebaixamento de nível de consciência ou encefalopatia grave com Score 

da escala de Glasgow <11. 

7. Tarefas Críticas / Especiais: 

Interface adequada 

Verificação do equipamento 

Indicações 

- VNI para pacientes após trauma torácico com IRA; 
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- VNI a pacientes dispneicos para paliação no contexto de câncer terminal ou outras condições terminais; 

- VNI bilevel para pacientes com IRA levando a acidose respiratória aguda ou aguda-crônica (pH ≤ 7,35) devido 

à exacerbação da DPOC; 

- VNI precoce para pacientes imunocomprometidos com IRA; 

- Facilitar o desmame de pacientes com ventilação mecânica invasiva, reduzindo o esforço inspiratório e 

mantendo a troca gasosa adequada durante a fase de desmame em pacientes selecionados intubados e ventilados 

para IRA hipercápnica, acelerando o processo de desmame, evitando os efeitos colaterais e as complicações da 

ventilação invasiva; 

- Prevenir a insuficiência respiratória pós-extubação em pacientes de alto risco pós-extubação; 

- VNI bilevel ou CPAP para pacientes com IRA devido a edema pulmonar cardiogênico; 

- Insuficiência respiratória hipoxêmica: pneumonia, síndrome do desconforto respiratório 

- Agudo, desde que com relação P/F superior a 150; 

- Exacerbação da asma; 

- Período pós-operatório para o tratamento da IRA. 

 

Contra indicações: 

Absolutas 

- Parada cardíaca ou respiratória em andamento; 

- Rebaixamento do nível de consciência e incapacidade para proteger as vias aéreas, GCS < 11, e/ou alto risco 

de aspiração (distensão abdominal, vômitos); 

- Obstrução de vias aéreas altas; 

- Cirurgia, anomalias, trauma ou queimaduras faciais; 

- Incapacidade de eliminar secreções necessitando de aspirações frequentes; 

- Sangramento digestivo alto; 

- Necessidade de doses elevadas de drogas vasoativas (DVAs) a critério médico ou ainda necessidades de doses 

crescentes de DVAs (> 50% dose inicial nas primeiras 2 horas após início da VNI); 

- Arritmias cardíacas com repercussão hemodinâmica ou sinais eletrocardiográficos de isquemia cardíaca; 

- Acidose grave (pH<7,1); 

- Tratamento de pacientes com insuficiência respiratória pós-extubação estabelecida; 

- Hipoxemia moderada à grave (relação PaO2/FiO2: < 150). 

  

Relativas 

- Pós-operatório de cirurgia abdominal alta (esôfago e estômago); 

- Agitação neuropsicomotora e necessidade de uso de sedativos endovenosos continuamente, devendo-se avaliar 

o nível de sedação do paciente com escalas específicas para tal. 

- Registrar no prontuário as condutas realizadas no momento da admissão pela Fisioterapia e estabelecer o 

planejamento fisioterapêutico com os objetivos, conforme a avaliação do paciente. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

- Diminuição de PAV; 

- Diminuição de necessidade de intubação. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

44. POP – ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO AO PACIENTE 

CRÍTICO 

 
POP – ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO AO 

PACIENTE CRÍTICO 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 
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Nome do Protocolo: Atendimento Fisioterápico ao Paciente Crítico Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

- Mobilizar precocemente o paciente crítico a fim de minimizar complicações relacionadas à doença crítica 

atuando na prevenção da fraqueza muscular, sarcopenia, polineuropatia do doente crítico e síndrome pós-terapia 

intensiva (PICS); 

- Auxiliar no processo de recuperação para minimizar o do tempo de ventilação mecânica e estadia na unidade 

hospitalar, reduzindo assim custos e tendo impacto na mortalidade e melhora da qualidade de sobrevida do 

paciente; 

- Conscientizar a equipe de saúde envolvida para a mudança da abordagem no paciente crítico e necessidade de 

implementar melhorias nas práticas em saúde. 

2. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta. 

3. Aplicabilidade:  

Emergência / Salas de Estabilização. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas de 

acordo com a situação;  

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

- Cicloergômetro; 

- Escala de Borg modificada; 

- Escala de Força Medical Research Council (MRC); 

- Poltrona; 

- Travesseiros e rolos de posicionamento. 

5. Definições: 

Não se aplica. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Higienização das mãos antes e após procedimento; 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas de 

acordo com a situação;  

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

- Explicar ao paciente todas as atividades que serão realizadas; 

- A escolha do nível de atividade vai ser baseada na avaliação do estado de alerta, colaboração força 

muscular de cada paciente, independente do uso de ventilação mecânica; 

- Deve-se observar os antecedentes pessoais e/ou sintomas recentes que tenham qualquer repercussão na 

estabilidade respiratória, hemodinâmica e neurológica do paciente antes de estipular ou iniciar qualquer atividade 

proposta; 

- Analisar presença de qualquer medicação que interfira na resposta exercício; 

- Avaliar todos os critérios para garantir a segurança do paciente e do colaborador; 

- Avaliação do nível de consciência utilizando a Escalas de Coma Glasgow (ECG) ou RASS (Richmond 

Agitation Sedation Scale), na ausência ou presença de sedo-analgesia respectivamente; 

- Deve-se aplicar uma avaliação detalhada do paciente, estabelecendo critérios para inclusão na terapia, 

determinando fatores que ofereçam risco para a mobilização do paciente, de acordo com atividade proposta (no 

leito ou fora do leito) e critérios de exclusão da terapia. 

 

Critérios de inclusão: 

Cardiovasculares  

- Pressão arterial média > 55 ou < 140 mmHg  

- Frequência cardíaca > 40 ou < 140 batimentos por minuto 

- Pressão arterial sistólica > 80 ou < 200 mmHg 

- Dose de Noradrenalina estável 

- Ausência de novas arritmias  

Respiratórios 

- Padrão respiratório satisfatório, sem sinais de desconforto 

- Frequência respiratória > 8 ou < 40 incursões por minuto 

- Saturação periférica de oxigênio > 88% 

- PEEP ≤ 10 cmH2O 

Metabólicos 
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- Glicemia > 70 ou < 200 mg/dl  

- Lactato < 2 mmol/l  

- Temperatura > 35º ou < 38º  

- PH > 7,2  

Laboratoriais 

- Hemoglobina ≥ 7 g/dl  

- Plaquetas ≥ 20000 cel/mm3 

- INR ≤ 2,5 

Outros critérios  

- Estado nutricional  

- Peso excessivo 

- Aparência do paciente, dor, fadiga e estado emocional  

- Consentimento do paciente 

Critérios de exclusão para terapia 

- Repouso absoluto 

- Noradrenalina > 0,2mcg/kg/min 

- Evento cardíaco agudo  

- Evento neurológico agudo  

- Contraindicações ortopédicas  

- Abdômen aberto com risco de deiscências 

- Sangramento ativo  

 

FATORES DE RISCO NO LEITO 

LEVE MODERADO SEVERO 

RASS: -1à 1  RASS: -2 ou +2 RASS: -2 ou +2 

Tubo orotraqueal FIO2 >60% FIO2 >60% 

Traqueostomia FR >30 ipm         FR >30 ipm         

 FIO2 ≤ a 60%    SPO2 <90% SPO2 <90% 

SPO2 ≥a 90% Bradicardia sem necessidade de 

tratamento medicamentoso 

Bradicardia sem necessidade de 

tratamento medicamentoso 

 FR ≤ a 30 ipm       RASS < -2 RASS < -2 

Taquiarritmias com FC < 120 bpm Pressão arterial abaixo do intervalo 

alvo e sintomática 

Pressão arterial abaixo do intervalo 

alvo e sintomática 

 Taquiarritmias com FC entre 120 -150 

bpm 

Taquiarritmias com FC entre 120 -150 

bpm 

 Taquiarritmias com FC >150 bpm Taquiarritmias com FC >150 bpm 

 Assincronia na ventilação mecânica                 Assincronia na ventilação mecânica                 

 

FATORES DE RISCO FORA DO LEITO 
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LEVE MODERADO SEVERO 

RASS: -1à 1         RASS: -2 ou +2       RASS: < -2  

FR ≤ a 30 ipm FR >30 ipm           SPO2 ≤ 90% 

FIO2 ≤ a 60%  FIO2 >60%        PEEP >10cmH2O 

SPO2 ≥ a 90%   PEEP≤10cmH2O         PEEP >10cmH2O              Taquiarritmias com FC >150 bpm                                  

Tubo orotraqueal Taquiarritmias com FC entre 120 -150 

bpm 

Anti-hipertensivo intravenoso 

Traqueostomia Assincronia na ventilação mecânica Assincronia na ventilação mecânica 

Taquiarritmias com FC < 120 bpm Bradicardia sem necessidade de 

tratamento medicamentoso 

Pressão arterial abaixo do intervalo 

alvo e sintomatica 

  Bradicardia com necessidade de 

tratamento medicamentoso 

 

 Avaliação do MRC, o paciente deverá ser alocado em um dos seguintes planos de intervenção: 

- Plano 1 – MRC 0 a 23; 

- Plano 2 – MRC 24 a 35; 

- Plano 3 – MRC 36 a 47; 

- Plano 4 – MRC 48 a 60. 

 

As atividades para cada plano de intervenção são as seguintes: 

 

Plano 1 – PACIENTE RESTRITO AO LEITO: decúbito elevado a 60º, movimentos em decúbito lateral, 

transferência com assistência integral para poltrona ou permanecer sentado na cama com assistência, 

ortostatismo passivo com uso da prancha ortostática, mobilização articular passiva, alongamento passivo, 

propriocepção articular; em caso do paciente permanecer no mesmo plano de intervenção > 3 dias, realizar 

eletroestimulação.  

 

Plano 2 –PACIENTE QUE TOLERA SEDESTAÇÃO NO LEITO: decúbito elevado a 60º, transferência de 

supino para sedestação a beira leito, transferência para poltrona com assistência e permanecer sentado na 

poltrona, ortostatismo assistido em prancha ortostática, exercícios assistidos ou livres, alongamento, 

propriocepção articular, cicloergômetro passivos; em caso do paciente permanecer no mesmo plano de 

intervenção > 3 dias, realizar eletroestimulação. 

 

Plano 3 –PACIENTE TOLERA ORTOSTATISMO E TROCA PASSOS: transferência de supino para 

sedestação beira leito, treino de controle de tronco sem assistência, transferência da cama para poltrona com 

assistência, treino de ortostatismo ativo, treino de deambulação assistida com distância limitada, exercícios 

resistidos, alongamento, cicloergômetro ativo. 

 

Plano 4 –PACIENTE TOLERA DEAMBULAÇÃO COM PROGRESSÃO DE DISTÂNCIA: treino de 

independência funcional, avaliação da necessidade de órteses, transferências com mínimo de assistência, 

deambulação com o mínimo de assistência, subir e descer escadas, exercícios resistidos com carga progressiva, 

cicloergômetro ativo.  

 

Critérios para interrupção da terapia proposta: 

- Pressão arterial média < 55 ou > 140 mmHG  
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- Frequência cardíaca < 40 ou > 140 bpm  

- Frequência respiratória < 8 ou > 40 irpm 

- Saturação periférica de oxigênio < 88% 

- Assincronia ventilatória severa  

- Desconforto ou a pedido do paciente  

- Nova arritmia  

- Angina  

- Queda 

- Remoção de prótese ventilatória, sondas enterais/gástricas ou cateteres arteriais/venosos 

- Deve-se progredir carga e mudança de plano de intervenção conforme tolerância do paciente. 

- Monitorar sinais vitais durante e após o atendimento 

Importante aplicar a escala de Borg Modificada mantendo a percepção do esforço entre 3 e 4. 

 

 

Ao final do atendimento, sempre colocar o paciente em posicionamento funcional no leito, mantendo sempre 

cabeceira entre 30º e 45º (salvo exceções determinadas por indicação médica), utilizando travesseiros e coxins. 

7. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Analisar o prontuário do paciente; 

- Avaliar o Medical Research Council (MRC) do paciente. 

- Posicionar o paciente no leito; 

- Verificar estabilidade hemodinâmica. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

45. POP – CINESIOTERAPIA MOTORA 

 

POP – CINESIOTERAPIA MOTORA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Cinesioterapia Motora Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 
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68. Objetivo: 

- Prevenir efeitos da imobilidade no leito; 

- Manter/melhorar estabilidade hemodinâmica; 

- Manter/melhorar amplitude de movimento de articulações comprometidas e não comprometidas;  

- Manter/melhorar força muscular; 

- Reduzir sobrecarga nas articulações;  

- Melhorar densidade mineral óssea ou retardar desmineralização; 

- Manter/melhorar desempenho muscular; 

- Manter/melhorar equilíbrio e propriocepção; 

- Modular a dor e tratar as disfunções articulares que limitam a amplitude de movimento; 

- Favorecer a funcionalidade; 

- Manter/melhorar condicionamento cardiorrespiratório. 

69. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta. 

70. Aplicabilidade:  

Emergência / Enfermarias / Salas de Estabilização. 

71. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas de 

acordo com a situação;  

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

Materiais auxiliares: 

- Cicloergômetro; 

- Andador; 

- Poltrona; 

- Dinamômetro; 

- Escala visual analógica de dor; 

- Rolos de posicionamento. 

Folders: 

- Orientações para conservação de energia; 

- Exercícios para TRM sem déficit; 

- Exercícios para MMSS; 

- Exercícios para MMII; 

- Exercícios funcionais; 

- Cirurgias abdominais. 

AVD´s: 

- Artroplastia total de quadril; 

- Amputação; 

- Fortalecimento dos membros. 

72. Definições: 

Não se aplica. 

73. Descrição do Procedimento: 

6.1. Higienização das mãos; 

6.2. Uso de EPI; 

6.3. Posicionamento no leito 

• Realizar etapas descritas nos ítens 6.1 e 6.2; 

• Realizar monitorização cardiorrespiratória; 

• Posicionar o paciente com alinhamento anatomofuncional da cabeça, tronco, quadril, MMII e MMSS;  

• Utilizar decúbito e posicionamentos: dorsal, lateral, ventral e sedestação, respeitando o horário pré-determinado 

em cada unidade; 

• Proteger áreas de proeminências ósseas para evitar possíveis lesões. 

6.4 Mobilização passiva global 

Considerar: FSS-ICU= 0 a 3 pontos. MRC= 0 e 1 no grupo muscular avaliado; 

• Realizar etapas descritas no item 6.1 e 6.2; 

• Realizar monitorização cardiorrespiratória; 

• Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante; 

• Posicionar o paciente com alinhamento biomecânico adequado; 
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• Realizar movimentação dos membros dentro da amplitude de movimento fisiológica e tolerância do paciente, 

com séries e repetições de acordo com o objetivo terapêutico; 

• Podem ser realizados: alongamento muscular global, mobilização articular e muscular global, descarga de peso 

articular global, dissociação de cinturas; 

• Ao final realizar posicionamento funcional respeitando horários de mudanças de decúbito; 

• Orientar paciente/acompanhante/familiar/cuidador a realizar atividades orientadas entre as sessões 

fisioterapêuticas. 

6.5 Mobilização ativo-assistida 

Considerar: FSS-ICU= > 3. MRC= 2 no grupo muscular avaliado; 

• Realizar etapas descritas no item 6.1 e 6.2; 

• Realizar monitorização cardiorrespiratória; 

• Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante; 

• Posicionar o paciente com alinhamento biomecânico adequado; 

• Estimular movimentação ativa dos membros dentro da amplitude de movimento fisiológica e auxiliar a 

execução do movimento respeitando a tolerância do paciente, com séries e repetições de acordo com o objetivo 

terapêutico. 

• Podem ser realizados: alongamento muscular global, estimulação de execução de exercícios contra a gravidade 

com apoio, estimulação de propriocepção articular global, estimulação de mudanças de decúbito assistida, 

sedestação beira leito assistida. 

• Ao final realizar posicionamento funcional respeitando horários de mudanças de decúbito; 

• Orientar paciente/acompanhante/familiar/cuidador a realizar atividades orientadas entre as sessões 

fisioterapêuticas. 

6.6 Mobilização ativa livre 

Considerar FSS-ICU: > 3 pontos. MRC= 3 pontos no grupo muscular avaliado; 

• Realizar etapas descritas no item 6.1 e 6.2; 

• Monitorização cardiorrespiratória; 

• Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante; 

• Solicitar e, quando necessário, auxiliar o paciente quanto ao alinhamento biomecânico adequado; 

• Explicar e demonstrar quando possível a execução do movimento solicitado; 

• Solicitar movimentação dos membros dentro da amplitude de movimento fisiológica e tolerância do paciente, 

com séries e repetições de acordo com o objetivo terapêutico; 

• Podem ser realizados: alongamento de inibição recíproca e autogênica, exercícios de mobilidade livre contra a 

gravidade, exercícios contra a gravidade, combinados a dissociação de cinturas; transferência postural no leito 

ativa, sedestação beira leito, sedestação em poltrona. 

• Podem ser utilizados: Cicloergômetro sem carga e poltrona.  

• Ao final orientar posicionamento funcional respeitando alinhamento biomecânico; 

• Orientar paciente a realizar atividades orientadas entre as sessões fisioterapêuticas. 

6.7. Mobilização ativa resistida 

Considerar: FSS-ICU: > 4 pontos. MRC: acima de 4 pontos do grupo muscular avaliado.  

• Realizar etapas descritas no item 6.1 e 6.2; 

• Monitorização cardiorrespiratória; 

• Explicar o procedimento ao paciente e ao acompanhante; 

• Solicitar e, quando necessário, auxiliar o paciente no alinhamento biomecânico adequado; 

• Explicar e demonstrar, quando possível, a execução do movimento solicitado; 

• Solicitar movimentação dos membros, adicionado de carga, dentro da amplitude de movimento fisiológica e 

tolerância do paciente, com séries e repetições de acordo com o objetivo terapêutico; 

• Podem ser realizados: alongamentos ativos, exercícios de mobilidade livres contra a gravidade e com carga 

adicional, treino de transferência postural no leito ativa, sedestação beira leito ativa, ortostatismo, deambulação.  

• Podem ser utilizados: cicloergômetro, halteres e caneleiras; 

• Ao final orientar posicionamento funcional respeitando alinhamento biomecânico; 

• Orientar paciente a realizar atividades orientadas entre as sessões fisioterapêuticas e, quando for o caso, entregar 

folder de orientações adequado.  

 

Quando evitar/suspender exercícios: 



xc 
 

• Prescrição de repouso absoluto no leito pela equipe médica; 

• Fraturas não consolidadas no seguimento que se pretende mobilizar; 

• Alteração hemodinâmica, arritmias, desconforto respiratório e rebaixamento do nível de consciência.   
74. Tarefas Críticas / Especiais: 

Não se aplica. 

75. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

76. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

46. POP – ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO AO PACIENTE COM 

INJÚRIA NEUROLÓGICA 

 

POP – ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO AO 

PACIENTE COM INJÚRIA NEUROLÓGICA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Atendimento Fisioterápico ao Paciente com Injúria Neurológica Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

- Padronizar ações sequenciais que otimizem a recuperação do paciente reduzindo a taxa de mortalidade e o grau 

de dependência desses traumatizados; 

- Uniformizar as condutas no atendimento ao paciente com Injúria Neurológica Aguda (Acidentes Vasculares 

Encefálicos e Traumatismos Crânio Encefálicos). 

2. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta. 

3. Aplicabilidade:  

Emergência / Enfermarias / Salas de Estabilização. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas de 

acordo com a situação;  

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

- Órteses de estabilização individual; 

- Rolos de posicionamento. 

5. Definições: 

Não se aplica. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Higienização das mãos antes e após; 

 

Na Emergência: 

- Avaliação do padrão respiratório e permeabilidade das vias aéreas; 

- Avaliar necessidade de ajuste na oferta de suplementação de oxigênio e comunicar plantonista. Manter saturação 

maior que 90%. 

- Posicionamento adequado para otimizar alinhamento encefálico. Mantendo cabeceira elevada e posicionamento 

neutro. 

- Avaliação de déficits motores instalados, se possível; 

- Profilaxia de TEV. 

 

Na Unidade de Estabilização 
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Fase aguda:  

- Avaliação do padrão respiratório e permeabilidade das vias aéreas; 

- Avaliar necessidade de ajuste na oferta de suplementação de Oxigênio e comunicar plantonista;  

Se em Ventilação Mecânica: 

- Instalar capnografia e otimizar função respiratória, mantendo PaO2 > 80mmHg e PCO2 entre 35 a 40mmHg;  

- Avaliar, diariamente, possibilidade de desmame após melhora da lesão primária, visualizada na TC de controle; 

- O desmame deverá ser realizado seguindo os seguintes critérios: FiO2 < 40, Estabilidade hemodinâmica (FC < 

130bpm), PAM > 60, T < 37,5º, Hb > 8 g/dl, Glasgow >/= 8, Equilíbrio ácido básico e eletrolítico, Proteção de 

VA’s (PFE > 80l/min) 

- Posicionamento adequado para otimizar alinhamento encefálico. Mantendo cabeceira elevada e posicionamento 

neutro. 

- Avaliação de déficits motores instalados, se possível; 

- Ortostatismo assim que possível. 

- Profilaxia de TEV; 

- Uso de outros recursos: Órteses, eletroestimulação, crioterapia. 

Fase subaguda: 

- Suscetível de acordo com as condições clínicas do paciente;  

- Ortostatismo assim que possível. 

Na Enfermaria: 

Fase aguda:  

- Mobilização e exercícios ativos leves supervisionados;  

- Posicionamento funcional que minimize contraturas e deformidades em caso de lesões focais; 

- Estimulação sensório motora; 

- Profilaxia de TEV. Com ênfase na profilaxia mecânica (meias elásticas e compressão pneumática) 18horas/dia, 

contraindicado profilaxia medicamentosa; 

- Uso de outros recursos: Órteses, eletroestimulação, crioterapia. 

Fase subaguda: 

- Suscetível de acordo com as condições clínicas do paciente;  

- Ortostatismo assim que possível. 
7. Tarefas Críticas / Especiais: 

Não se aplica. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

47. POP – ASPIRAÇÃO COM SISTEMA FECHADO 
 

POP – ASPIRAÇÃO COM SISTEMA FECHADO 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Aspiração com Sistema Fechado Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Remover secreções traqueais de pacientes mecanicamente ventilados que não devem ser desconectados do 

Ventilador Mecânico. 

2. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta; 

- Equipe de Enfermagem; 

- Médicos. 

3. Aplicabilidade:  

Emergência / Salas de Estabilização. 
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4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas de 

acordo com a situação;  

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

- Sistema de vácuo portátil ou canalizado; 

- Aspirador de secreções; 

- Intermediário de aspiração (látex); 

- Sistema de aspiração fechado; 

- Seringa de 20ml; 

- Solução fisiológica. 

5. Definições: 

Não se aplica. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Verificar se todos os materiais necessários estão à beira leito, se não, levar até o leito do paciente; 

- Lavar as mãos antes e após o procedimento; 

- Certificar-se da elevação de cabeceira do leito entre 30 e 45 graus; 

- Calçar as luvas de procedimento; 

- Posicionar o paciente com cabeceira elevada à 30º – 45º;  

- Explicar o procedimento ao paciente; 

- Aspirar solução fisiológica em uma seringa de 20 ml; 

- Adaptar a seringa de 20 ml de solução fisiológica no local recomendado; 

- Abrir e testar o funcionamento do sistema de aspiração; 

- Conectar a ponta do sistema de aspiração fechado ao látex de aspiração; 

- Girar a trava de segurança do sistema de aspiração fechado para abrir o sistema de vácuo; 

- Introduzir a sonda do sistema de aspiração no tubo orotraqueal ou traqueostomia, quando perceber uma 

resistência (carina) elevá-la 1 ou 2 cm e então liberar o vácuo de aspiração apertando o clampe do sistema, 

realizar movimentos lentos e retirar lentamente a sonda. Não ultrapassar 15 segundos devido ao risco de 

hipoxemia; 

- Lavar a sonda do sistema injetando a solução fisiológica e sugando ao mesmo tempo, entre as aspirações e ao 

final do procedimento; 

- Realizar o procedimento, quantas vezes for necessário;  

- Desconectar a seringa e mantê-la protegida em seu invólucro estéril; 

- Travar a válvula de segurança do sistema de aspiração fechado;  

- Desconectar o vácuo do sistema de aspiração fechado;  

- Colocar a tampa protetora do sistema de aspiração fechado; 

- Desligar o sistema de vácuo e proteger sua ponta;  

- Realizar a ausculta pulmonar;  

- Organizar o leito do paciente. 
7. Tarefas Críticas / Especiais: 

- O profissional que estiver realizando o procedimento deve seguir as normas da Serviço de Controle de Infecção 

relacionada a Assistência à Saúde (SCIrAS) e da NR-32, utilizando todos os Equipamentos de Proteção 

Individuais necessários; 

- Ausculta: parâmetro que ajuda a definir a necessidade e continuação do procedimento de aspiração; 

- Monitorizar os sinais vitais, Saturação Periférica de Oxigênio (SpO2) e sinais de desconforto respiratório, antes, 

durante e após o procedimento;  

- Deve-se suspender a aspiração em casos de: arritmias cardíacas, queda brusca de SpO2, cianose, sudorese 

intensa, hipotensão severa, hipertensão severa, e sangramento. 

- Os intermediários devem ser mantidos com a ponta distal protegida com plástico (podendo ser a embalagem da 

sonda de aspiração utilizada). 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 
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48. POP – TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO 
 

POP – TREINAMENTO MUSCULAR 

RESPIRATÓRIO 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Treinamento Muscular Respiratório Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

77. Objetivo: 

Uniformizar a rotina de abordagem para implementação do TRM em pacientes com indicação para o mesmo, a 

critério do fisioterapeuta. 

78. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta. 

79. Aplicabilidade:  

Emergência / Salas de Estabilização. 

80. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas de 

acordo com a situação;  

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos; 

- Estetoscópio; 

- Manovacuômetro; 

- Oxímetro de pulso; 

- Resistor de fluxo inspiratório linear; 

- Escala de dispnéia de Borg.. 

81. Definições: 

Não se aplica. 

82. Descrição do Procedimento: 

- Procurar conhecer a história da doença atual (HDA) anteriormente ao primeiro contato com o(a) paciente. 

Colher também a história da doença pregressa (HDP), familiar (HF), social e medicamentosa; 

- Apresentar-se ao paciente e/ou acompanhante informando sempre seu nome, profissão e procedimento a ser 

realizado; 

- Vestir o capote, se necessário, e buscar contato visual, auditivo e motor com o paciente para definir a graduação 

de nível de consciência (Glasgow ou RASS). Apenas pacientes com cognitivo preservado para comandos verbais 

imediatos será incluído no protocolo de TMR; 

- Após colocação do clipe nasal, todos os pacientes serão submetidos à avaliação da força muscular inspiratória 

(Pressão inspiratória máxima (PiMáx) por meio através de um manovacuômetro analógico (Murenas ®). Durante 

a avaliação, uma expiração máxima até o volume residual será solicitada e, em seguida, uma inspiração máxima 

e lenta até a capacidade pulmonar total, sendo que este teste será feito através do método com a válvula 

unidirecional. O doente repetirá este procedimento três vezes e utilizar-se-á o valor mais elevado para prescrição 

do TMR, desde que a diferença entre as três medidas não seja superior a 10%. Caso ocorra diferença superior a 

10%, todo o procedimento de avaliação da PiMáx será repetido; 

- Prescrição do TMR 

• Treinos diários cinco vezes/semana, durante o período de internação; 

• 20 minutos de TMR (6 X sem supervisão e 1 X com o fisioterapeuta ao lado, para ajuste de carga de treino); 

• Preenchimento de um diário; 

• Início do protocolo com resistência de 30% da PiMax; 

• Aumento da resistência caso o paciente referisse uma escala de Borg menor de 5 (aumento de 5%). 

- Em caso de dessaturação (diminuição dos valores de saturação de oxihemoglobina abaixo dos valores 

inicialmente aferidos pelo fisioterapeuta a sessão de TMR será suspensa). Apenas pacientes com saturação de 

oxihemoglobina acima de 90% em ar ambiente ou sob regime de oxigenioterapia serão candidatos ao TMR); 

- Em caso de aumento da frequência cardíaca superior a 20 batimentos por minuto em relação aos valores 

inicialmente aferidos pelo fisioterapeuta, a sessão de TMR será suspensa; 

- Caso o paciente manifeste desejo de interromper a sessão por qualquer motivo, a sessão de TMR será suspensa. 
83. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Consultar o prontuário do paciente para obter identificação e dados como: antecedentes, história da moléstia 

atual e motivo da internação; 

- Avaliar nível de consciência; 
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- Checar sinais vitais; 

- Realizar avaliação respiratória; 

- Realizar aferição da pressão inspiratória máxima (PiMáx); 

- Realizar o TMR com auxílio do resistor de fluxo inspiratório linear. 

84. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

85. Indicador de Monitoramento: 

A PiMáx será avaliada pelo seguinte indicador: 

- Aferição por meio do manovacuômetro ao término de cada semana de treinamento. 

- A sensação subjetiva de dispnéia será avaliada por meio da escala de dispnéia de Borg, ao término de cada 

sessão de TMR. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

49. POP – HIPERINSUFLAÇÃO PULMONAR NA VM 
 

POP – HIPERINSUFLAÇÃO PULMONAR NA VM 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Hiperinsuflação Pulmonar na VM Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

86. Objetivo: 

- Aumentar a depuração de secreções das vias aéreas; 

- Evitar obstrução de vias aéreas; 

- Promover recrutamento alveolar. 

87. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta. 

88. Aplicabilidade:  

Emergência / Salas de Estabilização. 

89. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Aparelho de Ventilação Mecânica; 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas de 

acordo com a situação; 

- Materiais necessários para aspiração. 

90. Definições: 

Facilitar a propagação das secreções pulmonares, das regiões de menores calibres para regiões de maiores 

calibres, para favorecer a aspiração traqueal e simular a tosse fisiológica normal. Além disto prevenir obstrução 

de vias aéreas e promover recrutamento alveolar. 

91. Descrição do Procedimento: 

- Higienização das mãos antes e após o procedimento; 

- Utilizar Equipamentos de Proteção Individual apropriados; 

- Levar até o leito do paciente os equipamentos e materiais a serem utilizados, elencados acima; 

- Calçar as luvas de procedimentos; 

- Faça uma avaliação completa para verificar se o VHI está indicado; 

- Quando possível, explicar o procedimento e sua importância ao paciente; 

- Posicionar o paciente em 30 graus no leito preferencialmente, ou em decúbito lateral com o lado acometido 

mais elevado; 

- Alterar a configuração do alarme para acomodar o tratamento pretendido, ou seja, a pressão máxima da via 

aérea (PAP) 35 ventilações minuto máximo (MV) 20 l / min; 

- Calcular volume corrente ideal do paciente relacionada a massa magra. 
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Modo de Suporte (PSV) 

a- Aumentar o tempo de elevação inspiratório.  

Modo assistido controlado (PCV/AC, VCV/AC) 

• Limitar a pressão máxima a 35 cmH2O;  

• Deixar em modo de Ventilação Controlada por Volume (VCV); Ajustar PEEP para 10 cmH2O (caso condições 

do paciente permita), onda decrescente (caso o aparelho de ventilação mecânica tenha a função). 

b- Elevar Volume corrente, a fim de atingir um volume 3 vezes maior em relação ao volume corrente ideal (elevar 

VC 150%), ou até atingir a pressão máxima que não poderá ultrapassar 35 cmH2O. 

c- Deixar nestes ajustes por 3 minutos e retornar para ajustes convencionais. Observação: interromper em casos 

de instabilidade hemodinâmica (Pressão Arterial Média menor que 60 mmHg, bradicardia, ou 20% de queda da 

frequência cardíaca basal). 

 

Modo controlado (PVC, VCV – PACIENTE SEM DRIVE) 

a- Limitar a pressão máxima a 35 cmH2O;  

• Deixar em modo de Ventilação Controlada por Volume (VCV); ajustar o VC ao ideal do paciente;  

• Ajustar a frequência respiratória para 8 ipm; Elevar FIO2 para 100%; Ajustar PEEP para 10 cmH2O (caso 

condições do paciente permita), onda decrescente (caso o aparelho de ventilação mecânica tenha a função), taxa 

de fluxo 40 L/min. 

b- Elevar o volume corrente de forma gradual, preferencialmente de 50 em 50 ml a cada respiração, a fim de 

atingir um volume 3 vezes maior em relação ao volume corrente ideal (elevar VC 150%), ou até atingir a pressão 

máxima que não poderá ultrapassar 35 cmH2O. 

c- Deixar nestes ajustes por 3 minutos e retornar para ajustes convencionais.  

• Observação: interromper em casos de instabilidade hemodinâmica (Pressão Arterial Média menor que 60 

mmHg, bradicardia, ou 20% de queda da frequência cardíaca basal); 

• Reavaliar o paciente. Aspirar o Tubo Orotraqueal (TOT) ou Traqueostomia (TQT) e as vias aéreas superiores, 

dos pacientes quando possível e se necessário. 
92. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Condições clínicas: Edema agudo pulmonar, broncoespasmo severo, Hemoptise, contraindicações para o 

incremento de pressão positiva (enfisema subcutâneo, pneumotórax/hemotórax não drenado ou cateter central 

com escape de ar, obstrução de via aérea ou pulmonar por tumor, fístula broncopleural, pacientes que necessitam 

de óxido nítrico ou infusão de prostaglandinas, condições de coagulopatias, Documented cystic lung changes 

(bullae or blebs). 

- Parâmetros respiratórios: PEEP > 10 cmH2O, FIO2> 70%, Pressão de pico> 40 cmH2O, Paciente agitado com 

aumento da frequência respiratória. 

- Instabilidade cardiovascular: PAM<60 mmHg, Necessidade de drogas inotrópicas > 15ml/h (adrenalina e 

noradrenalina diluída em 3mg/50ml), pacientes que necessitam de ECMO. 

- Instabilidade neurológica: PIC > 20 mmHg. 

93. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 
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94. Indicador de Monitoramento: 

- Quantidade de secreção 

- Complacência pulmonar estática 

- Complacência pulmonar dinâmica 

- Gasometria Arterial 

- Oximetria de pulso (SpO2) 

- Relação PaO2/FiO2 

- Exames de imagem (Raio-x, Tomografia computadorizada de tórax). 
Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

50. POP – ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO AO 

POLITRAUMA 
 

POP – ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO 

AO POLITRAUMA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Atendimento Fisioterapêutico ao Politrauma Versão: 001 

Especialidade: Fisioterapia Folha nº 

Original Assinado 

95. Objetivo: 

- Normatizar o atendimento aos pacientes com Politrauma admitidos na unidade; 

- Padronizar ações sequenciais que otimizem a recuperação do paciente; 

- Uniformizar as condutas no atendimento ao paciente com Politrauma. 

96. Responsáveis: 

- Fisioterapeuta. 

97. Aplicabilidade:  

Emergência / Enfermarias / Salas de Estabilização. 

98. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Uso de Precaução Padrão ou Precauções específicas (contato, gotículas e aerossóis) e Precauções Empíricas de 

acordo com a situação; 

- Usar gorro, luvas, capote (avental), máscara cirúrgica e óculos. 

99. Definições: 

Não se aplica. 

100. Descrição do Procedimento: 

• Na Emergência: 

- Avaliação inicial do Paciente; 

- Identificar déficit motores, se nível de consciência permitir; 

- Identificar adequadamente local de fratura; 

- Identificar alterações funcionais respiratórias; 

- Posicionamento funcional do paciente; 

- Analgesia com Crioterapia, se possível. 

 

• Na Unidade de Estabilização: 

- Avaliar capacidade ventilatória; 

- Posicionamento funcional do paciente; 

- Analgesia com Crioterapia, se possível 

- Atentar para parâmetros ventilatórios adequados. 

- Classificar funcionalidade do paciente e estabelecer a mobilização precoce no leito. 

 

• Na Enfermaria: 

- Avaliar capacidade ventilatória; 

- Avaliar biomecânica das fraturas; 
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- Avaliar os tipos de fixações externas para evitar fadiga do aparelho; 

- Avaliar os tipos de imobilizações (talas gessadas); 

- Avaliar extensão de lesões de tecidos moles e evitar síndromes compartimentais e tromboembolismo; 

- Avaliar e estabelecer métodos de ação para minimizar processos inflamatórios facilitando remodelação óssea; 

- Avaliar lesões nervosas e prevenir possíveis contraturas; 

- Orientar transferências permitidas, dentro das limitações impostas pela fratura, pela equipe de fisioterapia para 

minimizar imobilidade no leito; 

- Posicionamento funcional do paciente; 

- Analgesia com Crioterapia, se possível; 

- Atentar para parâmetros ventilatórios adequados. 

101. Tarefas Críticas / Especiais: 

- Analisar o prontuário do paciente; 

- Posicionar o paciente no leito; 

- Verificar estabilidade hemodinâmica. 

102. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

103. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

51. POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL NA 

EMERGÊNCIA 

 

POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL 

NA EMERGÊNCIA 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Atribuições do Assistente Social na Emergência Versão: 001 

Especialidade: Serviço Social Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Responder as demandas dos usuários dos serviços prestados, facilitando o acesso às políticas e direitos de cidadania. 

Contribuir para viabilização dos direitos sociais dos usuários, orientando e inserindo-os a participar das decisões, 

possibilidades e consequências das situações apresentadas. 

2. Responsáveis: 

- Assistente Social. 

3. Aplicabilidade:  

Emergência. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Humanos: O planejamento e execução da intervenção são destinados às Assistentes Sociais, sendo distribuídas 

frente a demanda e necessidade da instituição, contando com auxílio de outros profissionais da equipe 

multiprofissional (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e entre outros).  

- Didáticos: Ficha de Caracterização Social, Ficha de Acompanhamento Social, Caderno de Controle de Registro 

Diário de Atendimento da U.E. 

- Instrucionais: Sala para acolhimento de familiares, cadeira, mesa, computador e impressora para registro 

documental no prontuário único eletrônico. 

- Mesa, cadeira, computadores e impressoras. 

- Caneta, Folha A4, Prancheta, Borracha etc.   
5. Definições: 
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A atuação do Serviço Social abrange um conjunto de ações dos profissionais, que visam o atendimento integral de 

qualidade aos usuários. De modo geral, os assistentes sociais atendem aos pacientes internados e seus familiares, 

com as orientações e encaminhamentos necessários aos casos específicos. Em síntese, a atuação acontece nas 

relações interpessoais, no dia a dia da vida social, trabalhando de forma abrangente a questão social, cultural e 

econômica. O Serviço Social em sua atuação integral, comprometida com a qualidade, contribui eficaz e 

eficientemente com a prestação de serviço da Unidade de Saúde aos usuários do SUS, em período ininterrupto, haja 

vista que as situações de risco chegam a qualquer hora e encontram apoio no Serviço Social. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Acolher, orientar pacientes e/ou familiares; 

- Preencher Ficha Admissão e Evolução Social Eletrônica 

- Coletar nos registros eletrônicos todas as informações de como o paciente deu entrada no hospital, 

principalmente telefones para contato, se o mesmo ingressou inconsciente/desorientado;  

- Checar também os pertences pessoais se há alguma informação ou documento que possa subsidiar a busca por 

familiares;  

- Realizar busca ativa por telefones das imediações de onde o paciente foi socorrido e coletar informações com 

pessoas da comunidade e lideranças locais; 

- Caso nenhuma informação seja obtida, inclusive com o próprio paciente, se este retornar a consciência, aguardar 

24 horas, e solicitar ajuda à assessoria de impressa; 

- Em caso de óbito, seguir Procedimento Operacional Padrão relativo ao óbito de pacientes sem familiares ou 

responsáveis, orientações sobre os Procedimentos Legais nos casos de Óbitos (S.V.O., I.M.L., e SEMAS); 

- Não localizados familiares ou responsáveis até o momento da alta ou o paciente for morador de rua, buscar 

encaminhá-lo para abrigamento com o Centro de Referência Especializado para População em situação de rua 

(Centro POP); 

- Intermediar Espera de AIH; 

- Agilizar Alta e/ou transferência.   
7. Tarefas Críticas / Especiais: 

Não se aplica. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

52. POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL COM 

PACIENTES VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO 

E DE PERCURSO 
 

POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL 

COM PACIENTES VÍTIMAS DE ACIDENTE DE 

TRABALHO TÍPICO E DE PERCURSO 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Atribuições do Assistente Social com Pacientes Vítimas de Acidente 

de Trabalho Típico e de Percurso 

Versão: 001 

Especialidade: Serviço Social Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Responder as demandas dos usuários dos serviços prestados, facilitando o acesso às políticas e direitos de cidadania 

assegurados e intervir junto ao usuário, no sentido de fortalecer sua autonomia e informar-lhe sobre seus direitos 

como cidadão. Promover a emancipação do usuário, para que possa ser agente no processo de mudança de sua 

própria realidade (doença). Visa ainda atender, apoiar, facilitar a compreensão, dar suporte ao tratamento, prestar 

esclarecimento sobre a doença e fortalecer o grupo familiar. 



xcix 
 

2. Responsáveis: 

- Assistente Social. 

3. Aplicabilidade:  

Emergência / Enfermarias / Salas de Estabilização. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Humanos: O planejamento e execução da intervenção são destinados às Assistentes Sociais, sendo distribuídas 

frente a demanda e necessidade da instituição, contando com auxílio de outros profissionais da equipe 

multiprofissional (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e entre outros).  

- Didáticos: Ficha de Caracterização Social, Ficha de Acompanhamento Social, Caderno de Controle de Registro 

Diário de Atendimento da U.E. 

- Instrucionais: Sala para acolhimento de familiares, cadeira, mesa, computador e impressora para registro 

documental no prontuário único eletrônico. 

- Mesa, cadeira, computadores e impressoras. 

- Caneta, Folha A4, Prancheta, Borracha etc.  

5. Definições: 

A atuação do Serviço Social abrange um conjunto de ações dos profissionais, que visam o atendimento integral de 

qualidade aos usuários. De modo geral, os assistentes sociais atendem aos pacientes internados e seus familiares, 

com as orientações e encaminhamentos necessários aos casos específicos. Em síntese, a atuação acontece nas 

relações interpessoais, no dia a dia da vida social, trabalhando de forma abrangente a questão social, cultural e 

econômica. O Serviço Social em sua atuação integral, comprometida com a qualidade, contribui eficaz e 

eficientemente com a prestação de serviço da Unidade de Saúde aos usuários do SUS, em período ininterrupto, haja 

vista que as situações de risco chegam a qualquer hora e encontram apoio no Serviço Social. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Entrevistar o paciente ou acompanhante a fim de conhecer sua situação previdenciária para prestar devidas 

orientações; 

- Orientar sobre as providências do registro da CAT junto ao INSS para assegurar os direitos trabalhistas 

(Auxílio-doença e outros); 

- Realizar visita técnica à beira leito; 

- Realizar ficha de Admissão e Evolução Eletrônica; 

- Solicitar suporte familiar quando necessário; 

- Abrir relatório de acompanhamento social; 

- Registro documental no prontuário eletrônico; 

- Realizar alta social / alta hospitalar; 

- Finalizar as orientações realizadas anteriormente (Benefício de Prestação Continuada., auxílio-doença, DPVAT 

e outras; 

- Comunicar alta aos familiares / Municípios; 

- Solicitar transportes para retorno do paciente (casa de apoio, Secretaria Municipal de Saúde, ambulância da 

Unidade de Saúde, abrigos etc.; 

- Viabilizar altas para outros Estados. 

7. Tarefas Críticas / Especiais: 

Não se aplica. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

53. POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL COM 

PACIENTES VÍTIMAS DE MAUS TRATOS 
 

POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL 

COM PACIENTES VÍTIMAS DE MAUS TRATOS 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 



c 
 

Nome do Protocolo: Atribuições do Assistente Social com Pacientes Vítimas de Maus 

Tratos 

Versão: 001 

Especialidade: Serviço Social Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Responder as demandas dos usuários dos serviços prestados, facilitando o acesso às políticas e direitos de cidadania 

assegurados na Constituição Federal de 1988 e na Legislação complementar. Contribuir para viabilizar os direitos 

dos usuários  nas decisões institucionais  e promover a participação nas decisões e informações sobre as 

possibilidades e consequências das situações apresentadas. Democratizar as informações e o acesso indispensável 

à participação dos usuários, tendo em vista garantir e agilizar o processo de desospitalização. 

2. Responsáveis: 

- Assistente Social. 

3. Aplicabilidade:  

Emergência / Enfermarias / Salas de Estabilização. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Humanos: O planejamento e execução da intervenção são destinados às Assistentes Sociais, sendo distribuídas 

frente a demanda e necessidade da instituição, contando com auxílio de outros profissionais da equipe 

multiprofissional (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e entre outros).  

- Didáticos: Ficha de Caracterização Social, Ficha de Acompanhamento Social, Caderno de Controle de Registro 

Diário de Atendimento da U.E. 

- Instrucionais: Sala para acolhimento de familiares, cadeira, mesa, computador e impressora para registro 

documental no prontuário único eletrônico. 

- Mesa, cadeira, computadores e impressoras. 

- Caneta, Folha A4, Prancheta, Borracha etc.  

5. Definições: 

A atuação do Serviço Social abrange um conjunto de ações dos profissionais, que visam o atendimento integral de 

qualidade aos usuários. De modo geral, os assistentes sociais atendem aos pacientes internados e seus familiares, 

com as orientações e encaminhamentos necessários aos casos específicos. Em síntese, a atuação acontece nas 

relações interpessoais, no dia a dia da vida social, trabalhando de forma abrangente a questão social, cultural e 

econômica. O Serviço Social em sua atuação integral, comprometida com a qualidade, contribui eficaz e 

eficientemente com a prestação de serviço da Unidade de Saúde aos usuários do SUS, em período ininterrupto, haja 

vista que as situações de risco chegam a qualquer hora e encontram apoio no Serviço Social. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Entrevistar o paciente a fim de conhecer a situação de maus tratos; 

- Discutir o caso com equipe multiprofissional; 

- Acionar o conselho tutelar, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente- DPCA, Delegacia Especializada 

à Mulher – DEAM, Delegacia do Idoso – DI e outras;  

- Orientar o paciente e/ou familiar a procurar o posto da polícia civil para registro de Boletim de Ocorrência – 

B.O em casos de violência; 

- Realizar visita técnica à beira leito ao paciente; 

- Preencher ficha de Evolução Social; 

- Solicitar suporte familiar quando necessário; 

- Registro documental no prontuário eletrônico; 

- Realizar alta social / alta hospitalar; 

- Finalizar as orientações realizadas anteriormente (Benefício de Prestação Continuada., auxílio-doença, DPVAT 

e outras; 

- Comunicar alta aos familiares / Municípios; 

- Solicitar transportes para retorno do paciente (casa de apoio, Secretaria Municipal de Saúde, ambulância da 

Unidade de Saúde, abrigos etc.; 

- Viabilizar altas para outros Estados. 

7. Tarefas Críticas / Especiais: 

Não se aplica. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 
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Aprovado em: Responsável: 

 

54. POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL COM 

PACIENTES LEA, TRM E AMPUTAÇÃO 
 

POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL 

COM PACIENTES LEA, TRM E AMPUTAÇÃO 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Atribuições do Assistente Social com Pacientes LEA, TRM e 

Amputação 

Versão: 001 

Especialidade: Serviço Social Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Responder as demandas dos usuários dos serviços prestados, facilitando o acesso às políticas e direitos de cidadania 

assegurados na Constituição Federal de 1988 e na Legislação complementar. Contribuir para viabilizar os direitos 

dos usuários  nas decisões institucionais  e promover a participação nas decisões e informações sobre as 

possibilidades e consequências das situações apresentadas. Democratizar as informações e o acesso indispensável 

à participação dos usuários, tendo em vista garantir e agilizar o processo de desospitalização. 

2. Responsáveis: 

- Assistente Social. 

3. Aplicabilidade:  

Enfermarias. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Humanos: O planejamento e execução da intervenção são destinados às Assistentes Sociais, sendo distribuídas 

frente a demanda e necessidade da instituição, contando com auxílio de outros profissionais da equipe 

multiprofissional (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e entre outros).  

- Didáticos: Ficha de Caracterização Social, Ficha de Acompanhamento Social, Caderno de Controle de Registro 

Diário de Atendimento da U.E. 

- Instrucionais: Sala para acolhimento de familiares, cadeira, mesa, computador e impressora para registro 

documental no prontuário único eletrônico. 

- Mesa, cadeira, computadores e impressoras. 

- Caneta, Folha A4, Prancheta, Borracha etc.  

5. Definições: 

A atuação do Serviço Social abrange um conjunto de ações dos profissionais, que visam o atendimento integral de 

qualidade aos usuários. De modo geral, os assistentes sociais atendem aos pacientes internados e seus familiares, 

com as orientações e encaminhamentos necessários aos casos específicos. Em síntese, a atuação acontece nas 

relações interpessoais, no dia a dia da vida social, trabalhando de forma abrangente a questão social, cultural e 

econômica. O Serviço Social em sua atuação integral, comprometida com a qualidade, contribui eficaz e 

eficientemente com a prestação de serviço da Unidade de Saúde aos usuários do SUS, em período ininterrupto, haja 

vista que as situações de risco chegam a qualquer hora e encontram apoio no Serviço Social. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Realizar orientações e viabilizar o tratamento especializado de reabilitação (CRER, Vila São José Bento 

Cottolengo e outros); 

- Verificar tipo de vínculo empregatício do paciente para orientar sobre o requerimento do auxílio-doença e 

Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (se acidente de trabalho);  

- Verificar com o médico se foi feito o encaminhamento à reabilitação; 

- Realizar visita técnica à beira leito ao paciente; 

- Realizar ficha de caracterização social; 

- Solicitar suporte familiar quando necessário; 

- Registro documental no prontuário eletrônico; 

- Realizar alta social / alta hospitalar; 

- Finalizar as orientações realizadas anteriormente (Benefício de Prestação Continuada., auxílio-doença, DPVAT 

e outras; 

- Comunicar alta aos familiares / Municípios; 

- Solicitar transportes para retorno do paciente (casa de apoio, Secretaria Municipal de Saúde, ambulância da 

Unidade de Saúde, abrigos etc.; 
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- Viabilizar altas para outros Estados. 

7. Tarefas Críticas / Especiais: 

Não se aplica. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

55. POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL COM 

PACIENTES SEM VÍNCULO E/OU SUPORTE FAMILIAR 
 

POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL 

COM PACIENTES SEM VÍNCULO E/OU 

SUPORTE FAMILIAR 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Atribuições do Assistente Social com Pacientes sem Vínculo e/ou 

Suporte Familiar 

Versão: 001 

Especialidade: Serviço Social Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Responder as demandas dos usuários dos serviços prestados, facilitando o acesso às políticas e direitos de cidadania. 

Contribuir para viabilização dos direitos sociais dos usuários, orientando e inserindo-os a participar das decisões, 

possibilidades e consequências das situações apresentadas. 

2. Responsáveis: 

- Assistente Social. 

3. Aplicabilidade:  

Enfermarias / Salas de Estabilização / Emergência. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Humanos: O planejamento e execução da intervenção são destinados às Assistentes Sociais, sendo distribuídas 

frente a demanda e necessidade da instituição, contando com auxílio de outros profissionais da equipe 

multiprofissional (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e entre outros).  

- Didáticos: Ficha de Caracterização Social, Ficha de Acompanhamento Social, Caderno de Controle de Registro 

Diário de Atendimento da U.E. 

- Instrucionais: Sala para acolhimento de familiares, cadeira, mesa, computador e impressora para registro 

documental no prontuário único eletrônico. 

- Mesa, cadeira, computadores e impressoras. 

- Caneta, Folha A4, Prancheta, Borracha etc.  

5. Definições: 

A atuação do Serviço Social abrange um conjunto de ações dos profissionais, que visam o atendimento integral de 

qualidade aos usuários. De modo geral, os assistentes sociais atendem aos pacientes internados e seus familiares, 

com as orientações e encaminhamentos necessários aos casos específicos. Em síntese, a atuação acontece nas 

relações interpessoais, no dia a dia da vida social, trabalhando de forma abrangente a questão social, cultural e 

econômica. O Serviço Social em sua atuação integral, comprometida com a qualidade, contribui eficaz e 

eficientemente com a prestação de serviço da Unidade de Saúde aos usuários do SUS, em período ininterrupto, haja 

vista que as situações de risco chegam a qualquer hora e encontram apoio no Serviço Social. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Realizar visita técnica aos leitos, a fim de verificar vínculos familiares para localização dos mesmos e sua 

procedência; 

- Orientar os pacientes e acompanhantes quanto às rotinas institucionais;  
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- Acompanhar o processo de internação do paciente em conjunto com a equipe multiprofissional, informando-se 

e agindo proativamente em situações de alta, transferência e óbito; 

- Evoluir no Prontuário Eletrônico demandas sociais relevantes que se apresentem no decorrer da internação, 

especialmente as que necessitam ser compartilhadas com a equipe multiprofissional; 

- Solicitar à polícia civil o parecer datiloscópio e Boletim de ocorrência; 

- Acionar o serviço de utilidade pública; 

- Contactar com Secretaria Municipal de Saúde; 

- Acionar o Ministério Público quando o caso requerer; 

- Contatos institucionais a fim de encaminhar o paciente na pós alta; 

- Inicializar as orientações sobre Benefício de Prestação Continuada, auxílio-doença, Danos Pessoais causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres e outras; 

- Solicitar transportes para retorno do paciente (casa de apoio, Secretaria Municipal de Saúde, ambulância da 

Unidade de Saúde, abrigos etc.; 

- Viabilizar altas para outros Estados. 

7. Tarefas Críticas / Especiais: 

Não se aplica. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 

 

56. POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL COM 

PACIENTES NÃO IDENTIFICADOS 
 

POP – ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL 

COM PACIENTES NÃO IDENTIFICADOS 

Identificação do 

Protocolo: Prot. Nº xxx 

Nome do Protocolo: Atribuições do Assistente Social com Pacientes Não Identificados Versão: 001 

Especialidade: Serviço Social Folha nº 

Original Assinado 

1. Objetivo: 

Assegurar o acesso ao atendimento  integral da Política Nacional de Saúde, promover o direito à cidadania, 

conforme determina a Constituição de 1988, visando a desospitalização segura. 

2. Responsáveis: 

- Assistente Social. 

3. Aplicabilidade:  

Emergência. 

4. Materiais / Equipamentos Utilizados: 

- Humanos: O planejamento e execução da intervenção são destinados às Assistentes Sociais, sendo distribuídas 

frente a demanda e necessidade da instituição, contando com auxílio de outros profissionais da equipe 

multiprofissional (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e entre outros).  

- Didáticos: Ficha de Caracterização Social, Ficha de Acompanhamento Social, Caderno de Controle de Registro 

Diário de Atendimento da U.E. 

- Instrucionais: Sala para acolhimento de familiares, cadeira, mesa, computador e impressora para registro 

documental no prontuário único eletrônico. 

- Mesa, cadeira, computadores e impressoras. 

- Caneta, Folha A4, Prancheta, Borracha etc.  

5. Definições: 

A atuação do Serviço Social abrange um conjunto de ações dos profissionais, que visam o atendimento integral de 

qualidade aos usuários. De modo geral, os assistentes sociais atendem aos pacientes internados e seus familiares, 
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com as orientações e encaminhamentos necessários aos casos específicos. Em síntese, a atuação acontece nas 

relações interpessoais, no dia a dia da vida social, trabalhando de forma abrangente a questão social, cultural e 

econômica. O Serviço Social em sua atuação integral, comprometida com a qualidade, contribui eficaz e 

eficientemente com a prestação de serviço da Unidade de Saúde aos usuários do SUS, em período ininterrupto, haja 

vista que as situações de risco chegam a qualquer hora e encontram apoio no Serviço Social. 

6. Descrição do Procedimento: 

- Realizar visita técnica aos pacientes admitidos nas áreas da Unidade de Saúde, a fim de verificar a internação 

de pacientes sem identificação; 

- Comunicar a Polícia Civil e aguardar a provável identificação (registrar esta comunicação no PEP), Registro 

do Boletim de Ocorrência; 

- Abrir relatório de acompanhamento social no Prontuário Eletrônico – PEP; 

- Após solicitado pela recepção social, para viabilizar a entrada de possíveis familiares em buscar por pacientes 

não identificados, o assistente social deverá solicitar ao Apoio Administrativo ou um Agente da Polícia Civil que 

o acompanhe no processo de reconhecimento do não identificado; 

- Comunicar Assessoria de Comunicação; 

- Caso compareça possíveis familiares: vítima de agressão assistente social aciona apoio da Polícia Civil; não 

agressão, assistente social conduz familiar ao leito para possível reconhecimento; 

- Após a identificação e apresentação da documentação, entregar no guinche – NIR documentação com a ficha 

de caracterização social, para mudança no sistema; 

- Discutir o caso com a equipe multiprofissional; 

- Comunicar alta aos familiares e solicitar acompanhante (quando localizados); 

- Caso não sejam localizados os familiares, realizar contatos institucionais a fim de encaminhar o paciente no 

pós alta hospitalar; 

- Pacientes com necessidades Físicas e Psicológicas, solicitar ao Apoio administrativo subsídios para concretizar 

a saída do paciente com segurança (transporte de ambulância); 

- Caso seja necessário, providenciar acompanhante ou representante para acompanhar a alta até o domicílio 

deste paciente. 
7. Tarefas Críticas / Especiais: 

Não se aplica. 

8. Definições e Abreviaturas: 

- P.O.P. - Procedimento operacional padrão. 

9. Indicador de Monitoramento: 

Não se aplica. 

Elaborado em: Responsável: 

Revisado em: Responsável: 

Aprovado em: Responsável: 

 


